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澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

行 政 長 官 辦 公 室

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

第 179/2022 號行政長官批示

Despacho do Chefe do Executivo n.º 179/2022

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職
權，並根據第1/2004號法律《承認及喪失難民地位制度》第五條
第三款（一）項及第四款的規定，作出本批示。
一、委任治安警察局出入境管制廳代廳長黃劍虹為難民事
務委員會委員，以代替黃超文。
二、本批示自公佈翌日起生效。

14261

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea 1) do n.º 3 e do n.º 4 do artigo 5.º da Lei n.º 1/2004 (Regime
de reconhecimento e perda do estatuto de refugiado), o Chefe
do Executivo manda:
1. É nomeado como vogal da Comissão para os Refugiados,
Wong Kim Hong, chefe, substituto, do Departamento de Controlo Fronteiriço do Corpo de Polícia de Segurança Pública,
em substituição de Wong Chio Man.
2. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da
sua publicação.

二零二二年八月二十五日

25 de Agosto de 2022.
行政長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 180/2022

第 180/2022 號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職
權，並根據第5/2014號行政法規《城市規劃法施行細則》第六條
的規定，作出本批示。

一、委任土地工務局局長黎永亮擔任跨部門委員會協調員，
以替代陳寶霞，任期至二零二三年四月二十二日。

二、委任交通事務局代表林志劍作為跨部門委員會成員的候
補，以替代蕭日鵬，任期至二零二三年四月二十二日。

三、本批示自公佈翌日起產生效力。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 5/2014 (Regulamentação da Lei do planeamento urbanístico), o Chefe do
Executivo manda:
1. É designado Lai Weng Leong, director dos Serviços de
Solos e Construção Urbana, como coordenador da Comissão
Interdepartamental, em substituição de Chan Pou Ha, até 22
de Abril de 2023.
2. É designado Lam Chi Kim, representante da Direcção dos
Serviços para os Assuntos de Tráfego, como suplente do membro
da Comissão Interdepartamental, em substituição de Sio Iat
Pang, até 22 de Abril de 2023.
3. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da
sua publicação.

二零二二年八月二十六日

26 de Agosto de 2022.
行政長官

賀一誠

第 181/2022 號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職
權，並根據經第244/2018號行政長官批示及第120/2021號行政
長官批示修改的第57/2017號行政長官批示第四款的規定，作出
本批示。

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 181/2022
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos
do n.º 4 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 57/2017, alterado pelos Despachos do Chefe do Executivo n.º 244/2018 e
n.º 120/2021, o Chefe do Executivo manda:
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一、續任下列人士為第57/2017號行政長官批示第三款（六）
項至（九）項的海域管理及發展統籌委員會成員，任期一年：

（一）助理海關關長李煜輝；

1. É renovado o mandato dos seguintes membros da Comissão
Coordenadora da Gestão e do Desenvolvimento das Áreas de
Jurisdição Marítima, nos termos das alíneas 6) a 9) do n.º 3 do
Despacho do Chefe do Executivo n.º 57/2017, pelo período de
um ano:
1) Lei Iok Fai, adjunto dos Serviços de Alfândega;

（二）經濟財政司司長辦公室顧問尉東君；

2) Wai Tong Kuan, assessor do Gabinete do Secretário para
a Economia e Finanças;

（三）保安司司長辦公室顧問連興池；

3) Lin Heng Chi, assessor do Gabinete do Secretário para a
Segurança;

（四）運輸工務司司長辦公室顧問黃文傑。

4) Vong Man Kit, assessor do Gabinete do Secretário para os
Transportes e Obras Públicas.

二、本批示自二零二二年九月十六日起產生效力。
2. O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de
Setembro de 2022.

二零二二年九月一日

1 de Setembro de 2022.
行政長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 22/2022

第 22/2022 號行政長官公告
行政長官根據第3/1999號法律《法規的公佈與格式》第六條
第一款及第8/2019號行政法規《設立澳門輕軌股份有限公司》
第七條第一款的規定，命令公佈澳門輕軌股份有限公司章程第
十六條的修改。
二零二二年八月三十一日發佈。

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1
do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos
diplomas) e do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 8/2019 (Constituição da Sociedade do Metro Ligeiro de
Macau, S.A.), as alterações efectuadas ao artigo 16.º dos Estatutos da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S. A..
Promulgado em 31 de Agosto de 2022.

行政長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

––––––––––

––––––––––

澳門輕軌股份有限公司章程

Estatutos da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S. A.
Artigo 16.º

第十六條

Composição

組成
一、經股東會議決，董事會由最多十一名成員組成，有關成
員可為公司股東或非公司股東，但不影響三月二日第13/92/M號
法令第三條第二款規定的適用。
二、最少一名董事根據上款所指的法令委任；其餘董事由股
東會選出，該等董事可為公司以外的人士。
三、〔……〕

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Conselho de Administração
é composto por um número máximo de onze membros, que
podem ser ou não accionistas da sociedade, conforme for deliberado pela Assembleia Geral.
2. Pelo menos um administrador é nomeado nos termos do
diploma referido no número anterior, sendo os demais administradores eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser pessoas
estranhas à sociedade.
3. […].

四、〔……〕

4. […].

–––––––

–––––––

二零二二年九月一日於行政長官辦公室
辦公室主任

許麗芳

Gabinete do Chefe do Executivo, 1 de Setembro de 2022. —
A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.
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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO
E JUSTIÇA

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室
批 示 摘 錄

Extractos de despachos
Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 5 de Agosto de 2022:

摘錄自行政法務司司長二零二二年八月五日批示：

陳偉樂——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八
條第一款、第二款及第四款的規定，其擔任行政法務司司長辦公
室顧問的定期委任，自二零二二年十月一日起續期一年。

胡家偉——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八
條第一款、第二款及第四款的規定，其擔任行政法務司司長辦公
室顧問的定期委任，自二零二二年十一月一日起續期一年。
–––––––

林智龍

保 安 司 司 長 辦 公 室
第 104/2022 號保安司司長批示
保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予
的職權，根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職
權與運作》第四條第二款，第8/2020號行政命令，以及第2/2012
號法律《公共地方錄像監視法律制度》第八條、第十一條第一
款、第四款及第六款的規定，且經聽取個人資料保護辦公室具約
束力的意見後，作出本批示。

一、經考慮治安警察局提出的申請及依據後，批准如下：

一）取消使用經第68/2022號保安司司長批示許可使用於望
德聖母灣大馬路的1台錄像監視系統攝影機（編號：TI002）；

二）於下列公共地方（附表）安裝及使用1台錄像監視系統攝
影機。

二、治安警察局為負責管理有關錄像監視系統的實體。
三、第一款二）項所指攝影機（編號：T I002A）的使用許可
期間與第68/2022號保安司司長批示所指的屆滿日一致，可續
期；為此須核實作出許可的依據是否仍然維持。

Vu Ka Vai — renovada a comissão de serviço, pelo período de
um ano, para o exercício do cargo de assessor do Gabinete
do Secretário para a Administração e Justiça, nos termos
dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do
Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor, a partir de
1 de Novembro de 2022.
–––––––

二零二二年八月二十六日於行政法務司司長辦公室
辦公室主任

Chan Wai Lok — renovada a comissão de serviço, pelo período
de um ano, para o exercício do cargo de assessor do Gabinete
do Secretário para a Administração e Justiça, nos termos
dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do
Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor, a partir de
1 de Outubro de 2022.

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça,
aos 26 de Agosto de 2022. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi
Long.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 104/2022
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999
(Organização, competências e funcionamento dos serviços e
entidades públicos), da Ordem Executiva n.º 8/2020, do artigo
8.º e dos n.os 1, 4 e 6 do artigo 11.º da Lei n.º 2/2012 (Regime
jurídico da videovigilância em espaços públicos) e ouvido o
parecer vinculativo do Gabinete para a Protecção de Dados
Pessoais, o Secretário para a Segurança manda:
1. Considerando os fundamentos de que se prevalecem os
respectivos pedidos, apresentados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), autorizo:
1) O cancelamento da utilização de 1 câmara de videovigilância (n.º TI002) instalada na Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança, cuja autorização foi conferida pelo Despacho do Secretário para a Segurança n.º 68/2022;
2) A instalação e utilização de 1 câmara de videovigilância
no espaço público mencionado em Anexo.
2. O CPSP é a entidade responsável pela gestão do referido
sistema de videovigilância.
3. O prazo da autorização da câmara de videovigilância
(n.º TI002A) referida na alínea 2) do ponto 1 coincide com o
prazo constante do Despacho do Secretário para a Segurança
n.º 68/2022 e, podendo este ser renovado mediante comprovação da manutenção dos fundamentos invocados para a sua
concessão.
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4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

四、本批示於公佈翌日生效。
二零二二年八月三十一日

31 de Agosto de 2022.
保安司司長

黃少澤

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.
––––––––––

––––––––––
Anexo:

附表：
序號 鏡頭編號

1.
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安裝位置

TI002A 望德聖母灣大馬路

N.º
sequencial

監察範圍

望 德 聖 母 灣 大 馬 路，望
德聖母灣街

1.

N.º da
câmara

Localização

Área de vigilância

Estrada da Baía
de Nossa Senhora
Estrada da Baía
da Esperança,
TI002A de Nossa Senhora
Rua da Baía de
da Esperança
Nossa Senhora de
Esperança

–––––––

–––––––

二零二二年八月三十一日於保安司司長辦公室
辦公室主任

張玉英

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 31 de Agosto
de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS
SOCIAIS E CULTURA

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室
第 62/2022 號社會文化司司長批示
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四
條賦予的職權，並根據經十月二十五日第62/99/ M號法令核准
的《公證法典》第三條第一款a）項及第二款、第23/2000號行政
法規《公共機關之公證》第一條第二款及第17/2022號行政法規
《教育基金》第六條第一款及第十六條第一款的規定，作出本批
示。
一、委任教育及青年發展局盧小鵬法學士為教育基金專責
公證員。
二、當上款所指的專責公證員不在或因故不能視事時，由教

Despacho da Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 62/2022
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 3.º do Código
do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 62/99/M, de 25 de
Outubro, no n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2000 (Notariado dos Serviços Públicos), conjugados com
o n.º 1 do artigo 6.º e o n.º 1 do artigo 16.º do Regulamento
Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), a Secretária
para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
1. É designada para servir como notária privativa do Fundo
Educativo a licenciada em Direito Lou Sio Pang da Direcção
dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude.
2. A notária privativa referida no número anterior é substituída, nas suas ausências e impedimentos, pelo licenciado em
Direito Fong Wai Seng da Direcção dos Serviços de Educação
e de Desenvolvimento da Juventude.

育及青年發展局方偉聖法學士代任。
三、本批示自公佈日起產生效力。

3. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua
publicação.

二零二二年八月二十九日
社會文化司司長

歐陽瑜

29 de Agosto de 2022.
A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

–––––––

–––––––
二零二二年八月三十日於社會文化司司長辦公室
辦公室代主任

簡佩敏

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura,
aos 30 de Agosto de 2022. — A Chefe do Gabinete, substituta,
Kan Pui Man.
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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES
E OBRAS PÚBLICAS

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室
第 25/2022 號運輸工務司司長批示
運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條
賦予的職權，並根據第10/2013號法律《土地法》第一百二十九條
及第一百三十九條的規定，作出本批示。
一、根據本批示組成部分的附件合同所載規定及條件，修改
四幅以租賃方式批出，修正後的面積為205平方米，位於澳門半
島，其上建有沙梨頭海邊街1號及3號樓宇、爹美刁施拿地大馬路
40號及41號樓宇以及魚鰓巷6號樓宇，標示於物業登記局B33冊
第190頁第12585號、B33冊第190頁背頁第12586號、B33冊第198
頁第12601號及B33冊第198頁背頁第12602號的土地的批給，用
作興建一幢屬分層所有權制度，樓高8層，其中一層為地庫，作住
宅及商業用途的樓宇。
二、本批示即時生效。

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 25/2022
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos
artigos 129.º e 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras), o Secretário para os Transportes e Obras Públicas manda:
1. É revista, nos termos e condições constantes do contrato
em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, a
concessão, por arrendamento, de quatro terrenos com a área
rectificada de 205 m 2 , situados na península de Macau, onde se
encontram construídos os prédios com os n.os 1 e 3 da Rua da
Ribeira do Patane, n.os 40 e 41 da Avenida de Demétrio Cinatti, e
n.º 6 da Travessa da Guelra, descritos na Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 12 585 a fls. 190 do livro B33, n.º 12 586 a
fls. 190 verso do livro B33, n.º 12 601 a fls. 198 do livro B33
e n.º 12 602 a fls. 198 verso do livro B33, para a construção de
um edifício de 8 pisos, sendo 1 em cave, em regime de propriedade horizontal, afectado a habitação e comércio.
2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.
29 de Agosto de 2022.

二零二二年八月二十九日
運輸工務司司長

羅立文

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

––––––––––

––––––––––

附件

ANEXO

（土地工務運輸局第2358.03號案卷及

(Processo n.º 2358.03 da Direcção dos Serviços
de Solos, Obras Públicas e Transportes e Processo
n.º 2/2022 da Comissão de Terras)

土地委員會第2/2022號案卷）

Contrato acordado entre:
合同協議方：
甲方——澳門特別行政區；及
乙方——燕雄（新園）置業發展有限公司。

A Região Administrativa Especial de Macau, como primeira
outorgante, e
Yan Xiong (San Un) — Companhia de Desenvolvimento e
Fomento Predial, Limitada, como segunda outorgante.
Considerando que:

鑒於：
一、燕雄（新園）置業發展有限公司，總辦事處設於澳門馬
場東大馬路25至69號福泰工業大廈1樓A座，登記於商業及動產
登記局第49108（SO）號，根據以其名義作出的第268759G號和
第294417G號登錄，該公司為四幅以租賃方式批出，登記面積
206.19平方米，經重新量度後修正為205平方米，位於澳門半島，
其上建有沙梨頭海邊街1號及3號樓宇、爹美刁施拿地大馬路40
號及41號樓宇以及魚鰓巷6號樓宇，標示於物業登記局B33冊第
190頁第12585號、B33冊第190頁背頁第12586號、B33冊第198頁
第12601號及B33冊第198頁背頁第12602號的土地的批給所衍生
的權利持有人。

1. A sociedade com a firma «Yan Xiong (San Un) — Companhia de Desenvolvimento e Fomento Predial, Limitada»,
com sede em Macau, na Avenida Leste do Hipódromo, n.os 25 - 69,
Edifício Industrial Fok Tai, 1.º andar A, registada na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis sob o n.º 49 108
(SO), é titular do direito resultante da concessão, por arrendamento, de 4 terrenos com a área registal de 206,19 m 2 , rectificada por novas medições para 205 m 2 , situados na península
de Macau, onde se encontram construídos os prédios com os
n.os 1 e 3 da Rua da Ribeira do Patane, n.os 40 e 41 da Avenida
de Demétrio Cinatti e n.º 6 da Travessa da Guelra, descritos
na Conservatória do Registo Predial, doravante designada por
CRP, sob o n.º 12 585 a fls. 190 do livro B33, n.º 12 586 a fls. 190
verso do livro B33, n.º 12 601 a fls. 198 do livro B33 e n.º 12 602
a fls. 198 verso do livro B33, conforme inscrição a seu favor sob
os n.os 268 759G e 294 417G.
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二、由於土地工務運輸局對該土地發出的規劃條件圖容許
土地作住宅及商業用途，因此承批公司為重新利用該土地興建
一幢屬分層所有權制度，樓高8層，其中一層為地庫，作住宅及商
業用途的樓宇，於二零二零年四月二十一日向該局遞交建築工程
計劃修改草案。根據該局副局長於二零二零年八月三日所作的批
示，該草案被視為可予核准，但須遵守某些技術要件。

三、基 於 此，承 批 公司 於二 零 二一 年六月十 一日根 據 第
10/2013號法律《土地法》第一百三十九條第一款的規定，請求批
准按照上述計劃，更改土地的利用及修改批給合同。
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2. Uma vez que a planta de condições urbanísticas emitida
para o referido terreno pela Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes, doravante designada por
DSSOPT, admite como finalidade do solo os usos habitacional
e comercial, a concessionária, tendo em vista o seu reaproveitamento com a construção de um edifício, em regime de propriedade horizontal, compreendendo 8 pisos, sendo 1 em cave,
afectado a habitação e comércio, submeteu, em 21 de Abril de
2020, àquela Direcção de Serviços, o anteprojecto de alteração
de obra de construção que, por despacho do seu subdirector,
de 3 de Agosto de 2020, foi considerado passível de aprovação,
condicionada ao cumprimento de alguns requisitos técnicos.
3. Nestas circunstâncias, em 11 de Junho de 2021, a concessionária solicitou autorização para modificar o aproveitamento
do terreno, em conformidade com o referido projecto, e a consequente revisão do contrato de concessão, nos termos do n.º 1
do artigo 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras).

四、在集齊組成案卷所需的文件後，土地工務運輸局計算了
應得的回報並制訂了合同擬本。承批公司透過於二零二一年十二
月二十三日遞交的聲明書，明確表示接納該擬本。

五、合同標的土地的修正後面積為205平方米，在地圖繪製
暨地籍局於二零二一年六月四日發出的第47/1989號地籍圖中以
字母“A”、“B”及“C”定界及標示。

六、以字母“B”及“C”標示，面積分別為18平方米及28平方
米的地塊歸入國家公產，作為公共街道。由於批給所衍生的權利
在第187605C號及第279578C號有以大豐銀行股份有限公司名
義登錄的抵押負擔，因此此債權人已根據法律的規定，批准註銷
以字母“B”及“C”標示的地塊部分的負擔。

七、案卷按一般程序送交土地委員會，該委員會於二零二二
年一月十三日舉行會議，同意批准有關申請。

八、運輸工務司司長透過行使第184/2019號行政命令第一款
授予的執行權限所作的二零二二年一月二十一日批示，根據土地
委員會意見書上的建議，批准修改批給的申請。

九、已將以本批示作為憑證的合同條件通知承批公司。該公
司透過於二零二二年二月二十四日遞交由馬耀良，男性，已婚，
及梁嘉鴻，男性，已婚，職業住所位於澳門馬場東大馬路25至
69號福泰工業大廈1樓A座，以行政管理機關成員身份代表燕雄
（新園）置業發展有限公司簽署的聲明書，明確表示接納有關條
件。根據載於該聲明書上的確認，其身份及權力已經私人公證員
Artur dos Santos Robarts核實。

4. Reunidos os documentos necessários à instrução do procedimento, a DSSOPT procedeu ao cálculo das contrapartidas
devidas e elaborou a minuta do contrato que mereceu a concordância da concessionária, expressa em declaração apresentada
em 23 de Dezembro de 2021.
5. O terreno objecto do contrato, com a área rectificada de
205 m 2 , encontra-se demarcado e assinalado com as letras
«A», «B» e «C» na planta cadastral n.º 47/1989, emitida em 4
de Junho de 2021, pela Direcção dos Serviços de Cartografia e
Cadastro, doravante designada por DSCC.
6. As parcelas de terreno com as áreas de 18 m 2 e 28 m 2 ,
assinaladas com as letras «B» e «C», revertem ao domínio público do Estado, como via pública. Encontrando-se o direito
resultante da concessão onerado com hipotecas inscritas sob
os n.os 187 605C e 279 578C a favor do Banco Tai Fung, S.A.,
este credor autorizou nos termos legais o cancelamento desses
ónus na parte relativa às parcelas assinaladas com as letras «B»
e «C».
7. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo o
processo sido enviado à Comissão de Terras que, reunida em
13 de Janeiro de 2022, emitiu parecer favorável ao deferimento
do pedido.
8. Por despacho do Secretário para os Transportes e Obras
Públicas de 21 de Janeiro de 2022, proferido no uso das suas
competências executivas delegadas pelo n.º 1 da Ordem
Executiva n.º 184/2019, foi autorizado o pedido de revisão da
concessão, de acordo com o proposto no parecer da Comissão
de Terras.
9. As condições do contrato titulado pelo presente despacho
foram notificadas à concessionária e por esta expressamente
aceites, conforme declaração apresentada em 24 de Fevereiro
de 2022, assinada por Ma Io Leong, casado, e Leong Ka Hong,
casado, com domicílio profissional em Macau, na Avenida Leste do Hipódromo, n.os 25 a 69, Edifício Industrial Fok Tai, 1.º
andar A, na qualidade de administradores, em representação
da Companhia de Desenvolvimento e Fomento Predial Yan
Xiong (San Un), Limitada, qualidade e poderes verificados
pelo notário privado Artur dos Santos Robarts, conforme
reconhecimento exarado naquela declaração.
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十、承批公司已繳付以本批示作為憑證的合同第八條款規
定的溢價金。
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10. A concessionária pagou o prémio estipulado na cláusula
oitava do contrato titulado pelo presente despacho.
Cláusula primeira — Objecto do contrato

第一條款——合同標的
1. 本合同標的為：
1）修改四幅以租賃方式批出，總登記面積為206.19（貳佰
零陸點壹玖）平方米，經重新量度後修正為205（貳佰零伍）平
方米，位於澳門半島，其上建有沙梨頭海邊街1號及3號、爹美刁
施拿地大馬路40號及41號，以及魚鰓巷6號樓宇，在地圖繪製暨
地籍局於二零二一年六月四日發出的第47/1989號地籍圖中以字
母“A”、“B”及“C”定界及標示，並標示於物業登記局B33冊第
190頁第12585號、第190頁背頁第12586號、第198頁第12601號
及第198頁背頁第12602號，及其批給所衍生的權利以乙方名義
登錄於第268759G及294417G號的土地的批給，以合併並組成一
幅單一地段。
2）根據新規劃條件的規定，將兩幅無帶任何責任或負擔，在
上述地籍圖中以字母“B”及“C”定界及標示，面積分別為18（拾
捌）平方米及28（貳拾捌）平方米，價值分別為$18,000.00（澳門
元壹萬捌仟圓整）及$28,000.00（澳門元貳萬捌仟圓整），均將
脫離上項所指地段的地塊歸還給甲方，以納入國家公產，作為公
共街道。
2. 批出地段現時的面積為159（壹佰伍拾玖）平方米，在上
述地籍圖中以字母“A”定界及標示，以下簡稱土地，其批給轉由
本合同的條款規範。

1. Constitui objecto do presente contrato:
1) A revisão da concessão, por arrendamento, de quatro
terrenos com a área global registal de 206,19 m 2 (duzentos e
seis vírgula dezanove metros quadrados), rectificada por novas
medições para 205 m 2 (duzentos e cinco metros quadrados), os
quais se destinam a ser anexados formando um único lote,
situados na península de Macau, onde se encontram construídos
os prédios com os n.os 1 e 3 da Rua da Ribeira do Patane,
n.os 40 e 41 da Avenida de Demétrio Cinatti e n.º 6 da Travessa
da Guelra, demarcados e assinalados com as letras «A», «B» e
«C» na planta n.º 47/1989, emitida pela DSCC, em 4 de Junho
de 2021, descritos na CRP sob os n.º 12 585 a fls. 190, n.º 12 586
a fls. 190 verso, n.º 12 601 a fls. 198 e n.º 12 602 a fls. 198 verso
do livro B33, cujos direitos resultantes da concessão se acham
inscritos sob os n.os 268 759G e 294 417G a favor da segunda
outorgante;
2) A reversão, por força das novas condições urbanísticas,
a favor da primeira outorgante, livre de quaisquer ónus ou
encargos, de duas parcelas de terreno demarcadas e assinaladas com as letras «B» e «C» na mencionada planta cadastral,
com as áreas de 18 m 2 (dezoito metros quadrados) e 28 m 2 (vinte
e oito metros quadrados), respectivamente, e com os valores
atribuídos de $ 18 000,00 (dezoito mil patacas) e $ 28 000,00
(vinte e oito mil patacas), a desanexar do lote referido na alínea
anterior, que se destinam a integrar o domínio público do
Estado, como via pública.
2. A concessão do lote, agora com a área de 159 m 2 (cento e
cinquenta e nove metros quadrados), demarcado e assinalado
com a letra «A» na mencionada planta cadastral, de ora em
diante designado, simplesmente, por terreno, passa a reger-se
pelas cláusulas do presente contrato.
Cláusula segunda — Prazo de arrendamento

第二條款——租賃期間
1. 租賃的有效期至二零三零年九月三日。
2. 上款所訂定的租賃期間可按照適用法例連續續期。

第三條款——土地的重新利用及批給用途
1. 根據該土地容許的用途，尤其是居住用途，土地重新利用
作興建一幢屬分層所有權制度，樓高8（捌）層，其中1（壹）層為
地庫的樓宇，其用途及建築面積分配如下：
1）住宅： ........................................... 建築面積1,095平方米；

1. O prazo de arrendamento é válido até 3 de Setembro de
2030.
2. O prazo do arrendamento, fixado no número anterior,
pode, nos termos da legislação aplicável, ser sucessivamente
renovado.
Cláusula terceira — Reaproveitamento do terreno e finalidade
da concessão
1. Em conformidade com os usos de solos aí permitidos,
designadamente o habitacional, o terreno é reaproveitado com
a construção de um edifício, em regime de propriedade horizontal, compreendendo 8 (oito) pisos, sendo 1 (um) em cave,
afectado às seguintes finalidades de utilização e áreas brutas
de construção:
1) Habitação: .... com a área bruta de construção de 1 095 m 2;

2）商業： .............................................. 建築面積283平方米。
2. 上款所述面積可在申請工程檢驗時作修改，以便發出使
用准照。

2) Comércio: ........ com a área bruta de construção de 283 m 2 .
2. As áreas referidas no número anterior podem ser sujeitas
a eventuais rectificações no momento do pedido de vistoria de
obra, para efeito de emissão da licença de utilização.
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3. 乙方須遵守土地所在地區內生效的城市規劃的規定。

第四條款——租金
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3. A segunda outorgante é obrigada a submeter-se às prescrições do plano urbanístico que vigore na zona onde o terreno se
situa.
Cláusula quarta — Renda

1. 乙方每年繳付租金如下：
1）在 土地 重新利用的期間，每 平方米批出土地的租 金 為
$8.00（澳門元捌圓整），總金額為$1,272.00（澳門元壹仟貳佰
柒拾貳圓整）；

1. A segunda outorgante paga a seguinte renda anual:
1) Durante o período de reaproveitamento do terreno, $ 8,00
(oito patacas) por metro quadrado de terreno concedido, no
montante global de $ 1 272,00 (mil, duzentas e setenta e duas
patacas);
2) Após o reaproveitamento do terreno, passa a pagar:

2）在土地重新利用完成後，改為以下列方式繳付：
（1）住宅：建築面積每平方米$4.00（澳門元肆圓整）；
（2）商業：建築面積每平方米$6.00（澳門元陸圓整）。
2. 租金可每五年調整一次，由作為本修改批給憑證的批示在
《澳門特別行政區公報》公佈之日起計，但不妨礙在合同生效期
間所公佈法例之新訂租金的即時實施。

第五條款——重新利用的期間
1. 土地重新利用的總期間為48（肆拾捌）個月，由作為本修
改批給憑證的批示在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計。
2. 上款所述的期間包括乙方遞交工程計劃、甲方審議該計
劃及發出有關准照的時間。
3. 乙方應遵守以下期間：

(1) Habitação: $ 4,00 (quatro patacas) por metro quadrado de
área bruta de construção;
(2) Comércio: $ 6,00 (seis patacas) por metro quadrado de
área bruta de construção.
2. As rendas podem ser actualizadas de cinco em cinco anos,
contados a partir da data da publicação no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau do despacho que
titula a presente revisão da concessão sem prejuízo da aplicação imediata de novos montantes da renda estabelecidos por
legislação que, durante a vigência do contrato, venha a ser publicada.
Cláusula quinta — Prazo de reaproveitamento
1. O reaproveitamento do terreno deve operar-se no prazo
global de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau do despacho que titula a presente revisão de concessão.
2. O prazo referido no número anterior inclui os prazos para
a apresentação, pela segunda outorgante, e apreciação, pela
primeira outorgante, do projecto de obra e para a emissão das
respectivas licenças.
3. A segunda outorgante deve observar os seguintes prazos:

1）由第1款所指的批示公佈之日起計180（壹佰捌拾）日內，
編製和遞交工程計劃（地基、結構、供水、排水、供電和其他專業
計劃）；
2）由通知工程計劃獲核准之日起計60（陸拾）日內，遞交發
出工程准照的申請書；

1) 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação
do despacho mencionado no n.º 1, para a elaboração e apresentação do projecto de obra (projectos de fundações, estruturas,
águas, esgotos, electricidade e demais projectos de especialidade);
2) 60 (sessenta) dias, contados da data da notificação da
aprovação do projecto da obra, para a apresentação do pedido
de emissão da licença de obras;

3）由發出工程准照之日起計15（拾伍）日內，遞交動工申請

3) 15 (quinze) dias, contados da data de emissão da licença
de obras, para a apresentação do pedido de início da obra.

4. 為適用上款的規定，計劃須完整及適當備齊所有資料，方

4. Para efeitos do disposto no número anterior, os projectos
só se consideram efectivamente apresentados, quando completa
e devidamente instruídos com todos os elementos.

書。

視為確實完成遞交。
5. 如基於不可歸責於乙方且甲方認為充分的理由，則應乙方
的申請，甲方可批准中止或延長本條款所指的任一期間。
6. 上款所指的申請須於相關期間屆滿前提出。

5. A requerimento da segunda outorgante, qualquer dos prazos
referidos na presente cláusula pode ser suspenso ou prorrogado por autorização da primeira outorgante, por motivo não
imputável à segunda outorgante e que a primeira outorgante
considere justificativo.
6. O pedido referido no número anterior tem de ser apresentado antes do termo do respectivo prazo.
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第六條款——特別負擔
由乙方獨力承擔的特別負擔為騰空在地圖繪製暨地籍局於
二零二一年六月四日發出的第47/1989號地籍圖中以字母“A”、
“B”及“C”定界及標示的地塊，並移走其上倘有的全部建築
物、物料及基礎設施。
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Cláusula sexta — Encargos especiais
Constituem encargos especiais, a suportar exclusivamente
pela segunda outorgante, a desocupação das parcelas de terreno demarcadas e assinaladas com as letras «A», «B» e «C»
na planta n.º 47/1989, emitida pela DSCC, em 4 de Junho de
2021, e remoção do mesmo de todas as construções, materiais
e infra-estruturas, porventura, aí existentes.
Cláusula sétima — Multa

第七條款——罰款
1. 基於乙方不遵守第五條款所訂的任一期間，每逾期一日，
處以相當於溢價金0.1%（百分之零點一）的罰款，並以150（壹佰
伍拾）日為限。
2. 基於不可歸責於乙方且為甲方認為充分的理由而批准中
止或延長重新利用期間者，則免除乙方承擔上款所指的責任。

第八條款——合同溢價金
基於本次批 給合同修改，當乙方按照第10/2 013號法律第
一百二十五條的規定接受本合同的條件時，須向甲方一次性全數
繳付金額為$10,909,187.00（澳門元壹仟零玖拾萬玖仟壹佰捌拾
柒圓整）的合同溢價金。

第九條款——保證金
1. 根據第10/2013號法律第一百二十六條的規定，乙方須透
過存款或甲方接受的銀行擔保提供保證金$1,272.00（澳門元壹
仟貳佰柒拾貳圓整）。
2. 上款所指的保證金金額應按每年有關租金的數值調整。
3. 第1款所述的保證金在遞交土地工務運輸局發出的使用
准照後，應乙方要求，由財政局退還。

第十條款——移轉
1. 倘土地 未被完全重新利用而將本批 給所衍生的狀況移
轉，須事先獲得甲方的許可，否則將導致該項移轉無效及不產生
任何效力，且不影響第十四條款之規定。
2. 為適用上款的規定，下列情況亦視為移轉本批給所衍生
的狀況：
1）一次或多次累計移轉乙方或其控權股東公司資本超過
50%（百分之五十）；
2）按《民法典》第二百五十八條第三款的規定，設定未經
利害關係人同意不可廢止的授權書或複授權書，且該等授權書

1. Pelo incumprimento de qualquer um dos prazos fixados na
cláusula quinta, a segunda outorgante fica sujeita a multa no
montante correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento)
do prémio por cada dia de atraso, até 150 (cento e cinquenta)
dias.
2. A segunda outorgante fica exonerada da responsabilidade
referida no número anterior no caso da primeira outorgante ter
autorizado a suspensão ou a prorrogação do prazo de reaproveitamento, por motivo não imputável à segunda outorgante e
considerado justificativo pela primeira outorgante.
Cláusula oitava — Prémio do contrato
Por força da presente revisão do contrato de concessão, a
segunda outorgante paga à primeira outorgante, a título
de prémio do contrato, o montante de $ 10 909 187,00 (dez
milhões, novecentas e nove mil, cento e oitenta e sete patacas)
integralmente e de uma só vez, aquando da aceitação das condições do presente contrato, a que se refere o artigo 125.º da
Lei n.º 10/2013.
Cláusula nona — Caução
1. Nos termos do disposto no artigo 126.º da Lei n.º 10/2013,
a segunda outorgante presta uma caução no valor de $ 1 272,00
(mil, duzentas e setenta e duas patacas), por meio de depósito
ou garantia bancária aceite pela primeira outorgante.
2. O valor da caução, referida no número anterior, deve
acompanhar sempre o valor da respectiva renda anual.
3. A caução referida no n.º 1 será devolvida à segunda outorgante pela Direcção dos Serviços de Finanças, a pedido daquela, após a apresentação da licença de utilização emitida pela
DSSOPT.
Cláusula décima — Transmissão
1. A transmissão de situações decorrentes desta concessão,
enquanto o terreno não estiver integralmente reaproveitado,
depende de prévia autorização da primeira outorgante, sob
pena de nulidade e de nenhum efeito, sem prejuízo do disposto
na cláusula décima quarta.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, também se
considera equivalente à transmissão de situações resultantes
da presente concessão:
1) A transmissão, por uma ou várias vezes em acumulação,
superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social da segunda
outorgante ou do capital social do seu sócio dominante;
2) A constituição de procuração ou substabelecimento que
confira ao procurador poderes para a prática de todos os actos
no procedimento ou a disposição das situações resultantes da
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賦予受權人對批給所衍生狀況的處分權或在程序中作出所有行
為。

3. 在不影響上款的規定下，如乙方移轉其或其控權股東公
司資本超過10%（百分之十），須在有關移轉事實發生後30（叁
拾）日內將之通知土地工務運輸局，否則於首次違反時，處以相
當於溢價金1%（百分之一）的罰款，而屬第二次違反者則解除批
給。

4. 受移轉人須受本合同修改後的條件約束，尤其有關重新
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concessão e que seja irrevogável sem o acordo do interessado,
nos termos do n.º 3 do artigo 258.º do Código Civil.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando se
verifique a transmissão superior a 10% (dez por cento) do
capital da segunda outorgante ou do capital social do seu sócio
dominante, estes devem comunicar o facto à DSSOPT no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da sua ocorrência, sob pena de aplicação de multa no montante correspondente a 1% (um por cento)
do prémio na primeira infracção e de rescisão da concessão na
segunda infracção.
4. A transmissão sujeita o transmissário à revisão das condições do presente contrato, designadamente das relativas ao
prazo de reaproveitamento e ao pagamento do prémio adicional.

利用的期間及附加溢價金的支付方面。

5. 在完成重新利用前，按照第10/2013號法律第四十二條第
五款的規定，乙方僅可將批給所衍生的權利向依法獲許可在澳
門特別行政區經營的信貸機構作意定抵押。

6. 違反上款的規定而作出的抵押均屬無效。

第十一條款——使用准照

使用准照僅在清繳倘有的罰款後，方予發出。

5. Antes da conclusão do reaproveitamento, a segunda
outorgante só pode constituir hipoteca voluntária sobre o
direito resultante da concessão a favor de instituições de
crédito legalmente autorizadas a exercer actividade na Região
Administrativa Especial de Macau, nos termos do disposto no
n.º 5 do artigo 42.º da Lei n.º 10/2013.
6. A hipoteca constituída em violação do disposto no número
anterior é nula.
Cláusula décima primeira — Licença de utilização
A licença de utilização apenas é emitida desde que as multas,
se as houver, estejam pagas.
Cláusula décima segunda — Fiscalização

第十二條款——監督

在批出土地的重新利用期間，乙方必須准許行政當局有關部
門執行監督工作的代表進入土地及施工範圍，並向代表提供一
切所需的協助，使其有效地執行任務。

Durante o período de reaproveitamento do terreno concedido, a
segunda outorgante obriga-se a franquear o acesso ao mesmo
e às obras aos representantes dos Serviços da Administração,
que aí se desloquem no desempenho da sua acção fiscalizadora,
prestando-lhes toda a assistência e meios para o bom desempenho da sua função.
Cláusula décima terceira — Caducidade

第十三條款——失效
1. A presente concessão caduca nos seguintes casos:
1. 本批給在下列情況下失效：
1）第七條款第1款規定的150（壹佰伍拾）日期間屆滿後仍未
完成重新利用，且不論之前曾否被科處罰款；

2）連續或間斷中止重新利用土地超過90（玖拾）日，但有不
可歸責於乙方且甲方認為充分的理由除外。

2. 批給的失效由行政長官以批示宣告，並在《澳門特別行政
區公報》公佈。

3. 批給的失效導致已繳付的溢價金及以任何方式已在土地
上作出的一切改善物歸甲方所有，乙方無權獲得任何賠償或補
償，且不影響甲方有權徵收所欠繳的租金及倘有的罰款。

1) Não conclusão do reaproveitamento, decorrido o prazo de
150 (cento e cinquenta) dias, previsto no n.º 1 da cláusula sétima,
independentemente de ter sido aplicada ou não a multa;
2) Suspensão, consecutiva ou intercalada, do reaproveitamento do terreno por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo
por motivo não imputável à segunda outorgante e que a primeira
outorgante considere justificativo.
2. A caducidade da concessão é declarada por despacho do
Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.
3. A caducidade da concessão determina a reversão para a
primeira outorgante do prémio pago e de todas as benfeitorias
por qualquer forma incorporadas no terreno, sem direito a
qualquer indemnização ou compensação por parte da segunda
outorgante, sem prejuízo da cobrança, pela primeira outorgante, das rendas em dívida e das eventuais multas ainda não
pagas.
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第十四條款——解除
1. 倘發生下列任一事實時，本批給可被解除：
1）未經批准而修改批給用途或更改土地的重新利用；
2）不履行第六條款訂定的義務；
3）違反第十條款第1款的規定，未經預先許可將批給所衍生
的狀況移轉；
4）第二次違反第十條款第3款的規定；
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Cláusula décima quarta — Rescisão
1. A presente concessão pode ser rescindida quando se verifique qualquer dos seguintes factos:
1) Alteração não autorizada da finalidade de concessão ou
da modificação do reaproveitamento do terreno;
2) Incumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula
sexta;
3) Transmissão, sem autorização prévia, das situações resultantes da concessão, com violação do disposto no n.º 1 da cláusula décima;
4) Segunda infracção ao disposto no n.º 3 da cláusula décima;

5）土地的使用偏離批給目的，或該等目的從未實現；
6）當城市規劃變動後而無法開始或繼續對土地進行重新利
用，且出現第10/2013號法律第一百四十條第二款所指的任一情
況；
7）轉租賃。
2. 批給的解除由行政長官以批示宣告，並在《澳門特別行政
區公報》公佈。
3. 批 給被 解除 後，導 致已 繳付的溢價金 及以任 何方 式已
在土地上作出的一切改善物歸甲方所有，乙方無權獲得任何賠
償或補償，但屬因城市規劃的變動而出現第10/2013號法律第
一百四十條第五款和第六款的情況除外。

第十五條款——有權限法院
澳門特別行政區法院為有權解決由本合同所產生的任何爭
訟的法院。

第十六條款——適用法例

5) Quando a utilização do terreno se afaste dos fins para que
foi concedido ou estes não estejam, em qualquer momento, a
ser prosseguidos;
6) Quando, no seguimento de alteração do planeamento
urbanístico que implique a impossibilidade de iniciar ou continuar o reaproveitamento do terreno, se verifique qualquer uma
das situações referidas no n.º 2 do artigo 140.º da Lei n.º 10/2013;
7) Subarrendamento.
2. A rescisão da concessão é declarada por despacho do
Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.
3. Rescindida a concessão, revertem para a primeira outorgante os prémios pagos e todas as benfeitorias por qualquer
forma incorporadas no terreno, não tendo a segunda outorgante
direito a ser indemnizada ou compensada, salvo nas situações
previstas nos n.os 5 e 6 do artigo 140.º da Lei n.º 10/2013, decorrentes da alteração do planeamento urbanístico.
Cláusula décima quinta — Foro competente
Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do
presente contrato, o foro competente é o da Região Administrativa Especial de Macau.
Cláusula décima sexta — Legislação aplicável

如有遺漏，本合同以第10/2 013號法律和其他適用法 例規
範。

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei
n.º 10/2013 e demais legislação aplicável.
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–––––––
二零二二年八月三十日於運輸工務司司長辦公室
辦公室主任

張翠玲

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas,
aos 30 de Agosto de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong
Chui Ling.
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COMISSARIADO DA AUDITORIA

審 計 署

Extractos de despachos

批 示 摘 錄

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria,
de 26 de Agosto de 2022:

按照審計長於二零二二年八月二十六日作出的批示：
根據第11/1999號法律第二十五條，第12/2007號行政法規第
二十二條、第二十八條、第二十九條及第三十條，以及第26/2009
號行政法規第八條的規定，並因具備適當經驗及專業能力履行
職務，黃妙嫦擔任審計局審計師的定期委任，自二零二二年九月
一日起續期一年。

Vong Mio Seong — renovada a comissão de serviço, pelo período de um ano, como auditora da Direcção dos Serviços de
Auditoria, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999,
22.º, 28.º, 29.º e 30.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007,
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir
competência profissional e experiência adequadas para o
exercício das suas funções, a partir de 1 de Setembro de
2022.
Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria,
de 30 de Agosto de 2022:

按照審計長於二零二二年八月三十日作出的批示：
根據第11/1999號法律第二十五條、第12/2007號行政法規第
二十九條、現行第14/2009號法律第十四條第二款、第二十七條第
四款及第五款，以及現行第12/2015號法律第四條的規定，以附
註形式修改第二職階主任翻譯員劉詩雅在本署擔任職務的不具
期限的行政任用合同第三條款，晉級為第一職階顧問翻譯員，薪
俸點675點，自本批示摘錄公佈日起生效。

Lao Si Nga, intérprete-tradutora chefe, 2.º escalão — alterada,
por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento sem termo ascendendo a intérprete-tradutora assessora, 1.º escalão, índice 675, neste Comissariado, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 29.º do
Regulamento Administrativo n.º 12/2007, 14.º, n.º 2, e 27.º,
n.os 4 e 5, da Lei n.º 14/2009, e 4.º da Lei n.º 12/2015, vigentes,
a partir da data da publicação do presente extracto de despacho.

Declaração

聲 明
茲聲明，本署不具期限的行政任用合同第四職階勤雜人員
趙秀英，因辭世終止其在本署的職務，自二零二二年八月十一日
起生效。
–––––––

Para os devidos efeitos se declara que Chio Sao Ieng, auxiliar, 4.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimento sem termo, deste Comissariado, cessou as suas funções,
a partir de 11 de Agosto de 2022, por motivo de falecimento.
–––––––

二零二二年九月一日於審計長辦公室
辦公室主任

沙蓮達

終 審 法 院 院 長 辦 公 室
批 示 摘 錄
摘錄自終審法院院長辦公室主任於二零二二年八月二十二日
作出的批示：

根據經十二月十九日第39/2011號行政法規重新公佈的三
月六日第19/2 0 0 0 號行政法規第十三條第一款、八月十 七日第
12/2015號法律第四條、第六條第四款，以及第3/GPTUI/2016號
終審法院院長批示第一款（七）項的規定，本辦公室第二職階輕
型車輛司機蔡銳倫及曾霆的長期行政任用合同獲准續期三年，
由二零二二年九月十一日起生效。
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Gabinete do Comissário da Auditoria, 1 de Setembro de
2022. — A Chefe do Gabinete, Ermelinda M. C. Xavier.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE ÚLTIMA INSTÂNCIA
Extractos de despachos
Por despachos da chefe do Gabinete do Presidente do
Tribunal de Última Instância, de 22 de Agosto de 2022:
Choi Ioi Lon e Tsang Ting, motoristas de ligeiros, 2.º escalão,
em regime de contrato administrativo de provimento de
longa duração, deste Gabinete — renovados os referidos
contratos, pelo período de três anos, nos termos do artigo
13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000,
de 6 de Março, republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, e artigos 4.º, 6.º, n.º 4,
da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, conjugado com o n.º 1,
alínea 7), do Despacho do Presidente do Tribunal de Última
Instância n.º 3/GPTUI/2016, a partir de 11 de Setembro de
2022.
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摘錄自終審法院院長辦公室主任於二零二二年八月三十日作
出的批示：
根據經十二月十九日第39/2011號行政法規重新公佈的三月
六日第19/2000號行政法規第十三條第一款、八月三日第14/2009
號法律第十三條第二款（二）項、第四款、八月十七日第12/2015
號法律第四條，以及第3/GPTUI/2016號終審法院院長批示第一
款（六）項的規定，本辦公室第二職階輕型車輛司機林志強及盧
藝良的長期行政任用合同獲更改為第三職階，薪俸點170，自二
零二二年八月二十一日起生效。
根據經十二月十九日第39/2011號行政法規重新公佈的三月
六日第19/2000號行政法規第十三條第一款、八月三日第14/2009
號法律第十三條第二款（二）項、第四款、八月十七日第12/2015
號法律第四條，以及第3/GPTUI/2016號終審法院院長批示第一
款（六）項的規定，本辦公室第二職階輕型車輛司機梁國聰的長
期行政任用合同獲更改為第三職階，薪俸點170，自二零二二年
八月二十八日起生效。
摘錄自終審法院院長辦公室主任於二零二二年八月三十一
日作出的批示：
根據《澳門特別行政區基本法》第九十九條、十二月二十日
第1/1999號法律第十六條所指附件二（二）項、八月二十四日第
60/92/M號法令第七條第一款（c）項、八月二日第7/2004號法律
第二十九條第一款、經十二月十九日第39/2011號行政法規重新
公佈的三月六日第19/2000號行政法規第十三條第一款，以及第
3/GP T U I/2016號終審法院院長批示第一款（七）項的規定，初
級法院第三職階法院首席書記員Maria Celeste Filipe Marques
C a sac a的個人勞動合同獲准以同一職級及職階續期一年，由二
零二二年九月十六日起生效。
摘錄自終審法院院長於二零二二年九月一日作出的批示：
根據經十二月十九日第39/2011號行政法規重新公佈的三
月六日第19/2 0 0 0 號行政法規第十三條第一款、經八月三日第
14/20 09號法律修改的八月二日第7/20 04號法律第十三條及第
二十五條，以及現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條
第八款a）項之規定，在二零二二年八月十七日第三十三期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登的為晉升法院特級書記員而設的
培訓課程最後評核名單中，下列合格之第三職階法院首席書記員
均獲確定委任為法院司法文員職程第一職階法院特級書記員：
終審法院辦事處人員編制：
何楚芝。
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Por despachos da chefe do Gabinete do Presidente do
Tribunal de Última Instância, de 30 de Agosto de 2022:
Lam Chi Keong e Lou Ngai Leong, motoristas de ligeiros, 2.º
escalão, em regime de contrato administrativo de provimento
de longa duração, deste Gabinete — alterados os seus índices
salariais para o 3.º escalão, índice 170, nos termos do artigo
13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6
de Março, republicado pelo Regulamento Administrativo
n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, artigo 13.º, n. os 2, alínea
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e artigo 4.º da
Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, conjugado com o n.º 1,
alínea 6), do Despacho do Presidente do Tribunal de Última
Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 21 de Agosto de 2022.
Leong Kuok Chong, motorista de ligeiros, 2.º escalão, em
regime de contrato administrativo de provimento de longa
duração, deste Gabinete — alterado o seu índice salarial
para o 3.º escalão, índice 170, nos termos do artigo 13.º, n.º 1,
do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março,
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de
19 de Dezembro, artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei
n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de
17 de Agosto, conjugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do
Presidente do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016,
desde 28 de Agosto de 2022.
Por despacho da Chefe do Gabinete do Presidente do
Tribunal de Última Instância, de 31 de Agosto de 2022:
Maria Celeste Filipe Marques Casaca, escrivã judicial principal, 3.º escalão, em regime de contrato individual de
trabalho, do TJB — renovado o referido contrato, pelo período
de um ano, na mesma categoria e escalão, nos termos do
artigo 99.º da Lei Básica da RAEM, alínea 2) do Anexo II
referida pelo artigo 16.º da Lei n.º 1/1999, de 20 de Dezembro, artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 60/92/M,
de 24 de Agosto, artigo 29.º, n.º 1, da Lei n.º 7/2004, de 2 de
Agosto, e artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo
n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo Regulamento
Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, conjugado
com o n.º 1, alínea 7), do Despacho do Presidente do Tribunal
de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, a partir de 16 de
Setembro de 2022.
Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Instância, em 1 de Setembro de 2022:
Os escrivães judiciais principais, 3.º escalão, abaixo indicados,
classificados na respectiva lista de classificação final do curso
de formação para acesso à categoria de escrivão judicial
especialista, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 33,
II Série, de 17 de Agosto de 2022 — nomeados, definitivamente, escrivães judiciais especialistas, 1.º escalão, da carreira
de oficial de justiça judicial, nos termos do artigo 13.º, n.º 1,
do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março,
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011,
de 19 de Dezembro, artigos 13.º e 25.º da Lei n.º 7/2004, de
2 de Agosto, na redacção da Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto,
conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM
vigente:
Pessoal do quadro da Secretaria do Tribunal de Última
Instância:
Ho Cho Chi.
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Pessoal do quadro da Secretaria do Tribunal Judicial de
Base:

初級法院辦事處人員編制：

張麗琳、陳嘉翠、鄭潔茵、楊藝婷、楊倩梨、林智維、陳頴
姿、梁鳳茵、陳佩雯、杜家寶、許永榮、黎偉漩、翁妙玲、鄭靄慈、
曾偉強、劉凱耀、鄭振華、林光照、黎嘉慧、歐綺玲及蘇偉鴻。

Cheong Lai Lam, Chan Ka Choi, Cheang Kit Ian, Ieong
Ngai Teng, Ieong Sin Lei, Lam Chi Wai, Chan Weng Chi, Leong
Fong Ian, Chan Pui Man, Tou Ka Pou, Hoi Weng Weng, Lai
Wai Sun, Iong Mio Leng, Chiang Oi Chi, Chang Wai Keong,
Lau Hoi Io, Cheang Chan Wa, Lam Kong Chiu, Lai Ka Wai,
Ao I Leng e Sou Wai Hong.

Declaração

聲 明
茲聲明，本辦公室不具期限的行政任用合同第十職階輕型車
輛司機陳永文，因達年齡上限，根據現行《澳門公共行政工作人
員通則》第四十四條第一款c）項及八月十七日第12/2015號法律
第十五條（一）項之規定，由二零二二年九月十二日起，終止其在
本辦公室的職務。
–––––––

Para os devidos efeitos, se declara que Chan Weng Man,
motorista de ligeiros, 10.º escalão, deste Gabinete, em regime
de contrato administrativo de provimento sem termo, cessa as
suas funções, por ter atingido o limite de idade, nos termos do
artigo 44.º n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente e do artigo 15.º,
alínea 1), da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, a partir de 12 de
Setembro de 2022.
–––––––

二零二二年九月二日於終審法院院長辦公室
辦公室主任

陳玉蓮

檢 察 長 辦 公 室
批 示 摘 錄
摘錄自辦公室主任於二零二二年八月五日的批示：
潘 祖 溢、郭 建 文、何 健 鋒、陳 樹 森、林 郁 豪 —— 根 據 第
14/20 09號法律《公務人員職程制度》第十三條第二款（四）項
及第三款的規定，以及第12/2015號法律《公共部門勞動合同制
度》第四條第二款的規定，以附註形式修改其在本辦公室的不具
期限的行政任用合同第三條款，自二零二二年八月一日起晉階為
第七職階輕型車輛司機。
摘錄自辦公室主任於二零二二年八月八日的批示：
黎文輝——根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》第
十三條第二款（四）項及第三款的規定，以及第12/2015號法律
《公共部門勞動合同制度》第四條第二款的規定，以附註形式修
改其在本辦公室的不具期限的行政任用合同第三條款，自二零
二二年八月二日起晉階為第七職階輕型車輛司機。
摘錄自辦公室代主任於二零二二年八月十七日的批示：
根據第13/1999號行政法規《檢察長辦公室組織與運作》
第十九條第一款，連同現行《澳門公共行政工作人員通則》第

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos
2 de Setembro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

GABINETE DO PROCURADOR
Extractos de despachos
Por despachos do chefe deste Gabinete, de 5 de Agosto de
2022:
Pun Chou Iat, Kuok Kin Man, Ho Kin Fong, Chan Su Sam e
Lam Iok Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª
dos seus contratos administrativos de provimento sem termo
deste Gabinete, progredindo para motoristas de ligeiros, 7.º
escalão, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), e 3, da
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos
serviços públicos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei
n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos serviços
públicos), a partir de 1 de Agosto de 2022.
Por despacho do chefe deste Gabinete, de 8 de Agosto de
2022:
Lai Man Fai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do
seu contrato administrativo de provimento sem termo deste
Gabinete, progredindo para motorista de ligeiros, 7.º escalão, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), e 3, da Lei
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos
serviços públicos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei
n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos serviços
públicos), a partir de 2 de Agosto de 2022.
Por despachos da chefe deste Gabinete, substituta, de 17
de Agosto de 2022:
Chong Lai Ha e Leong Ip Pang, escrivães do Ministério Público auxiliares, 1.º escalão, de nomeação provisória, deste
Gabinete — nomeados, definitivamente, para os mesmos

N.º 36 — 7-9-2022

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

二十二條第三款及第五款之規定，本辦公室臨時委任第一職階
檢察院初級書記員鍾麗霞及梁業鵬獲確定委任出任該職位，自
二零二二年九月三十日起生效。
摘錄自辦公室代主任於二零二二年八月十九日的批示：
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lugares, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento
Administrativo n.º 13/1999 (Organização e funcionamento
do Gabinete do Procurador), conjugado com o artigo 22.º,
n.os 3 e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 30 de Setembro
de 2022.
Por despacho da chefe deste Gabinete, substituta, de 19
de Agosto de 2022:

蕭麗媛 ——根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制
度》第四條第二款、第六條第二款（二）項及第三款的規定，其在
本辦公室擔任第二職階顧問高級技術員之長期行政任用合同修
改為不具期限的行政任用合同，自二零二二年八月十九日起生
效。
–––––––

Siu Lee Lail, técnica superior assessora, 2.º escalão, deste
Gabinete — alterado o contrato administrativo de provimento de longa duração para contrato administrativo de
provimento sem termo, nos termos do artigo 4.º, n.º 2, e
artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015 (Regime
do contrato de trabalho nos serviços públicos), a partir de
19 de Agosto de 2022.
–––––––

二零二二年九月一日於檢察長辦公室
辦公室主任

譚炳棠

Gabinete do Procurador, 1 de Setembro de 2022. — O Chefe
do Gabinete, Tam Peng Tong.

新 聞 局

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

批 示 摘 錄

Extracto de despacho
Por despacho da directora do Gabinete, de 29 de Agosto
de 2022:

摘錄自局長於二零二二年八月二十九日作出的批示：
周文來——根據現行第12/2015號法律《公共部門勞動合同
制度》第四條第二款和第三款及第六條第四款的規定，其在本
局擔任第一職階首席技術員職務的長期行政任用合同，自二零
二二年十一月一日起續期三年。
–––––––

Chao Man Loi — renovado o contrato administrativo de provimento de longa duração, pelo período de três anos, como
técnico principal, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos
dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015 (Regime
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), vigente, a
partir de 1 de Novembro de 2022.
–––––––

二零二二年八月三十一日於新聞局
局長

陳露

Gabinete de Comunicação Social, aos 31 de Agosto de 2022.
— A Directora do Gabinete, Chan Lou.

人 才 發 展 委 員 會

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

批 示 摘 錄

Extracto de despacho

摘錄自社會文化司司長於二零二二年八月二十五日作出的批
示：
何浩禎及鄭啓宏，第一職階首席技術員，根據第12/2015號
法律第四條第二款、第六條第二款﹙一﹚項及第三款的規定，其

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 25 de Agosto de 2022:
Ho Hou Cheng e Cheang Kai Wang, técnicos principais, 1.º
escalão — alterados os contratos administrativos de provimento para contratos administrativos de provimento de
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longa duração, pelo período de três anos, nos termos dos
artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015,
a partir de 3 e 10 de Agosto de 2022.
–––––––

二零二二年九月一日於人才發展委員會
秘書長

周昶行

行 政 公 職 局
批 示 摘 錄
按局長於二零二二年八月二十三日作出的批示：
根據現行第14/2009號法律第十四條第一款（一）項及第二
款、經第21/2021號行政法規修改並重新公佈的第14/2016號行
政法規第五條，以及現行第12/2015號法律第四條的規定，以附
註方式修改馮禮諾及李麗施在本局擔任職務的不具期限的行政
任用合同第三條款，改為擔任第一職階首席特級公關督導員，薪
俸點450點，自本批示摘要於《澳門特別行政區公報》公佈日起
生效。
按代局長於二零二二年八月二十九日作出的批示：
根據現行第14/2009號法律第十四條第一款（二）項及第二
款、經第21/2021號行政法規修改並重新公佈的第14/2016號行
政法規第五條，以及現行第12/2015號法律第四條的規定，以附
註方式修改溫永麟在本局擔任職務的行政任用合同第三條款，
改為擔任資訊（應用軟件開發）範疇高級技術員職程第一職階
一等高級技術員，薪俸點485點，自本批示摘要於《澳門特別行
政區公報》公佈日起生效。
根據現行第14/2009號法律第十四條第一款（二）項及第二
款、經第21/2021號行政法規修改並重新公佈的第14/2016號行
政法規第五條，以及現行第12/2015號法律第四條的規定，以附
註方式修改陳逸健在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同
第三條款，改為擔任第一職階特級技術輔導員，薪俸點400點，
自本批示摘要於《澳門特別行政區公報》公佈日起生效。
根據現行第14/2009號法律第十四條第一款（二）項及第二
款、經第21/2021號行政法規修改並重新公佈的第14/2016號行
政法規第五條，以及現行第12/2015號法律第四條的規定，以附
註方式修改Lúc io d a Glór ia在本局擔任職務的長期行政任用

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, 1 de Setembro
de 2022. — O Secretário-geral, Chao Chong Hang.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA
Extractos de despachos
Por despachos do director dos Serviços, de 23 de Agosto
de 2022:
Fong Lai Nok e Lei Lai Si — alterada, por averbamento, a
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento sem termo para assistente de relações públicas especialistas principais, 1.º escalão, índice 450, nestes Serviços,
nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei
n.º 14/2009, em vigor, e 5.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugados com o artigo 4.º da Lei
n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da sua publicação no
Boletim Oficial da RAEM.
Por despachos da directora dos Serviços, substituta, de 29
de Agosto de 2022:
Wan Weng Lon — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do
seu contrato administrativo de provimento para técnico
superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, área de informática (desenvolvimento de software), da carreira de técnico
superior, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1,
alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugados
com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data
da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.
Chan Iat Kin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do
seu contrato administrativo de provimento sem termo para
adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, índice 400, nestes
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da
Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento
Administrativo n.º 21/2021, conjugados com o artigo 4.º da
Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da sua publicação
no Boletim Oficial da RAEM.
Lúcio da Glória — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do
seu contrato administrativo de provimento de longa duração
para técnico superior assessor, 1.º escalão, índice 600, nestes
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da
Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento
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Administrativo n.º 21/2021, conjugados com o artigo 4.º da
Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da sua publicação
no Boletim Oficial da RAEM.
–––––––

二零二二年八月三十一日於行政公職局
局長

高炳坤

法 務 局

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 31 de Agosto de 2022. — O Director dos Serviços, Kou
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS
DE JUSTIÇA

批 示 摘 錄
Extractos de despachos
按行政法務司司長於二零二二年五月二十三日作出之批示：

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 23 de Maio de 2022:

根據經第21/20 21號行政法規重新公佈的第14/2016號行

Leong Chou Lun — provido em regime de contrato administrativo de provimento, pelo período experimental de seis
meses, para exercer funções de técnico superior de 2.ª classe,
1.º escalão, da área de informática (desenvolvimento de
software), índice 430, nestes Serviços, nos termos do artigo
41.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e nos termos dos artigos
4.º, 5.º, n.º 1, e 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de
Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 1 de Agosto de
2022.

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第四十一條及第
12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條、第五條第一款
及第六條的規定，以行政任用合同制度任用梁祖聯在本局擔任第
一職階二等高級技術員資訊（應用軟件開發）範疇之職務，薪俸
點430，試用期六個月，自二零二二年八月一日起生效。

根據第21/2 0 21號行政法規重新公佈的第14/2 016號行政
法 規《公務人 員的 招 聘、甄 選 及晉 級 培 訓》第四 十 一 條及 第
12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條、第五條第一款
及第六條的規定，以行政任用合同制度任用周帆斌及葉選培在
本局擔任第一職階二等高級技術員資訊（網絡基礎建設）範疇
之職務，薪俸點430，試用期六個月，自二零二二年八月一日起生
效。

按簽署人於二零二二年八月二日作出之批示：

根據第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及第四款的
規定，黎淑賢在本局擔任第一職階二等技術輔導員的行政任用
合同第三條款修改 為同一職級第二職階，薪俸點275，自二零
二二年七月十三日起生效。

Chao Fan Pan e Ip Sun Pui — providos em regime de contrato
administrativo de provimento, pelo período experimental de
seis meses, para exercerem funções de técnico superior de 2.ª
classe, 1.º escalão, da área de informática (infraestruturas de
redes), índice 430, nestes Serviços, nos termos do artigo 41.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado pelo Regulamento
Administrativo n.º 21/2021, e nos termos dos artigos 4.º, 5.º,
n.º 1, e 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 1 de Agosto de 2022.
Por despacho do signatário, de 2 de Agosto de 2022:
Lai Sok In, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, provida
em regime de contrato administrativo de provimento, destes
Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual para a mesma
categoria, 2.º escalão, índice 275, nos termos do artigo 13.º,
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 13 de
Julho de 2022.
Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 5 de Agosto de 2022:

按行政法務司司長於二零二二年八月五日作出的批示﹕

根據第26/20 09號行政法規第八條之規定，因具備合適的
專業能力及才幹履行職務，本局第二職階首席顧問高級技術員

Lei Seng Lei, técnico superior assessor principal, 2.º escalão
destes Serviços — renovada a comissão de serviço, por mais
um ano, no cargo de chefe do Departamento de Gestão
Administrativa e Financeira destes Serviços, nos termos do
artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por
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李勝里在本局擔任行政及財政管理廳廳長的定期委任，自二零
二二年九月二十二日起續期壹年。
–––––––
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possuir competência profissional e aptidão adequadas para
o exercício das suas funções, a partir de 22 de Setembro de
2022.
–––––––

二零二二年八月三十日於法務局
局長

劉德學

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 30 de Agosto
de 2022. — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

市 政 署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

批 示 摘 錄

Extracto de despacho

按本署市政管理委員會副主席於二零二二年三月二十九日作
出之批示，並於四月一日提交市政管理委員會會議知悉：
根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二百六十二條第
一款a）項的規定，以行政任用合同方式於本署擔任第三職階特
級行政技術助理員梁滿勝，因達至擔任公職年齡上限而強制退
休，自二零二二年八月六日起生效。

Por despacho da vice-presidente do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais deste Instituto,
de 29 de Março de 2022 e presente na sessão realizada
de 1 de Abril de 2022:
Leong Mun Seng, assistente técnico administrativo especialista,
3.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimento, deste Instituto — cessou as funções por ter atingido
o limite de idade, para efeitos de aposentação obrigatória,
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 262.º do ETAPM,
em vigor, a partir de 6 de Agosto de 2022.

Declaração

聲 明
根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十四條第一款
c）項及第二款，以及第12/2015號法律第十五條（一）項的規定，
以行政任用合同任用的下列員工因達年齡上限而終止職務：
莫錦然——第九職階重型車輛司機，自二零二二年八月二日

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados em
regime de contratos administrativos de provimento, cessaram as
funções por limite de idade, nos termos da alínea c) dos n.os 1 e
2 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, conjugado com a alínea 1)
do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015:
Mok Kam In, motorista de pesados, 9.º escalão, a partir de 2
de Agosto de 2022;

起生效；
羅志程——第五職階重型車輛司機，自二零二二年八月五日

Lo Chi Cheng, motorista de pesados, 5.º escalão, a partir de
5 de Agosto de 2022;

起生效；
梁鑑洪——第十職階輕型車輛司機，自二零二二年八月十日
起生效；
盧北水——第十職階技術工人，自二零二二年八月十八日起
生效；
林光明——第九職階技術工人，自二零二二年八月二十三日
起生效；
陳有根——第十職階勤雜人員，自二零二二年八月十九日起
生效；
李粉珍及李健源——第九職階勤雜人員，分別自二零二二年
八月二十一日及二十八日起生效。

Lou Pak Soi, operário qualificado, 10.º escalão, a partir de 18
de Agosto de 2022;
Lam Kuong Meng, operário qualificado, 9.º escalão, a partir
de 23 de Agosto de 2022;
Chan Iao Kan, auxiliar, 10.º escalão, a partir de 19 de Agosto
de 2022;
Lei Fan Chan e Lei Kin Un, auxiliares, 9.º escalão, a partir
de 21 e 28 de Agosto de 2022, respectivamente.
–––––––

–––––––
二零二二年八月十二日於市政署
市政管理委員會委員

Leong Kam Hong, motorista de ligeiros, 10.º escalão, a partir
de 10 de Agosto de 2022;

杜淑儀

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 12 de Agosto de
2022. — A Administradora do Conselho de Administração
para os Assuntos Municipais, To Sok I.
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退 休 基 金 會

FUNDO DE PENSÕES

批 示 摘 錄

Extractos de despachos

退休/撫卹金的訂定

Fixação de pensões

按照行政 法務司司長 於二零二 二年八 月二十五日作出的

14281

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 25 de Agosto de 2022:

批示：
（一）檢察長辦公室第四職階檢察院特級書記員甘珈汶，退
休及撫卹制度會員編號111155，因符合現行《澳門公共行政工作
人員通則》第二百六十三條第一款a）項，而聲明自願離職退休。
其每月的退休金是根據十一月三十日第107/85/M號法令第一條
第一款及上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第
二百六十五條第二款之規定，以其三十年工作年數作計算，由二
零二二年七月十八日開始以相等於現行薪俸索引表內的460點訂
出，並在有關金額上加上六個根據第2/2011號法律第七至九條
及第1/2014號法律第一條所指附表規定的年資獎金。
（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府
負責。
（一）交 通 事 務局 處 長 陳 耀 輝，退 休及 撫 卹 制 度 會員 編
號 1 0 8 4 2 1，因 符 合 現 行《澳 門 公 共 行 政 工作人 員 通 則》第
二百六十三條第一款a）項，而聲明自願離職退休。其每月的退休
金是根據十一月三十日第107/85/M號法令第一條第一款及上述
《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第二百六十五條
第二款之規定，以其三十年工作年數作計算，由二零二二年八月
十七日開始以相等於現行薪俸索引表內的580點訂出，並在有關
金額上加上六個根據第2/2011號法律第七至九條及第1/2014號
法律第一條所指附表規定的年資獎金。
（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府
負責。
（一）治安警察局第四職階副警長譚志洪，退休及撫卹制度
會員編號117480，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第
二百六十三條第一款a）項，而聲明自願離職退休。其每月的退休
金是根據十一月三十日第107/85/M號法令第一條第一款及上述
《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第二百六十五條
第二款之規定，以其三十二年工作年數作計算，由二零二二年八
月十六日開始以相等於現行薪俸索引表內的340點訂出，並在有
關金額上加上六個根據第2/2011號法律第七至九條及第1/2014
號法律第一條所指附表規定的年資獎金。
（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府
負責。

1. Carmen Campos de Souza, escrivã do ministério público
especialista, 4.º escalão, do Gabinete do Procurador, com o
número de subscritor 111155 do Regime de Aposentação e
Sobrevivência, desligada do serviço de acordo com o artigo
263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 18 de Julho de 2022, uma pensão mensal
correspondente ao índice 460 da tabela em vigor, calculada
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 30 anos
de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de
antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011
e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.
2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totalidade, ao Governo da RAEM.
1. Chan Io Fai, chefe de divisão da Direcção dos Serviços
para os Assuntos de Tráfego, com o número de subscritor
108421 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária
por declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início
em 17 de Agosto de 2022, uma pensão mensal correspondente ao índice 580 da tabela em vigor, calculada nos termos
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2,
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço,
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade,
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.
2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totalidade, ao Governo da RAEM.
1. Tam Chi Hong, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia
de Segurança Pública, com o número de subscritor 117480
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por
declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em
16 de Agosto de 2022, uma pensão mensal correspondente
ao índice 340 da tabela em vigor, calculada nos termos do
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2,
ambos do referido estatuto, por contar 32 anos de serviço,
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade,
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.
2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totalidade, ao Governo da RAEM.
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（一）以定期委任方式擔任主任書記員之檢察長辦公室第
四職 階檢察院特級書 記員布 文 迪，退 休及 撫卹制度 會員編號
83607，因符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第二百六十三
條第一款a）項，而聲明自願離職退休。其每月的退休金是根據上
述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並配合第二百六十五
條第一款a）項之規定，以其三十六年工作年數作計算，由二零
二二年八月四日開始以相等於現行薪俸索引表內的735點訂出，
並在有關金額上加上七個根據第2/2011號法律第七至九條及第
1/2014號法律第一條所指附表規定的年資獎金。
（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負
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1. Amadeu Guilherme Morais Borges, escrivão do ministério
público especialista, 4.º escalão, do Gabinete do Procurador, exercendo em comissão de serviço o cargo de escrivão
de direito, com o número de subscritor 83607 do Regime de
Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor,
ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada,
com início em 4 de Agosto de 2022, uma pensão mensal
correspondente ao índice 735 da tabela em vigor, calculada
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo
265.º, n.º 1, alínea a), ambos do referido estatuto, por contar
36 anos de serviço, acrescida do montante relativo a 7 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei
n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.
2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totalidade, ao Governo da RAEM.

責。
按照行政法務司司長於二零二二年八月二十九日作出的批
示：
（一）海事及水務局第二職階首席海事人員黎桂森，退休及
撫卹制度會員編號145912，因符合現行《澳門公共行政工作人員
通則》第二百六十二條第一款a）項，即已屆服務年齡上限而離職
退休。其每月的退休金是根據十一月三十日第107/85/M號法令
第一條第一款及上述《通則》第二百六十四條第一及第四款，並
配合第二百六十五條第二款之規定，以其二十六年工作年數作計
算，由二零二二年八月二十日開始以相等於現行薪俸索引表內的
240點訂出，並在有關金額上加上五個根據第2/2011號法律第七
至九條及第1/2014號法律第一條所指附表規定的年資獎金。
（二）有關所訂金額的支付，全數由澳門特別行政區政府負
責。

權益歸屬比率的訂定

按照行政法務司司長於二零二二年八月二十五日作出的批
示：
終審法院院長辦公室行政技術助理員李寶華，供款人編號
3002356，根據現行第8/2006號法律第十三條第一款之規定，自
二零二二年八月一日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積
金制度下之供款時間滿二十一年，根據同一法律第十四條第一
款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人供款帳戶」之
權益歸屬比率為百分之一百及「澳門特別行政區供款帳戶」的權
益歸屬比率為百分之八十八。
教育及青年發展局工作人員Susa na A lexa nd re Fer rei ra
Pereira de Campos Esmeriz，供款人編號6019488，根據現行第
8/2006號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年八月一日起
註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供款時間滿

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 29 de Agosto de 2022:
1. Lai Kuai Sam, pessoal marítimo principal, 2.º escalão, da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, com
o número de subscritor 145912 do Regime de Aposentação e
Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com o artigo
262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação por limite de idade — fixada, nos termos do artigo
1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro,
com início em 20 de Agosto de 2022, uma pensão mensal
correspondente ao índice 240 da tabela em vigor, calculada
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 26 anos
de serviço, acrescida do montante relativo a 5 prémios de
antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011
e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.
2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totalidade, ao Governo da RAEM.

Fixação das taxas de reversão
Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 25 de Agosto de 2022:
Lee Po Wa, assistente técnica administrativa do Gabinete do
Presidente do Tribunal de Última Instância, com o número
de contribuinte 3002356, cancelada a inscrição no Regime
de Previdência em 1 de Agosto de 2022, nos termos do artigo
13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das
Contribuições Individuais» e 88% do saldo da «Conta das
Contribuições da RAEM», por completar 21 anos de tempo
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.
Susana Alexandre Ferreira Pereira de Campos Esmeriz, trabalhadora da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com o número de contribuinte
6019488, cancelada a inscrição no Regime de Previdência
em 1 de Agosto de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da
Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
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十九年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定其在公積金
制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率為百分之一百
及「澳門特別行政區供款帳戶」的權益歸屬比率為百分之八十二。
另基於該供款人之註銷登記原因並不符合現行第25/96/M號法
令第七條第一款之規定，根據第8/2006號法律第四十條第四款
之規定，訂定其無權取得「特別帳戶」的任何結餘。

衛生局重型車輛司機黃盛強，供款人編號6054070，根據現
行第8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零二二
年七月二十一日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制
度下之供款時間滿三十二年，根據同一法律第十四條第一款及第
三十九條第六款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人
供款帳戶」、「澳門特別行政區供款帳戶」及「特別帳戶」之權益
歸屬比率為百分之一百。
衛生局普通科醫生吳偉鴻，供款人編號6 0 61611，根據現
行第8/20 06號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年六月
二十一日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之
供款時間滿二十八年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂
定其在公積金制度下有權取得「個人供款帳戶」及「澳門特別行
政區供款帳戶」之權益歸屬比率為百分之一百。另基於該供款人
之註銷登記原因並不符合現行第25/96/M號法令第七條第一款
之規定，根據第8/2006號法律第四十條第四款之規定，訂定其無
權取得「特別帳戶」的任何結餘。
衛生局高級技術員Crisália Filipa Soares de Freitas，供款
人編號6146188，根據現行第8/20 06號法律第十三條第一款之
規定，自二零二二年六月二十一日起註銷其在公積金制度之登
記。其在公積金制度下之供款時間滿十年，根據同一法律第十四
條第一款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人供款
帳戶」之權益歸屬比率為百分之一百及「澳門特別行政區供款帳
戶」的權益歸屬比率為百分之五十。

衛生局一般服務助理員陳鳳蓮，供款人編號6214094，根據
現行第8/2006號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年六月
二十一日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之
供款時間滿六年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定其
在公積金制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率為百
分之一百及「澳門特別行政區供款帳戶」的權益歸屬比率為百分
之二十五。
衛生局高級技術員吳美琪，供款人編號6262 862，根據現
行第8/20 06號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年六月
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respondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições
Individuais» e 82% do saldo da «Conta das Contribuições
da RAEM», por completar 19 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º,
n.º 1, do mesmo diploma; e determinado não ter a mesma
direito ao saldo da «Conta Especial», nos termos do artigo
40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento
da inscrição não corresponder ao estipulado no artigo 7.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.
Rogerio Vong Lemos, motorista de pesados dos Serviços de
Saúde, com o número de contribuinte 6054070, cancelada a
inscrição no Regime de Previdência em 21 de Julho de 2022,
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006,
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito
no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a
100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais»,
da «Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 32 anos de tempo de contribuição no
Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e
39.º, n.º 6, do mesmo diploma.
Ng Wai Hung, médico geral dos Serviços de Saúde, com o
número de contribuinte 6061611, cancelada a inscrição no
Regime de Previdência em 21 de Junho de 2022, nos termos
do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de
Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta
das Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 28 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º,
n.º 1, do mesmo diploma; e determinado não ter o mesmo
direito ao saldo da «Conta Especial», nos termos do artigo
40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento
da inscrição não corresponder ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.
Crisália Filipa Soares de Freitas, técnica superior dos Serviços
de Saúde, com o número de contribuinte 6146188, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 21 de Junho
de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006,
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito
no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a
100% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais»
e 50% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM»,
por completar 10 anos de tempo de contribuição no Regime
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo
diploma.
Chan Fong Lin, auxiliar de serviços gerais dos Serviços de
Saúde, com o número de contribuinte 6214094, cancelada
a inscrição no Regime de Previdência em 21 de Junho de
2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em
vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100%
do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e 25%
do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por
completar 6 anos de tempo de contribuição no Regime de
Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo
diploma.
Ng Mei Kei, técnica superior dos Serviços de Saúde, com o
número de contribuinte 6262862, cancelada a inscrição no
Regime de Previdência em 23 de Junho de 2022, nos termos
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二十三日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之
供款時間少於五年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定
其在公積金制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率
為百分之一百及無權取得「澳門特別行政區供款帳戶」的任何結
餘。
按照行政法務司司長於二零二二年八月二十九日作出的批
示：
市政署重型車輛司機莫錦然，供款人編號6005533，根據現
行第8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零二二
年八月二日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下
之供 款時間滿三十 七年，根 據同一法律 第十四條第一款 及 第
三十九條第六款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人
供款帳戶」、「澳門特別行政區供款帳戶」及「特別帳戶」之權益
歸屬比率為百分之一百。
市政署重型車輛司機羅志程，供款人編號6007684，根據現
行第8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零二二
年八月五日起註 銷其 在公積 金 制度 之登記。其 在公積 金 制度
下之供款時間滿三十五年，根據同一法律第十四條第一款及第
三十九條第六款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人
供款帳戶」、「澳門特別行政區供款帳戶」及「特別帳戶」之權益
歸屬比率為百分之一百。
教育及青年發展局勤雜人員麥妙玲，供款人編號6021113，
根據現行第8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二
零二二年八月十五日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積
金制度下之供款時間滿三十八年，根據同一法律第十四條第一款
及第三十九條第六款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得
「個人供款帳戶」、「澳門特別行政區供款帳戶」及「特別帳戶」
之權益歸屬比率為百分之一百。
市政署勤雜人員高振足，供款人編號6023574，根據現行第
8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零二二年八
月四日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供
款時間滿二十年，根據同一法律第十四條第一款及第四十條第
四款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人供款帳戶」
及「特別帳戶」之權益歸屬比率為百分之一百，以及「澳門特別行
政區供款帳戶」的權益歸屬比率為百分之八十五。
教育及青年發展局勤雜人員戴美玲，供款人編號6036420，
根據現行第8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二
零二二年八月六日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada a
taxa de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de
Previdência, correspondente a 100% do saldo da «Conta
das Contribuições Individuais» e sem direito ao saldo da
«Conta das Contribuições da RAEM», por contar menos de
5 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência,
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.
Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 29 de Agosto de 2022:
Mok Kam In, motorista de pesados do Instituto para os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 6005533,
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 2 de
Agosto de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1),
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM»
e da «Conta Especial», por completar 37 anos de tempo de
contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos
artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.
Lo Chi Cheng, motorista de pesados do Instituto para os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 6007684,
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 5 de
Agosto de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da
Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições
Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» e da
«Conta Especial», por completar 35 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos
14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.
Mak Miu Leng Izidro, auxiliar da Direcção dos Serviços de
Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com o
número de contribuinte 6021113, cancelada a inscrição
no Regime de Previdência em 15 de Agosto de 2022, nos
termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em
vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100%
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da
«Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 38 anos de tempo de contribuição no
Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e
39.º, n.º 6, do mesmo diploma.
Kou Chan Chok, auxiliar do Instituto para os Assuntos
Municipais, com o número de contribuinte 6023574, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 4 de
Agosto de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1),
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão
a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência,
correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta Especial», e 85% do saldo
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 20
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos
termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.
Tai Mei Leng, auxiliar da Direcção dos Serviços de Educação
e de Desenvolvimento da Juventude, com o número de
contribuinte 6036420, cancelada a inscrição no Regime de
Previdência em 6 de Agosto de 2022, nos termos do artigo
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制度下之供款時間滿三十一年，根據同一法律第十四條第一款
及第三十九條第六款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得
「個人供款帳戶」、「澳門特別行政區供款帳戶」及「特別帳戶」
之權益歸屬比率為百分之一百。

治安警察局警員陳建成，供款人編號6048968，根據現行第
8/2006號法律第十三條第一款（五）項之規定，自二零二二年四
月二十八日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之
供款時間少於十五年，根據同一法律第十四條第一款（一）項及
第三款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人供款帳
戶」之權益歸屬比率為百分之一百及無權取得「澳門特別行政區
供款帳戶」的任何結餘。

市政署輕型車輛司機梁鑑洪，供款人編號6053481，根據現
行第8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零二二
年八月十日起註 銷其 在公積 金 制度 之登記。其 在公積 金 制度
下之供款時間滿三十九年，根據同一法律第十四條第一款及第
三十九條第六款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人
供款帳戶」、「澳門特別行政區供款帳戶」及「特別帳戶」之權益
歸屬比率為百分之一百。

澳門旅遊學院講師陳依莉，供款人編號6254142，根據現行
第8/20 06號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年八月八
日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供款時
間少於五年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定其在公
積金制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率為百分之
一百及無權取得「澳門特別行政區供款帳戶」的任何結餘。
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13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de
Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta
das Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 31
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos
termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.
Chan Kin Seng, guarda do Corpo de Polícia de Segurança
Pública, com o número de contribuinte 6048968, cancelada a
inscrição no Regime de Previdência em 28 de Abril de 2022,
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 5), da Lei n.º 8/2006,
em vigor — fixada a taxa de reversão a que tem direito no
âmbito do Regime de Previdência, correspondente a 100%
do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e sem
direito ao saldo da «Conta das Contribuições da RAEM»,
por contar menos de 15 anos de tempo de contribuição no
Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.os 1,
alínea 1), e 3, do mesmo diploma.
Leong Kam Hong, motorista de ligeiros do Instituto para
os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte
6053481, cancelada a inscrição no Regime de Previdência
em 10 de Agosto de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1,
alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das
Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições
da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 39 anos
de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos
termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.
Chan I Lei, assistente do Instituto de Formação Turística de
Macau, com o número de contribuinte 6254142, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 8 de Agosto
de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006,
em vigor — fixada a taxa de reversão a que tem direito no
âmbito do Regime de Previdência, correspondente a 100%
do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e sem
direito ao saldo da «Conta das Contribuições da RAEM»,
por contar menos de 5 anos de tempo de contribuição no
Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do
mesmo diploma.

按照行政法務司司長於二零二二年八月三十日作出的批示：

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 30 de Agosto de 2022:

消 費 者 委 員 會 執 行 委 員 會 前 主 席 黃 翰 寧，供 款 人 編 號

Wong Hon Neng, ex-presidente da comissão executiva do
Conselho de Consumidores, com o número de contribuinte
3000310, cancelada a inscrição no Regime de Previdência
em 13 de Agosto de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1,
alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das
Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições
da RAEM», por completar 32 anos de tempo de contribuição
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do
mesmo diploma.

3000310，根據現行第8/2006號法律第十三條第一款（一）項之
規定，自二零二二年八月十三日起註銷其在公積金制度之登記。
其在公積金制度下之供款時間滿三十二年，根據同一法律第十四
條第一款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人供款
帳戶」及「澳門特別行政區供款帳戶」之權益歸屬比率為百分之
一百。

衛生局一級護士葉鳳荷，供款人編號3013595，根據現行第
8/2006號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年八月一日起
註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供款時間滿

Ip Fong Ho, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, com
o número de contribuinte 3013595, cancelada a inscrição no
Regime de Previdência em 1 de Agosto de 2022, nos termos
do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de
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二十七年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定其在公積
金制度下有權取得「個人供款帳戶」及「澳門特別行政區供款帳
戶」之權益歸屬比率為百分之一百。

澳門旅遊學院副教授黃婉妍，供款人編號6004162，根據現
行第8/20 06號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年八月
十六日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供
款時間滿十六年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定
其在公積金制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率
為百分之一百及「澳門特別行政區供款帳戶」的權益歸屬比率為
百分之七十三。另基於該供款人之註銷登記原因並不符合現行
第25/96/M號法令第七條第一款之規定，根據第8/2006號法律
第四十條第四款之規定，訂定其無權取得「特別帳戶」的任何結
餘。

財政局技術工人林耀鎮，供款人編號6009318，根據現行第
8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零二二年八
月十三日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之
供款時間滿三十五年，根據同一法律第十四條第一款及第三十九
條第六款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人供款帳
戶」、「澳門特別行政區供款帳戶」及「特別帳戶」之權益歸屬比
率為百分之一百。
政府總部事務局技術工人區潤新，供款人編號601019 7，
根據現行第8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二
零二二年八月二十一日起註銷其在公積金制度之登記。其在公
積金制度下之供款時間滿二十二年，根據同一法律第十四條第
一款及第三十九條第六款之規定，訂定其在公積金制度下有權
取得「個人供款帳戶」及「特別帳戶」之權益歸屬比率為百分之
一百，以及「澳門特別行政區供款帳戶」的權益歸屬比率為百分
之九十一。

衛生局護理助理員李國江，供款人編號6051020，根據現行
第8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零二二年
七月二十九日起註銷其在公積金制度之登記。根據上述法律第
十五條第四款及現行第15/2006號行政法規第二十六條，以及上
述法律第十四條第一款（一）項之規定，訂定其在公積金制度下
有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率為百分之一百。
教育及青年發展局幼兒教育及小學教育一級教師J u d i t e
Carolina Correia，供款人編號6052329，根據現行第8/2006號
法律第十三條第一款之規定，自二零二二年八月八日起註銷其在
公積金制度之登記。其在公積金制度下之供款時間滿三十五年，
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Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta
das Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 27 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º,
n.º 1, do mesmo diploma.
Wong Un In, professora adjunta do Instituto de Formação
Turística de Macau, com o número de contribuinte 6004162,
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 16
de Agosto de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da
Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições
Individuais» e 73% do saldo da «Conta das Contribuições
da RAEM», por completar 16 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1,
do mesmo diploma; e determinado não ter a mesma direito
ao saldo da «Conta Especial», nos termos do artigo 40.º,
n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento da
inscrição não corresponder ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.
Lam Io Chan, operário qualificado da Direcção dos Serviços
de Finanças, com o número de contribuinte 6009318, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 13 de Agosto
de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei
n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições
Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» e da
«Conta Especial», por completar 35 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos
14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.
Ao Ion San, operário qualificado da Direcção dos Serviços
para os Assuntos da Sede do Governo, com o número de
contribuinte 6010197, cancelada a inscrição no Regime de
Previdência em 21 de Agosto de 2022, nos termos do artigo
13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de
Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta
das Contribuições Individuais» e da «Conta Especial», e
91% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por
completar 22 anos de tempo de contribuição no Regime de
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do
mesmo diploma.
Lei Kuok Kong, auxiliar de enfermagem dos Serviços de Saúde,
com o número de contribuinte 6051020, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 29 de Julho de 2022, nos
termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em
vigor — fixada a taxa de reversão a que tem direito no âmbito
do Regime de Previdência, correspondente a 100% do saldo
da «Conta das Contribuições Individuais», nos termos dos
artigos 15.º, n.º 4, da referida lei, 26.º do Regulamento
Administrativo n.º 15/2006, em vigor, e 14.º, n.º 1, alínea 1),
da referida lei.
Judite Carolina Correia, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 da Direcção dos Serviços de Educação
e de Desenvolvimento da Juventude, com o número de
contribuinte 6052329, cancelada a inscrição no Regime de
Previdência em 8 de Agosto de 2022, nos termos do artigo
13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de
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根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定其在公積金制度下
有權取得「個人供款帳戶」及「澳門特別行政區供款帳戶」之權
益歸屬比率為百分之一百。另基於該供款人之註銷登記原因並不
符合現行第25/96/M號法令第七條第一款之規定，根據第8/2006
號法律第四十條第四款之規定，訂定其無權取得「特別帳戶」的
任何結餘。

市政署勤雜人員陳有根，供款人編號6065226，根據現行第
8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零二二年八
月十九日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之
供款時間滿三十四年，根據同一法律第十四條第一款及第三十九
條第六款之規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人供款帳
戶」、「澳門特別行政區供款帳戶」及「特別帳戶」之權益歸屬比
率為百分之一百。

財政局勤雜人員甘麗蘭，供款人編號6082074，根據現行第
8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零二二年八
月十一日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之
供款時間滿十四年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定
其在公積金制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率為
百分之一百及「澳門特別行政區供款帳戶」的權益歸屬比率為百
分之五十。

環境保護局高級技術員李展能，供款人編號6128406，根據
現行第8/2006號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年八月
九日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供款
時間滿十一年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定其在
公積金制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率為百分
之一百及「澳門特別行政區供款帳戶」的權益歸屬比率為百分之
五十。

衛生局一般服務助理員薛美玉，供款人編號620 0 409，根
據現行第8/2006號法律第十三條第一款（一）項之規定，自二零
二二年七月三十一日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積
金制度下之供款時間滿七年，根據同一法律第十四條第一款之
規定，訂定其在公積金制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益
歸屬比率為百分之一百及「澳門特別行政區供款帳戶」的權益歸
屬比率為百分之二十五。

衛生局顧問醫生孫莉，供款人編號621710 7，根據現行第
8/2006號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年七月二十九
日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供款時
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reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das
Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições
da RAEM», por completar 35 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º,
n.º 1, do mesmo diploma; e determinado não ter a mesma
direito ao saldo da «Conta Especial», nos termos do artigo
40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento da
inscrição não corresponder ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.
Chan Iao Kan, auxiliar do Instituto para os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 6065226, cancelada a
inscrição no Regime de Previdência em 19 de Agosto de 2022,
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006,
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100%
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da
«Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 34 anos de tempo de contribuição no
Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e
39.º, n.º 6, do mesmo diploma.
Kam Lai Lan, auxiliar da Direcção dos Serviços de Finanças,
com o número de contribuinte 6082074, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 11 de Agosto de 2022,
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006,
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito
no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a
100% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais»
e 50% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM»,
por completar 14 anos de tempo de contribuição no Regime
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo
diploma.
Lei Chin Nang, técnico superior da Direcção dos Serviços
de Protecção Ambiental, com o número de contribuinte
6128406, cancelada a inscrição no Regime de Previdência
em 9 de Agosto de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da
Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições
Individuais» e 50% do saldo da «Conta das Contribuições
da RAEM», por completar 11 anos de tempo de contribuição
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do
mesmo diploma.
Sit Mei Iok, auxiliar de serviços gerais dos Serviços de Saúde,
com o número de contribuinte 6200409, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 31 de Julho de 2022,
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006,
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito
no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a
100% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais»
e 25% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM»,
por completar 7 anos de tempo de contribuição no Regime
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo
diploma.
Sun Li, médica consultora dos Serviços de Saúde, com o número
de contribuinte 6217107, cancelada a inscrição no Regime
de Previdência em 29 de Julho de 2022, nos termos do artigo
13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
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間滿六年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定其在公
積金制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率為百分
之一百及「澳門特別行政區供款帳戶」的權益歸屬比率為百分之
二十五。

市政署技術輔導員薛家齊，供款人編號6262510，根據現行
第8/2006號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年八月十五
日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供款時
間少於五年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定其在公
積金制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率為百分之
一百及無權取得「澳門特別行政區供款帳戶」的任何結餘。
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dência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das
Contribuições Individuais» e 25% do saldo da «Conta das
Contribuições da RAEM», por completar 6 anos de tempo
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.
Sit Ka Chai, adjunto-técnico do Instituto para os Assuntos
Municipais, com o número de contribuinte 6262510, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 15 de Agosto
de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006,
em vigor — fixada a taxa de reversão a que tem direito no
âmbito do Regime de Previdência, correspondente a 100%
do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e sem
direito ao saldo da «Conta das Contribuições da RAEM»,
por contar menos de 5 anos de tempo de contribuição no
Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do
mesmo diploma.
Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 31 de Agosto de 2022:

按照行政法務司司長於二零二二年八月三十一日作出的批
示：

及「澳門特別行政區供款帳戶」的權益歸屬比率為百分之二十五。

Maria Joana Gonçalves Cortes Simões, docente dos ensinos
infantil e primário de nível 1 da Direcção dos Serviços
de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com o
número de contribuinte 6201570, cancelada a inscrição no
Regime de Previdência em 1 de Agosto de 2022, nos termos
do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de
Previdência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta
das Contribuições Individuais» e 25% do saldo da «Conta
das Contribuições da RAEM», por completar 6 anos de
tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos
do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

聲 明 書

Declaração

摘要

Extracto

退休基金會——部門預算

Fundo de Pensões — Orçamento do Serviço

教育及青年發展局幼兒教育及小學教育一級教師M a r i a
Joana Gonçalves Cortes Simões，供款人編號6201570，根據現
行第8/2006號法律第十三條第一款之規定，自二零二二年八月一
日起註銷其在公積金制度之登記。其在公積金制度下之供款時間
滿六年，根據同一法律第十四條第一款之規定，訂定其在公積金
制度下有權取得「個人供款帳戶」之權益歸屬比率為百分之一百

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款
的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes
transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

轉移：
二零二二年財政年度第三次預算修改
3.ª alteração orçamental do ano económico de 2022
分類 Classificação
名稱
組織

功能

經濟

Orgân.

Func.

Económica

903001

Designação

追加/登錄
Reforços/
/Inscrições

註銷
Anulações

退休基金會——部門預算
Fundo de Pensões — Orçamento do Serviço
5-03-0

32-02-01-01-00

設施及設備

$ 2,600,000.00

Instalações e equipamentos
5-03-0

32-02-08-01-00

不動產
Bens imóveis

$ 162,000.00
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分類 Classificação

追加/登錄

名稱
組織

功能

經濟

Orgân.

Func.

Económica

5-03-0

32-99-00-00-00

Reforços/

Designação

/Inscrições

註銷
Anulações

$ 2,600,000.00

其他
Outras

5-03-0

32-04-99-00-00

$ 162,000.00

其他——固定及無形資產
Outros — Activos fixos e intangíveis

總額

$ 2,762,000.00

$ 2,762,000.00

Total
核准依據：

26/08/2022之行政法務司司長批示

Referente à autorização:

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Administração e Justiça, de 26/08/2022

二零二二年八月二十四日於退休基金會——行政管理委員
會：主席——高舒婷；副主席——江海莉；行政管理人——劉德
學、高炳坤、羅瑾瑜
–––––––

Fundo de Pensões, aos 24 de Agosto de 2022. — O Conselho
de Administração. — A Presidente, Diana Maria Vital Costa.
— A Vice-Presidente, Fátima Conceição da Rosa. — Os Administradores, Liu Dexue — Kou Peng Kuan — Lo Kan U.
–––––––

二零二二年九月一日於退休基金會
行政管理委員會主席

高舒婷

Fundo de Pensões, 1 de Setembro de 2022. — A Presidente do
Conselho de Administração, Diana Maria Vital Costa.

財 政 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

批 示 摘 錄

Extractos de despachos

按照本局副局長於二零二二年六月七日之批示：
根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及
第六條第一款之規定，本局下列人員的行政任用合同獲續期，職
級、職階、日期及續約年期如下：
李淑雯，第一職階首席特級技術輔導員，自二零二二年八月
二十三日起續期兩年；
李家汶，第一職階二等技術輔導員，自二零二二年九月一日
起續期兩年。
按照本局副局長於二零二二年六月八日之批示：
鄭世安——根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律
第十三條及第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改其
在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，轉為收
取相等於第三職階首席顧問高級技術員，薪俸點為710點，自二
零二二年六月三日起生效。
吳志煬——根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律
第十三條及第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改其
在本局擔任職務的行政任用合同第三條款，轉為收取相等於第

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 7 de Junho
de 2022:
O seguinte pessoal destes Serviços — renovados os contratos
administrativos de provimento, na categoria, escalão, data e
período de contrato a cada um indicados, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato
de Trabalho nos Serviços Públicos»:
Lee Sok Man, adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, pelo período de dois anos, a partir de 23 de Agosto de
2022;
Lei Ka Man, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, pelo
período de dois anos, a partir de 1 de Setembro de 2022.
Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 8 de Junho
de 2022:
Cheang Sai On — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do
seu contrato administrativo de provimento sem termo, passando a vencer pelo índice 710, correspondente à categoria
de técnico superior assessor principal, 3.º escalão, nestes
Serviços, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 3
de Junho de 2022.
Ng Chi Ieong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do
seu contrato administrativo de provimento, passando a vencer pelo índice 275, correspondente à categoria de adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nestes Serviços, nos ter-
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二職階二等技術輔導員，薪俸點為275點，自二零二二年六月八日
起生效。
按照本局副局長於二零二二年六月十五日之批示：
潘嘉莉——根據經第4/2017號法律修改的第14/20 09號法
律第十三條及第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改
其在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，轉為
收取相等於第二職階二等技術輔導員，薪俸點為275點，自二零
二二年六月十五日起生效。
黃健雄——根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律
第十三條及第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改其
在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，轉為收
取相等於第六職階技術工人，薪俸點為220點，自二零二二年六
月十五日起生效。
按照本局副局長於二零二二年六月十七日之批示：
根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條及
第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改下列工作人員
在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，職級、薪
俸點及生效日期分別如下：
梁益健——自二零二二年六月十七日起轉為第二職階一等
翻譯員，薪俸點為510點；及
徐家保、何嘉慧及吳淇泱——自二零二二年六月十七日起轉
為第二職階特級技術員，薪俸點為525點。
按照本局副局長於二零二二年七月四日之批示：
根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條及
第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改下列工作人員
在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，職級、薪
俸點及生效日期分別如下：
黎雪瑩、趙漢英及蘇詠恩——自二零二二年七月一日起轉為
第二職階特級技術員，薪俸點為525點；
黎家健——自二零二二年七月一日起轉為第二職階首席技
術員，薪俸點為470點；及
范世楊及黃嘉碧——自二零二二年七月一日起轉為第二職
階特級督察，薪俸點為440點。
按照本局副局長於二零二二年七月七日之批示：
湛蓁——根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第
十三條及第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改其在
本局擔任職務的行政任用合同第三條款，轉為收取相等於第二
職階二等技術輔導員，薪俸點為275點，自二零二二年六月二十四
日起生效。
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mos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei
n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 8 de Junho de
2022.
Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 15 de Junho
de 2022:
Pun Ka Lei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu
contrato administrativo de provimento sem termo, passando
a vencer pelo índice 275, correspondente à categoria de adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nestes Serviços, nos
termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei
n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 15 de Junho de
2022.
Vong Kin Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª
do seu contrato administrativo de provimento sem termo,
passando a vencer pelo índice 220, correspondente à categoria de operário qualificado, 6.º escalão, nestes Serviços, nos
termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei
n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 15 de Junho de
2022.
Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 17 de Junho
de 2022:
Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de
provimento sem termo, para as categorias, índices e a partir
das datas a cada um a seguir indicados, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º
da Lei n.º 12/2015:
Luís Miguel Leung, para intérprete-tradutor de 1.ª classe, 2.º
escalão, índice 510, a partir de 17 de Junho de 2022;
Choi Ka Pou, Ho Ka Wai e Ng Kei Ieong, para técnicos especialistas, 2.º escalão, índice 525, a partir de 17 de Junho de 2022.
Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 4 de Julho
de 2022:
Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de
provimento sem termo, para as categorias, índices e a partir
das datas a cada um a seguir indicados, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º
da Lei n.º 12/2015:
Lai Sut Ieng, Chio Hon Ieng e Deolinda Maria Sou, para
técnicos especialistas, 2.º escalão, índice 525, a partir de 1 de
Julho de 2022;
Lai Ka Kin, para técnico principal, 2.º escalão, índice 470, a
partir de 1 de Julho de 2022;
Fan Sai Ieong e Wong Ka Pek, para inspectores especialistas,
2.º escalão, índice 440, a partir de 1 de Julho de 2022.
Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 7 de Julho
de 2022:
Cham Chon — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu
contrato administrativo de provimento, passando a vencer
pelo índice 275, correspondente à categoria de adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos
dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017,
e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 24 de Junho de 2022.
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葉耀華——根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律
第十三條及第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改其
在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，轉為收
取相等於第六職階技術工人，薪俸點為220點，自二零二二年六
月二十三日起生效。
按照經濟財政司司長於二零二二年七月十二日之批示：
許鴻英——根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制
度》第六條第二款（二）項之規定，其在本局擔任第一職階一等
高級技術員職務的長期行政任用合同修改為不具期限的行政任
用合同，自二零二二年三月八日起生效。
按照本局副局長於二零二二年七月二十五日之批示：
林智恆——根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律
第十三條及第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改其
在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，轉為收
取相等於第二職階特級督察，薪俸點為440點，自二零二二年七
月八日起生效。
袁青——根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第
十三條及第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改其在
本局擔任職務的長期行政任用合同第三條款，轉為收取相等於
第二職階二等技術輔導員，薪俸點為275點，自二零二二年七月七
日起生效。
按照本局副局長於二零二二年八月三日之批示：
陳維明——根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制
度》第四條及第六條第一款之規定，其在本局擔任第一職階二等
技術輔導員職務的行政任用合同獲續期兩年，自二零二二年八月
十四日起，職級和職階維持不變。
根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條及
第12/2015號法律第四條之規定，以附註形式修改下列工作人員
在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，職級、薪
俸點及生效日期分別如下：
楊智猛及馬靜怡——自二零二二年七月三十一日起轉為第
二職階二等高級技術員，薪俸點為455點；
蔡燕航、崔偉明及何偉新——自二零二二年七月三十一日起
轉為第二職階顧問督察，薪俸點為560點；
李偉賢——自二零二二年七月二十八日起轉為第三職階首席
特級技術輔導員，薪俸點為480點；及
鄭淑嫻及畢燕琼——自二零二二年七月十日起轉為第二職
階首席特級技術輔導員，薪俸點為465點。
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Ip Io Va — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu
contrato administrativo de provimento sem termo, passando
a vencer pelo índice 220, correspondente à categoria de operário qualificado, 6.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos
artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º
da Lei n.º 12/2015, a partir de 23 de Junho de 2022.
Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças, de 12 de Julho de 2022:
Hoi Hong Ieng — alterado o contrato administrativo de provimento de longa duração para contrato administrativo de
provimento sem termo, como técnico superior de 1.ª classe,
1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 2,
alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 8 de Março de 2022.
Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 25 de Julho
de 2022:
Lam Chi Hang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do
seu contrato administrativo de provimento sem termo, passando a vencer pelo índice 440, correspondente à categoria
de inspector especialista, 2.º escalão, nestes Serviços, nos
termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei
n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 8 de Julho de
2022.
Un Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu
contrato administrativo de provimento de longa duração,
passando a vencer pelo índice 275, correspondente à categoria de adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada
pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 7 de
Julho de 2022.
Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 3 de
Agosto de 2022:
Chan Wai Meng — renovado o contrato administrativo de provimento, pelo período de dois anos, como adjunto-técnico
de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato
de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 14 de Agosto de 2022.
Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averbamentos, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de
provimento sem termo, para as categorias, índices e a partir
das datas a cada um a seguir indicados, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º
da Lei n.º 12/2015:
Ieong Chi Mang e Ma Cheng I, para técnicos superiores de 2.ª
classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 31 de Julho de 2022;
Choi In Hong, Choi Wai Meng e Ho Wai San, para inspectores assessores, 2.º escalão, índice 560, a partir de 31 de Julho de
2022;
Lei Vai In, para adjunto-técnico especialista principal, 3.º
escalão, índice 480, a partir de 28 de Julho de 2022;
Cheang Sok Han e Pak In Keng, para adjuntos-técnicos especialistas principais, 2.º escalão, índice 465, a partir de 10 de
Julho de 2022.

聲 明 書

Nos termos dos artigos 52.º e 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (PIDDA/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條的規定，茲公佈下列（行政當局投資與發展開支計劃/二零二二）款項轉帳：

Ano Económico de 2022

2022年財政年度

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

行政當局投資與發展開支計劃

Extracto

摘要

Declarações
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Nos termos dos artigos 52.º e 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (PIDDA/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條的規定，茲公佈下列（行政當局投資與發展開支計劃/二零二二）款項轉帳：

Ano Económico de 2022

2022年財政年度

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

行政當局投資與發展開支計劃

Extracto
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Nos termos dos artigos 52.º e 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (PIDDA/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條的規定，茲公佈下列（行政當局投資與發展開支計劃/二零二二）款項轉帳：

Ano Económico de 2022

2022年財政年度

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

行政當局投資與發展開支計劃

Extracto

摘要
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Nos termos dos artigos 52.º e 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (PIDDA/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條的規定，茲公佈下列（行政當局投資與發展開支計劃/二零二二）款項轉帳：

Ano Económico de 2022

2022年財政年度

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

行政當局投資與發展開支計劃

Extracto

N.º 36 — 7-9-2022
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Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項轉移：

2.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

二零二二年財政年度第二次預算修改

Direcção do Serviços de Finanças — Orçamento do Serviço

財政局——部門預算

Extracto

摘要
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摘要

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項轉移：

4.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

二零二二年財政年度第四次預算修改

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais — Orçamento do Serviço

勞工事務局——部門預算

Extracto

N.º 36 — 7-9-2022
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE
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Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項轉移：

5.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

二零二二年財政年度第五次預算修改

Gabinete de Comunicação Social — Orçamento do Serviço

新聞局——部門預算

Extracto

摘要
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Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項轉移：

2.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

二零二二年財政年度第二次預算修改

Serviços de Polícia Unitários — Orçamento do Serviço

警察總局——部門預算

Extracto

N.º 36 — 7-9-2022
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Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項轉移：

2.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

二零二二年財政年度第二次預算修改

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau — Orçamento do Serviço

澳門保安部隊事務局——部門預算

Extracto

摘要
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Nos termos dos artigos 52.º e 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (PIDDA/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條的規定，茲公佈下列（行政當局投資與發展開支計劃/二零二二）款項轉帳：

Ano Económico de 2022

2022年財政年度

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

行政當局投資與發展開支計劃

Extracto

N.º 36 — 7-9-2022
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Nos termos dos artigos 52.º e 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (PIDDA/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條的規定，茲公佈下列（行政當局投資與發展開支計劃/二零二二）款項轉帳：

Ano Económico de 2022

2022年財政年度

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

行政當局投資與發展開支計劃

Extracto

摘要
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Nos termos dos artigos 52.º e 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (PIDDA/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條的規定，茲公佈下列（行政當局投資與發展開支計劃/二零二二）款項轉帳：

Ano Económico de 2022

2022年財政年度

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

行政當局投資與發展開支計劃

Extracto

N.º 36 — 7-9-2022
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE
14303

Nos termos dos artigos 52.º e 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (PIDDA/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條的規定，茲公佈下列（行政當局投資與發展開支計劃/二零二二）款項轉帳：

Ano Económico de 2022

2022年財政年度

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

行政當局投資與發展開支計劃

Extracto

摘要
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容光亮

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 31 de Agosto de 2022. — O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

二零二二年八月三十一日於財政局——局長

––––––

Nos termos dos artigos 52.º e 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (PIDDA/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條的規定，茲公佈下列（行政當局投資與發展開支計劃/二零二二）款項轉帳：

Ano Económico de 2022

2022年財政年度

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

行政當局投資與發展開支計劃

Extracto
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旅 遊 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

批 示 摘 錄

Extractos de despachos

摘錄自本局局長於二零二二年八月十七日作出的批示：
王庚——根據第12/2015號法律第四條第二款及第三款，結
合現行第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及第四款之規
定，並根據十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》
第一百一十八條之規定，以附註形式修改其合同第三條款，自二
零二二年八月十二日起轉為本局行政任用合同第二職階顧問高
級技術員，薪俸點為625。
鄭立君——根據第12/2015號法律第四條第二款及第三款，
結合現行第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及第四款之
規定，並根據十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法
典》第一百一十八條之規定，以附註形式修改其合同第三條款，
自二零二二年八月十二日起轉為本局行政任用合同第二職階特
級技術輔導員，薪俸點為415。
吳子健——根據第12/2015號法律第四條第二款及第三款，
結合現行第14/2009號法律第十三條第二款（三）項、第三款及第
四款之規定，並根據十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政
程序法典》第一百一十八條之規定，以附註形式修改其合同第三
條款，自二零二二年八月十二日起轉為本局行政任用合同第五職
階輕型車輛司機，薪俸點為200。
余禮恆——根據第12/2015號法律第四條第二款及第三款，
結合現行第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及第四款之
規定，並根據十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法
典》第一百一十八條之規定，以附註形式修改其合同第三條款，
自二零二二年八月十四日起轉為本局行政任用合同第三職階顧
問高級技術員，薪俸點為650。
摘錄自本局代局長於二零二二年八月二十三日作出的批示：
根據現行第14/20 09號法律第十四條第一款（二）項、第二
款、第三款和第四款，及第十九條和第二十九條，以及第12/2015
號法律第四條第二款，結合經第21/2021號行政法規修改及重
新公佈的第14/2016號行政法規第五條之規定，以附註形式修改
林佩琪在本局擔任職務的行政任用合同第三條款，晉級為第一
職階首席特級督察，薪俸點為480點，自本批示摘錄公佈日起生
效。
–––––––

Por despachos da directora destes Serviços, de 17 de
Agosto de 2022:
Wong Kang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu
contrato administrativo de provimento com referência à categoria de técnico superior assessor, 2.º escalão, índice 625,
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei
n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4,
da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 12 de Agosto de 2022,
ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
Cheang Lap Kuan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª
do seu contrato administrativo de provimento com referência à categoria de adjunta-técnica especialista, 2.º escalão,
índice 415, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e
3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1,
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 12 de
Agosto de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
Ng Chi Kin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do
seu contrato administrativo de provimento com referência
à categoria de motorista de ligeiros, 5.º escalão, índice 200,
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei
n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3),
3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 12 de Agosto
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
Iu Lai Hang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu
contrato administrativo de provimento com referência à categoria de técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 650,
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei
n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4,
da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 14 de Agosto de 2022,
ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
Por despacho do director destes Serviços, substituto, de
23 de Agosto de 2022:
Lam Pui Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu
contrato administrativo de provimento ascendendo a inspectora especialista principal, 1.º escalão, índice 480, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, 19.º
e 29.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015,
conjugados com o artigo 5.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da publicação do presente extracto de despacho.
–––––––

二零二二年八月三十日於旅遊局
代局長

程衛東

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 30 de Agosto de
2022. — O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.
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博 彩 監 察 協 調 局

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

批 示 摘 錄

Extracto de despacho

摘錄自經濟財政司司長於二零二二年六月二十八日作出的批
示：
根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八
條的規定，本局下列主管人員因具備適當經驗及專業能力履行職
務，其定期委任自二零二二年九月八日起獲續期一年。
林弋，調查廳廳長；

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 28 de Junho de 2022:
O seguinte pessoal de chefia, destes Serviços — renovadas as
comissões de serviço, pelo período de um ano, nos termos
dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, e 8.º do Regulamento
Administrativo n.º 26/2009, por possuir competência profissional e experiência adequadas para o exercício das suas
funções, a partir de 8 de Setembro de 2022:
Lam Iek, como chefe do Departamento de Investigação;

古立文，法律及准照廳廳長；

Miguel Luís Castilho, como chefe do Departamento Jurídico
e de Licenciamento;

鄺超嘉，設施及資訊廳廳長；
Paulo Jorge Moreira Castelo Basaloco，監察一處處長；

Kuong Chio Ka, como chefe do Departamento de Instalações e Informática;
Paulo Jorge Moreira Castelo Basaloco, como chefe da 1.ª
Divisão de Inspecção;

楊海恩，監察二處處長；
趙幽默，博彩設備監察處處長；

Ieong Hoi Ian, como chefe da 2.ª Divisão de Inspecção;
Chio Iao Mak, como chefe da Divisão de Inspecção de Equipamentos de Jogo;

邱志輝，行動處處長；
許爽瑜，法律處處長；

Yau Chi Fai, como chefe da Divisão de Operações;

譚敏堅，准照處處長；

Hoi Song U, como chefe da Divisão Jurídica;
Tam Man Kin, como chefe da Divisão de Licenciamento;

李慧文，財稅審計處處長；

Lei Vai Man, como chefe da Divisão de Auditoria de Finanças;
黃朗平，合規審計處處長；

Wong Long Peng, como chefe da Divisão de Auditoria de
Conformidade;

王寶健，網絡及設施處處長；

Wong Pou Kin, como chefe da Divisão de Redes e Instalações;

楊仲恆，資訊處處長；

Ieong Chong Hang, como chefe da Divisão de Informática;
杜子柔，研究及資料分析處處長。

Tou Chi Iau, como chefe da Divisão de Estudos e de Análise
de Informação.

–––––––

–––––––

二零二二年八月三十日於博彩監察協調局
局長

何浩瀚

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 30 de
Agosto de 2022. — O Director, Adriano Marques Ho.

勞 工 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

批 示 摘 錄

Extractos de despachos

摘錄自本人於二零二二年八月二日作出的批示：
根據第12/2015號法律第四條及第六條第一款的規定，黃文
強在本局擔任第一職階勤雜人員的行政任用合同續期一年，自
二零二二年九月十八日起生效。

Por despacho do signatário, de 2 de Agosto de 2022:
Wong Man Keong — renovado o contrato administrativo de
provimento, pelo período de um ano, como auxiliar, 1.º
escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1,
da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de Setembro de 2022.
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摘錄自經濟財政司司長於二零二二年八月十一日作出的批
示：
根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八
條的規定，本局職業培訓廳廳長張瑋具備適當經驗及專業能力
履行職務，故其定期委任自二零二二年九月十四日起獲續期一
年。
–––––––
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Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças, de 11 de Agosto de 2022:
Cheung Wai — renovada a comissão de serviço, pelo período
de um ano, como chefe do Departamento de Formação Profissional destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei
n.º 15/2009, e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a
partir de 14 de Setembro de 2022, por possuir competência
profissional e experiência adequadas para o exercício das
suas funções.
–––––––

二零二二年八月三十一日於勞工事務局
局長

黃志雄

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 31 de
Agosto de 2022. — O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

李可欣

Autoridade Monetária de Macau, aos 30 de Agosto de 2022. — A Administradora, Lei Ho Ian, Esther.

二零二二年八月三十日於澳門金融管理局——行政管理委員會委員

–––––––

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項轉移：

2.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

二零二二年財政年度第二次預算修改

Extrato

摘要

Declaração

聲 明 書

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

澳 門 金 融 管 理 局
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統 計 暨 普 查 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

批 示 摘 錄

Extractos de despachos

摘錄自局長於二零二二年七月二十七日作出的批示：
岑嘉瑤，為本局第一職階首席特級技術員，屬行政任用合
同——根據第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009
號法律第十三條第一款（一）項、第三款及第四款的規定，以及第
2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條第二款的規定，以
附註形式修改有關合同第三條款，轉為第二職階首席特級技術
員，薪俸點為580，自二零二二年六月十九日起生效。
龍寶琼，為本局第六職階勤雜人員，屬行政任用合同——根
據第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第
十三條第二款（四）項、第三款及第四款的規定，以及第2/2021
號法律修改的第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附註形
式修改有關合同第三條款，轉為第七職階勤雜人員，薪俸點為
180，自二零二二年六月二十八日起生效。
楊穎欣及梁美芳，為本局第一職階特級普查暨調查員，屬行
政任用合同——根據第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的
第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及第四款的規定，以及
第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條第二款的規定，
以附註形式修改有關合同第三條款，轉為第二職階特級普查暨
調查員，薪俸點為315，自二零二二年七月八日起生效。
摘錄自局長於二零二二年八月二日作出的批示：
吳曉萍，為本局第一職階二等高級技術員，屬行政任用合
同——根據第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009
號法律第十三條第一款（二）項及第四款的規定，以及第2/2021
號法律修改的第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附註形
式修改有關合同第三條款，轉為第二職階二等高級技術員，薪俸
點為455，自二零二二年七月二十二日起生效。
鄭嘉暉，為本局第一職階一等普查暨調查員，屬行政任用合
同——根據第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009
號法律第十三條第一款（二）項及第四款的規定，以及第2/2021
號法律修改的第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附註形
式修改有關合同第三條款，轉為第二職階一等普查暨調查員，薪
俸點為240，自二零二二年七月二十九日起生效。
Ana Luísa Rodrigues Mendes Colaço，為本局第三職階首
席特級對外貿易編碼員，薪俸點為425，屬行政任用合同——根
據第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條第二款的規
定，有關合同獲續期一年，職級及職階不變，自二零二二年十月
一日起生效。

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

Por despachos do director dos Serviços, de 27 de Julho de
2022:
Shum Kelly, técnica especialista principal, 1.º escalão, em regime
de contrato administrativo de provimento, destes Serviços
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice
580, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, da
Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis
n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, alterada
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 19 de Junho de 2022.
Long Pou Keng, auxiliar, 6.º escalão, em regime de contrato
administrativo de provimento, destes Serviços — alterada,
por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com
referência à mesma categoria, 7.º escalão, índice 180, nos
termos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009,
com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021,
e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir
de 28 de Junho de 2022.
Ieong Weng Ian e Leong Mei Fong, agentes de censos e inquéritos
especialista, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com referência
à mesma categoria, 2.º escalão, índice 315, nos termos dos
artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, com as
alterações introduzidas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º,
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir
de 8 de Julho de 2022.
Por despachos do director dos Serviços, de 2 de Agosto de
2022:
Wu Xiaoping, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em
regime de contrato administrativo de provimento, destes
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com referência à mesma categoria, 2.º escalão,
índice 455, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4,
da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis
n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, alterada
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 22 de Julho de 2022.
Chiang Ka Fai, agente de censos e inquéritos de 1.ª classe, 1.º
escalão, em regime de contrato administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula
3.ª do referido contrato com referência à mesma categoria, 2.º
escalão, índice 240, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015,
alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 29 de Julho de 2022.
Ana Luísa Rodrigues Mendes Colaço, codificadora de comércio
externo especialista principal, 3.º escalão, índice 425, em
regime de contrato administrativo de provimento, destes
Serviços — renovado o referido contrato, pelo período de
um ano, com referência à mesma categoria e escalão, nos
termos do artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, alterada pela
Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de Outubro de 2022.
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摘錄自經濟財政司司長於二零二二年八月四日作出的批示：

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças, de 4 de Agosto de 2022:

胡寶華——根據第26/2009號行政法規第八條的規定，因具

Wu Pou Wa — renovada a comissão de serviço, por mais um
ano, como chefe da Secção de Contabilidade, Património
e Economato destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 18 de
Setembro de 2022, por possuir competência profissional e
experiência adequadas para o exercício das suas funções.

備適當經驗及專業能力履行職務，故其在本局擔任會計、財產暨
總務科科長的定期委任獲續期一年，自二零二二年九月十八日起
生效。
陳凱健——根據第26/2009號行政法規第八條的規定，因具
備適當經驗及專業能力履行職務，故其在本局擔任本地區帳目
處處長的定期委任獲續期一年，自二零二二年十月三日起生效。
潘麗芬——根據第26/2009號行政法規第八條的規定，因具
備適當經驗及專業能力履行職務，故其在本局擔任統計研究暨
方法處處長的定期委任獲續期一年，自二零二二年十月三日起生
效。
–––––––

Chan Hoi Kin — renovada a comissão de serviço, por mais um
ano, como chefe da Divisão de Contas Territoriais destes
Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 3 de Outubro de 2022, por
possuir competência profissional e experiência adequadas
para o exercício das suas funções.
Pun Lai Fan — renovada a comissão de serviço, por mais um
ano, como chefe da Divisão de Estudos e Métodos Estatísticos destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 3 de Outubro
de 2022, por possuir competência profissional e experiência
adequadas para o exercício das suas funções.
–––––––

二零二二年八月三十一日於統計暨普查局
代局長

麥恆珍

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 31 de
Agosto de 2022. — O Director dos Serviços, substituto, Mak
Hang Chan.

治 安 警 察 局

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

批 示 摘 錄

Extracto de despacho

摘 錄自保 安司司長 於二零二 二年八 月二十二日作出的 第
101/2022號批示：
何樹漢，副警務總長編號109971——根據第14/2018號法律
第十三條及第十六條、經第98/2019號行政命令修改的第34/2018
號行政法規第四十五條及第四十六條，以及第13/2021號法律
《保安部隊及保安部門人員通則》第四十三條之規定，自二零
二二年八月十八日起，於治安警察局由“附於編制”轉為“編制
內”之狀況。

Ho Su Hon, subintendente n.º 109971 — passa da situação de
«adido ao quadro» para a situação de «no quadro» do CPSP,
nos termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º
do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, na redacção da
Ordem Executiva n.º 98/2019 e 43.º da Lei n.º 13/2021, Estatuto
dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, vigente, a
partir de 18 de Agosto de 2022.
–––––––

–––––––
二零二二年八月二十六日於治安警察局
代局長

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 101/2022,
de 22 de Agosto de 2022:

黃偉鴻副警務總監

懲 教 管 理 局
批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零二二年八月十五日作出的批示：
余珮琳，少年感化院院長，屬定期委任——根據第15/2009
號法律第五條及第26/2009號行政法規第七條及第八條的規定，

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 26 de Agosto de
2022. — O Comandante, substituto, Vong Vai Hong, superintendente.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS
Extractos de despachos
Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 15 de Agosto de 2022:
Yu Pui Lam Ada — renovada a comissão de serviço, por mais
um ano, como directora do Instituto de Menores, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 7.º e 8.º do Regula-
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因具備適當經驗及專業能力履行職務，其定期委任獲得續期一
年，由二零二二年十一月十一日起生效。
摘錄自保安司司長於二零二二年八月二十四日作出的批示：
根據第15/2009號法律第二條第三款（二）項、第四條及第五
條，第26/2009號行政法規第二條、第三條第二款、第五條、第七條
及第九條，以及現行第27/2015號行政法規第十七條（三）項及第
十九-A條的規定，以定期委任方式委任林凱澤為懲教管理局路環
監獄監務支援處處長，自二零二二年九月十五日起，為期一年。
以附件形式公佈委任理由及被委任者的學歷及專業簡歷。
––––––––––
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mento Administrativo n.º 26/2009, por possuir competência
profissional e experiência adequadas para o exercício das
suas funções, a partir de 11 de Novembro de 2022.
Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 24 de Agosto de 2022:
Lam Hoi Chak — nomeado, em comissão de serviço, pelo
período de um ano, chefe da Divisão de Apoio aos Assuntos Prisionais do Estabelecimento Prisional de Coloane da
DSC, nos termos da alínea 2) do n.º 3 do artigo 2.º e artigos 4.º
e 5.º da Lei n.º 15/2009, do artigo 2.º, n.º 2 do artigo 3.º, artigos 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009,
e da alínea 3) do artigo 17.º e artigo 19.º-A do Regulamento
Administrativo n.º 27/2015, vigente, a partir de 15 de Setembro de 2022.
É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.
––––––––––

附件
ANEXO
委任林凱澤為懲教管理局路環監獄監務支援處處長的理由
如下：
——職位出缺及因懲教管理局的職責有需要填補空缺；
——林凱澤具超過30年之監務工作經驗，以及憑藉以下個
人履歷，顯示其具備專業能力及才幹擔任懲教管理局路環監獄
監務支援處處長一職。
學歷：
——社會工作學學士。

Fundamentos da nomeação de Lam Hoi Chak para o cargo
de chefe da Divisão de Apoio aos Assuntos Prisionais do Estabelecimento Prisional de Coloane da Direcção dos Serviços
Correccionais:
— Vacatura do cargo e necessidade do respectivo preenchimento;
— Lam Hoi Chak possui experiência profissional de assuntos prisionais por mais de 30 anos e competência profissional e
aptidão para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Apoio
aos Assuntos Prisionais do Estabelecimento Prisional de Coloane da Direcção dos Serviços Correccionais que se demonstra
pelo curriculum vitae seguinte:
Currículo académico:
— Licenciatura em Serviço Social.

專業簡歷：

Currículo profissional:

——1989年1月，擔任監務暨社會重返司獄警學員；

— Em Janeiro de 1989, instruendo de guarda prisional da
Direcção dos Serviços Prisionais e Reinserção Social;

——1990年1月，擔任監務暨社會重返司警員；

— Em Janeiro de 1990, guarda prisional da Direcção dos
Serviços Prisionais e Reinserção Social;

——1997年3 月，擔任司法事務司一等警員；

— Em Março de 1997, guarda de 1.ª classe da Direcção dos
Serviços de Justiça;

——2005年3 月，擔任澳門監獄副警長；

— Em Março de 2005, subchefe do Estabelecimento Prisional de Macau;

——2009年1 月，擔任澳門監獄警長；

— Em Janeiro de 2009, chefe do Estabelecimento Prisional
de Macau;

——2012年12月，擔任澳門監獄警司；

— Em Dezembro de 2012, comissário do Estabelecimento
Prisional de Macau;

——2014年5月，擔任澳門監獄總警司和保安及看守處下設
之職務主管；
——2021年9月，轉入懲教管理局副警司；

— Em Maio de 2014, comissário-chefe do Estabelecimento
Prisional de Macau e chefia funcional da Divisão de Segurança
e Vigilância;
— Em Setembro de 2021, transitado para o cargo de subcomissário da Direcção dos Serviços Correccionais;
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——2021年9月至今，擔任懲教管理局路環監獄監務支援處
代處長。
嘉獎：
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— Desde Setembro de 2021 até à presente data, exercício do
cargo de chefe da Divisão de Apoio aos Assuntos Prisionais do
Estabelecimento Prisional de Coloane da Direcção dos Serviços Correccionais, em regime de substituição.
Louvor:

——2001年及2006年，獲「團體嘉獎」；

— 2001 e 2006, foram-lhe concedidos «louvores colectivos»;

——2009年獲「個人嘉奬」。

— 2019, foi-lhe concedido «louvor individual».

根據第15/2009號法律第二條第三款（二）項、第四條及第五
條，第26/2009號行政法規第二條、第三條第二款、第五條、第七
條及第九條，以及現行第27/2015號行政法規第三條第二款（三）
項及第十四條的規定，以定期委任方式委任仇惠珊為懲教管理
局組織、策劃及法律支援處處長，自二零二二年九月十五日起，
為期一年。
以附件形式公佈委任理由及被委任者的學歷及專業簡歷。
委任仇惠珊為懲教管理局組織、策劃及法律支援處處長的
理由如下：
——職位出缺及因懲教管理局的職責有需要填補空缺；
——仇惠珊具超過7年之管理工作經驗，以及憑藉以下個人
履歷，顯示其具備專業能力及才幹擔任懲教管理局組織、策劃及
法律支援處處長一職。
學歷：

Chao Wai San — nomeada, em comissão de serviço, pelo período de um ano, chefe da Divisão de Organização, Planeamento e Apoio Jurídico da DSC, nos termos da alínea 2) do n.º 3
do artigo 2.º e artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, do artigo 2.º,
n.º 2 do artigo 3.º, artigos 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e da alínea 3) do n.º 2 do artigo 3.º e artigo 14.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2015, vigente,
a partir de 15 de Setembro de 2022.
É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da
nomeação e ao currículo académico e profissional da nomeada.
Fundamentos da nomeação de Chao Wai San para o cargo
de chefe da Divisão de Organização, Planeamento e Apoio Jurídico da Direcção dos Serviços Correccionais:
— Vacatura do cargo e necessidade do respectivo preenchimento;
— Chao Wai San possui experiência profissional de gestão
por mais de 7 anos e competência profissional e aptidão para o
exercício do cargo de chefe da Divisão de Organização, Planea
mento e Apoio Jurídico da Direcção dos Serviços Correccionais que se demonstra pelo curriculum vitae seguinte:
Currículo académico:

——教育碩士

— Mestrado em Educação;
——公共行政學學士。

— Licenciatura em Administração Pública.

專業簡歷：

Currículo profissional:

——2008年6月，擔任澳門監獄技術員；

— Em Junho de 2008, técnica do Estabelecimento Prisional
de Macau;

——2010年8月，擔任澳門監獄高級技術員；

— Em Agosto de 2010, técnica superior do Estabelecimento
Prisional de Macau;

——2011年9月，擔任澳門監獄人力資源處處長；
——2018年9月，擔任懲教管理局高級技術員；
——2021年9月至今，擔任懲教管理局組織、策劃及法律支
援處代處長。

— Em Setembro de 2011, chefe de Divisão de Recursos Humanos do Estabelecimento Prisional de Macau;
— Em Setembro de 2018, técnica superior da Direcção dos
Serviços Correccionais;
— Desde Setembro de 2021 até à presente data, exercício
do cargo de chefe da Divisão de Organização, Planeamento e
Apoio Jurídico da Direcção dos Serviços Correccionais, em
regime de substituição.

嘉獎：
——2012年獲「團體表揚」；

Louvor:
——2021年獲「個人嘉奬」。

— Em 2012, foi-lhe concedido «Elogio colectivo»;

–––––––

— Em 2021, foi-lhe concedido «Louvor individual».
–––––––

二零二二年九月一日於懲教管理局
局長

趙崇遠副局長代行

Direcção dos Serviços Correccionais, 1 de Setembro de
2022. — Pel’O Director, Chio Song Un, subdirector.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS
DE SEGURANÇA DE MACAU

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局
批 示 摘 錄

Extractos de despachos
摘錄自保安司司長於二零二二年五月五日、六月七日及八月
Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 5 de Maio, 7 de Junho e 12 de Agosto de 2022:

十二日之批示：
根據第6/2002號法律第五條第一款（二）項、第12/2015號法
律第二十六條、第13/2021號法律第二十一條第三款及第三十四
條第一款之規定，下列人員獲錄取以行政任用合同方式修讀第
三十屆澳門保安部隊保安學員培訓課程，期間由二零二二年六
月二十日至二零二三年四月十九日，並獲發放相當於現行薪俸表
220點的報酬：

São admitidos os seguintes agentes, contratados em regime de
contrato administrativo de provimento, para frequentar o
30.º Curso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau, entre 20 de Junho de 2022 e 19 de Abril de
2023, auferindo uma remuneração equivalente ao índice 220
da tabela indiciária vigente, nos termos da alínea 1) do n.º 2 do
artigo 5.º da Lei n.º 6/2002, do artigo 26.º da Lei n.º 12/2015, do
n.º 3 do artigo 21.º e n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 13/2021:
Lista dos candidatos admitidos à frequência do CFI para
carreira do Corpo de Bombeiros (CB):

錄取修讀消防課程之學員名單：
名次

投考編號

姓名

Lugar
classificado

N. º do
candidato

2

1268301

林子浩

2

1268301

LAM CHI HOU

3

2459301

許浚豪

3

2459301

HOI CHON HOU

4

354301

羅詠豪

4

354301

LO WENG HOU

5

1458301

李煒鈺

5

1458301

LI WEIYU

7

1401301

馮健星

7

1401301

FONG KIN SENG

11

3104301

梁偉權

11

3104301

LEONG WAI KUN

24

828301

老靖穠

24

828301

LOU CHENG NONG

29

3372301

歐陽偉聰

29

3372301

AO IEONG WAI CHONG

36

436301

許志良

36

436301

HOI CHI LEONG

37

1213301

劉啓政

37

1213301

LAO KAI CHENG

39

2054301

勞志輝

39

2054301

LOU CHI FAI

40

3349301

陳子聰

40

3349301

CHAN CHI CHONG

45

186301

崔德勤

45

186301

CHOI TAK KAN

50

1011301

許永康

50

1011301

HUI WENG HONG

52

3042301

彭嘉榮

52

3042301

PANG KA WENG

53

328301

李潤宏

53

328301

LEI ION WANG

55

128301

蕭鑒誠

55

128301

SIO KAM SENG

71

1468301

余霆政

71

1468301

U TENG CHENG

78

3515301

高志傑

78

3515301

KOU CHI KIT

82

2100301

楊岸然

82

2100301

IEONG NGON IN

83

2533301

胡偉豪

83

2533301

WU WAI HOU

87

2223301

杜曉鋒

87

2223301

TOU HIO FONG

88

5301

郭榮鋒

88

5301

GUO RONGFENG

89

439301

謝啓榮

89

439301

CHE KAI WENG

91

3386301

陳定民

91

3386301

CHAN TENG MAN

Nome
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Lista dos candidatos admitidos à frequência do CFI para
carreira do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP):

錄取修讀警務課程之學員名單：

名次
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投考編號

姓名

1

935301

歐陽效江

6

2085301

黃森林

8

2290300

林芷晴

9

2870300

李淑鈴

10

2873300

王慧雯

12

3307300

林秀華

13

3197301

蔣瑋城

14

1110301

謝俊軒

15

2433301

黃毅旗

16

3645300

周彥怡

17

2647300

林藹敏

18

832300

何秀媛

19

947300

黃東落

20

3641300

羅家琪

21

2827300

楊艷萍

22

2584300

陳巧玲

23

1607300

25

Lugar
classificado

N. º do
candidato

Nome

1

935301

AO IEONG HAO KONG

6

2085301

WONG SAM LAM

8

2290300

LAM CHI CHENG

9

2870300

LEI SOK LENG

10

2873300

WONG WAI MAN

12

3307300

LAM SAO WA

13

3197301

CHEONG WAI SENG

14

1110301

CHE CHON HIN

15

2433301

WONG NGAI KEI

16

3645300

CHAO IN I

17

2647300

LAM OI MAN

18

832300

HO SAO WUN

19

947300

WONG TONG LOK

20

3641300

LO KA KEI

21

2827300

IEONG IM PENG

22

2584300

CHAN HAO LENG

曾菁儀

23

1607300

ZENG CHENG I

919301

李啟軒

25

919301

LEE KAI HIN

26

73301

洪文杰

26

73301

HONG MAN KIT

27

1860301

趙子淇

27

1860301

CHIO CHI KEI

28

1732301

黃澤斌

28

1732301

HUANG ZEBIN

30

89301

關錦鴻

30

89301

31

1182301

黃永平

31

1182301

WONG WENG PENG

32

370301

游家豪

32

370301

IAO KA HOU

33

720300

范曉珊

33

720300

FAN HIO SAN

34

2775300

楊雪怡

34

2775300

IEONG SUT I

35

124300

譚凱欣

35

124300

TAM HOI IAN

38

1140301

司徒少龍

38

1140301

ALBINO CLÁUDIO PANYA

41

1074301

關煒麟

41

1074301

KUAN WAI LON

42

1627301

麥銘志

42

1627301

MAK MENG CHI

43

852300

譚沅婷

43

852300

TAM UN TENG

44

152301

黃炳強

44

152301

WONG PENG KEONG

47

2150301

吳文軒

47

2150301

NG MAN HIN

48

371300

曾達瑩

48

371300

ZENG ZENG DA YING

49

1690301

柳毅航

49

1690301

LAO NGAI HONG

51

808301

林智峰

51

808301

LAM CHI FONG

54

611300

歐楚琪

54

611300

AO CHO KEI

56

889300

李嘉嘉

56

889300

LEI KA KA

57

76301

葉志健

57

76301

IP CHI KIN

KUAN KAM HONG
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名次

投考編號

姓名

Lugar
classificado

N. º do
candidato

58

3469300

陳皓姸

58

3469300

CHAN HOU IN

59

3085301

黃祖華

59

3085301

WONG CHOU WA

60

2204301

黃啓豪

60

2204301

VONG KAI HOU

61

7300

李楚莊

61

7300

LEI CHO CHONG

62

3410300

羅安琪

62

3410300

CASTILHO LO FELISMINA

63

1427301

邱健忠

63

1427301

IAO KIN CHONG

64

2156300

李妮妮

64

2156300

LI NINI

65

1755300

胡穎詩

65

1755300

WU WENG SI

66

1404301

許嘉運

66

1404301

HOI KA WAN

67

108301

譚嘉康

67

108301

TAM KA HONG

69

2094301

羅康賢

69

2094301

LO HONG IN

70

2490301

鄧偉昇

70

2490301

TANG WAI SENG

72

3296300

潘卡莉

72

3296300

PUN KA LEI

73

2288301

鄧兆恆

73

2288301

TANG SIO HANG

74

2622301

黃文杰

74

2622301

WONG MAN KIT

75

3017301

梁志成

75

3017301

LEUNG CHI SENG

76

3193300

區芷期

76

3193300

AO CHI KEI

77

1742301

黃生華

77

1742301

WONG SANG WA

79

2329301

伍俊傑

79

2329301

NG CHON KIT

80

1101300

吳婉珍

80

1101300

NG UN CHAN

81

2752301

黎文勇

81

2752301

LAI MAN YUNG

84

2395301

繆浩然

84

2395301

MIO HOU IN

85

642300

林琳

85

642300

LAM LAM

86

1624300

葉莉思

86

1624300

IP LEI SI

90

851300

黃詩慧

90

851300

WONG SI WAI

92

760301

黃日廣

92

760301

WONG IAT KUONG

93

1660301

蔡永健

93

1660301

CHOI WENG KIN

94

1727301

阮家俊

94

1727301

UN KA CHON

95

2176301

余子奇

95

2176301

U CHI KEI

97

3434301

陳暉

97

3434301

CHEN HUI

98

2586301

林俊傑

98

2586301

LAM CHON KIT

99

3120301

吳偉鋒

99

3120301

NG WAI FONG

100

3460301

李漢明

100

3460301

LEI HON MENG

101

3089301

林錦榮

101

3089301

LAM KAM WENG

102

682301

梁健樂

102

682301

LEUNG KIN LOK

103

2545300

藍曉彤

103

2545300

LAM HIO TONG

104

2537301

羅梓浩

104

2537301

LO CHI HOU

105

3785301

王鎮良

105

3785301

WONG CHAN LEONG

107

2477300

龍芷晴

107

2477300

LONG CHI CHENG

108

1417301

程嘉傑

108

1417301

CHENG KA KIT

109

700300

鄭海琪

109

700300

CHEANG HOI KEI

Nome
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名次

投考編號

姓名

Lugar
classificado

N. º do
candidato

111

706300

李志嫻

111

706300

LEI CHI HAN

112

2653301

劉子瑜

112

2653301

LAO CHI U

113

3536301

郭俊豪

113

3536301

KUOK CHON HOU

114

2277300

馮曉彤

114

2277300

FONG HIO TONG

摘錄自保安司司長於二零二二年五月五日、七月八日及八月
八日之批示：
根 據第 6 / 2 0 0 2 號 法律 第五條第一款（一）項、第二款、第
13/2021號法律第二十一條第三款、第三十四條第一款之規定，
下列人員獲錄取以定期委任方式修讀第三十屆澳門保安部隊保
安學員培訓課程，期間由二零二二年八月一日至二零二三年四月
十九日，並獲發放原職級之薪俸點：
名次

投考編號

姓名

薪俸點

錄取修讀課程

106

1117301

鄭嘉倫

280點

警務課程

摘錄自保安司司長於二零二二年八月十二日之批示：
根據第12/2015號法律第六條第二款（一）項及第三款之規
定，本局下列工作人員之行政任用合同修改至期間為三年的長期
行政任用合同，並自相應之日期開始生效：

Nome

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 5 de Maio, 8 de Julho e 8 de Agosto de 2022:
São admitidos os seguintes agentes, contratados em regime de
comissão de serviço, para frequentar o 30.º Curso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau,
entre 1 de Agosto de 2022 e 19 de Abril de 2023, auferindo
uma remuneração equivalente ao índice do seu posto original,
nos termos da alínea 1) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 5.º da
Lei n.º 6/2002, do n.º 3 do artigo 21.º e n.º 1 do artigo 34.º da
Lei n.º 13/2021:
Lugar
classificado
106

N. º do
candidato

Nome

Índice

Corporação para
a qual se dirige o
curso a frequentar

280

CPSP

1117301 CHEANG
KA LON

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 12 de Agosto de 2022:
O contrato do trabalhador abaixo mencionado, destes Serviços
— alterado para CAP de longa duração, pelo período de
três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da
Lei n.º 12/2015, a partir da data seguinte:
A partir de 5 de Julho de 2022:

自二零二二年七月五日起：
姓名

職級

職階

陳錦明

勤雜人員

2

根據第12/2015號法律第六條第二款（二）項及第三款之規
定，本局下列工作人員之長期行政任用合同修改為不具期限的行
政任用合同，並自相應之日期開始生效：

Nome
Chan Kam Meng

Categoria
Auxiliar

Escalão
2

Os CAP de longa duração dos trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — alterados para CAP sem termo, nos
termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015,
a partir da data seguinte:
A partir de 16 de Julho de 2022:

自二零二二年七月十六日起：
姓名

職級

職階

李達謙

一等高級技術員

1

區健華

一等高級技術員

1

摘錄自簽署人於二零二二年八月十七日之批示：
根據現行第14/2009號法律第十四條、第2/2021號法律第五
條及現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第八款a）項
之規定，確定委任許燕紅擔任本局文職人員編制內行政技術助
理員職程第一職階特級行政技術助理員，薪俸點為305，並自本
批示摘錄於《澳門特別行政區公報》公佈之日起生效。

Nome

Categoria

Escalão

Lei Tat Him

Técnico superior de 1.ª classe

1

Au Kin Wa

Técnico superior de 1.ª classe

1

Por despachos da signatária, de 17 de Agosto de 2022:
Hoi In Hong — nomeado, definitivamente, assistente técnico
administrativo especialista, 1.º escalão, índice 305, da carreira
de assistente técnico administrativo do quadro do pessoal
civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de
Macau, nos termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, e 5.º
da Lei n.º 2/2021, vigente, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8,
alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente extracto de despacho no Boletim Oficial da
RAEM.
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根據現行第14/2009號法律第十四條、第2/2021號法律第五
條及第12/2015號法律第四條之規定，本局與梁思雅及陸善汶簽
訂之行政任用合同，以附註方式修改第三條款，晉級至第一職階
首席行政技術助理員，薪俸點為265，並自本批示摘錄於《澳門
特別行政區公報》公佈之日起生效。
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Leong Si Nga e Luk Sin Man — alterada, por averbamento, a
cláusula 3.ª dos seus CAP ascendendo a assistentes técnicos
administrativos principais, 1.º escalão, índice 265, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, 5.º da Lei
n.º 2/2021, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data
da publicação do presente extracto de despacho no Boletim
Oficial da RAEM.
–––––––

–––––––
二零二二年八月二十六日於澳門保安部隊事務局
局長

郭鳳美關務總監

教 育 及 青 年 發 展 局

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 26 de Agosto de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

批 示 摘 錄
Extractos de despachos
摘錄自社會文化司司長二零二二年八月二十五日批示：

陳家敏及曹慧愉，根據第40/2020號行政法規《教育及青年
發展局的組織及運作》第二十七條及第二十九條，以及六月三十
日第26/97/M號法令第七條a）項及第八條的規定，定期委任為學
校督導員，為期一年，自二零二二年九月一日起生效。

摘錄自社會文化司司長二零二二年八月二十六日批示：

黃潔如，本局不具期限的行政任用合同特級技術員，根據
第40/2020號行政法規《教育及青年發展局的組織及運作》第
二十八條第二款及第三十二條第二款（二）項的規定，指定為語
言推廣中心主任，為期一年，自二零二二年九月一日起生效。

柯敏茵，本局不具期限的行政任用合同顧問高級技術員，根
據第40/2020號行政法規《教育及青年發展局的組織及運作》第
二十八條第二款及第三十二條第二款（八）項的規定，指定為青
年試館中心主任，為期一年，自二零二二年九月一日起生效。

聲 明

為應有之效力，茲聲明在本局以長期行政任用合同方式擔
任第八職階勤雜人員之卓蓮花，因達擔任公共職務之年齡上限，

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 25 de Agosto de 2022:
Chan Ka Man e Chou Wai U — nomeadas, em comissão de
serviço, pelo período de um ano, inspectoras escolares, nos
termos dos artigos 27.º e 29.º do Regulamento Administrativo
n.º 40/2020 «Organização e funcionamento da Direcção dos
Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude»,
7.º, alínea a), e 8.º do Decreto-Lei n.º 26/97/M, de 30 de Junho,
a partir de 1 de Setembro de 2022.
Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 26 de Agosto de 2022:
Wong Kit U, técnica especialista, contratada por contrato administrativo de provimento sem termo, destes Serviços —
designada como directora do Centro de Difusão de Línguas,
pelo período de um ano, nos termos dos artigos 28.º, n.º 2, e
32.º, n.º 2, alínea 2), do Regulamento Administrativo n.º 40/2020
«Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de
Educação e de Desenvolvimento da Juventude», a partir de
1 de Setembro de 2022.
O Man Ian, técnica superior assessora, contratada por contrato
administrativo de provimento sem termo, destes Serviços
— designada como directora do Centro de Experimentação
para Jovens, pelo período de um ano, nos termos dos artigos
28.º, n.º 2, e 32.º, n.º 2, alínea 8), do Regulamento Administrativo n.º 40/2020 «Organização e funcionamento da
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento
da Juventude», a partir de 1 de Setembro de 2022.

Declarações
Para os devidos efeitos se declara que Cheok Lin Fa, auxiliar, 8.º
escalão, em regime de contrato administrativo de provimento de
longa duração, destes Serviços, cessou as suas funções, por ter
atingido o limite máximo de idade para o exercício de funções
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根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十四條之規定，自
二零二二年八月二十七日起終止職務。
為應有之效力，茲聲明在本局以不具期限的行政任用合同
方式擔任第八職階勤雜人員之何燕球，因達擔任公共職務之年
齡上限，根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十四條之
規定，自二零二二年八月二十六日起終止職務。
–––––––
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públicas, nos termos do artigo 44.º do «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau», vigente, a partir
de 27 de Agosto de 2022.
— Para os devidos efeitos se declara que Ho In Kau, auxiliar,
8.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimento
sem termo, destes Serviços, cessou as suas funções, por ter
atingido o limite máximo de idade para o exercício de funções
públicas, nos termos do artigo 44.º do «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau», vigente, a partir
de 26 de Agosto de 2022.
–––––––

二零二二年九月一日於教育及青年發展局
代局長

阮佩賢（副局長）

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da
Juventude, 1 de Setembro de 2022. — A Directora dos Serviços,
substituta, Iun Pui Iun, subdirectora.

文 化 局

INSTITUTO CULTURAL

批 示 摘 錄

Extractos de despachos

摘錄自本局局長於二零二二年八月二日作出的批示：
應蘇雅智的請求，其在本局擔任第一職階特級技術輔導員
的不具期限的行政任用合同，自二零二二年八月九日起予以終
止。
摘錄自本局局長於二零二二年八月十日作出的批示：
應陸曉敏的請求，其在本局擔任第一職階首席特級技術輔
導員的不具期限的行政任用合同，自二零二二年八月十七日起予
以終止。
摘錄自本局局長於二零二二年八月二十二日作出的批示：
根據第12/2015號法律第四條及第六條的規定，容文杰及李
君亮在本局分別擔任第一職階首席技術員及第一職階首席攝影
師及視聽器材操作員的長期行政任用合同各自二零二二年九月
四日及二零二二年九月十八日起續期三年。
摘錄自本局局長於二零二二年八月二十四日作出的批示：
根據第156/2018號社會文化司司長批示核准《澳門演藝學院
內部規章》第九條的規定，楊敏健擔任本局澳門演藝學院舞蹈學
校副校長職務續期一年，並有權收取相當於公職薪俸表80點的
附加報酬，自二零二二年九月一日起生效。

Por despacho da presidente deste Instituto, de 2 de Agosto de 2022:
Sou Ngai Chi — cessou, a seu pedido, o contrato administrativo de provimento sem termo, como adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, neste Instituto, a partir de 9 de Agosto de
2022.
Por despacho da presidente deste Instituto, de 10 de Agosto de 2022:
Lok Io Man — cessou, a seu pedido, o contrato administrativo
de provimento sem termo, como adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, neste Instituto, a partir de 17 de
Agosto de 2022.
Por despachos da presidente deste Instituto, de 22 de
Agosto de 2022:
Iong Man Kit e Lei Kuan Leong — renovados os contratos administrativos de provimento de longa duração, pelo período
de três anos, como técnico principal, 1.º escalão e fotógrafo
e operador de meios audiovisuais principal, 1.º escalão, neste
Instituto, nos termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a
partir de 4 e 18 de Setembro de 2022, respectivamente.
Por despachos da presidente deste Instituto, de 24 de
Agosto de 2022:
Yang Minjian — renovada a função, pelo período de um ano,
como subdirectora da Escola de Dança do Conservatório de
Macau deste Instituto, nos termos do artigo 9.º do «Regulamento interno do Conservatório de Macau», aprovado por
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 156/2018, com direito a uma remuneração acessória
mensal de montante correspondente ao índice 80 da tabela
indiciária da Função Pública, a partir de 1 de Setembro de
2022.
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根據第12/2015號法律第四條及第六條的規定，孫仲佳在本
局擔任第一職階二等高級技術員的行政任用合同自二零二二年
九月二十八日起續期兩年。
根據第12/2015號法律第四條，以及第14/2009號法律第十三
條的規定，以附註形式修改胡寶燕在本局擔任職務的行政任用
合同第三條款，晉階至第二職階首席特級技術輔導員，薪俸點為
465，自二零二二年八月二十一日起生效。
根據第12/2015號法律第四條，第12/2010號法律第七條第一
款及第二款，以及第4/2021號法律第七條第一款的規定，以附註
形式修改本局下列工作人員的行政任用合同第三條款，晉升至緊
接職階，自下指日期起生效：
自二零二二年八月二十九日起生效：
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Harris Shuen — renovado o contrato administrativo de provimento, pelo período de dois anos, como técnico superior de
2.ª classe, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos dos artigos
4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 28 de Setembro de
2022.
Vu Pou In — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu
contrato administrativo de provimento, progredindo para
adjunta-técnica especialista principal, 2.º escalão, índice 465,
neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015
e 13.º da Lei n.º 14/2009, a partir de 21 de Agosto de 2022.
Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de
provimento progredindo para escalão imediato, neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, 7.º, n.os 1 e
2, da Lei n.º 12/2010 e 7.º, n.º 1, da Lei n.º 4/2021, a partir das
datas indicadas:
A partir de 29 de Agosto de 2022:

張鈞——第六職階中學教育二級教師，薪俸點為555；
自二零二二年八月三十日起生效：

Zhang Jun, para docente do ensino secundário de nível 2, 6.º
escalão, índice 555.
A partir de 30 de Agosto de 2022:

葉凱瑩——第四職階中學教育二級教師，薪俸點為505；

Ip Hoi Ieng, para docente do ensino secundário de nível 2, 4.º
escalão, índice 505.

自二零二二年九月一日起生效：
A partir de 1 de Setembro de 2022:
梁樂鳴——第二職階中學教育二級教師，薪俸點為455。
摘錄自本局局長於二零二二年八月二十六日作出的批示：
根據經第4/2017號法律修改的第14/20 09號法律第十四條
第一款及第二款，以及經第21/2021號行政法規重新公佈的第
14/2016號行政法規第五條的規定，本局下列人員分別晉級至如
下職位，自本批示摘錄公佈日起生效：
1. 編制內人員
根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第八款
a）項的規定，第三職階顧問高級技術員Sandra Fátima Bento，
獲確定委任為本局人員編制內第一職階首席顧問高級技術員，
薪俸點為660。
2. 行政任用合同人員
根據第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附註形式修
改合同第三條款：
羅俊豪、關泓峻及馬希雯，轉為第一職階首席技術員，薪俸
點為450。

Leong Ngok Meng, para docente do ensino secundário de
nível 2, 2.º escalão, índice 455.
Por despachos da presidente deste Instituto, de 26 de
Agosto de 2022:
Os trabalhadores abaixo mencionados — ascendem às categorias a seguir indicadas, neste Instituto, nos termos dos
artigos 14.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei
n.º 4/2017, e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016,
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021,
a partir da data da publicação do presente extracto de despacho:
1. Pessoal do quadro
Sandra Fátima Bento, técnica superior assessora, 3.º escalão —
nomeada, definitivamente, técnica superior assessora principal, 1.º escalão, índice 660, do quadro do pessoal, neste Instituto, nos termos do artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM,
em vigor.
2. Pessoal em regime de contrato administrativo de provimento
Alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos,
nos termos do artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:
Lo Chon Hou, Kuan Wang Chon e Ma Hei Man, para técnicos principais, 1.º escalão, índice 450.

–––––––

–––––––

二零二二年九月一日於文化局
代局長

張麗珊

Instituto Cultural, 1 de Setembro de 2022. — A Presidente
do Instituto, substituta, Cheong Lai San.
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體 育 局

INSTITUTO DO DESPORTO

批 示 摘 錄

Extracto de despacho

摘錄自本件簽署人於二零二二年八月三十一日作出的批示：
根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條及第
六條第一款的規定，黃家慧及周芷瑩在本局擔任第一職階二等
高級衛生技術員（實習員）的行政任用合同，自二零二二年九月
一日起續期至二零二二年十月十三日止。
–––––––
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Por despachos da signatária, de 31 de Agosto de 2022:
Wong Ka Wai e Chao Chi Ieng — renovados os contratos administrativos de provimento como técnicas superiores de
saúde de 2.ª classe, 1.º escalão (estagiárias), neste Instituto,
nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, de 1 de Setembro a 13 de Outubro
de 2022.
–––––––

二零二二年九月一日於體育局
代局長

林蓮嬌

Instituto do Desporto, 1 de Setembro de 2022. — A Presidente do Instituto, substituta, Lam Lin Kio.

衛 生 局

SERVIÇOS DE SAÚDE

批 示 摘 錄

Extractos de despachos

按照二零二二年八月二十二日本局社區醫療衛生範疇代副局
長的批示：
葉 宏 世 —— 獲 准 許 從 事 牙 科 醫 生 職 業，牌 照 編 號 是：
D-0332。

Por despachos da subdirectora dos Serviços, substituta,
da Área de Cuidados de Saúde Comunitários, de 22 de
Agosto de 2022:
Ip Wang Sai — concedida autorização para o exercício privado
da profissão de médico dentista, licença n.º D-0332.
(Custo desta publicação $ 318,00)

（是項刊登費用為 $318.00）

葉敏儀——獲准許從事醫生職業，牌照編號是 : M-2799。
（是項刊登費用為 $306.00）

陳家豪——獲准許從事治療師（物理治療）職業，牌照編號
是 : T-0888。
（是項刊登費用為 $329.00）

核准牌照編號第A L-0559號以及其營業地點為澳門南灣大
馬路599號羅德禮商業大廈13樓A座的誠峰醫療中心所有權轉
移至卓奕有限公司，法人住所位於澳門南灣大馬路599號羅德禮
商業大廈13樓A座。
（是項刊登費用為 $408.00）

倚力醫療中心，英文名稱為EliteKinesio Medical Centre
——獲准許營業，執照編號：A L-0563，其營業地點位於澳門南
灣大馬路429號南灣商業中心16樓E座，持牌人為倚力一人有限
公司，法人住所位於澳門南灣大馬路429號南灣商業中心16樓E
座。
（是項刊登費用為 $454.00）

Ip Man I — concedida autorização para o exercício privado da
profissão de médico, licença n.º M-2799.
(Custo desta publicação $ 306,00)

Chan Ka Hou — concedida autorização para o exercício
privado da profissão de terapeuta (fisioterapia), licença
n.º T-0888.
(Custo desta publicação $ 329,00)

Autorizada a transmissão da titularidade do Centro Médico
ChengFeng, alvará n.º AL-0559, com o local de funcionamento na Avenida da Praia Grande, n.º 599, Comercial
Rodrigues, 13.º andar A, Macau, a favor da Zhuo Yi Co.,
Ltd, com sede na Avenida da Praia Grande, n.º 599, Comercial
Rodrigues, 13.º andar A, Macau.
(Custo desta publicação $ 408,00)

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico EliteKinesio, com a designação em língua inglesa de
EliteKinesio Medical Centre, situado na Avenida da Praia
Grande, n.º 429, Centro Comercial Praia Grande, 16.º andar
E, Macau, alvará n.º AL-0563, cuja titularidade pertence a
EliteKinesio Sociedade Unipessoal Limitada, com sede na
Avenida da Praia Grande, n.º 429, Centro Comercial Praia
Grande, 16.º andar E, Macau.
(Custo desta publicação $ 454,00)
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Por despachos do director dos Serviços, de 23 de Agosto
de 2022:

摘錄自局長於二零二二年八月二十三日的批示：
根據經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十四條第
一款（二）項和第二款、經第21/2021號行政法規重新公佈及重
新編號的第14/2016號行政法規第五條以及現行《澳門公共行政
工作人員通則》第二十二條第八款a）項的規定，第二職階二等技
術輔導員朱慧英和莊薏雯，獲確定委任為本局人員編制內技術
輔導員職程第一職階一等技術輔導員，自本批示摘錄於《澳門特
別行政區公報》公佈的日期起生效。
按照二零二二年八月二十四日本局社區醫療衛生範疇代副局
長的批示：
黃曉——應其要求，中止第M I10 89號醫生完全執照之許
可，為期兩年。

Chu Wai Ieng e Chong I Man, adjuntas-técnicas de 2.ª classe, 2.º escalão — nomeadas, definitivamente, adjuntas-técnicas de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos
da alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009,
alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 5.º do Regulamento
Administrativo n.º 14/2016, republicado e renumerado pelo
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e da alínea a) do
n.º 8 do artigo 22.º do ETAPM, vigente, a partir da data da
publicação do presente extracto de despacho no Boletim
Oficial da RAEM.
Por despacho da subdirectora dos Serviços, substituta,
da Área de Cuidados de Saúde Comunitários, de 24 de
Agosto de 2022:
Huang Xiao — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o
exercício privado da profissão de médico, licença integral
n.º MI1089.

（是項刊登費用為 $329.00）

(Custo desta publicação $ 329,00)

聲 明

Declaração

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十五條的規
定，因李始安獲定期委任為本局會計處處長，故其擔任第二職階
顧問高級技術員的不具期限的行政任用合同，自二零二二年九月
一日起自動終止。
–––––––
二零二二年九月二日於衛生局
代局長

鄭成業

藥 物 監 督 管 理 局
批 示 摘 錄
按照局長於二零二二年八月二十五日之批示：
核准向匯康科技有限公司發給“匯康科技＂藥物產品出入口
及批發商號准照，編號為第327號以及其營業地點為澳門黑沙環
海邊馬路45號保利達工業大廈7樓C座B室，總辦事處位於澳門
友誼大馬路555號澳門置地廣場12樓1207室。
（是項刊登費用為 $420.00）

Para os devidos efeitos se declara que o contrato administrativo de provimento sem termo de Lei Chi On, como técnica
superior assessora, 2.º escalão, destes Serviços, cessa, automaticamente, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, por
motivo de nomeação, em regime de comissão de serviço, no
cargo de chefe da Divisão de Contabilidade, a partir de 1 de
Setembro de 2022.
–––––––
Serviços de Saúde, aos 2 de Setembro de 2022. — O Director
dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO
FARMACÊUTICA
Extractos de despachos
Por despacho do presidente do Instituto, de 25 de Agosto
de 2022:
Autorizada a emissão do alvará n.º 327 da Firma de Importação, Exportação e Venda por Grosso de Produtos Farmacêuticos «Tecnologia Medictec», com o local de funcionamento na Estrada Marginal da Areia Preta, n.º 45, Centro
Polytex, 7.º andar, «C», Sala B, Macau, à Tecnologia Medictec, Limitada, com sede na Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Landmark, 12.º andar, Sala 1207, Macau.
(Custo desta publicação $ 420,00)

按照局長於二零二二年八月三十日之批示：
核准向永春藥業有限公司發給＂永春藥業＂藥物產品出入口
及批發商號准照，編號為第328號以及其營業地點為澳門祐漢新

Por despacho do presidente do Instituto, de 30 de Agosto
de 2022:
Autorizada a emissão do alvará n.º 328 de Firma de Importação, Exportação e Venda por Grosso de Produtos Farma-
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村第四街50號祐成工業大廈（第一期）10樓A B座，總辦事處位
於澳門華大街11號海南花園第1座地下R鋪。
（是項刊登費用為 $420.00）
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cêuticos «Weng Chon Farmacêuticos», com o local de funcionamento na Rua Quatro do Bairro Iao Hon n.º 50, Edifício
Industrial Yau Seng (Fase I), 10.º andar «AB», Macau, à
Weng Chon Farmacêuticos Limitada, com sede na Rua Vá
Tai n.º 11, Jardins do Mar do Sul, Bloco 1, r/c «R», Macau.
(Custo desta publicação $ 420,00)

按照副局長於二零二二年八月三十日之批示：

Por despacho do vice-presidente do Instituto, de 30 de
Agosto de 2022:

應藥物產品出入口及批發商號“M V E T＂（准照編號為第
276號以及營業地點為澳門大和街（大和斜巷）5-A號富景大廈
地下B座）的申請，並按照七月十九日第34/99/M號法令第十六條
第四款的規定，批准藥物產品出入口及批發商號“M V ET＂從事
七月十九日第34/99/M號法令第一條第二款所指的表一至表四
的麻醉品及精神科物質及其製劑之進口、出口及分銷許可自二
零二二年六月一日至二零二二年十二月三十一日中止。
（是項刊登費用為 $839.00）

–––––––

A pedido da Firma de Importação, Exportação e Venda por
Grosso de Produtos Farmacêuticos «MVET», alvará n.º 276,
com o local de funcionamento na Rua da Aleluia, n.º 5-A,
Edifício Fu Keng, r/c, «B», Macau, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 19
de Julho, é autorizada a suspensão da autorização concedida à Firma de Importação, Exportação e Venda por Grosso
de Produtos Farmacêuticos «MVET» para a importação,
exportação e distribuição de estupefacientes e substâncias
psicotrópicas e suas preparações, compreendidos nas Tabelas
I a IV referidas no n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 34/99/M,
de 19 de Julho, a partir de 1 de Junho de 2022 até 31 de
Dezembro de 2022.
(Custo desta publicação $ 839,00)

–––––––
二零二二年八月三十日於藥物監督管理局
局長

蔡炳祥

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica,
aos 30 de Agosto de 2022. — O Presidente do Instituto, Choi
Peng Cheong.

社 會 工 作 局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

批 示 摘 錄

Extracto de despacho

摘錄自社會文化司司長於二零二二年六月一日作出的批示：
根據第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009號
法律第十二條第一款，以及現行《澳門公共行政工作人員通則》
第二十條第一款a）項及第二十二條第一款的規定，盧慧詩獲臨
時委任為本局人員編制高級技術員職程第一職階二等高級技術
員。
–––––––

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Junho de 2022:
Lou Wai Si — nomeada, provisoriamente, técnica superior de 2.ª
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do quadro
do pessoal deste Instituto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º
da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021,
conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, e n.º 1 do
artigo 22.º do ETAPM, em vigor.
–––––––

二零二二年八月三十一日於社會工作局
局長

韓衛

Instituto de Acção Social, aos 31 de Agosto de 2022. — O
Presidente do Instituto, Hon Wai.

社 會 保 障 基 金

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

批 示 摘 錄

Extracto de despacho

摘錄自簽署人於二零二二年九月一日作出的批示：
根據第12/2015號法律第四條第二款，經第4/2017號法律修
改的第14/2009號法律第十四條第一款（二）項、第二款、第三款

Por despachos do signatário, de 1 de Setembro de 2022:
Iu Wai In e Leung Kam Yung — alterada, por averbamento, a
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento sem termo para adjuntas-técnicas especialistas, 1.º esca-
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及第四款，以及經第21/2021號行政法規修改並重新公佈的第
14/2016號行政法規第二條（三）項及第五條的規定，以附註形式
修改姚慧妍及梁金容在本基金擔任職務的不具期限的行政任用
合同第三條款，自公佈日起任用為技術輔導員職程第一職階特級
技術輔導員，薪俸點為400點。
–––––––
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lão, índice 400, da carreira de adjunto-técnico, neste FSS,
nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 14.º, n.os 1,
alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, na redacção da Lei
n.º 4/2017, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento
Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da sua publicação.
–––––––

二零二二年九月二日於社會保障基金
行政管理委員會主席

容光耀

Fundo de Segurança Social, aos 2 de Setembro de 2022. — O
Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

文 化 發 展 基 金

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

決 議 摘 錄

Extractos de deliberações

摘錄自行政委員會於二零二二年八月二十三日會議作出的決
議：
根據經第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009
號法律第十四條第一款（二）項、第二款，以及第12/2015號法律
第四條第二款的規定，以附註形式修改第二職階一等高級技術
員蔡曉婷在本基金擔任職務的長期行政任用合同第三條款，晉
級為第一職階首席高級技術員，薪俸點540點，自本摘錄公佈日
起生效。
根據經第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009
號法律第十三條第一款（二）項及第四款，第12/2015號法律第四
條第二款及第三款的規定，以附註形式修改李嘉穎在本基金擔
任職務的長期行政任用合同第三條款，晉階為第二職階一等技
術員，薪俸點420點，自二零二二年八月二十六日起生效。
–––––––

Por deliberações do Conselho de Administração, na sessão realizada em 23 de Agosto de 2022:
Choi Hio Teng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do
seu contrato administrativo de provimento de longa duração
como técnica superior de 1.ª classe, 2.º escalão, neste Fundo,
ascendendo a técnica superior principal, 1.º escalão, índice
540, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo
14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e
Lei n.º 2/2021, conjugado com o n.º 2 do artigo 4.º da
Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação do presente
extracto.
Lei Ka Weng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª
do seu contrato administrativo de provimento de longa
duração, progredindo a técnica de 1.ª classe, 2.º escalão,
índice 420, neste Fundo, nos termos da alínea 2) do n.º 1
e do n.º 4 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas
Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, conjugada com os n.os 2 e 3
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 26 de Agosto
de 2022.
–––––––

二零二二年九月一日於文化發展基金
行政委員會委員

陳家耀

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, 1 de Setembro de
2022. — O Membro do Conselho de Administração, Chan Ka
Io.

澳 門 理 工 大 學

UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE MACAU

批 示 摘 錄

Extractos de despachos

摘錄自社會文化司司長於二零二二年七月十四日作出的批
示：
根據十二月二十一日第87/89/ M號法令核准的《澳門公共
行政工作人員通則》第三十四條第二款、第三款，以及根據經第

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Julho de 2022:
Chan Mun Cheong, letrado assessor, 4.º escalão, do quadro do
pessoal da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública — renovada a requisição, pelo período de um
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8/2022號行政法規重新公佈的第28/2019號行政法規《澳門理工
大學章程》第四十七條第二款、第三款的規定，續徵用行政公職
局人員編制內第四職階顧問文案陳滿祥，以相同職級在本校工
作，自二零二二年九月四日開始，為期一年。
摘錄自社會文化司司長於二零二二年八月十五日作出的批
示：
根據十二月二十一日第87/89/ M號法令核准的《澳門公共
行政工作人員通則》第三十四條第二款、第三款，以及根據經第
8/2022號行政法規重新公佈的第28/2019號行政法規《澳門理工
大學章程》第四十七條第二款、第三款的規定，徵用經濟及科技
發展局人員編制內第三職階首席顧問高級技術員陳鳳娟，以相
同職級在本校工作，自二零二二年九月十四日開始，為期一年。
–––––––
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ano, para o desempenho de funções na mesma categoria,
nesta Universidade, ao abrigo dos artigos 34.º, n.os 2 e 3, do
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, e 47.º, n.os 2 e 3, do Regulamento Administrativo
n.º 28/2019 (Estatutos da Universidade Politécnica de Macau),
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 8/2022, a
partir de 4 de Setembro de 2022.
Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Agosto de 2022:
Chan Fong Kun, técnica superior assessora principal, 3.º
escalão, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de
Economia e Desenvolvimento Tecnológico — requisitada,
pelo período de um ano, para o desempenho de funções
na mesma categoria, nesta Universidade, ao abrigo dos
artigos 34.º, n.os 2 e 3, do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e 47.º, n.os 2 e 3, do
Regulamento Administrativo n.º 28/2019 (Estatutos da
Universidade Politécnica de Macau), republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 8/2022, a partir de 14 de Setembro
de 2022.
–––––––

二零二二年八月二十二日於澳門理工大學
代秘書長

趙家威

Universidade Politécnica de Macau, aos 22 de Agosto de
2022. — O Secretário-geral, substituto, Chiu Ka Wai.

體 育 基 金

林蓮嬌

Fundo do Desporto, 1 de Setembro de 2022. — A Presidente do Conselho Administrativo, substituta, Lam Lin Kio.

二零二二年九月一日於體育基金——行政管理委員會代主席
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–––––––

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項轉移：

6.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

二零二二年財政年度第六次預算修改

Extrato

摘要

Declaração

聲 明 書

FUNDO DO DESPORTO
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS E
CONSTRUÇÃO URBANA

土 地 工 務 局
聲 明

Declaração
為著有關效力，茲聲明在本局以不具期限的行政任用合同
方式擔任第十職階輕型車輛司機梁潤生，因達年齡上限，根據
第12/2015號法律第十五條第（一）項的規定，由二零二二年八月
三十日起終止職務。
–––––––

Para os devidos efeitos se declara que Leong Ion San, motorista de ligeiros, 10.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimento sem termo, nestes Serviços, cessou as
suas funções, por ter atingido o limite de idade, nos termos do
artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 30 de Agosto
de 2022.
–––––––

二零二二年八月三十一日於土地工務局
局長

黎永亮

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, aos 31
de Agosto de 2022. — O Director dos Serviços, Lai Weng Leong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS
PÚBLICAS

公 共 建 設 局
批 示 摘 錄

Extractos de despachos
摘錄自簽署人於二零二二年八月十五日作出的批示：

Por despachos do signatário, de 15 de Agosto de 2022:

王婉琪——根據第12/2015號法律第六條第二款（一）項及
第三款之規定，其在本局擔任第一職階一等高級技術員之行政
任用合同修改為長期行政任用合同，為期三年，自二零二二年六
月一日起生效。
譚安安——根據第12/2015號法律第六條第二款（一）項及
第三款之規定，其在本局擔任第一職階一等高級技術員之行政
任用合同修改為長期行政任用合同，為期三年，自二零二二年六
月二十二日起生效。
–––––––

Tam On On, técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, destes
Serviços — alterado o seu contrato administrativo de provimento para contrato administrativo de provimento de longa
duração, pelo período de três anos, nos termos do artigo 6.º,
n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 22 de
Junho de 2022.
–––––––

二零二二年八月三十一日於公共建設局
局長

林煒浩

海 事 及 水 務 局
批 示 摘 錄
摘錄自簽署人於二零二二年八月四日作出的批示：
根據第12/2015號法律第六條第四款及第五款的規定，薛寶
健在本局擔任第一職階首席水文員職務的長期行政任用合同，
自二零二二年九月一日起續期三年。

Wong Un Kei, técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, destes
Serviços — alterado o seu contrato administrativo de provimento para contrato administrativo de provimento de longa
duração, pelo período de três anos, nos termos do artigo 6.º,
n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de
Junho de 2022.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 31 de Agosto
de 2022. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS
MARÍTIMOS E DE ÁGUA
Extractos de despachos
Por despacho da signatária, de 4 de Agosto de 2022:
Sit Pou Kin — renovado o contrato administrativo de provimento de longa duração, pelo período de três anos, como
hidrógrafo principal, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos
do artigo 6.º, n.os 4 e 5, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de
Setembro de 2022.
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Por despacho da signatária, de 5 de Agosto de 2022:

摘錄自簽署人於二零二二年八月五日作出的批示：
本局勤雜人員麥玉蓮於二零二二年八月二十八日起因達年齡
上限，故其不具期限的行政任用合同亦於同日起失效。
摘錄自簽署人於二零二二年八月十二日作出的批示：

Mak Iok Lin, auxiliar, destes Serviços — rescindido o contrato
administrativo de provimento sem termo, por atingir o limite de idade, desde 28 de Agosto de 2022.
Por despacho da signatária, de 12 de Agosto de 2022:

根據第12/2015號法律第六條第一款及第五款的規定，李德
麟在本局擔任第一職階二等高級技術員職務的行政任用合同，
自二零二二年十月十四日起續期一年。
摘錄自簽署人於二零二二年八月十七日作出的批示：

Lei Tak Lon — renovado o contrato administrativo de provimento, pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º,
n.os 1 e 5, da Lei n.º 12/2015, a partir de 14 de Outubro de 2022.
Por despachos da signatária, de 17 de Agosto de 2022:

根據第12/2015號法律第六條第二款（一）項、第三款及第四
款的規定，本局下列人員之行政任用合同修改為長期行政任用合
同，為期三年，生效日期如下：
第二職階二等高級技術員曾慶深，自二零二二年七月一日起

Os contratos dos trabalhadores abaixo mencionados, destes
Serviços — alterados para contratos administrativos de provimento de longa duração, pelo período de três anos, nos
termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 12/2015,
a partir das datas seguintes:
Tsang Hing Sum, como técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, a partir de 1 de Julho de 2022;

生效；
第一職階技術工人陳家豪，自二零二二年七月一日起生效。
根據第12/2015號法律第六條第二款（二）項、第三款的規
定，本局下列人員之長期行政任用合同修改為不具期限的行政
任用合同，生效日期如下：
第一職階二等高級技術員陳卓榮及吳玉麟，自二零二二年七
月三日起生效；
第二職階二等高級技術員許旭懿，自二零二二年七月三日起
生效；
第一職階首席技術員王賢達，自二零二二年七月三日起生
效。

Chan Ka Hou, como operário qualificado, 1.º escalão, a partir de 1 de Julho de 2022.
Os contratos administrativos de provimento de longa duração dos
trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — alterados para contratos administrativos de provimento sem termo,
nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015,
a partir das datas seguintes:
Chan Cheok Weng e Ng Iok Lon, como técnicos superiores
de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 3 de Julho de 2022;
Hoi Iok I, como técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, a
partir de 3 de Julho de 2022;
Wong In Tat, como técnico principal, 1.º escalão, a partir de
3 de Julho de 2022.

摘錄自簽署人於二零二二年八月十八日作出的批示：

Por despacho da signatária, de 18 de Agosto de 2022:
根據第12/2015號法律第六條第一款及第五款的規定，潘基
祺在本局擔任第一職階二等高級技術員職務的行政任用合同，
自二零二二年九月十日起續期一年。
–––––––

Pun Kei Kei — renovado o contrato administrativo de provimento,
pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º
escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.os 1 e 5,
da Lei n.º 12/2015, a partir de 10 de Setembro de 2022.
–––––––

二零二二年八月三十日於海事及水務局
局長

黃穗文

環 境 保 護 局
批 示 摘 錄
摘錄自運輸工務司司長於二零二二年八月二十四日的批示：
吳時要——根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行
政法規第八條的規定，並因具備適當經驗及專業能力履行職務，

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 30 de Agosto de 2022. — A Directora dos Serviços, Wong
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL
Extractos de despachos
Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 24 de Agosto de 2022:
Ng Si Io — renovada a comissão de serviço, pelo período de
um ano, como chefe da Divisão de Planeamento Ambiental
destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009
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e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir experiência e capacidade profissional adequadas para
o exercício das suas funções, a partir de 5 de Outubro de
2022.

以定期委任方式續任為本局環境規劃處處長，為期一年，自二零
二二年十月五日起生效。
梁志聰——根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行
政法規第八條的規定，並因具備適當經驗及專業能力履行職務，
以定期委任方式續任為本局環境合作處處長，為期一年，自二零
二二年十月十五日起生效。
–––––––
二零二二年八月三十日於環境保護局
局長

譚偉文

Leong Chi Chong — renovada a comissão de serviço, pelo
período de um ano, como chefe da Divisão de Cooperação
Ambiental destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009,
por possuir experiência e capacidade profissional adequadas
para o exercício das suas funções, a partir de 15 de Outubro
de 2022.
–––––––
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 30 de
Agosto de 2022. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS
DE TRÁFEGO

交 通 事 務 局
聲 明

Declaração
為著有關之效力，茲聲明本局前不具期限的行政任用合同第
一職階首席特級技術輔導員歐楊鑌，因辭世終止其在本局之職
務，自二零二二年七月十七日起生效。
–––––––

Para os devidos efeitos se declara que Ao Ieong Pan, ex-adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, em regime de contrato
administrativo de provimento sem termo, destes Serviços,
cessou as funções nestes Serviços, a partir de 17 de Julho de
2022, por motivo de falecimento.
–––––––

二零二二年八月三十一日於交通事務局
局長

林衍新

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 31
de Agosto de 2022. — O Director dos Serviços, Lam Hin San.

房 屋 局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

聲 明 書

Declaração

摘要

Extracto

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款
的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項
轉移：

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes
transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

二零二二年財政年度第三次預算修改
3.ª alteração orçamental do ano económico de 2022
分類 Classificação

名稱

組織

功能

經濟

Orgân.

Func.

Económica

70400100

Designação

追加/登錄
Reforços/
/Inscrições

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO
6-01-0

31-02-01-04-00

超時工作
Horas extraordinárias

$ 2,500,000.00

註銷
Anulações
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分類 Classificação

追加/登錄

名稱

組織

功能

經濟

Orgân.

Func.

Económica

6-01-0

32-05-01-99-00

Reforços/

Designação

/Inscrições

其他——返還

註銷
Anulações

$ 5,250,000.00

Outras – Restituições
6-01-0

39-01-00-00-00

備用撥款

$ 7,750,000.00

Dotação provisional
6-01-0

41-01-02-00-00

房屋

$ 41,000.00

Habitações
6-01-0

41-02-99-00-00

其他——動產

$ 41,000.00

Outros – Bens móveis

總額

$ 7,791,000.00

$ 7,791,000.00

Total
核准依據：

08/08/2022之運輸工務司司長批示

Referente à autorização:

Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 08/08/2022
–––––––

二零二二年八月三十一日於房屋局
資訊及輔助廳廳長

Instituto de Habitação, aos 31 de Agosto de 2022. — A Chefe
李潔如

do Departamento de Informática e Apoio, Lei Kit U.
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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

檢 察 長 辦 公 室

GABINETE DO PROCURADOR

通 告

Avisos

第2/CGP/2022號批示

Despacho n.º 2/CGP/2022

根據第11/2019號檢察長批示第三款的規定，本人決定：

Nos termos do n.º 3 do Despacho do Procurador n.º 11/2019,
determino:

一︑修改經本人作出的第1/C GP/2020號轉授權批示的附表
一所載的人員，並追認獲轉授權人自二零二二年九月一日起在本
轉授權範圍內作出的行為。
二︑在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起生效。
二零二二年九月一日於檢察長辦公室

1. É alterado o pessoal, constante do anexo I do Despacho
n.º 1/CGP/2020, mediante o qual subdeleguei determinadas
competências e são ratificados todos os actos praticados pelo
subdelegado, no âmbito das presentes subdelegações, desde o
dia 1 de Setembro de 2022.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
Gabinete do Procurador, 1 de Setembro de 2022.

辦公室主任

譚炳棠

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

––––––––––

––––––––––

附表一

ANEXO I

關於第1/CGP/2020號批示第二點所指的領導、主管

Sobre a direcção, chefias e chefias funcionais referidas no
n.º 2 do Despacho n.º 1/CGP/2020

及職務主管

姓名

區國棠

馮逸昌

職務

Nome

Cargo

Ao Kok Tong

Escrivão de Direito da 7.ª Secção do Serviço de Acção Penal do Ministério Público

Fong Iat Cheong

Escrivão de Direito, substituto, da 2.ª Secção do Serviço de Acção Penal do Ministério Público

檢察院刑事訴訟辦事處第7科主任書記員

檢察院刑事訴訟辦事處第2科代主任書記員

（是項刊登費用為 $1,654.00）

按 照二零二 二年七月二十八日檢 察 長 的 批 示，並 根 據 第
14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、第
14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共
部門勞動合同制度》的規定，檢察長辦公室進行統一管理制度的
普通的專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填
補勤雜人員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）一個職缺，以及
填補開考有效期屆滿前本辦公室出現的職缺。

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 28 de Julho de 2022, e nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»,
da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores
dos serviços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uniformizada, para
o preenchimento de um lugar vago de auxiliar, 1.º escalão, da
carreira de auxiliar, área de servente, em regime de contrato
administrativo de provimento do Gabinete do Procurador, e
dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da
validade do concurso.
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1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的普通的專業或職務能力評估對外
開考，旨在對擔任雜役範疇勤雜人員所需的特定勝任力進行評
估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈於公職開考網頁之
日起計，旨在填補本辦公室同一職程、職級及職務範疇出現的職
缺。

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

1. Tipo de concurso e validade
Trata-se de concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão
uniformizada e consiste na avaliação das competências específicas necessárias ao exercício de funções de auxiliar, da área de
servente.
A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos
concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares vagos e dos que venham a vagar neste Gabinete, na mesma
carreira, categoria e área funcional.
2. Conteúdo funcional

2. 職務內容

執行非專門性的、人手操作的簡單工作，主要是體力勞動及
具備實際基本知識：對外或對內分派信函、文件或包裹；協助會
議安排的各項準備工作並在會議進行期間候命；協助專職人員
執行專門性較低的工作，如影印及裝訂文件、裝卸、運輸及材料
收拾方面；負責打掃、除塵、洗滌、吸塵等工作以保持工作地點
清潔，執行其他同類的工作及保持物件和其表面清潔，並在一般
工作上予以合作，執行上級指派的工作。

3. 薪俸、權利及福利

第一職階勤雜人員的薪俸點為第14/2009號法律《公務人員
職程制度》附件一表二所載第一級別的110點，並享有公職一般
制度規定的權利及福利。

4. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部
門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

Execução de tarefas simples não especificadas de carácter
manual, exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos elementares de índole prática: distribuição de correspondência ou outros documentos ou encomendas no interior ou
no exterior; auxiliar os trabalhos preparatórios da organização
de reuniões, e ficar à disponibilidade durante a realização das
reuniões; auxílio aos profissionais especializados em trabalhos
menos qualificados como fazer fotocópias, encadernações, cargas, descargas, transporte e arrumação de materiais; assegurar
a limpeza dos locais de trabalho varrendo, limpando o pó,
lavando e aspirando ou executando outras tarefas similares,
mantendo as superfícies e objectos em adequado estado de limpeza, colaborar na execução de tarefas genéricas, bem como
executar as tarefas distribuídas pelo superior hierárquico.
3. Vencimento, direitos e regalias
O auxiliar, 1.º escalão, vence pelo índice 110 da tabela indiciária, constante do nível 1 do Mapa 2 do Anexo I da Lei
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», e usufrui dos direitos e regalias previstos no
regime geral da Função Pública.
4. Forma de provimento
A contratação é feita mediante contrato administrativo de
provimento, precedida de seis meses de período experimental,
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».
5. Condições de candidatura

5. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具有小學畢業學歷，及符合現行法律
規定的擔任公職的一般要件，特別是：澳門特別行政區永久性
居民、成年、具任職能力、身 體 健 康及精神健全，以及符 合第
14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二
條第二款所規定的人士，均可報考。

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為八個工作日，自本通告公佈於《澳門特別行
政區公報》之日緊接的首個工作日起計（即二零二二年九月八日
至二零二二年九月二十日）；

Podem candidatar-se os indivíduos que estejam habilitados
com o ensino primário completo, que satisfaçam os requisitos
gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos da
legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente
da Região Administrativa Especial de Macau, maioridade,
com capacidade profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas e se encontrem
nas situações indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».
6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas
6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (8 de Setembro a 20 de Setembro de
2022);
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6.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第4/2021號行政
法務司司長批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名
表》並附同報考要件的證明文件，及支付金額為澳門元三百元的
報考費。

經社會工作局適當證明在報考時正處於有經濟困難狀況的
投考人，獲豁免支付報考費。視乎以紙張或以電子方式報考，在
報考時分別由公共部門或經電子報考服務系統就經濟困難的狀
況予以核實。

6.2.1 紙張方式
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6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça
n.º 4/2021, acompanhado dos documentos comprovativos dos
requisitos de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura em trezentas patacas.
Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os candidatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encontrem em situação de carência económica devidamente comprovada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação
de carência económica é efectuada no momento de apresentação da candidatura pelo serviço público ou através do sistema
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, consoante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.
6.2.1 Em suporte papel

須在報考期限內的辦公時間（週一至週四，上午九時至下午
一時，下午二時三十分至下午五時四十五分；週五，上午九時至下
午一時，下午二時三十分至下午五時三十分），由投考人親身或
由他人（無須提交授權書）到澳門羅理基博士大馬路683號檢察
院大樓（請由大樓的側門進入）提交經投考人簽署的《專業或職
務能力評估開考報名表》，並支付報考費（接受以現金或可透過
“政付通”機具進行支付，包括VISA、Master Card、銀聯、銀聯
閃付、銀聯雲閃付、中銀手機銀行支付、豐付寶、廣發銀行移動
支付、國際付、工銀e支付、極易付、微信支付及支付寶；又或可透
過澳門通、澳門錢包MPAY的方式支付）。

6.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，透過統一電子平台提供的統一管理
制度的電子報考服務（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.
mo/以及“澳門公共服務一戶通”手機應用程式進入）填寫及提
交《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格，並支付報考費
（可透過“政付通”線上支付平台進行電子支付）。

以電子方式報考，自報考期限首日早上九時起，並須於期限
最後一日下午五時四十五分前提交；如最後一日為星期五，則須
於該日下午五時三十分前提交。

7. 報考須提交的文件

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre
as 9,00 e as 13,00 e entre as 14,30 e as 17,45 horas; e sexta-feira
entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 14,30 e as 17,30 horas), no
Edifício do Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.º 683, Macau (entrada pela porta lateral). O pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado no mesmo
momento (Formas de pagamento: em numerário ou através das
máquinas e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por VISA,
Master Card, UnionPay, UnionPay Quick Pass, UnionPay
App, Pagamento por Mobile Banking do Banco da China, Tai
Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat
Pay e Alipay ou por cartão Macau Pass e Mpay).
6.2.2 Em suporte electrónico
O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electrónico para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uniformizada, disponibilizado através da plataforma electrónica
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da
página electrónica, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da
aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos
da RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no
mesmo momento (através da plataforma de pagamento online
da «GovPay»).
A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início
a partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a
sua apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia
do prazo ou até às 17,30 horas, quando este calhe numa sexta-feira.
7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 報考時，投考人須提交下列文件：

a）有效的身份證明文件副本；

7.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos
na apresentação de candidatura:
a) Cópia do documento de identificação válido;
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b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso;

c）填妥並經投考人簽署的第4/2021號行政法務司司長批示

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato,
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos.

核准的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。
7.2 如屬第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉
級培訓》第十二條第二款（一）項至（五）項所指任一情況的投考
人，尚須提交由所屬部門發出的個人資料紀錄或能證明其職務
狀況的證明的副本。
7.3 如投考人與公共部門有聯繫，而其個人檔案已存有第7.1
點所指的證明文件以及個人資料紀錄或證明職務狀況的文件，
則無須提交該等文件，但須於報考時作出聲明。
7.4 第7.1點所指的證明文件的副本，以及第7.2點所指文件的
副本，可以是普通副本或經認證的副本。
7.5 如投考人在報考時未提交第7.1點所指的文件，或倘要求
的第7.2點所指文件，投考人須在初步名單所定期間內補交，否
則在投考人最後名單中除名。
7.6 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履
歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。
7.7 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作
答。
7.8 如投考人於報考時所提交的第7.1點及第7.2點所指的證
明文件為普通副本，須於向部門提交組成任用卷宗所需文件的
期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。
8. 甄選方法
8.1 甄選方法包括：

7.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situação funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».
7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos
referidos no ponto 7.1, e o registo biográfico ou documento que
comprova a situação funcional, se os mesmos já se encontrarem
arquivados nos respectivos processos individuais, devendo tal
facto ser declarado na apresentação da candidatura.
7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos no
ponto 7.1 e dos documentos referidos no ponto 7.2 podem ser
simples ou autenticadas.
7.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresentação dos documentos referidos no ponto 7.1 ou os documentos
referidos no ponto 7.2 quando solicitados, o candidato deve
apresentar os documentos em falta no prazo indicado na lista
preliminar, sob pena de ficar excluído da lista final de candidatos.
7.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.
7.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia
simples dos documentos comprovativos referidos no ponto 7.1 e
no ponto 7.2, deve entregar os originais ou cópias autenticadas
dos referidos documentos dentro do prazo para a entrega dos
documentos necessários à instrução do processo de provimento.
8. Métodos de selecção

a）第一項甄選方法——甄選面試；
b）第二項甄選方法——履歷分析。

8.1 São métodos de selecção os seguintes:
a) 1.º método de selecção — Entrevista de selecção;
b) 2.º método de selecção — Análise curricular.

8.2 缺席或放棄上述第a）項甄選方法的投考人即除名。
9. 甄選方法的目的
甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是
否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

8.2 O candidato que falte ou desista do método de selecção
referido na alínea a) é automaticamente excluído.
9. Objectivos dos métodos de selecção
Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;
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履歷分析——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、
工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任投考職務的能
力。
10. 評分制度
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Análise curricular — examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a habilitação académica e profissional, a qualificação e experiência
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional
complementar.
10. Sistema de classificação

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

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

在最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 50 valores.

11. 最後成績
最後成績為在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計
算方法如下：
甄選面試=70%
履歷分析=30%

11. Classificação final
A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Entrevista de selecção = 70%
Análise curricular = 30%
12. Condições de preferência

12. 優先條件
如投考人得分相同，則按第14/2016號行政法規《公務人員的
招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第一款及第二款規定的優先
條件排序。

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».
13. Publicação das listas e organização da prova

13. 公佈名單及考核的安排
投考人初步名單、投考人最後名單、第8.1點a）項之甄選方
法的考核地點、日期、時間及經核准後的最後成績名單，張貼於
澳門羅理基博士大馬路683號檢察院大樓並上載於公職開考網
頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/及檢察院網頁http://www.
mp.gov.mo/。

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora
da realização do método de selecção referido na alínea a) do
ponto 8.1 e a lista classificativa final aprovada são afixados no
Edifício do Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.º 683, Macau, e disponibilizados na página electrónica dos concursos da função pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Ministério Público, em http://www.mp.gov.mo/.
14. Programa da prova

14. 考試範圍
14.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；
14.2 擔任職務所須具備的一般知識；

14.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau
da República Popular da China;
14.2 Conhecimentos gerais exigíveis para o exercício de função;
14.3 Conhecimentos gerais.

14.3 一般常識。
15. 適用法例
本 開 考 受 第14 / 2 0 0 9 號 法 律《公 務人 員職 程 制 度》、第
12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及第14/2016號行政法
規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。
16. 注意事項
投 考人 提 供的資 料 僅作 招 聘之用，所有報考 資 料 將 按第
8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

15. Legislação aplicável
O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos) e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).
16. Observação
Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da
Protecção de Dados Pessoais».
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17. Composição do júri

17. 典試委員會的組成
主席：特級技術輔導員

李達康

Presidente: Lei Tat Hong, adjunto-técnico especialista.

正選委員：首席技術員

李潤龍

Vogais efectivos: Lei Ion Long, técnico principal; e

特級技術輔導員
候補委員：首席技術員

Wong Lai Seong, adjunta-técnica especialista.

黃麗嫦

Vogais suplentes: Ao Ieong Pui I, técnica principal; e

歐陽佩儀

首席特級技術輔導員

O Sin, adjunta-técnica especialista principal.

柯倩

Gabinete do Procurador, 1 de Setembro de 2022.

二零二二年九月一日於檢察長辦公室
辦公室主任

譚炳棠

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

（是項刊登費用為 $11,336.00）

(Custo desta publicação $ 11 336,00)

行 政 公 職 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA

通 告
Aviso

特別的專業或職務能力評估開考的合格投考人的
分配任用程序

Processo de afectação dos candidatos aprovados no concurso
de avaliação de competências profissionais ou funcionais
especial

根據經第21/2021號行政法規重新公佈的第14/2016號行政
法規第四十一條第一款及第四款（一）項的規定，行政公職局
現公佈有關高級技術員職程第一職階一等高級技術員（法律範
疇）特別的專業或職務能力評估開考的合格投考人進行第一次
分配任用程序的通告，該開考的通告刊登於二零二一年十二月一
日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組內，以填補高級技
術員職程第一職階一等高級技術員（法律範疇）21個職缺：

1. 出現職位空缺的公共部門、職缺數目及任用方式：

Nos termos do n.º 1 e da alínea 1) do n.º 4 do artigo 41.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, vem a Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública publicar o aviso relativo ao processo da primeira afectação dos candidatos
aprovados no concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais especial para técnico superior de 1.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de técnico superior, área jurídica, aberto
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 1 de Dezembro
de 2021, com vista ao preenchimento de 21 lugares vagos de
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior, área jurídica:
1. Identificação dos serviços públicos onde existem vagas,
número de lugares vagos e forma de provimento:
Número de lugares vagos a
preencher

填補職缺的數目
Serviços Públicos

公共部門

Do quadro

編制內
行政公職局

6

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

6

法務局

15

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

15

21

Total

21

合共
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2. Data, hora e local da afectação

2. 分配任用的日期、時間及地點
二零二二年九月十四日上午十時在投考人面前進行分配任
用，地點為澳門水坑尾街162號公共行政大樓地庫一樓演講廳。

A afectação é realizada perante os candidatos, no dia 14 de
Setembro de 2022, às 10,00 horas, no Auditório, sito na Rua do
Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, Cave 1, Macau.
3. Identificação dos candidatos

3. 投考人身份資料
公職開考網頁二零二二年八月三日公佈的開考最後成績名
單排名第一至第二十一的合格投考人應出席分配任用程序：

Devem comparecer à afectação os candidatos classificados
do 1.º ao 21.º lugares na lista classificativa final do concurso,
publicada na página electrónica dos concursos da função pública em 3 de Agosto de 2022:

名次

姓名

居民身份證編號

Ordem

1.º

鄧啓聰

1252XXXX

1.º

TANG, KAI CHONG

1252XXXX

2.º

黃家豪

1346XXXX

2.º

WONG, KA HOU

1346XXXX

3.º

駱日輝

1313XXXX

3.º

LOK, IAT FAI

1313XXXX

4.º

張欣婷

1297XXXX

4.º

CHEONG, IAN TENG

1297XXXX

5.º

霍嘉誠

5213XXXX

5.º

FOK, KA SENG

5213XXXX

6.º

葉江福

1328XXXX

6.º

IP, KONG FOK

1328XXXX

7.º

曾栢毅

5193XXXX

7.º

CHANG, PAK NGAI

5193XXXX

8.º

楊心妍

1258XXXX

8.º

IEONG, SAM IN

1258XXXX

9.º

歐陽潔儀

1233XXXX

9.º

AO IEONG, KIT I

1233XXXX

10.º

馮潔瑩

5209XXXX

10.º

FONG, KIT IENG

5209XXXX

11.º

李盈盛

1252XXXX

11.º

LEI, IENG SENG

1252XXXX

12.º

陳頌賢

1293XXXX

12.º

CHAN, CHONG IN

1293XXXX

13.º

劉添樂

5152XXXX

13.º

LAO, TIM LOK

5152XXXX

14.º

林丹雅

1303XXXX

14.º

LAM, TAN NGA

1303XXXX

15.º

林尔威

1231XXXX

15.º

LIN, I WAI

1231XXXX

16.º

侯佳露

1395XXXX

16.º

HOU, JIALU

1395XXXX

17.º

吳嘉希

1266XXXX

17.º

NG, KA HEI

1266XXXX

18.º

黃梅芳

1288XXXX

18.º

WONG, MUI FONG

1288XXXX

19.º

陸妍慧

5198XXXX

19.º

LOK, IN WAI

5198XXXX

20.º

潘家良

1226XXXX

20.º

PUN, KA LEONG

1226XXXX

21.º

梁子健

5214XXXX

21.º

LEONG, PAULO

5214XXXX

4. 分配任用的進行
在出席分配任用的投考人中成績排名最高者，選擇擬進入的
職位，並簽署入職該部門的聲明書，繼而由成績排名第二者進行
選擇，如此類推。
投考人倘無法出席分配任用程序，可透過授權書由他人代
理參與分配任用程序，授權書範本可於公職開考網頁（ht t p s://
concurso-uni.safp.gov.mo）下載，授權書的簽名必須經公證認

Nome

N.º do BIR

4. Realização da afectação
O candidato melhor classificado de entre os que compareçam
à afectação opta pelo lugar pretendido, assinando a declaração
para efeitos de ingresso no respectivo serviço público, seguindo-se o segundo melhor classificado e assim sucessivamente.
Caso o candidato não possa comparecer à afectação pode
fazer-se representar através de procuração, cujo modelo se encontra disponível para descarregamento na página electrónica
dos concursos da função pública (https://concurso-uni.safp.
gov.mo), devendo a assinatura ser reconhecida notarialmente
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定（當場認定）。未獲賦予所需權力又或簽名未經公證認定的授
權書均不被接納，而有關投考人將被視為缺席分配任用程序。
詳情可參閱https://www.gov.mo/zh-hant/services/ps-1049/
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(presencial). Não pode ser aceite a procuração que não confira
os necessários poderes ou cuja assinatura não se encontre devidamente reconhecida, considerando-se, neste caso, que houve
falta de comparência ao processo de afectação.
Para mais informações pode ser consultada a página electrónica https://www.gov.mo/pt/servicos/ps-1049/ps-1049a/.

ps-1049a/。
投 考人或 其代 理人 須帶備有效的身份證明文件及授權書
（如屬授權）正本，於上述指定日期、時間及地點準時出席分配
任用，逾時不候。

Os candidatos ou os seus representantes devem comparecer
à afectação pontualmente na data, hora e local acima indicados, munidos com os originais do seu documento de identificação válido e respectiva procuração (quando for o caso), não
sendo permitido qualquer atraso.

不出席或放棄分配任用的投考人，將被重新排名於最後成績
O candidato que não compareça ou desista da afectação será
reposicionado no fim da lista classificativa final.

名單之末。

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 30 de Agosto de 2022.

二零二二年八月三十日於行政公職局
代局長

馮若儀

A Directora dos Serviços, substituta, Joana Maria Noronha.

（是項刊登費用為 $5,052.00）

(Custo desta publicação $ 5 052,00)

市 政 署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

公 告

Anúncio

石排灣社區公共設施及過路設施優化計劃——第二期

Concurso público do Projecto de melhoramento das instalações

公開招標競投

públicas da comunidade de Seac Pai Van e das instalações de
passagem — 2.ª fase

1. 判給實體：行政法務司司長。

1. Entidade adjudicante: Secretário para a Administração e
Justiça.

2. 招標實體：市政署。

2. Entidade do concurso: Instituto para os Assuntos Municipais.

3. 招標方式：公開招標。

4. 施工地點：路環和諧廣場及和諧大馬路交界。

5. 承攬工程目的：優化路環和諧廣場及和諧大馬路交界之兩
個休憩區及行人天橋。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90日，由公開開標日起
計，可按招標方案規定延期。

3. Modalidade do concurso: concurso público.
4. Local de execução da obra: cruzamento entre a Alameda
da Harmonia e a Avenida da Harmonia, em Coloane.
5. Objecto da empreitada da obra: optimização das duas zonas de lazer e da passagem superior para peões no cruzamento
entre a Alameda da Harmonia e a Avenida da Harmonia, em
Coloane.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：澳門元叁拾叁萬叁仟元（$333,000.00），須以
現金存款或受益人為“市政署”的法定銀行擔保或保險擔保提
供。若以現金方式，需前往市政署財務處出納提交、或帶同本標

8. Caução provisória: trezentas e trinta e três mil patacas
($333 000,00), a prestar por depósito em dinheiro, garantia
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais, em
nome do «Instituto para os Assuntos Municipais». Caso seja
em numerário, a prestação da caução deve ser efectuada na
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou
no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com a
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書之存款憑證（一式三份）前往澳門大西洋銀行繳交，並於繳付
後將存款憑證交回市政署財務處出納以換取正式收據。因繳付
保證金而導致的所有開支費用，概由投標人負責。
9. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五（為擔保合同之履
行，須從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%，作為已
提供之確定擔保之追加）。
10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：在土地工務局（前土地工務運輸局）內有施
工註冊者。
12. 交標地點、日期及時間：

14339

guia de depósito (em triplicado), havendo ainda que entregar
a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de
levantamento do respectivo recibo oficial. As despesas resultantes da prestação de cauções constituem encargos do concorrente.
9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva a prestar).
10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão: estar inscrito na Direcção dos
Serviços de Solos e Construção Urbana (ex-Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes) na modalidade
de execução de obras.
12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，市政署大
樓，文書及檔案中心。
截止日期及時間：二零二二年十月七日下午五時正（標書須
以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製）。

Local: Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Av.
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edf. Sede do IAM;
Dia e hora limite para a entrega das propostas: dia 7 de
Outubro de 2022, às 17,00 horas (a proposta deve ser redigida
numa das línguas oficiais da RAEM).
13. Local, dia e hora do acto público:

13. 公開開標地點、日期及時間：
地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓，市政署培訓
中心。
日期及時間：二零二二年十月十日上午十時正。
為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交
之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
開標。
14. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：
有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公
告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路
南通商業大廈十七字樓市政署道路渠務廳查閱。

Local: Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da
Praia Grande n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, Macau.
Dia e hora: 10 de Outubro de 2022, pelas 10,00 horas.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para serem esclarecidas as eventuais dúvidas relativas aos documentos
apresentados no concurso.
14. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da
cópia:
O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso
e outros documentos complementares podem ser examinados
no Departamento de Vias Públicas e Saneamento do Instituto
para os Assuntos Municipais, sito na Av. da Praia Grande, Edifício Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, durante as horas
de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até ao dia
e hora do acto público do concurso.

照第74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00
horas do dia 29 de Setembro de 2022, cópias do processo do
concurso ao preço de $600,00 ( seiscentas patacas) por exemplar, ao abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

15. 工期：此工程之工期不得超過210天。

15. Prazo de execução da obra: o prazo de execução não poderá ser superior a 210 dias.

16. 標書之評審標準及其所佔之比重：

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores de ponderação:

有興趣者亦可於二零二二年九月二十九日下午五時前，向有
關部門取得招標案卷副本，每份為澳門元陸佰元（$600.00）（按

——工程總造價及各項單價——50%
——合理工期——10%

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários —
50%
— Prazo de execução razoável — 10%
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— Plano de execução de obra — 5%

——施工方案——5%

— Experiência em obras semelhantes — 5%

——對類似工程之經驗——5%

— Qualidade dos materiais e prazo de entrega — 5%
——材料質量及貨期——5%

— Plano de Segurança — 5%
— Taxa de contratação de trabalhadores locais — 15%

——安全計劃——5%

— Avaliação do registo da situação de segurança e saúde
ocupacional — 5%

——僱用澳門本地勞工比率——15%

17. Junção de esclarecimentos:
——職安健狀況記錄評分——5%
17. 附加的說明文件：由二零二二年九月二十九日至截標日
止，投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十七字樓市政
署道路渠務廳，以了解有否附加之說明文件。

Instituto para os Assuntos Municipais, 1 de Setembro de
2022.

二零二二年九月一日於市政署
市政管理委員會委員

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de
Vias Públicas e Saneamento do Instituto para os Assuntos Municipais, sito na Av. da Praia Grande, Edifício Comercial Nam
Tung, 17.º andar, Macau, a partir do dia 29 de Setembro de
2022 até à data limite para entrega das propostas, para tomar
conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

麥儉明

O Administrador do Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

（是項刊登費用為 $5,120.00）

(Custo desta publicação $ 5 120,00)

退 休 基 金 會

FUNDO DE PENSÕES

三十日告示

Édito de 30 dias

茲公佈，海關退休一等關員Francisco da Conceição之遺孀
李靜芝，現向本退休基金會申請遺屬撫卹金；如有人士認為具權
利領取該項撫卹金，應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》
之日起計三十日內，向本會申請應有之權益。如於上述期間內未
接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零二二年八月三十一日於退休基金會

Faz-se público que, tendo Cheng Chi Lei Conceição, viúva
de Francisco da Conceição, que foi verificador de primeira
alfandegário, aposentado dos Serviços de Alfândega, requerido
a pensão de sobrevivência deixada pelo mesmo, devem todos os
que se julgam com direito à percepção da mesma pensão, requerer
a este Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da
data da publicação do presente édito no Boletim Oficial da
RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não
havendo impugnação será resolvida a pretensão da requerente,
findo que seja esse prazo.
Fundo de Pensões, aos 31 de Agosto de 2022.

行政管理委員會主席

（是項刊登費用為 $906.00）

高舒婷

A Presidente do Conselho de Administração, Diana Maria
Vital Costa.
(Custo desta publicação $ 906,00)
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA
E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

14341

[511]

類別 Classe : 24

[511]

產品 Produtos : Lenços de bolso em matérias têxteis;
tapeçarias murais em matérias têxteis; toalhas de ros-

通 告

to em matérias têxteis; roupa de cama, de mesa e de

Aviso

banho; toalhas em matérias têxteis; lençol de toalha;
bolsas (agasalhos) para bebé; cobertores de cama;

商標的保護

lençóis de cama; cobertores para animais domésticos;

Protecção de Marca

fronhas de almofadas, travesseiros; cobertas de cama;
lençóis [têxteis]; sacos-cama para bebé; mantas de

申請

viagem; bases para garrafas [roupa de mesa]; coberto-

Pedido

res de piquenique; bases individuais de mesa, sem ser
em papel; cobertas de mesa, que não sejam em papel;

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法

capas para tampas de sanitários [tecido]; toalha (tipo

律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規

longo); toalha de cozinha; tampa da caixa de tecido

定，公佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告

[têxteis]; furoshiki (pano de embrulho); toalha de mão

公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

tradicional japonesa; cobertores; tampa de suporte de
papel higiénico (em materias têxteis); toalhas de praia;

De acordo com os ar tigos 10.º, 210.º e n.º 1 do ar tigo
211.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de
13 de Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de

toalha enrolada; cobertores de toalha.
[540] 商標 Marca :

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] 編號 N.º : N/190461
[210] 編號 N.º : N/190459

[220] 申請日 Data de pedido : 2021/11/22

[220] 申請日 Data de pedido : 2021/11/22

[730] 申請人 Requerente : Marushin Co.,Ltd.
地址 Endereço : 1-1-5 , Obata-minami, Moriyama, Na-

[730] 申請人 Requerente : Marushin Co.,Ltd.
地址 Endereço : 1-1-5 , Obata-minami, Moriyama, Na-

goya, Aichi, 463-0048, Japan

goya, Aichi, 463-0048, Japan

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 25

[511]

類別 Classe : 18

[511]

產品 Produtos : Cachecóis; roupões de banho; pon-

[511]

產品 Produtos : Sacos para campistas; sacos de despor-

chos; aventais [roupa]; chinelos, pantufas; luvas sem

to; malas de mão; mochilas, sacos de acampamento;

dedos; luvas [vestuário]; xailes; toalhas touca de cabelo

sacos; mochilas; mochilas, pastas escolares; sacos de

(bonés); coletes.

compras; sacos de viagem; estojos [caixinhas] para

[540] 商標 Marca :

artigos de higiene pessoal; mochilas; saco ecológico;
bolsas.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/191798
[220] 申請日 Data de pedido : 2021/12/16
[730] 申請人 Requerente : Mouser Electronics, Inc.
地址 Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas
[210] 編號 N.º : N/190460

76063, USA

[220] 申請日 Data de pedido : 2021/11/22

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[730] 申請人 Requerente : Marushin Co.,Ltd.

活動 Actividade : 商業 comercial

地址 Endereço : 1-1-5 , Obata-minami, Moriyama, Na-

[511]

類別 Classe : 35

goya, Aichi, 463-0048, Japan

[511]

服務 Serviços : Serviços de distribuição para fins pu-

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

blicitários na área da electrónica e dos componentes
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[540] 商標 Marca :

citários no domínio dos semicondutores; serviços de
distribuição para fins publicitários com componentes
electrónicos, semi-condutores; serviço de encomenda

[300] 優先權 Prioridade : 2021/06/16，美國 Estados Unidos

por catálogos de componentes electrónicos; serviço de

da América，編號N.º 90/776,409

encomenda por catálogos de semi-condutores; serviços
de venda de catálogo electrónico de componentes electrónicos; serviços de venda de catálogo electrónico de
semi-condutores; serviços de comércio electrónico, nomeadamente fornecimento de informações sobre produtos através de redes de telecomunicações para fins

[210] 編號 N.º : N/191799
[220] 申請日 Data de pedido : 2021/12/16
[730] 申請人 Requerente : Mouser Electronics, Inc.
地址 Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas

publicitários e comerciais; serviços de comércio elec-

76063, USA

trónico, nomeadamente fornecimento de informações

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

sobre semi-condutores através de redes de telecomuni-

活動 Actividade : 商業 comercial

cações para fins publicitários e comerciais; serviços de

[511]

類別 Classe : 42

lojas on-line para venda por grosso e a retalho de com-

[511]

服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de pro-

ponentes electrónicos fornecidos através de um sítio

dutos no domínio dos componentes electrónicos; con-

web de mercadorias gerais na rede global ou em redes

cepção de componentes electrónicos e consultoria re-

locais de telecomunicações; serviços de lojas on-line

lacionada com os mesmos; concepção e teste de com-

para venda por grosso e a retalho de semicondutores

ponentes electrónicos; serviços de concepção de novos

fornecidos através de um sítio web de mercadorias

produtos; consulta técnica no domínio da electrónica

gerais na rede global ou em redes locais de telecomu-

e dos componentes electrónicos; serviços de engenharia; serviços de concepção para terceiros no campo

nicações; serviços de lojas para venda por grosso e a

da electrónica, componentes electrónicos; serviços de

retalho de componentes electrónicos fornecidos por

apoio técnico no domínio dos componentes electróni-

meio de catálogos de encomendas por correio; serviços

cos, e concepção de componentes electrónicos (con-

de lojas para venda por grosso e a retalho de compo-

sultoria); prestação de apoio técnico e aconselhamento

nentes electrónicos fornecidos por telefone, fax e ven-

no domínio da electrónica, concepção de componentes

da por correspondência; serviços de lojas para venda
por grosso e a retalho de semi-condutores fornecidos

electrónicos (consultoria).
[540] 商標 Marca :

por meio de catálogos de encomendas por correio;
serviços de lojas para venda por grosso e a retalho de
semi-condutores fornecidos por telefone, fax e venda
por correspondência; a concentração, para benefício

[300] 優先權 Prioridade : 2021/06/16，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 90/776,409

de terceiros, de uma variedade de bens, nomeadamente componentes electrónicos, permitindo aos clientes
ver e comprar convenientemente esses bens a partir
de um sítio web de mercadorias gerais na rede global
ou em redes locais de telecomunicações, e a partir de
um catálogo geral de mercadorias para encomenda por

[210] 編號 N.º : N/191800
[220] 申請日 Data de pedido : 2021/12/16
[730] 申請人 Requerente : Mouser Electronics, Inc.
地址 Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas

correio, encomenda por telefone e encomenda por fax;

76063, USA

a concentração, para benefício de terceiros, de uma

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

variedade de semi-condutores permitindo aos clientes
ver e comprar convenientemente esses bens a partir
de um sítio web de mercadorias gerais na rede global

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de distribuição para fins pu-

ou em redes locais de telecomunicações, e a partir de

blicitários na área da electrónica e dos componentes

um catálogo geral de mercadorias para encomenda por

electrónicos; serviços de distribuição para fins publi-

correio, encomenda por telefone e encomenda por fax.

citários no domínio dos semicondutores; serviços de
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distribuição para fins publicitários com componentes

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul claro, azul escuro e
branco (tal como exemplar de marca).

electrónicos, semi-condutores; serviço de encomenda
por catálogos de componentes electrónicos; serviço de

14343

[300] 優先權 Prioridade : 2021/06/16，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 90/776,464

encomenda por catálogos de semi-condutores; serviços
de venda de catálogo electrónico de componentes electrónicos; serviços de venda de catálogo electrónico de
semi-condutores; serviços de comércio electrónico, no-

[210] 編號 N.º : N/191801

meadamente fornecimento de informações sobre pro-

[220] 申請日 Data de pedido : 2021/12/16

dutos através de redes de telecomunicações para fins

[730] 申請人 Requerente : Mouser Electronics, Inc.

publicitários e comerciais; serviços de comércio elec-

地址 Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas

trónico, nomeadamente fornecimento de informações

76063, USA

sobre semi-condutores através de redes de telecomuni-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

cações para fins publicitários e comerciais; serviços de

活動 Actividade : 商業 comercial

lojas on-line para venda por grosso e a retalho de com-

[511]

類別 Classe : 42

ponentes electrónicos fornecidos através de um sítio

[511]

服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de pro-

web de mercadorias gerais na rede global ou em redes

dutos no domínio dos componentes electrónicos; con-

locais de telecomunicações; serviços de lojas on-line

cepção de componentes electrónicos e consultoria re-

para venda por grosso e a retalho de semicondutores

lacionada com os mesmos; concepção e teste de com-

fornecidos através de um sítio web de mercadorias

ponentes electrónicos; serviços de concepção de novos

gerais na rede global ou em redes locais de telecomu-

produtos; consulta técnica no domínio da electrónica

nicações; serviços de lojas para venda por grosso e a

e dos componentes electrónicos; serviços de engenha-

retalho de componentes electrónicos fornecidos por

ria; serviços de concepção para terceiros no campo

meio de catálogos de encomendas por correio; serviços

da electrónica, componentes electrónicos; serviços de

de lojas para venda por grosso e a retalho de compo-

apoio técnico no domínio dos componentes electróni-

nentes electrónicos fornecidos por telefone, fax e ven-

cos, e concepção de componentes electrónicos (con-

da por correspondência; serviços de lojas para venda

sultoria); prestação de apoio técnico e aconselhamento

por grosso e a retalho de semi-condutores fornecidos

no domínio da electrónica, concepção de componentes
electrónicos (consultoria).

por meio de catálogos de encomendas por correio;
serviços de lojas para venda por grosso e a retalho de

[540] 商標 Marca :

semi-condutores fornecidos por telefone, fax e venda
por correspondência; a concentração, para benefício
de terceiros, de uma variedade de bens, nomeadamente componentes electrónicos, permitindo aos clientes

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul claro, azul escuro e

ver e comprar convenientemente esses bens a partir
de um sítio web de mercadorias gerais na rede global

branco (tal como exemplar de marca).
[300] 優先權 Prioridade : 2021/06/16，美國 Estados Unidos

ou em redes locais de telecomunicações, e a partir de

da América，編號N.º 90/776,464

um catálogo geral de mercadorias para encomenda por
correio, encomenda por telefone e encomenda por fax;
a concentração, para benefício de terceiros, de uma
variedade de semi-condutores permitindo aos clientes
ver e comprar convenientemente esses bens a partir
de um sítio web de mercadorias gerais na rede global

[210] 編號 N.º : N/191802
[220] 申請日 Data de pedido : 2021/12/16
[730] 申請人 Requerente : Mouser Electronics, Inc.
地址 Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas

ou em redes locais de telecomunicações, e a partir de

76063, USA

um catálogo geral de mercadorias para encomenda por

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

correio, encomenda por telefone e encomenda por fax.

活動 Actividade : 商業 comercial

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de distribuição para fins publicitários na área da electrónica e dos componentes
electrónicos; serviços de distribuição para fins publi-
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[540] 商標 Marca :

distribuição para fins publicitários com componentes
electrónicos, semi-condutores; serviço de encomenda
por catálogos de componentes electrónicos; serviço de
encomenda por catálogos de semi-condutores; serviços
de venda de catálogo electrónico de componentes electrónicos; serviços de venda de catálogo electrónico de
semi-condutores; serviços de comércio electrónico, nomeadamente fornecimento de informações sobre pro-

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul claro, azul escuro e
branco (tal como exemplar de marca).
[300] 優先權 Prioridade : 2021/06/16，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 90/776,478

dutos através de redes de telecomunicações para fins
publicitários e comerciais; serviços de comércio electrónico, nomeadamente fornecimento de informações

[210] 編號 N.º : N/191803

sobre semi-condutores através de redes de telecomuni-

[220] 申請日 Data de pedido : 2021/12/16

cações para fins publicitários e comerciais; serviços de

[730] 申請人 Requerente : Mouser Electronics, Inc.

lojas on-line para venda por grosso e a retalho de com-

地址 Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas

ponentes electrónicos fornecidos através de um sítio

76063, USA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

web de mercadorias gerais na rede global ou em redes
locais de telecomunicações; serviços de lojas on-line
para venda por grosso e a retalho de semicondutores
fornecidos através de um sítio web de mercadorias
gerais na rede global ou em redes locais de telecomu-

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de produtos no domínio dos componentes electrónicos; concepção de componentes electrónicos e consultoria re-

nicações; serviços de lojas para venda por grosso e a

lacionada com os mesmos; concepção e teste de com-

retalho de componentes electrónicos fornecidos por

ponentes electrónicos; serviços de concepção de novos

meio de catálogos de encomendas por correio; serviços

produtos; consulta técnica no domínio da electrónica

de lojas para venda por grosso e a retalho de compo-

e dos componentes electrónicos; serviços de engenha-

nentes electrónicos fornecidos por telefone, fax e ven-

ria; serviços de concepção para terceiros no campo

da por correspondência; serviços de lojas para venda

da electrónica, componentes electrónicos; serviços de

por grosso e a retalho de semi-condutores fornecidos

apoio técnico no domínio dos componentes electróni-

por meio de catálogos de encomendas por correio;
serviços de lojas para venda por grosso e a retalho de
semi-condutores fornecidos por telefone, fax e venda
por correspondência; a concentração, para benefício

cos, e concepção de componentes electrónicos (consultoria); prestação de apoio técnico e aconselhamento
no domínio da electrónica, concepção de componentes
electrónicos (consultoria).
[540] 商標 Marca :

de terceiros, de uma variedade de bens, nomeadamente componentes electrónicos, permitindo aos clientes
ver e comprar convenientemente esses bens a partir
de um sítio web de mercadorias gerais na rede global
ou em redes locais de telecomunicações, e a partir de
um catálogo geral de mercadorias para encomenda por
correio, encomenda por telefone e encomenda por fax;
a concentração, para benefício de terceiros, de uma
variedade de semi-condutores permitindo aos clientes

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul claro, azul escuro e
branco (tal como exemplar de marca).
[300] 優先權 Prioridade : 2021/06/16，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 90/776,478

ver e comprar convenientemente esses bens a partir
de um sítio web de mercadorias gerais na rede global

[210] 編號 N.º : N/192492

ou em redes locais de telecomunicações, e a partir de

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/01/06

um catálogo geral de mercadorias para encomenda por

[730] 申請人 Requerente : MasterCard International Incor-

correio, encomenda por telefone e encomenda por fax.

porated
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地址 Endereço : 2000 Purchase Street, Purchase New

de websites de terceiros; criação de páginas web; con-

York, N.Y. 10577, U.S.A.

ceção, criação e alojamento de websites comerciais;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

conceção, criação e alojamento de websites para pa-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

gamento de faturas; serviços informáticos e relacio-

[511]

類別 Classe : 42

nados com a internet, nomeadamente fornecimento

[511]

服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, e

de bases de dados eletrónicas online, através de uma

serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes;

rede informática mundial, no domínio da autenticação

serviços de análise e de pesquisas industriais; conceção

e verificação de identidades; encriptação de dados e

e desenvolvimento de computadores e de programas

desencriptação de informações financeiras; serviços de

de computador; conversão de dados ou documentos de

autenticação de assinaturas digitais para autenticação

suporte físico para formato eletrónico; consultadoria

de terceiros, nomeadamente encriptação de dados e

no domínio do hardware e do software informático;

integridade de dados; prestação a terceiros de dados

programação de computadores; serviços de assistência

encriptados e digitalmente assinados e autenticados

e consultadoria para gerir sistemas informáticos, bases

para uso na emissão e validação de certificados digi-

de dados e aplicações; fornecimento de acesso tempo-

tais no domínio da autenticação de documentos; veri-

rário a software e aplicações não descarregáveis para

ficação, autenticação, emissão, distribuição e gestão de

a gestão, localização, ativação e desativação de cre-

certificados digitais; serviços de consultadoria técnica

denciais de autenticação e digitais de dispositivos de

nos domínios de programação de computadores, redes

comunicação de campo próximo (nfc); conceção e de-

informáticas financeiras, processamento de dados,

senvolvimento de hardware informático e software de

comunicações seguras, encriptação e desencriptação

aplicação para dispositivos digitais móveis; conceção,

de dados e segurança de redes locais; divulgação de

desenvolvimento, manutenção e atualização de pro-

informação através de uma rede informática mundial

gramas de computador descarregáveis e software de

nos domínios de software informático, hardware infor-

aplicação para telemóveis e outros dispositivos digitais

mático, redes informáticas financeiras e redes locais;

que permite aos utilizadores aceder a cupões, vales,

criação e desenvolvimento de programas informáticos

códigos de vales, descontos, informações de compara-

para o processamento de dados e verificação de dados

ção de preços, avaliações críticas de produtos, ligações

computorizados; armazenamento e recuperação de da-

aos websites de retalho de outros e informações sobre

dos; serviços de repositório de dados e de informações

descontos; conceção, desenvolvimento, manutenção e

sobre perfis de clientes; aluguer de tempo de acesso a

atualização de programas de computador descarregá-

uma base de dados informática; serviços de informa-

veis e software de aplicação que permite aos utilizado-

ção, assessoria e consultadoria relacionados com todos
os serviços atrás referidos.

res aceder a ofertas promocionais e obter recompensas
monetárias que podem ser creditadas nas suas contas

[540] 商標 Marca :

através de um sistema de reembolso; fornecimento de
software de aplicação (asp) com software para receber,
transmitir e visualizar vales, cupões, códigos de vales,
ofertas especiais, avaliações críticas, informação sobre
produtos, informação com comparação de preços, li-

[591] 商標顏色 Cores de marca : cinzento; cinzento escuro.

gações a websites, e receber e transmitir dados para a
aquisição de produtos e serviços; provedor de serviços
de aplicação com software para fornecer aos consu-

[210] 編號 N.º : N/192520

midores informações sobre descontos, vales e ofertas

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/01/07

especiais para os produtos e serviços de terceiros;

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

serviços de provedor de serviços de aplicação relativos

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

a software de redes sociais; desenho gráfico para a

fornia 94025, United States of America

compilação de páginas web na internet; disponibiliza-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

ção de informação sobre conceção e desenvolvimento

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de hardware ou software informático prestada online

[511]

類別 Classe : 35

a partir de uma rede informática mundial ou da in-

[511]

服務 Serviços : Publicidade; publicidade através de

ternet; criação e manutenção de websites; alojamento

meios electrónicos; divulgação de publicidade para
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terceiros por meio de uma rede global de computado-

des humanitárias; fornecer concursos e programas de

res; serviços comerciais e de publicidade, nomeada-

premiação de incentivos para fins de marketing e pu-

mente, serviços de publicidade para registar o desem-

blicidade para fins de reconhecimento, recompensa e

penho de publicidade, gerir, distribuir e veicular publi-

encorajamento de indivíduos e grupos que participem

cidade, analisar dados de publicidade, relatar dados de

em auto-aperfeiçoamento, auto-realização, caridade,

publicidade e optimizar o desempenho de publicidade;

filantropia, voluntariado, serviço público e comunitá-

serviços de publicidade, nomeadamente, gestão de

rio e actividades humanitárias e partilha de obras cria-

campanhas publicitárias, segmentação, implementação

tivas; serviços de consultadoria de negócios para pro-

e serviços de optimização; preparação e concretização

fissionais e empresas na área de desenvolvimento de

de planos e conceitos de meios de comunicação e de

software de aplicação para telefones celulares; organi-

publicidade; concepção de materiais publicitários para

zação, promoção, preparação e realização de eventos

terceiros; serviços de publicidade, nomeadamente, pla-

especiais, exposições e feiras de negócios para fins co-

neamento de média e compra de média para terceiros,

merciais, promocionais ou publicitários; organização e

serviços de avaliação e posicionamento de marca para

realização de eventos, actividades, vitórias e activida-

terceiros e serviços de aquisição de publicidade para

des para fins comerciais nas indústrias de entreteni-

terceiros; veiculação de anúncios, nomeadamente, co-

mento interactivo, realidade virtual, electrónicos de

locação de anúncios em sites para terceiros; publicida-

consumo e entretenimento de jogos de vídeo; serviços

de, marketing e promoção de bens e serviços de tercei-

de loja de venda a retalho on-line com hardware e

ros por meio do fornecimento de equipamento foto-

software de realidade virtual e realidade aumentada;

gráfico e de vídeo em eventos especiais; organização

serviços de loja de venda a retalho on-line de conteú-

de exposições e eventos na área de desenvolvimento

dos de realidade virtual e média digital, nomeadamen-

de software e hardware para fins comerciais ou publi-

te, música pré-gravada, vídeo, imagens, texto, obras

citários; serviços de publicidade, nomeadamente for-

audiovisuais e software de jogo de realidade virtual e

necimento de espaço de publicidade classificada atra-

aumentada; disponibilização de um espaço de merca-

vés da Internet e outras redes de comunicação; compi-

do on-line para compradores e vendedores de produtos

lação de dados em bases de dados informáticas on-line

e serviços; serviços de intermediários comerciais com

e bases de dados pesquisáveis on-line na área das clas-

a finalidade de facilitar a troca e a venda de serviços e

sificados; promoção de bens e serviços de terceiros por

produtos de terceiros por meio de redes de computa-

meio de redes de computadores e de comunicação;

dores e de comunicação; conexão de compradores e

promoção de produtos e serviços de terceiros por meio

vendedores através de um ambiente em rede on-line;

da distribuição de publicidade em vídeo na Internet e

fornecimento de informações de lista telefónica por

em outras redes de comunicação; fornecimento de

meio de redes de comunicações globais; serviços pro-

eventos promocionais por meio de transmissão por flu-

mocionais, nomeadamente fornecimento de serviços

xo contínuo de vídeo ao vivo; serviços de marketing e

de catálogos electrónicos; serviços de assistência em-

de promoção; consultadoria nas áreas da publicidade e

presarial, nomeadamente, gestão das relações com os

marketing; serviços de consultadoria e assistência em-

clientes; fornecimento de informações comerciais, no-

presarial; consultadoria empresarial sobre actividades

meadamente, comentários de usuários sobre organiza-

de marketing; serviços de consultadoria em estratégia

ções empresariais, prestadores de serviços e outros re-

de marca; consultadoria de negócios no domínio das

cursos; pesquisa [investigação] de marketing, nomea-

telecomunicações; serviços de consultadoria de gestão

damente, campanha publicitária e pesquisa e análise

empresarial para permitir que entidades empresariais,

de preferências dos consumidores; pesquisa [investiga-

organizações não governamentais e organizações sem

ção] de marketing; fornecimento de pesquisa de mer-

fins lucrativos desenvolvam, organizem e administrem

cado e serviços de informação; gestão de informações

programas para oferecer maior acesso a redes de co-

de negócios, nomeadamente, relatórios de informações

municações globais; serviços de redes empresariais;

de negócios e análises de negócios nas áreas de publi-

consultadoria de emprego e serviços de recrutamento;

cidade e marketing; gestão de empresas; administração

serviços de publicidade para promover a conscienciali-

de empresas, serviços de trabalhos administrativos;

zação pública sobre actividades beneficentes, filantró-

compilação de directórios de negócios on-line com

picas, voluntárias, públicas e comunitárias e activida-

empresas, produtos e serviços de terceiros; promover o
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interesse público e a consciencialização sobre as ques-

nas áreas de publicidade e marketing, nomeadamente,

tões que envolvem o acesso à Internet para a popula-

personalização de esforços de publicidade e marketing

ção global; serviços de associação, nomeadamente

de terceiros; difusão de publicidade para terceiros

promoção da adoção, aceitação e desenvolvimento de

através da Internet e de redes de comunicação; servi-

tecnologias informáticas de código aberto; organiza-

ços de empregabilidade e recrutamento de pessoal; fa-

ção de eventos de redes empresa r ia is na á rea da

cilitar a troca e venda de serviços e produtos de tercei-

software de código aberto; promoção de normas in-

ros através de redes informáticas e de comunicação;

dustriais comuns voluntárias para o desenvolvimento e

serviços de marketing, publicidade e promoção, nome-

execução de software; organizar e conduzir conferên-

adamente fornecimento de informações sobre descon-

cias de negócios; organização e direcção de conferên-

tos, cupões, abatimentos, vouchers, hiperligações para

cias de negócios na área da desenvolvimento e utiliza-

websites de venda a retalho por terceiros e ofertas es-

ção de linguagens de programação; realização de in-

peciais de produtos e serviços de terceiros; publicidade

vestigações de negócios no domínio das redes sociais;

on-line e promoção de produtos e serviços de terceiros

serviços de consultadoria em matéria de avaliação de

através da Internet; serviços de loja de retalho em li-

conteúdo de redes sociais para fins comerciais, promo-

nha com realidade virtual, realidade mista e auricula-

cionais ou publicitários; serviços de marketing, publi-

res de realidade aumentada, jogos, conteúdos e supor-

cidade e de promoção; serviços comerciais e de publi-

tes digitais; serviços de loja de venda a retalho on-line

cidade; serviços de inteligência de mercado; forneci-

relativos a dispositivos electrónicos de exercício físico

mento de um website com um mercado on-line para

de uso no corpo, balanças pessoais de pesagem, dispo-

venda e comércio de produtos virtuais com outros uti-

sitivos de uso no corpo para registo de actividade físi-

lizadores; serviços de transações comerciais de títulos

ca, vestuário de desporto e exercício físico e acessórios

on-line; organização e realização de eventos especiais

para os produtos atrás referidos; organização, promo-

para fins comerciais; fornecimento de lembretes elec-

ção e direção de exposições, feiras comerciais e even-

trónicos e notificações [funções administrativas]; ser-

tos com fins comerciais; promoção de produtos e servi-

viços de publicidade e distribuição de informações,

ços de terceiros através da distribuição de publicidade

nomeadamente fornecimento de espaço publicitário

em vídeo na Internet e em redes de comunicação; pro-

classificado através da Internet e de redes de comuni-

moção de produtos e serviços de terceiros através da

cações; serviços de publicidade, nomeadamente, de di-

Internet e de redes de comunicação; fornecimento de

recção e optimização de publicidade on-line; organiza-

diretórios de negócios on-line com negócios, produtos

ção e realização de eventos especiais com fins comer-

e serviços de terceiros; fornecimento de espaço on-line

ciais, promocionais ou publicitários; serviços de asso-

para conectar vendedores e compradores; fornecimen-

ciação que promovem os interesses de profissionais e

to de espaço on-line para eventos promocionais atra-

empresas na área de desenvolvimento de aplicativos de

vés de transmissão ao vivo de vídeo; serviços de venda

software para telemóveis; consultadoria de marca para

a retalho e de retalho on-line de software, dispositivos

fins comerciais, promocionais ou publicitários; servi-

electrónicos e calçado com sensores que permitem aos

ços comerciais e de publicidade, nomeadamente, servi-

consumidores participar em competições desportivas

ços de publicidade para rastrear o desempenho de pu-

virtuais e aulas de exercício físico individuais e em

blicidade, para gerir, distribuir e veicular publicidade,

grupo; serviços de venda por grosso e serviços de ven-

para analisar dados de publicidade, para relatar dados

da por grosso on-line que permitem que os consumi-

de publicidade e para optimizar o desempenho de pu-

dores participem de treinos físicos, competições atléti-

blicidade; serviços comerciais e de publicidade, nomea-

cas virtuais e aulas de ginástica individual e em grupo;

damente, planeamento de média e compra de média

serviços de venda por grosso relativos a dispositivos

para terceiros; serviços de fornecimento para tercei-

electrónicos de uso no corpo para exercício físico, ba-

ros, nomeadamente, compra de produtos e serviços

lanças para uso pessoal, dispositivos de uso no corpo

para outras empresas; serviços de redes empresariais;

para registo de actividade física, vestuário de exercício

serviços de beneficência, nomeadamente, promoção da

físico e de desporto, e acessórios para os produtos

sensibilização do público sobre actividades de carida-

atrás citados; organização promoção e direcção de ex-

de, filantrópicas, voluntárias, públicas e comunitárias

posições, feiras comerciais e eventos com fins comer-

e actividades humanitárias; serviços de consultadoria

ciais.
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mento interactivo e conteúdo e experiências de realidade aumentada; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade mista,
entretenimento interativo e conteúdos e experiências

[300] 優先權 Prioridade : 2021/07/08，牙買加 Jamaica，編號
N.º 83739

de realidade mista; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de ambientes de realidade
virtual on-line; serviços de entretenimento, nomeada-

[210] 編號 N.º : N/192523

mente fornecimento de ambientes de realidade aumen-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/01/07

tada on-line; produção de vídeo de realidade aumenta-

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

da para fins de entretenimento; produção de vídeo de

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

realidade virtual para fins de entretenimento; serviços

fornia 94025, United States of America

de produção e publicação de entretenimento multimé-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

dia; serviços de entretenimento sob a forma de servi-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

ços de produção e pós-produção de conteúdos de en-

[511]

類別 Classe : 41

tretenimento multimédia; serviços de entretenimento

[511]

服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de

e educativos, nomeadamente fornecimento de filmes,

publicação electrónica; publicação de materiais educa-

programas de televisão, webcasts, audiovisuais e mul-

cionais, nomeadamente, publicação de livros, periódi-

timédia não descarregáveis através da Internet, bem

cos, boletins informativos e publicações eletrónicas;

como informações, críticas e recomendações relativas

publicação de diários on-line não descarregáveis,

a filmes, programas de televisão, webcasts, audiovisu-

nomeadamente, weblogs com conteúdo definido pelo

ais e obras multimédia; fornecimento de informações

utilizador, blogues com publicidade, marketing e

sobre jogos de computador e jogos de vídeo on-line

conteúdo de negócios e blogues sobre realidade virtual

pela Internet e outras redes de comunicação; organiza-

e realidade aumentada; fornecimento de publicações

ção e direcção de conferências educacionais; organiza-

electrónicas on-line não descarregáveis para criadores

ção de exposições, eventos e conferências nos domí-

de software; serviços de entretenimento e educacio-

nios da cultura, entretenimento, educação e redes so-

nais, nomeadamente, fornecimento de publicações

ciais para fins não empresariais e não comerciais; or-

on-line não descarregáveis sobre tecnologia de reali-

ganização e direção de competições e eventos de en-

dade virtual através de um website; serviços de entre-

tretenimento para jogadores de jogos de vídeo, de

tenimento e educacionais, nomeadamente, forneci-

computador, electrónicos ou multimédia interativos;

mento de publicações on-line não descarregáveis sobre

serviços de entretenimento, nomeadamente organiza-

tecnologia de realidade aumentada através de um web-

ção e realização de competições para incentivar a uti-

site; serviços de entretenimento, nomeadamente forne-

lização e o desenvolvimento de entretenimento intera-

cimento de jogos interactivos e de multijogador e para

tivo, realidade virtual, realidade aumentada, produtos

um único jogador, jogados através da Internet ou de

de electrónica de consumo e software e hardware de

redes de comunicação; serviços de entretenimento, no-

entretenimento para jogos de vídeo; organização de

meadamente, fornecimento de jogos de vídeo on-line,

exposições no domínio do entretenimento interactivo,

jogos de computador, jogos electrónicos e jogos intera-

realidade virtual, produtos de electrónica de consumo

tivos; fornecimento de um jogo de computador para

e indústrias de entretenimento de jogos de vídeo para

uso em toda a rede por utilizadores de rede; forneci-

fins culturais ou educacionais; oferta e condução de

mento de software de jogos on-line não descarregáveis;

concursos destinados a reconhecer, recompensar e en-

serviços de jogos de realidade virtual fornecidos atra-

corajar indivíduos e grupos que actuam no auto-aper-

vés da internet e outras redes de comunicação; serviços

feiçoamento, auto-realização, caridade, filantropia, vo-

de jogos de realidade aumentada fornecidos através da

luntariado, serviço público e comunitário e actividades

internet e outras redes de comunicação; serviços de

humanitárias, e partilha de obras criativas; organiza-

entretenimento, nomeadamente, fornecimento de

ção de exposições, conferências e eventos na área do

jogos de realidade virtual, entretenimento interactivo

desenvolvimento de software para fins educativos;

e c onteúdo e ex per iênc ia s de rea l idade v i r t ua l;

oferta e realização de concursos com fins educativos e

serviços de entretenimento, nomeadamente, forneci-

de entretenimento para criadores de software; educa-

mento de jogos de realidade aumentada, entreteni-

ção, nomeadamente organização e direcção de confe-
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rências e seminários nos domínios da inteligência arti-

educativos, nomeadamente publicação de artigos, ma-

ficial e da Internet das coisas; educação, nomeadamen-

nuais, jornais e blogues nos domínios do desenvolvi-

te organização e direcção de conferências, cursos, se-

mento de software, inteligência artificial, aprendiza-

minários e formação on-line nos domínios da publici-

gem automática e construção de interfaces de utiliza-

dade, marketing, redes sociais, Internet e redes sociais,

dor; organização e realização de workshops de forma-

e distribuição de material didáctico relativos a estes;

ção; informações sobre recreação; produção de vídeo

formação na área de design, publicidade e tecnologias

em realidade aumentada; conduzir e fornecer acesso a

de comunicação; formação no domínio do planeamen-

treinos de exercício físico ao vivo, instruções e sessões

to estratégico de meios de comunicação relacionados

de preparação física on-line; direcção de aulas de exer-

com publicidade, marketing e negócios; fornecimento

cício físico; educação; educação, nomeadamente, di-

de informações no domínio do entretenimento; forne-

recção de seminários, conferências e workshops nos

cimento de informações de entretenimento, incluindo

domínios da saúde e do bem-estar; educação, nomea-

texto, documentos electrónicos, bases de dados, gráfi-

damente organização e direcção de conferências e se-

cos, imagens fotográficas e informações audiovisuais,

minários nos domínios da realidade virtual, realidade

através da Internet e de outras redes de comunicações;

aumentada, inteligência artificial e Internet das coisas;

fornecimento de informações para fins educacionais e

serviços de publicação electrónica; serviços de entrete-

de entretenimento nas áreas de divertimento, vida se-

nimento e de educação, nomeadamente, fornecimento

cundária e colegial e grupos de interesse social e co-

de filmes, programas de televisão, webcasts, obras au-

munitário; aluguer de quiosques de fotografia e video-

diovisuais e de multimédia não descarregáveis através

grafia para captura, upload, edição e partilha de fotos

da Internet, bem como informações, críticas e reco-

e vídeos; educação; formação; actividades desportivas

mendações relativas a filmes, programas de televisão,

e culturais; serviços de entretenimento, nomeadamen-

webcasts, audiovisuais e obras multimédia; serviços de

te, fornecimento de vídeos on-line com jogos a serem

entretenimento, nomeadamente, organização e reali-

jogados por terceiros; serviços de jogos sob a forma de

zação de competições para incentivar a utilização e o

fornecer um site para que os consumidores transmitam

desenvolvimento de entretenimento interactivo, reali-

jogos para outros; organização e direcção de conferên-

dade virtual, realidade aumentada, realidade mista,

cias educacionais no domínio do desenvolvimento de

produtos de electrónica de consumo e software e

software; seminários educacionais, aulas, séries de pa-

hardware de entretenimento para jogos de vídeo; ser-

lestrantes, conferências e treinamento na área de

viços de entretenimento, nomeadamente, programas

software de código aberto e criadores de software; ser-

de premiação de concursos e incentivos destinados a

viços de entretenimento, nomeadamente, comédia, te-

recompensar os participantes do programa que se

atro, documentários, séries documentais, animação,

exercitam, participam de atividades desportivas, parti-

mistério, reality shows e séries de televisão fornecidos

cipem em actividades de promoção da saúde, realizam

através da Internet; diários on-line não descarregáveis,

realizações em atividades físicas e desportivas e de re-

nomeadamente, blogues com comédia, drama, docu-

alização de metas pessoais em relação ao exercício, ac-

mentário, série documentais, animação, mistério e

tividades desportivas e de preparação física; serviços

conteúdos reais e de entretenimento; fornecimento de

de entretenimento, nomeadamente, programas de pré-

trechos de vídeo, vídeos, vlogues, imagens, ilustrações,

mios de concursos e incentivos destinados a recom-

artigos e resumos de artigos on-line não descarregá-

pensar participantes de programas que praticam exer-

veis na área da comédia, teatro, documentário, série

cícios, optam por escolhas alimentares saudáveis e

documental, animação, mistério e entretenimento real;

participem em outras atividades de promoção da saú-

fornecimento de vídeos on-line não descarregáveis na

de; serviços de entretenimento, nomeadamente, pro-

área da comédia, teatro, documentário, séries docu-

gramas de atribuição de incentivos concebidos para

mentais, animação, mistério e entretenimento real;

recompensar participantes de programas que praticam

educação, nomeadamente, fornecimento de publica-

exercício; serviços de entretenimento, nomeadamente,

ções em linha no domínio dos conteúdos das redes so-

fornecimento de acesso a bases de dados electrónicas

ciais; fornecimento de informações relacionadas com

e on-line interactivas de conteúdos definidos pelo uti-

conteúdo de redes sociais nos domínios de entreteni-

lizador, conteúdos de terceiros, fotografias, vídeo, áu-

mento e educação; publicação electrónica on-line so-

dio, material visual e audiovisual de interesse geral;

bre conteúdo de redes sociais; publicação de materiais

serviços de entretenimento, nomeadamente, forneci-
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mento de um fórum on-line para a divulgação de con-

e desenvolvimento de aptidões atléticas; fornecimento

teúdos, dados e informações para fins de entreteni-

de um website com informações sobre treino de condi-

mento, redes sociais e comerciais; serviços de entrete-

cionamento da forma física, exercício físico, metas de

nimento, nomeadamente, fornecimento de recursos

condicionamento da forma física e desenvolvimento de

on-line para transmissão em fluxo contínuo de conteú-

aptidões atléticas; fornecimento de um website com

do de entretenimento e transmissão em fluxo contínuo

informações relacionadas com desporto, desenvolvi-

de vídeo ao vivo de eventos de entretenimento; servi-

mento de capacidades atléticas e treinos físicos; forne-

ços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento

cimento de um website com sessões atléticas e de exer-

de recursos on-line para transmissão em fluxo contí-

cício físico pré-gravadas; fornecimento de acesso a

nuo de conteúdo de entretenimento e transmissão em

sessões atléticas e de exercício físico pré-gravadas; for-

fluxo contínuo de vídeo ao vivo de eventos de entrete-

necimento de bases de dados informáticas, electróni-

nimento; serviços de entretenimento, nomeadamente,

cas e on-line no domínio do entretenimento; Forneci-

fornecimento de ambientes de realidade mista on-line;

mento de informações de entretenimento a partir de

produção de vídeo de realidade mista; serviços de pro-

índices pesquisáveis e bases de dados de informações,

dução multimédia; diários on-line não descarregáveis,

incluindo textos, documentos electrónicos, bases de

nomeadamente, blogues com comentários, conselhos e

dados, gráficos, imagens fotográficas e informações

informações nos domínios da saúde, bem-estar, sono,

audiovisuais, através da Internet e de redes de comu-

boa forma e nutrição; diários on-line não descarregá-

nicação; fornecimento de treino personalizado em gru-

veis, nomeadamente, blogues; diários on-line não des-

po nas áreas dos desportos, exercício, saúde e boa for-

carregáveis, nomeadamente, weblogs (blogues) com

ma; fornecimento de informações sobre desporto, de-

conteúdo definido pelo utilizador; organização de con-

senvolvimento de capacidades atléticas e treinamento

cursos e programas de premiação de incentivos para

físico por meio de um website on-line, outras redes de

criadores de software; organização de exposições e

comunicação electrónica e de computador e por meio

eventos com fins culturais, educacionais ou de entrete-

de software para consolas de jogos, computadores pes-

nimento; organização de exposições e eventos na área

soais, dispositivos digitais pessoais e telefones inteli-

de entretenimento interactivo, realidade virtual, reali-

gentes; fornecimento de plataformas on-line, nomea-

dade mista e realidade aumentada, produtos de elec-

damente, software, aplicações e bases de dados não

trónica de consumo e indústrias de entretenimento de

descarregáveis para criadores de software; forneci-

jogos de vídeo para fins culturais ou educacionais; or-

mento de desafios atléticos pré-gravados, treinamento,

ganização de exposições e eventos no domínio do de-

sessões de preparação física e desafios e exercícios por

senvolvimento de software para fins educativos; orga-

meio de um site on-line, outras redes de comunicação

nização de exposições no domínio do entretenimento

electrónica e de computador e por meio de software

interativo, realidade virtual, realidade aumentada, re-

para consolas de jogos, computadores pessoais, dispo-

alidade mista, produtos de electrónica de consumo e

sitivos digitais pessoais e telefones inteligentes; servi-

indústrias de entretenimento de jogos de vídeo para

ços de edição, nomeadamente publicação de publica-

fins culturais ou educacionais; organização de exposi-

ções eletrónicas para terceiros; produção de vídeos de

ções e conferências ao vivo nos domínios da cultura,

realidade virtual.

entretenimento e redes sociais para fins não comer-

[540] 商標 Marca :

ciais nem relacionados com negócios; serviços de treino personalizado no domínio dos desportos, exercício,
saúde e boa forma; serviços de partilha de fotos e vídeo; sessões atléticas e de preparação física pré-gravadas; fornecimento uma avaliação de condicionamento

[300] 優先權 Prioridade : 2021/07/08，牙買加 Jamaica，編號
N.º 83739

da forma física e uma pontuação de condicionamento
da forma física e um programa de treino personalizado

[210] 編號 N.º : N/192524

com base nessa avaliação e pontuação; fornecimento

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/01/07

de um website com treino exercício físico, instruções e

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

sessões; fornecimento de um website com instruções e

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

sessões de exercício físico; fornecimento de um sítio

fornia 94025, United States of America

Web com informações sobre treinos de exercício físico

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos,

[511]

類別 Classe : 42

dados, texto, mensagens, anúncios, publicidade na mé-

[511]

服務 Ser v iços : C onc epção e desenvolv i mento de

dia comunicações e informações; serviços de provedor

hardware e software informático; fornecimento de

de serviços de aplicação incluindo software para uso

software on-line não descarregável; fornecimento de

como interface de programação de aplicações (API)

acesso temporário a software não descarregável para

que facilita serviços on-line para redes sociais e desen-

permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manu-

volvimento de aplicações de software; fornecimento de

tenção de software de aplicação móvel para dispositi-

acesso temporário de software não descarregável para

vos de comunicação electrónica portáteis, nomeada-

visualização e interacção com um “feed” de média

mente, telefones celulares, telefones inteligentes, com-

electrónica, nomeadamente, imagens, conteúdo audio-

putadores portáteis e computadores em forma de ta-

visual e de vídeo, transmissão de fluxo contínuo ao

blet; serviços de concepção, engenharia, investigação,

vivo de vídeo, comentários, anúncios, notícias e hiper-

desenvolvimento e teste no domínio do desenvolvi-

ligação da Internet; fornecimento de acesso temporá-

mento de software de aplicação móvel relativos à utili-

rio a software não descarregável para localização de

zação e funcionalidade de hiperligações; consultadoria

conteúdo e editores de conteúdo e para assinatura de

técnica na área de desenvolvimento de software de

c onteúdo; for ne c i mento de ac es so temporá r io a

aplicação móvel relacionado com o uso e funcionalida-

software não descarregável para organizar imagens,

de de hiperligações; fornecimento de acesso temporá-

vídeo e conteúdo audiovisual utilizando etiquetas de

rio de software não descarregável que dá aos utiliza-

metadados; fornecimento de acesso temporário de

dores a capacidade de participarem em redes sociais e

software não disponível descarregável para criação,

gerir conteúdos de redes sociais; serviços informáticos,

edição, upload, descarregar, acesso, visualização, pu-

nomeadamente, criação de uma comunidade on-line

blicação, exibição, marcação, blogue, transmissão de

para os utilizadores registados se envolverem em redes

fluxo contínuo, ligação, anotação, indicação de senti-

sociais; fornecimento de acesso temporário a software

mento, comentário, interacção, incorporação, transmi-

não descarregável para criar, gerir e aceder a grupos

tir e partilhar ou de outra forma fornecer média elec-

criados e administrados por utilizadores em comuni-

trónica, imagens, vídeo, áudio, conteúdo audiovisual,

dades virtuais; fornecimento de acesso temporário a

dados e informações através da Internet e de redes de

software não descarregável para criar e gerir perfis de

comunicação; serviços de provedor de serviços de apli-

redes sociais e contas de utilizador; fornecimento de

cação incluindo software para permitir ou facilitação

acesso temporário a software não descarregável para

de a criação, edição, upload, descarregar, acesso, visu-

redes sociais, criação de uma comunidade virtual e

alização, publicação, exibição, marcação, publicar em

transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo

blogue, transmissão de fluxo contínuo, ligação, anota-

e dados; serviços informáticos sob a forma de perfis

ção, indicação de sentimento sobre, comentário, inte-

electrónicos pessoais e de grupo personalizados ou pá-

racção com, incorporar, transmitir e partilhar ou de

ginas Web com informações definidas ou especificadas

outra forma fornecer média electrónica, imagens, ví-

pelo utilizador, incluindo áudio, vídeo, imagens, texto,

deo, áudio, conteúdo audiovisual, dados e informações

conteúdo e dados; fornecimento de acesso temporário

através da Internet e redes de comunicação; forneci-

de software não descarregável que permite aos utiliza-

mento de acesso temporário a software não descarre-

dores transferir dados de identidade pessoal e parti-

gável para envio e recepção de mensagens electróni-

lhar dados de identidade pessoal com e entre vários si-

cas, alertas, notificações e lembretes; fornecimento de

tes; serviços de provedor de serviços de aplicação in-

software para uso como interface de programação de

cluindo software para redes sociais, gestão de conteú-

aplicações (API) para uso em mensagens electrónicas

do de redes sociais, criação de uma comunidade virtu-

e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteú-

al e transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e

do e dados (serviços de TI); fornecimento de acesso

de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens,

temporário a software não descarregável para mensa-

anúncios, comunicações de publicidade de média e em

gens electrónicas; fornecimento de acesso temporário

formação; plataformas como um serviço [PaaS] in-

a software não descarregável para facilitação de dis-

cluindo software plataformas de software para redes

cussões interactivas através de redes de comunicação;

sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, criação

fornecimento de acesso temporário a software não

de uma comunidade virtual e transmissão de imagens,

descarregável para organização de eventos, pesquisa
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de eventos, calendarização e gestão de eventos; forne-

carregável para permitir que compradores e vendedo-

cimento de acesso temporário a software não descar-

res de publicidade on-line comprem e vendam inventá-

regável para modificação de fotografias, imagens e

rio de publicidade; fornecimento de acesso temporário

conteúdo de áudio, vídeo e audiovisual; fornecimento

a software não descarregável para criação, partilha,

de acesso temporário a software não descarregável

divulgação e publicação de publicidade; fornecimento

para uso na obtenção e edição de fotografias e grava-

de acesso temporário a software não descarregável

ção e edição de vídeos; serviços de provedor de servi-

para criar e manter uma presença on-line para indiví-

ços de aplicação incluindo software para permitir ou

duos, grupos, empresas e marcas; fornecimento de

facilitação de tirar e editar fotografias e gravar e editar

acesso temporário a software não descarregável para

vídeos; fornecimento de acesso temporário de software

anunciantes para comunicar e interagir com comuni-

não descarregável para transmissão de fluxo contínuo

dades on-line; fornecimento de acesso temporário a

de conteúdos de entretenimento multimédia; forneci-

software não descarregável para a curadoria de conte-

mento de acesso temporário a software não descarre-

údos e anúncios on-line definidos pelo utilizador e

gável para permitir a transmissão de imagens, conteú-

criação de “feeds” de redes sociais; concepção e de-

do e dados de áudio, audiovisual e vídeo; serviços in-

senvolvimento de software de jogos de computador e

formáticos, nomeadamente, fornecimento de motores

software de jogos de vídeo para uso com computado-

de busca para obtenção de dados através da Internet e

res, sistemas de programas de jogos de vídeo e redes

de redes de comunicações; fornecimento de motores

informáticas; desenvolvimento de hardware para uso

de busca de ambientes de rede on-line para fornecer

em jogos multimédia electrónicos e interactivos; forne-

informações a partir de índices pesquisáveis e bases de

cimento de acesso temporário de software não descar-

dados de informação, incluindo texto, documentos

regável que dá aos utilizadores a capacidade de fazer

electrónicos, bases de dados, gráficos, suportes elec-

upload, modificar e partilhar conteúdo de realidade

trónicos, imagens e conteúdos audiovisuais, através da

virtual, conteúdo de realidade aumentada, conteúdo

Internet e de redes de comunicações; serviços de pro-

de realidade mista, informações, experiências e dados;

vedor de serviços de aplicação, nomeadamente, hospe-

hospedagem de conteúdos de realidade virtual e reali-

dagem de software de aplicação de terceiros; forneci-

dade aumentada na Internet; fornecimento de serviços

mento de acesso temporário de software não disponí-

de autenticação de utilizadores mediante tecnologia de

vel descarregável para fornecimento, ligação ou trans-

início de sessão único on-line para transacções de co-

missão de fluxo contínuo de notícias ou informações

mércio electrónico; fornecimento de serviços de auten-

de eventos actuais; fornecimento de acesso temporário

ticação de utilizadores mediante tecnologia de início

a software de comércio electrónico não descarregável

de sessão único on-line para transferência electrónica

para permitir que os utilizadores realizem transacções

de fundos, transacções com cartão de crédito e débito

comerciais electrónicas através da Internet e de redes

e cheque electrónico; fornecimento de uma interface

de comunicações; serviços de provedor de serviços de

de programação de aplicações (API) para permitir que

aplicação incluindo software para uso como interface

os utilizadores realizem transacções comerciais elec-

de programação de aplicações (API) para permitir que

trónicas através da Internet; fornecimento de acesso

os utilizadores realizem transacções comerciais elec-

temporário a software não descarregável para proces-

trónicas através da Internet e de redes de comunica-

samento de pagamentos electrónicos; plataformas

ção; serviços de software como serviço (SaaS) incluin-

como um serviço [PaaS] incluindo software para per-

do software para enviar e receber mensagens electró-

mitir aos utilizadores realizar transacções comerciais

nicas, notificações e alertas e para facilitação de tran-

e de comércio electrónico; fornecimento de acesso

sacções comerciais electrónicas através da Internet e

temporário a software não descarregável para forneci-

de redes de comunicações; fornecimento de acesso

mento de mapas electrónicos; fornecedor de serviços

temporário a software não descarregável para uso na

de aplicações (ASP) incluindo software para forneci-

concepção, gestão, medição, análise, divulgação e vei-

mento de mapas electrónicos; fornecimento de acesso

culação de publicidade de terceiros; serviços de prove-

temporário a software não descarregável para pesqui-

dor de serviços de aplicação incluindo software para

sa, determinação e partilha de localizações; forneci-

uso como interface de programação de aplicações

mento de acesso temporário a software não descarre-

(API) para criar, gerir, rastrear, relatar e medir publi-

gável para pesquisa e identificação de pontos de inte-

cidade de terceiros; fornecimento de software não des-

resse locais e baseados na localização, eventos, marcos

N.º 36 — 7-9-2022  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

14353

históricos, oportunidades de emprego, entretenimento,

concepção e desenvolvimento de hardware e software

eventos culturais, compras e ofertas; fornecimento de

de realidade virtual, realidade aumentada e realidade

acesso temporário a software não descarregável para

mista; concepção e desenvolvimento de hardware e

fazer reservas e marcações; fornecedor de serviços de

software de jogos de vídeo; desenvolvimento de sof-

aplicações (ASP) incluindo software para permitir ou

tware; desenvolvimento de software de multimédia in-

facilitação da realização de reservas e marcações; for-

teractiva; manutenção e reparação de software infor-

necimento de acesso temporário de software não des-

mático; serviços informáticos, nomeadamente, servi-

carregável que dá aos utilizadores a capacidade de pu-

ços de fornecedor de hospedagem em nuvem; forneci-

blicar classificações, comentários, referências e reco-

mento de acesso temporário a software de computação

mendações relativas a empresas, restaurantes, prove-

em nuvem não descarregável on-line para uso no ar-

dores de serviços, eventos, serviços públicos e agências

mazenamento electrónico de dados; fornecimento de

governamentais; fornecimento de acesso temporário a

acesso temporário a software de computação em nu-

software não descarregável para fornecimento de um

vem não descarregável on-line para ambientes e apli-

mercado virtual; fornecimento de acesso temporário a

cações virtuais de realidade aumentada; serviços de

software não descarregável para encomenda e / ou

partilha de arquivos, nomeadamente, fornecimento de

compra de produtos e serviços; serviços de provedor

acesso temporário de tecnologia não descarregável

de serviços de aplicação incluindo software para per-

que permite aos utilizadores fazer upload e descarre-

mitir ou facilitação de pedido e / ou a compra de pro-

gar de arquivos electrónicos; provedor de serviços de

dutos e serviços; fornecimento de acesso temporário a

aplicações, a saber, fornecimento, hospedagem, gestão,

software não descarregável para pesquisa e identifica-

desenvolvimento e manutenção de aplicações, softwa-

ção de oportunidades de emprego; fornecimento de

re, Websites e bases de dados nas áreas de comunica-

acesso temporário de software não descarregável para

ção sem fio, acesso a informações móveis e gestão e

identificar e permitir que os utilizadores entrem em

utilizador remota e sem fios de dados de conteúdo

contacto com entidades governamentais; fornecimento

para computadores portáteis, computadores portáteis

de acesso temporário a software não descarregável

[laptops] e dispositivos electrónicos móveis; serviços

para facilitação de interacção e de comunicação entre

informáticos, nomeadamente, fornecimento de gestão

humanos e plataformas de inteligência artificial [AI];

remota de dispositivos através de redes informáticas,

serviços de provedor de serviços de aplicação incluin-

redes sem fios ou da Internet; serviços de criptografia

do software para permitir ou facilitação de interacção

de dados; transmissão electrónica criptografada e uti-

e de comunicação entre humanos e plataformas de IA

lizador de dados recuperados; fornecimento de acesso

(inteligência artificial); concepção de efeitos de reali-

temporário a software e aplicações on-line não descar-

dade aumentada e de realidade virtual para uso na

regáveis para gestão de relacionamento com o cliente

modificação de fotografias, imagens, vídeos e conteú-

(CRM); serviços de provedor de serviços de aplicação

do audiovisual; fornecimento de software de assistente

incluindo software para gestão de relacionamento com

pessoal não descarregável on-line; fornecimento de

o cliente (CRM); serviços informáticos, nomeadamen-

software de assistente social não descarregável; forne-

te, fornecedor de serviços de aplicação incluindo sof-

cimento de acesso temporário a software não descar-

tware de interface de programação de aplicações

regável para uso na facilitação de chamadas de voz so-

(API) para gestão de relacionamento com o cliente

bre protocolo da Internet (VOIP), chamadas, chama-

(CRM); fornecimento de acesso temporário a software

das de vídeo, mensagens de texto, mensagens electró-

não descarregável para facilitação de organização e de

nicas, mensagens instantâneas e serviços de redes so-

angariação de fundos e de distribuição de donativos

ciais on-line; serviços de provedor de serviços de apli-

para angariação de fundos; fornecimento de acesso

cação incluindo software para capacitar ou facilitação

temporário a software não descarregável para serviços

de cha madas de voz sobre protoc olo da I nter net

de arrecadação de fundos de beneficência on-line e

(VOIP), chamadas telefónicas, chamadas de vídeo,

serviços de doação; serviços científicos e tecnológicos

mensagens de texto, mensagens electrónicas, mensa-

e serviços de pesquisas e concepção com eles relativos;

gens instantâneas e serviços de redes sociais on-line;

serviços de análises e pesquisas industriais; concepção,

fornecimento de um sítio Web com informações nos

desenvolvimento, instalação e manutenção de software

domínios da tecnologia e do desenvolvimento de

informático; serviços de pesquisa e consultadoria no

software através da Internet e de redes de comunicação;

domínio da tecnologia da informação e das tele-
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comunicações; concepção de aparelhos e equipamento

para construção de interfaces de utilizador; serviços

de telecomunicações; serviços de consultadoria no do-

de provedor de serviços de aplicação incluindo softwa-

mínio da concepção, selecção, implementação e utili-

re para capacitação ou facilitação de software de cons-

zação de hardware e sistemas de software para tercei-

trução de interface de usuário; armazenamento elec-

ros; fornecimento de plataforma de software on-line

trónico de dados; armazenamento electrónico de foto-

com tecnologia que permite aos utilizadores on-line

grafias; serviços de hospedagem interactiva que permi-

fazerem pagamentos e transferir fundos; fornecimento

tem aos utilizadores publicar e partilhar seus próprios

de plataforma de software on-line com tecnologia que

conteúdos e imagens on-line; fornecimento de softwa-

permite aos utilizadores on-line fazer pagamentos e

re não descarregável on-line para gestão de bases de

transferências de fundos em vários sites e aplicações

dados; serviços de rede informática; fornecimento de

móveis; serviços de TI (tecnologias de informação),

acesso temporário a software não descarregável para

nomeadamente, fornecedor de serviços de aplicações

sondagens de opinião; fornecimento de software que

incluindo software para uso como interface de progra-

permite aos utilizadores publicar perguntas com op-

mação de aplicações (API) para permitir aos utiliza-

ções de resposta; serviços de plataformas como um

dores realizar transacções de comércio electrónico

serviço [PaaS] incluindo tecnologia que permite que

através da Internet e de redes de comunicações; serviços

empresas, organizações e indivíduos criem e adminis-

de software como serviço (SaaS) incluindo software

trem presenças on-line e comuniquem aos utilizadores

para facilitação de transacções de comércio electrónico

on-line informações e mensagens sobre actividades,

através da Internet e de redes de comunicações; prove-

produtos e serviços e participem de negócios e redes

dor de serviços de aplicações incluindo um software

sociais; fornecimento de acesso temporário a software

para uso como interface de programação de aplicações

não descarregável com tecnologia que permite aos uti-

(API) para permitir que os utilizadores realizem tran-

lizadores gerir as suas contas de redes empresariais;

sacções de comércio electrónico através da Internet e

fornecimento de acesso temporário a software não

de redes de comunicações; fornecimento de acesso

descarregável para software de comando e reconheci-

temporário a software não descarregável para conver-

mento de voz, software de conversão de voz em texto,

são de linguagem natural em comandos executáveis

software de aplicação activadas por voz para gestão de

por máquina; analisar e avaliar o conteúdo das redes

informações pessoais; plataformas como um serviço

sociais para fins de investigação; moderação e supervi-

[PaaS] com plataformas de software informático para

são de conteúdo (assistência técnica); publicação na

software de assistente pessoal; plataformas como um

Web, nomeadamente, publicação de decisões relativas

serviço [PaaS] com plataformas de software informáti-

a conteúdos de redes sociais de terceiros; fornecimen-

co para automação residencial e software de integra-

to de acesso temporário a software não descarregável

ção de dispositivos domésticos; plataformas como um

sob a forma de motor de consulta; fornecimento de

serviço [PaaS] com plataformas de software informáti-

acesso temporário a software não descarregável para

co para software de comunicação sem fio para trans-

uso na realização de consultas em grandes quantida-

missão de voz, áudio, vídeo e dados; software como

des de dados; fornecimento de acesso temporário a

serviço (SaaS) incluindo software para gestão de infor-

software não descarregável sob a forma de um motor

mações pessoais; fornecimento de acesso temporário a

de consulta que funciona através de ferramentas de in-

software não descarregável para aceder, monitorizar,

teligência empresarial [business intelligence]; forneci-

rastrear, pesquisar, guardar e partilhar informações

mento de acesso temporário a software de inteligência

sobre tópicos de interesse geral; software como serviço

artificial não descarregável on-line para facilitação de

(SaaS) incluindo software para uso na conexão e con-

software de aprendizagem automática; serviços de

trole de dispositivos electrónicos da Internet das coi-

provedor de serviços de aplicação incluindo software

sas (iot); software como serviço (SaaS) incluindo sof-

para capacitação ou facilitação de software de apren-

tware para terceiros usarem no desenvolvimento de

dizagem automática; fornecimento de acesso temporá-

software para gerir, conectar e operar dispositivos

rio a software não descarregável on-line para aprendi-

electrónicos da Internet das coisas; software como

zagem automática; fornecimento de acesso temporário

serviço (SaaS) incluindo software para uso como

a ferramentas de software não descarregáveis on-line

interface de programação de aplicações (API); con-

para desenvolvimento de software; fornecimento de

cepção, desenvolvimento e manutenção de software

acesso temporário a software não descarregável on-line

proprietário para terceiros no domínio da linguagem
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natural, fala, linguagem e reconhecimento de voz, ex-

informáticos; serviços de TI (tecnologias de informa-

cepto pós-produção de gravações de imagens e som;

ção); serviços de provedor de serviços de aplicação,

serviços de suporte técnico e consultadoria para o de-

nomeadamente, hospedagem de software de aplicação

senvolvimento de aplicações; serviços de informação,

de terceiros; serviços de provedor de serviços de apli-

assessoria e consultadoria relativos a software de co-

cação, incluindo software de comércio electrónico

mando e reconhecimento de voz, software de conver-

para uso como uma entrada [gateway] de pagamento

são de voz em texto e software de aplicação capacitado

que autoriza o processamento de cartões de crédito ou

para voz, automação residencial e software de Internet

pagamentos directos para comerciantes; serviços de

das coisas; fornecimento de informações, notícias e

provedor de serviços de aplicação, nomeadamente,

comentários no domínio da ciência e tecnologia, deco-

fornecimento, hospedagem, gestão, desenvolvimento e

ração de casas, meteorologia e design gráfico, de inte-

manutenção de aplicações, software, websites e bases

riores, de produtos e de moda; serviços tecnológicos,

de dados nas áreas de tecnologia da informação, ca-

nomeadamente, serviços de armazenamento de dados;

deias de blocos [cadeias de blocos [blockchain]], moe-

fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeada-

das virtuais, moedas digitais, criptomoedas e activos

mente, hospedagem através da Internet de software de

digitais; serviços de provedor de serviços de aplicação

aplicação de terceiros; serviços de consultadoria relati-

incluindo software para uso em moedas virtuais, moe-

vos com programação de gestão de aplicações multi-

das digitais, criptomoedas e troca e transacções de ac-

média, programação de computadores, hardware, sof-

tivos digitais; provedor de ser viços de aplicações

tware e concepção e especificação de sistemas infor-

(ASP) incluindo software para permitir ou facilitação

máticos; serviços de software como serviço (SaaS), no-

de criação, edição, upload, descarregar, acesso, visua-

meadamente, hospedagem de software para uso por

lização, publicação, exibição, comentário, incorpora-

terceiros no fornecimento de uma base de dados on-li-

ção, transmissão e partilha ou de outra forma forne-

ne com variadas informações de interesse geral através

cendo média electrónica ou informações através da In-

da Internet; fornecimento de acesso temporário a sof-

ternet e comunicações redes; serviços de provedor de

tware não descarregável on-line para dispositivos de

serviços de aplicações incluindo software para uso

comunicações móveis para melhorar o acesso móvel à

como interface de programação de aplicações (API)

Internet através de computadores, computadores por-

para permitir que os utilizadores realizem transacções

táteis e dispositivos de comunicações móveis; apoio

comerciais electrónicas por meio de uma rede infor-

técnico, nomeadamente, resolução de problemas de

mática global; serviços de provedor de serviços de

hardware e software informático e problemas de har-

aplicação incluindo software para permitir ou facilita-

dware e software de computadores portáteis e disposi-

ção de compra de produtos e serviços; serviços de softwa-

tivos de comunicações móveis; consultadoria e concep-

re como serviço (SaaS); serviços de plataformas como

ção de hardware e software de computadores, compu-

um serviço [PaaS]; fornecimento de acesso temporário

tadores portáteis e dispositivos de comunicação mó-

a software de computação em nuvem não descarregá-

veis; fornecimento de acesso temporário a software

vel; fornecimento de tecnologia de contabilidade dis-

não descarregável que permite aos utilizadores acessar

tribuída [dlt]; fornecimento de acesso temporário de

e descarregar software informático; fornecimento de

software não descarregável que facilita a capacidade

acesso temporário de software e aplicações on-line

dos utilizadores de visualizar, analisar, registar, arma-

não descarregáveis para acesso à transmissão de fluxo

zenar, monitorizar, gerir, negociar e trocar moeda di-

contínuo de arquivos de áudio e vídeo, jogos, redes so-

gital, moeda virtual, criptomoeda, activos digitais e

ciais, arquivos de texto e arquivos multimédia; servi-

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

ços de provedor de serviços de aplicação incluindo

tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários; for-

software para uso como interface de programação de

necimento de acesso temporário de software não dis-

aplicações (API) para a transmissão de fluxo contínuo,

ponível descarregável para enviar, receber, aceitar,

armazenamento e partilha de jogos de vídeo, conteú-

comprar, vender, armazenar, transmitir, negociar e

do, dados e informações; desenvolvimento de software

trocar moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ac-

informático na área das aplicações móveis; prestação

tivos digitais e cadeias de blocos [blockchain], activos

de serviços de apoio técnico, nomeadamente, resolu-

digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e tokens

ção de problemas de software informático relativos à

utilitários; fornecimento de acesso temporário a software

utilização de equipamento de comunicação; serviços

não descarregável para implementação e registo
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de transacções financeiras, para criação de contas e

to de acesso temporário a software não descarregável

manutenção e gestão de informações sobre transac-

para a criação de bases de dados pesquisáveis de infor-

ções financeiras em livros públicos distribuídos e redes

mações e dados; fornecimento de acesso temporário

de pagamento ponto a ponto; fornecimento de acesso

de software não descarregável para gestão e validação

temporário a software não descarregável para proces-

de moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas,

samento de pagamentos electrónicos e para transfe-

activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], ac-

rência de fundos de terceiros e para terceiros; forneci-

tivos digitalizados, token digitais, crypto tokens e

mento de software de plataforma financeira electróni-

transacções de token utilitários; fornecimento de aces-

ca; fornecimento de software não descarregável para

so temporário a software não descarregável para criar

uso como interface de programação de aplicações

e gerir contratos inteligentes; fornecimento de acesso

(API) para o desenvolvimento, teste e integração de

temporário a software não descarregável para gestão

software de aplicação de cadeias de blocos [blockchain];

de transacções de pagamento e câmbio; fornecimento

fornecimento de acesso temporário de software não

de acesso temporário de software não descarregável

descarregável para transferências de moedas digitais,

para câmbio electrónico de moeda por moedas digi-

moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e

tais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

de cadeias de blocos [blockchain], activos digitaliza-

tokens digitais, tokens criptográficos e tokens utilitá-

dos, tokens digitais, tokens criptográficos e tokens uti-

rios entre partes; fornecimento de acesso temporário a

litários; fornecimento de acesso temporário a software

software não descarregável para uso em comércio fi-

não descarregável para permitir a transferência elec-

nanceiro; fornecimento de acesso temporário a softwa-

trónica de fundos de terceiros e para terceiros; forne-

re não descarregável para uso em trocas financeiras;

cimento de acesso temporário a software não descar-

fornecimento de acesso temporário a software não

regável para a criação de uma moeda digital descen-

descarregável para uso no acesso a informações finan-

tralizada e de código aberto para uso em transacções

ceiras e dados e tendências de mercado; fornecimento

baseadas em cadeias de blocos [blockchain]; forneci-

de acesso temporário a software não descarregável

mento de acesso temporário de software não descarre-

para gestão de segurança criptográfica de transmissões

gável para a criação de uma moeda virtual descentrali-

electrónicas em redes informáticas; fornecimento de

zada e de código aberto para uso em transacções base-

acesso temporário a software não descarregável para

adas em cadeias de blocos [blockchain]; fornecimento

uso com moeda virtual; fornecimento de software não

de acesso temporário de software não descarregável

descarregável para uso com moeda digital; forneci-

para criar uma criptomoeda descentralizada e de códi-

mento de software não descarregável para uso com

go aberto para uso em transacções baseadas em ca-

criptomoedas; fornecimento de acesso temporário a

deias de blocos [blockchain]; fornecimento de acesso

software não descarregável para uso com carteira de

temporário a software não descarregável para cripto-

moedas digitais e serviços de armazenamento; forneci-

grafar e permitir a transmissão segura de informações

mento de software não descarregável para uso como

digitais pela Internet, e através outros modos de comu-

carteira de criptomoedas; fornecimento de software

nicação entre dispositivos de computação; software de

não descarregável para uso como carteira electrónica;

plataforma de contabilidade distribuída para uso no

fornecimento de software não descarregável para uso

processamento de transacções financeiras; forneci-

como carteira digital; serviços de armazenamento

mento de acesso temporário a software não descarre-

electrónico de dados; fornecimento de acesso tempo-

gável para transferência electrónica de fundos e con-

rário a software não descarregável para transferência

versão de moeda; fornecimento de um portal da Web

electrónica de fundos; fornecimento de acesso tempo-

com publicações em blogue e não descarregáveis sob a

rário a software não descarregável para conversão de

forma de artigos, colunas e guias informativos nos do-

moeda; fornecimento de acesso temporário a software

mínios das moedas virtuais, activos digitais e cadeias

não descarregável para recolha e distribuição de da-

de blocos [blockchain] e tendências de mercado e co-

dos; fornecimento de acesso temporário a software

merciais; plataformas como um serviço [PaaS] com

não descarregável para transacções de pagamento; for-

plataformas de software de computador para a venda e

necimento de acesso temporário a software não des-

compra de moedas digitais, moedas virtuais, cripto-

carregável para ligação de computadores a bases de

moedas, activos digitais e cadeias de blocos [blockchain],

dados locais e redes informáticas globais; fornecimen-

a c t i vo s d i g i t a l i z a d o s, t o k e n s d i g i t a i s, t o k e n s
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criptográficos e tokens utilitários; software como ser-

aos utilizadores comprar e vender produtos e serviços

viço (SaaS) com plataformas de software de computa-

para terceiros; serviços de software como serviço

dor para a venda e compra de moeda digitais, moeda

(SaaS) incluindo plataformas de software para facilita-

virtuais, criptomoedas, activos digitais e cadeias de

ção de transacções e pagamentos usando moedas digi-

blocos [blockchain], activos digitalizados, tokens digi-

tais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e

tais, tokens criptográficos e tokens utilitários; serviços

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

informáticos, nomeadamente, criação de um ambiente

tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários que

virtual on-line para a venda e compra de moeda digi-

permitem aos utilizadores comprar e vender produtos

tais, moeda virtuais, criptomoedas, activos digitais e

e serviços para terceiros; plataformas de software ba-

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

seadas em cadeias de blocos [blockchain] e platafor-

tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários; pla-

mas de software de computação distribuída para audi-

taformas como um serviço [PaaS] com plataformas de

toria e verificação de informações e códigos digitais;

software de computador para gestão de cadeias de blo-

concepção, desenvolvimento e implementação de sof-

cos [blockchain] e sistemas de armazenamento distri-

tware de auditoria e segurança para plataformas base-

buídos movidos por tokens; software como serviço

adas em cadeias de blocos [blockchain]; fornecimento

(SaaS) com plataformas de software para gestão de ca-

de acesso temporário a software não descarregável

deias de blocos [blockchain] e sistemas informáticos

para facilitação de transacções seguras; fornecimento

de armazenamento distribuído movidos por tokens;

de acesso temporário de software não descarregável

serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento

para auditoria de moeda digital, moeda virtual, cripto-

de serviços de armazenamento em nuvem privados, se-

moeda, activos d ig ita is e cadeias de bloc os [blo-

guros e encriptados; serviços informáticos, nomeada-

ckchain], activos digitalizados, tokens digitais, cripto

mente, fornecimento de plataforma de armazenamen-

tokens e tokens utilitários; concepção, desenvolvimen-

to em nuvem descentralizada de código aberto; servi-

to e implementação de software para plataformas de

ços de criptografia de dados com tecnologia de softwa-

computação distribuída; concepção, desenvolvimento

re de cadeias de blocos [blockchain] e protocolos de

e implementação de software para cadeias de blocos

comunicação de parte-a-parte [peer to peer] para for-

[blockchain]; concepção, desenvolvimento e imple-

necer armazenamento em nuvem seguro, privado e

mentação de software para moedas digitais, moedas

criptografado; fornecimento de acesso temporário a

virtuais, criptomoedas, activo digitais e cadeias de blo-

software não descarregável para uso como carteira de

cos [blockchain], activo digitalizados, token digitais,

criptomoedas; mineração de dados; fornecimento de

cripto tokens e carteiras de tokens de utilidade; con-

acesso temporário a software não descarregável para

cepção, desenvolvimento e implementação de software

uso com tecnologia de cadeias de blocos [blockchain];

para serviços de verificação de terceiros para transac-

serviços de software como serviço (SaaS) incluindo

ções de moeda digital, incluindo, mas não se limitando

software para compensação, alocação, conformidade,

a transacções envolvendo a moeda bitcoin; forneci-

registo e liquidação de negociações relativas a moeda

mento de acesso temporário de software não descarre-

digital, moeda virtual, criptomoeda, activos digitais e

gável para utilizadores comprarem e venderem produ-

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

tos usando moedas digitais, moedas virtuais, cripto-

tokens digitais, tokens criptográficos e tokens utilitá-

moedas, activos digitais e cadeias de blocos [blo-

rios; serviços de plataformas como um serviço [PaaS]

ckchain], activos digitalizados, tokens digitais, cripto

incluindo software para compensação, alocação, con-

tokens e tokens utilitários; fornecimento de acesso

formidade, registo e liquidação de negociações relati-

temporário de software não descarregável para uso no

vas a moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, acti-

acesso, leitura, rastreamento e uso da tecnologia ca-

vos digitais e cadeias de blocos [blockchain], activos

deias de blocos [blockchain]; serviços de consultadoria

digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e tokens

técnica relativos a transacções de moeda digital, moe-

utilitários; plataformas como um serviço [PaaS] com

da virtual, criptomoeda, activos digitais e cadeias de

plataformas de software para facilitação de transac-

blocos [blockchain], activos digitalizados, token digi-

ções e pagamentos usando moedas digitais, moeda

tal, token criptográfico e tokens utilitários; platafor-

virtuais, criptomoedas, activos digitais e cadeias de

mas como um serviço [PaaS] com plataformas de software

blocos [blockchain], activos digitalizados, tokens digi-

de computador para desenvolvimento, implantação e

tais, cripto tokens e tokens utilitários que permitem

gestão de sistemas e apl icações de computador;
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software como serviço (SaaS) com plataformas de

provedor de serviços de aplicação incluindo software

software para desenvolvimento, implementação e gestão

para controlar, integrar, operar, conectar e gerir dispo-

de sistemas e aplicações informáticas; fornecimento

sitivos de informação controlados por voz, nomeada-

de acesso temporário a software não descarregável

mente, dispositivos de consumo electrónicos inteligen-

que permite aos utilizadores desenvolver, construir e

tes conectados à nuvem e controlados por voz e dispo-

executar aplicações distribuídas através de um contra-

sitivos electrónicos de assistente pessoal; serviços de

to inteligente [smart contracts] de comunicação de

provedor de serviços de aplicação, nomeadamente,

parte-a-parte [peer-to-peer] de código aberto e uma

hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção

plataforma de rede de pagamentos; fornecimento de

de aplicações, software e websites, nas áreas de produ-

acesso temporário a software de autenticação não des-

tividade pessoal, comunicação sem fios e aplicações

carregável para controlar o acesso e as comunicações

móveis; serviços de provedor de serviços de aplicação,

com computadores e redes informáticas; fornecimento

nomeadamente, fornecimento, hospedagem, gestão,

de acesso temporário a software não descarregável

desenvolvimento e manutenção de aplicações, softwa-

para uso na troca de itens virtuais; fornecimento de

re, websites e bases de dados nas áreas de cálculo de

acesso temporário de software não descarregável para

classificação de websites com base no tráfego do usuá-

uso na emissão de moedas digitais, moeda virtuais,

rio; serviços de provedor de serviços de aplicação, no-

criptomoedas, activos digitais e cadeias de blocos [blo-

meadamente, hospedagem remota de aplicações infor-

ckchain] digitalizados; serviços de provedor de servi-

máticas de terceiros; provedor de serviços de aplica-

ços de aplicação; serviços de provedor de serviços de

ções, nomeadamente, fornecimento, hospedagem, ges-

aplicação incluindo software para uso como interface

tão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software,

de programação de aplicações (API) que facilita servi-

websites e bases de dados nas áreas de comunicação

ços on-line para redes sociais, desenvolvimento de

sem fios, acesso a informações móveis e gestão e utili-

aplicações de software; serviços de provedor de servi-

zador remota e sem fios de dados de conteúdo para

ços de aplicação incluindo software com reconheci-

computadores portáteis, computadores portáteis [lap-

mento de localização para pesquisar, determinar e

tops] e dispositivos electrónicos móveis; fornecedor de

partilhar a localização de produtos, serviços e eventos

serviços de aplicações, nomeadamente, fornecimento,

de interesse; serviços de provedor de serviços de apli-

hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção

cação incluindo software para serviços de mapeamen-

de aplicações, software, websites e bases de dados nas

to; serviços de provedor de serviços de aplicação in-

áreas de cálculo de classificação de sites com base no

cluindo software para redes sociais, gestão de conteú-

tráfego do utilizador; consultadoria em informática,

do de redes sociais, criação de uma comunidade virtu-

programação de computadores; consultadoria e con-

al e transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e

cepção de hardware e software informático; serviços

de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens,

de consultadoria em hardware, software, aplicação e

anúncios, comunicações de publicidade de média e em

rede informática; serviços informáticos on-line, nome-

formação; serviços de provedor de serviços de aplica-

adamente, fornecimento de informações, hiperligações

ção incluindo software para uso na compra, venda,

on-line e recursos electrónicos relativos com desporto,

concepção, gestão, rastreamento, avaliação, optimiza-

saúde e boa forma; serviços informáticos sob a forma

ção, segmentação, análise, utilizador e relatórios de

de fornecimento de páginas on-line personalizadas

publicidade e marketing on-line; provedor de serviços

com informações definidas ou especificadas pelo utili-

de aplicações (ASP) incluindo software para permitir

zador, perfis pessoais, realidade virtual, realidade mis-

ou facilitação de o partilha e exibição da localização

ta e conteúdo e dados de realidade aumentada; servi-

de um usuário, planeando atividades com outros utili-

ços informáticos, nomeadamente criação de comuni-

zadores e fazendo recomendações; serviços de prove-

dades virtuais para que os utilizadores registados pos-

dor de serviços de aplicação incluindo software para

sam organizar grupos e eventos, participar em debates,

capacitação ou facilitação de o mapeamento social e

obter parecer dos seus pares e participar em redes so-

de destinos; fornecedor de serviços de aplicações

ciais, empresariais e comunitárias; serviços informáti-

(ASP) incluindo software para permitir ou facilitação

cos, nomeadamente curadoria de conteúdos e anúncios

de interacção e comunicação entre humanos e plata-

on-line definidos pelo utilizador e criação de “feeds”

formas de IA (inteligência artificial), nomeadamente,

de redes sociais; serviços informáticos, nomeadamente

bots, agentes virtuais e assistentes virtuais; serviços de

hospedagem de recursos da Web on-line para terceiros
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para a organização e realização de reuniões, eventos e

mento de objectivos e estatísticas de exercício físico,

debates interactivos através da Internet e de redes de

saúde e bem-estar; software não descarregável para

comunicação; serviços de TI (tecnologias de informa-

criar programas de treino de exercício físico personali-

ção), nomeadamente, fornecimento de informações

zados; software não disponível para descarregar para

nos domínios da tecnologia e do desenvolvimento de

criar, gerir e acessar grupos privados criados e admi-

software através da Internet; desenvolvimento de sof-

nistrados por utilizadores em comunidades virtuais;

tware informático; criação, manutenção e hospedagem

software não descarregável para encomenda e / ou

de um website e outras redes informáticas e de comu-

compra de produtos e serviços; software não descarre-

nicação electrónica incluindo informações, hiperliga-

gável para processamento de pagamentos eletrónicos;

ções on-line e recursos electrónicos no domínio dos

software não descarregável para fornecer um mercado

desportos e do exercício físico; criação, manutenção e

virtual; software não descarregável para fornecer ser-

hospedagem de um site interativo e outras redes de co-

viços de treino pessoal, exercícios e avaliações da for-

municação electrónica e de computador que permitem

ma física; software não descarregável para redes so-

aos utilizadores entrar, acessar, monitorizar o progres-

ciais, criação de uma comunidade virtual e transmis-

so, monitorizar e gerar informações e realizações so-

são de áudio, vídeo, imagens, texto e dados; software

bre saúde, condicionamento da forma física, exercícios

não descarregável para transmissão de fluxo contínuo

pessoais, desportos e actividades atléticas; criação,

de conteúdos de entretenimento multimédia; software

manutenção e hospedagem de um website interactivo e

não descarregável para transmitir, partilhar, receber,

outras redes de comunicação electrónica e de compu-

descarregar, exibir, interagir e transferir conteúdos,

tador que permitem aos utilizadores competir e com-

textos, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisu-

parar informações atléticas e objectivos atingidos com

ais, obras literárias, dados, arquivos, documentos e

outros utilizadores; concepção e desenvolvimento de

obras electrónicas; fornecimento de plataformas de

hardware e software de realidade aumentada; concep-

compra de anúncios on-line, nomeadamente, forneci-

ção e desenvolvimento de hardware e software infor-

mento de programas de software não descarregáveis

mático; concepção e desenvolvimento de software

para permitir que compradores e vendedores de publi-

multimédia interactivo; concepção e desenvolvimento

c idade on-l i ne c omprem e venda m publ ic idade;

de hardware e software de realidade mista; concepção

software de computação em nuvem on-line não des-

e desenvolvimento de hardware e software de realida-

carregável para uso no armazenamento electrónico de

de virtual; serviços de partilha de arquivos, nomeada-

dados; software de computação em nuvem não descar-

mente, fornecimento de recursos on-line para terceiros

regável on-line para aplicações e ambientes de realida-

com tecnologia que permite aos utilizadores o upload

de virtual, mista e aumentada; software on-line não

e descarregamento de arquivos electrónicos; hospeda-

descarregável para uso no fornecimento de serviços

gem de conteúdo digital na Internet; serviços de mape-

retalhistas e de encomenda para uma ampla variedade

amento; consultadoria e concepção de hardware e

de bens de consumo; plataformas como um serviço

software para computadores móveis e dispositivos de

[PaaS] incluindo plataformas de software para uso na

comunicações móveis; conceppção de software de

compra e divulgação de publicidade; plataformas como

computadores portáteis e dispositivos de comunicação

um serviço [PaaS] incluindo software plataformas de

móveis para terceiros; software não descarregável para

software de computador para redes sociais, gestão de

apresentação, agregação, análise e organização de da-

conteúdo de redes sociais, criação de uma comunidade

dos e informações nos domínios da saúde, bem-estar,

virtual e transmissão de imagens, conteúdo audiovisu-

boa forma, actividade física, gestão de peso, sono e nu-

al e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensa-

trição; software não descarregável para facilitar a inte-

gens, anúncios, média, comunicações e informações

racção e comunicação entre humanos e plataformas de

publicitárias; plataformas como um serviço [PaaS] in-

inteligência artificial [AI], nomeadamente, bots, agen-

cluindo software plataformas de software para softwa-

tes virtuais e assistentes virtuais; software de compu-

re de comando e reconhecimento de voz, software de

tador não descarregável para compartilhar e exibir a

conversão de voz em texto, software de aplicação ca-

localização de um usuário, actividades de planeamen-

pacitado para voz para gestão de informações pesso-

to com outros usuários e fazer recomendações; softwa-

ais; plataformas como um serviço [PaaS] incluindo

re não descarregável para mapeamento social e de

plataformas de software para redes sociais e transmis-

destinos; software não descarregável para acompanha-

são de imagens, conteúdos audiovisuais, conteúdos de
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vídeo e mensagens; serviços de plataformas como um

meios eletrónicos on-line (serviços de TI); fornecimen-

serviço [PaaS] incluindo software para permitir aos

to de software on-line não descarregável para instalar,

utilizadores realizar negócios electrónicos e transac-

configurar e controlar hardware informático de uso no

ções de comércio electrónico; fornecimento de website

corpo e periféricos adaptados para o uso com compu-

interactivo que permite aos utilizadores inserir, aces-

tador de uso no corpo; fornecimento de sites on-line

sar, acompanhar o progresso, monitorizar e gerar in-

que dão aos utilizadores a capacidade de fazer upload,

formações sobre nutrição, calorias, saúde, condiciona-

modificar e partilhar conteúdo de realidade virtual,

mento da forma física, exercícios pessoais, desportos e

realidade mista e realidade aumentada, informações,

actividades atléticas e objectivos atingidos; forneci-

experiências e dados; fornecimento de software de as-

mento de uso de software não descarregável para for-

sistente pessoal; fornecimento de plataformas infor-

necer informações relativas a desportos, desenvolvi-

máticas de pesquisa como serviço para permitir que os

mento de capacidade atlética, treino físico e exercício

utilizadores solicitem e recebam fotos, vídeos, textos,

físico por meio de um website on-line e outras redes de

dados, imagens e obras electrónicas; fornecimento de

comunicação electrónica e de computador para conso-

plataformas informáticas de pesquisa como serviço

las de jogos, computadores pessoais, dispositivos digi-

para permitir aos utilizadores solicitar e receber con-

tais pessoais e telefones inteligentes; fornecimento de

teúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras au-

um site interactivo que permite aos utilizadores inse-

diovisuais, obras literárias, dados, arquivos, documen-

rir, acessar, rastrear o progresso, monitorizar e gerar

tos e obras electrónicas; fornecimento de software não

calorias, condicionamento da forma física, exercícios

descarregável de assistente social; fornecimento de

pessoais e informações e realizações de actividades fí-

software não descarregável para facilitação de e orga-

sicas; fornecimento de um serviço de rede on-line que

nizar o financiamento e distribuição de angariação de

permite aos utilizadores transferir dados de identidade

fundos e doações; fornecimento de software não des-

pessoal e partilhar dados de identidade pessoal com e

carregável para serviços de arrecadação de fundos de

entre várias instalações on-line; fornecimento de ser-

beneficência on-line e serviços de doação financeira;

viços de pesquisa informática personalizados, nomea-

fornecimento de acesso temporário a software não

damente, pesquisa e recuperação de informações me-

descarregável para serviços de mapeamento; forneci-

diante pedido específico de utilizador através da Inter-

mento de acesso temporário a software não descarre-

net; fornecimento de informações a partir de índices

gável e hospedagem de recursos on-line para permitir

pesquisáveis e bases de dados de informações, incluin-

que os utilizadores acessem e descarreguem software

do texto, documentos electrónicos, bases de dados,

informático; fornecimento de acesso temporário a

gráficos, suportes electrónicos, imagens e conteúdos

software não descarregável que permite o desenvolvi-

audiovisuais através da Internet e redes de comunica-

mento, avaliação, teste e manutenção de software de

ção; fornecimento de motores de pesquisa na Internet;

aplicação móvel para dispositivos informáticos portá-

fornecimento de software não descarregável para per-

teis, nomeadamente, telefones celulares, telefones in-

mitir aos utilizadores realizar transacções comerciais

teligentes, computadores portáteis e computadores em

electrónicas através da Internet e de redes de comuni-

forma de tablet; fornecimento de acesso temporário de

cações; fornecimento de meios eletrónicos on-line com

software informático não descarregável para partilhar

tecnologia que permite aos utilizadores on-line criar

e exibir a localização de um utilizador, actividades de

perfis pessoais com informações de redes sociais e de

planeamento com outros utilizadores e fazer recomen-

negócios, para transferir e partilhar tais informações

dações; fornecimento de acesso temporário a software

entre vários meios eletrónicos on-line para participar

não descarregável para mapeamento social e de desti-

em redes sociais e gerir suas contas de redes sociais

nos; fornecimento de acesso temporário a software

(serviços de TI); fornecimento de meios eletrónicos

não descarregável para localização de conteúdo e edi-

on-line que dão aos utilizadores a capacidade de fazer

tores de conteúdo e para assinatura de conteúdo; for-

upload, modificar e partilhar áudio, vídeo, imagens fo-

necimento de acesso temporário de software de com-

tográficas, texto, gráficos e dados (serviços de TI); for-

putador não descarregável para acessar, coletar, exibir,

necimento de meios eletrónicos on-line com tecnologia

editar, ligar, modificar, organizar, marcar, transmitir

que permite aos utilizadores on-line criar perfis pesso-

em fluxo contínuo, partilhar, armazenar, transmitir e

ais com informações de redes sociais e de negócios e

de outra forma fornecer média electrónica, fotografias,

transferir e partilhar essas informações entre vários

imagens, gráficos, áudio, vídeos, conteúdos audiovisu-
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ais, dados e informações através da Internet e redes de

formático para acessar, navegar e pesquisar bases de

comunicação; fornecimento de acesso temporário a

dados on-line, conteúdo de áudio, vídeo e multimédia,

software de comércio electrónico não descarregável

jogos e aplicações de software, mercados de aplicações

para permitir que os utilizadores realizem transacções

de software; software como serviço (SaaS) incluindo

comerciais electrónicas através da Internet; forneci-

software informático para acessar, monitorizar, rastre-

mento de acesso temporário a software com reconhe-

ar, pesquisar, salvar e partilhar informações sobre tó-

cimento de localização não descarregável para pesqui-

picos de interesse geral; software como serviço (SaaS)

sa, determinação e partilha da localização de produ-

incluindo software para conectar, operar, integrar,

tos, serviços e eventos de interesse; fornecimento de

controlar e gerir dispositivos consumo electrónicos em

acesso temporário a software de aplicação não descar-

rede, dispositivos de clima doméstico e produtos de

regáveis para pesquisar e identificar pontos de interes-

iluminação por meio de redes sem fio; software como

se locais e baseados na localização, eventos, marcos

serviço (SaaS) incluindo software utilizado para con-

históricos, oportunidades de emprego, entretenimento,

trolar informações independentes controladas por voz

eventos culturais, compras e ofertas; fornecimento de

e dispositivos de assistente pessoal; software como

acesso temporário a software de aplicação não descar-

serviço (SaaS) para uso na concepção, criação e análi-

regáveis para fornecer informações meteorológicas

se de dados, métricas e relatórios nas áreas de saúde,

com base na localização; fornecimento de acesso tem-

exercício físico, sono, nutrição e bem-estar; serviços de

porário de software de aplicação não descarregáveis

software como serviço (SaaS) incluindo software para

para fornecimento, ligação ou transmissão de fluxo

enviar e receber mensagens electrónicas, notificações

contínuo de notícias ou informações de eventos actu-

e alertas; serviços de software como serviço (SaaS) in-

ais; fornecimento de acesso temporário de software

cluindo software para uso de um algoritmo para calcu-

não descarregável para modificação de fotografias,

lar e gerar dados para actividades desportivas, treino

imagens e conteúdo de áudio, vídeo e audiovisual com

físico, avaliações do nível de condicionamento da for-

filtros fotográficos e realidade virtual, realidade mista

ma física, exercício físico, recomendações de condicio-

e efeitos de realidade aumentada, nomeadamente, grá-

namento da forma física e definição de metas; serviços

ficos, animações, texto, desenhos, geotags, tags de me-

de software como serviço (SaaS), nomeadamente, hos-

tadados, hiperligações; fornecimento de acesso tempo-

pedagem de software para uso por terceiros para uso

rário a software não descarregável para tirar fotogra-

de um algoritmo para calcular e gerar dados para acti-

fias e gravar conteúdo de áudio, audiovisual e vídeo;

vidades desportivas, treino físico, avaliações do nível

fornecimento de acesso temporário a software não

de condicionamento da forma física, exercício físico,

descarregável para carregamento, descarregamento,

recomendações de condicionamento da forma física e

arquivo, transmissão e partilha de imagens, conteúdo

definição de metas; serviços de software como serviço

audiovisual e de vídeo e texto e dados associados; for-

(SaaS), nomeadamente, fornecimento de um website

necimento de acesso temporário de software não des-

personalizado e entrada móvel para indivíduos incluin-

carregável para transmissão de fluxo contínuo de con-

do software de análises de dados com base em métri-

teúdos de entretenimento multimédia; fornecimento

cas fisiológicas para fins de monitorizar a saúde; sof-

de acesso temporário a software e aplicações on-line

tware como serviço (SaaS) que permite aos utilizado-

não descarregáveis para mensagens instantâneas, pro-

res gerir contas de funcionários, programar e rastrear

tocolo de voz sobre Internet (VOIP), videoconferência

a participação dos funcionários e facilitação e gestão

e áudio-conferência; fornecimento de acesso temporá-

de programas corporativos de condicionamento da

rio a software não descarregável on-line para uso na

forma física e bem-estar; software como serviço para

concepção, gestão, medição, análise, divulgação e vei-

mensagens electrónicas; serviços de apoio técnico, no-

culação de publicidade de terceiros; fornecimento de

meadamente, resolução de problemas sob a forma de

acesso temporário a software não descarregável para

diagnóstico de problemas de hardware e software; ser-

tirar fotografias e gravar conteúdo de áudio, audiovi-

viços tecnológicos, nomeadamente, serviço de armaze-

sual e vídeo; fornecimento de serviços de motor de

namento de dados; cadeias de blocos como serviço

pesquisa na Internet; aluguer de software informático

[BaaS], nomeadamente, consultadoria e informações

que capacita utilizadores para o upload, edição e par-

de negócios no campo da tecnologia de cadeias de blo-

tilha de imagens, vídeos e conteúdo audiovisual;

cos [blockchain]; serviços informáticos, nomeadamen-

software como serviço (SaaS) incluindo software in-

te prestação de serviços de apoio técnico relacionados
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com a utilização de equipamento de comunicação; for-

na Internet, no domínio dos investimentos; forneci-

necimento de serviços de suporte técnico relacionados

mento de um site com informações sobre legislação

com a utilização de equipamento de comunicação; for-

de gestão de dados; consultadoria de conformidade

necimento de um site com informações sobre o desen-

regulamentar na área das moedas digitais, moedas vir-

volvimento de tecnologias de privacidade, segurança,

tuais, criptomoedas, activos digitais e cadeias de blo-

cadeias de blocos [blockchain] e contabilidade distri-

cos [blockchain], activos digitalizados, tokens digitais,

buída; serviços de autenticação.

cripto tokens e aplicações de tokens utilitários; serviço

[540] 商標 Marca :

de redes sociais online para investidores que permite
negociações financeiras e câmbio de moedas digitais,
moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e de
cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,
tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários; servi-

[300] 優先權 Prioridade : 2021/07/08，牙買加 Jamaica，編號

ços de verificação de identificação comercial; serviços

N.º 83739

de verificação de identidade; serviços de redes sociais
[210] 編號 N.º : N/192525

on-line; serviços de porteiro para terceiros, incluindo

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/01/07

providenciar marcações pessoais solicitadas e reser-

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

vas e fornecer informações específicas do cliente para

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

atender às necessidades particulares; fornecimento de

fornia 94025, United States of America

acesso a bases de dados informáticas e bases de dados

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

pesquisáveis on-line na área das redes sociais, apre-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

sentação de pessoas e encontros; serviços de apresen-

[511]

類別 Classe : 45

tação de pessoas, redes e encontros sociais; serviços de

[511]

服務 Serviços : Serviços de redes sociais e de agên-

redes sociais relativos a desportos, preparação física e

cias de encontros online; serviços de redes sociais,

actividades de treino fornecidas por meio de um site

apresentação de pessoas e de encontros fornecidos

da comunidade on-line e outras redes de comunicação

por meio do acesso a bancos de dados de computador

electrónicas e informáticas; serviços de verificação de

e bancos de dados pesquisáveis on-line nas áreas de

utilizadores [serviços de verificação de identidades];

redes sociais, apresentação de pessoas e de encontros;

serviços de consultadoria em matéria de políticas e

prestação de informações nas áreas de redes sociais e

regulamentos de redes sociais; desenvolvimento de

de apresentação de pessoas; prestação de serviços de

padrões para conteúdo de média social de terceiros;

redes sociais, nomeadamente, prestação de informa-

condução de procedimentos relativos a padrões relati-

ções no domínio do desenvolvimento pessoal, auto-

vos a conteúdo de média social de terceiros; serviços

-aperfeiçoamento, auto-realização, caridade, filantro-

jurídicos (excepto serviços de contenciosos).

pia, voluntariado, serviços públicos e comunitários e

[540] 商標 Marca :

actividades humanitárias; prestar serviços de portaria
para terceiros para satisfazer as necessidades dos particulares, nomeadamente, marcação de reservas, facilitação de compras pessoais, organização de entregas

[300] 優先權 Prioridade : 2021/07/08，牙買加 Jamaica，編號

pessoais, realização de arranjos pessoais solicitados,

N.º 83739

recomendações de produtos e serviços, fornecimento
de informações específicas do cliente para respon-

[210] 編號 N.º : N/193484

der às necessidades individuais; revisão de normas e

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/02/07

práticas relativo aos conteúdos de meios de comuni-

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

cação social; consultadoria de conformidade na área

地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

dos meios de comunicação social (serviços jurídicos,

lifornia 95014, United States of America

excepto serviços de contenciosos); serviços de con-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

sultadoria no domínio das redes sociais on-line e dos

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

serviços de comunicação social (relações pessoais);

[511]

類別 Classe : 11

redes sociais em linha no domínio dos investimentos,

[511]

產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aqueci-

especificamente, estabelecimento de contactos sociais

mento, arrefecimento, ar condicionado, humidificação,
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desumidificação, ventilação, cozinhar, refrigeração,

para o rosto; toalhetes, lenços de papel ou toalhetes de

secagem, canalização, fornecimento de água, e fins

limpeza pré-húmidos ou impregnados com cosméticos;

sanitários; lâmpadas, luminárias eléctricas, e lâmpa-

produtos para lavar frutas e vegetais; detergentes; pre-

das; fornos, aquecedores, aquecedores de água, humi-

parados e substâncias, todos para lavagem de roupa;

dificadores, desumidificadores, ares condicionados,

preparados para amaciamento de tecidos para uso em

ventoinhas eléctricas, e lareiras; fornos para cozinhar,

lavandaria; preparações para branquear; preparados

fogões, fornos (ranges) e torradeiras; refrigeradores e

para fins de lavagem de loiça; preparados para remo-

congeladores; máquinas de lavar loiça; máquinas de

ver nódoas; preparados para lavagem à mão de roupa e

lavar loiça e secadores (de loiça); banheiras (hot tubs),

artigos têxteis; gomas para lavagem de roupa; toalhe-

banheiras (bathtubs), chuveiros, pias lava-loiças, e pe-

tes impregnados com preparações e substâncias para

ças para os mesmos.

limpeza e polimento.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/195039
[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, roxo, rosa, azul e
verde.

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/09
[730] 申請人 Requerente : 歐夫懷特有限責任公司
OFF-WHITE, LLC

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/19，牙買加 Jamaica，編號

地址 Endereço : 美國10601紐約白原市#100漢密頓大街

N.º 84986

360號
[210] 編號 N.º : N/194702

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/03

United States

[730] 申請人 Requerente : Unilever IP Holdings B.V.

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業 comercial

地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands

[511]

類別 Classe : 35

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[511]

服務 Ser v iç o s : 服裝、鞋、帽、包、時裝配件、家居裝飾

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

品、家居用品、眼鏡、珠寶、蠟燭、香水、古龍水、化妝品、

[511]

類別 Classe : 3

彩妝用品、護膚用化妝劑、香精油、化妝用具、美髮手工

[511]

產品 Produtos : Sabonetes; sabonetes para realçar a cor

具、修指甲成套工具、百花香、香、芳療用之香精油、香薰

de tecidos; preparações para limpar, polir, desengor-

藤條、室內用芳香劑、及香皂之零售服務；服裝、鞋、帽、

durar e raspar; produtos de perfumaria; óleos essen-

包、時裝配件、家居裝飾品、家居用品、眼鏡、珠寶、蠟

ciais; desodorizantes e anti-transpirantes; preparados

燭、香水、古龍水、化妝品、彩妝用品、護膚用化妝劑、香

para o cuidado dos cabelos; champôs e amaciadores;

精油、化妝用具、美髮手工具、修指甲成套工具、百花香、

produtos para colorir o cabelo; produtos para pentea-

香、芳療用之香精油、香薰藤條、室內用芳香劑、及香皂

dos; preparados de toilette não medicinais; preparados

之線上零售服務；為商品及服務之買方和賣方提供線上

para banho e duche; preparados para o cuidado da

市集；以虛擬商品為特色的線上零售商店服務，即化妝

pele não medicinais; óleos, cremes e loções para a pele

品、美容用具、化妝製劑、香水、古龍水、人體用除臭劑、

não medicinais; preparados para barbear; preparados

香皂、磨砂膏、護膚乳液、精油、室內香氛、熏香、百花

para antes e depois de barbear; colónia; preparados

香、空氣芳香劑、美容產品、蠟燭、手提包、服飾配件、服

depilatórios; preparados para bronzeamento e pro-

裝、鞋、髮飾和家居用品；透過使用區塊鏈軟體技術及智

tecção solar; cosméticos; preparados de maquiagem e

慧合約經營提供數位資產、收藏品及非同質化代幣的交

preparados para remover maquiagem; vaselina para

易和註冊服務的線上市集；拍賣。

uso cosmético; preparados para o cuidado dos lábios

[540] 商標 Marca :

não medicinais; pó de talco não medicinais; algodão
para fins cosméticos; cotonetes para fins cosméticos;
lenços, pensos ou toalhetes impregnados ou pré-humedecidos com produtos de limpeza pessoal ou loções
cosméticas; máscaras de beleza, máscaras de beleza

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、深紅色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/195042

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

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/09

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais

[730] 申請人 Requerente : 歐夫懷特有限責任公司

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e

OFF-WHITE, LLC

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas

地址 Endereço : 美國10601紐約白原市#100漢密頓大街

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais;

360號

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de

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

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e

United States

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

活動 Actividade : 商業 comercial

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

[511]

類別 Classe : 35

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos;

[511]

服務 Ser v iç o s : 服裝、鞋、帽、包、時裝配件、家居裝飾

software de computador; software informático para

品、家居用品、眼鏡、珠寶、蠟燭、香水、古龍水、化妝品、

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

彩妝用品、護膚用化妝劑、香精油、化妝用具、美髮手工

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

具、修指甲成套工具、百花香、香、芳療用之香精油、香薰

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

藤條、室內用芳香劑、及香皂之零售服務；服裝、鞋、帽、

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

包、時裝配件、家居裝飾品、家居用品、眼鏡、珠寶、蠟

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

燭、香水、古龍水、化妝品、彩妝用品、護膚用化妝劑、香

vimento de programas informáticos; software de jogos

精油、化妝用具、美髮手工具、修指甲成套工具、百花香、

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia

香、芳療用之香精油、香薰藤條、室內用芳香劑、及香皂

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de

之線上零售服務；為商品及服務之買方和賣方提供線上

computador; dispositivos periféricos para computador,

市集；以虛擬商品為特色的線上零售商店服務，即化妝

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

品、美容用具、化妝製劑、香水、古龍水、人體用除臭劑、

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes,

香皂、磨砂膏、護膚乳液、精油、室內香氛、熏香、百花

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

香、空氣芳香劑、美容產品、蠟燭、手提包、服飾配件、服

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

裝、鞋、髮飾和家居用品；透過使用區塊鏈軟體技術及智

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

慧合約經營提供數位資產、收藏品及非同質化代幣的交

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis

易和註冊服務的線上市集；拍賣。

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos

[540] 商標 Marca :

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodificadores
(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo;
acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição
de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias;
pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、深紅色，如圖所示。

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs
de exibição montados e fones de ouvido para uso com

[210] 編號 N.º : N/195072

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/10

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis,

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e

地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

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

lifornia 95014, United States of America

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

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

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos

[511]

類別 Classe : 9

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas;

[511]

產品 Produtos : Computadores; hardware de computa-

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis;

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

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco,

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

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir
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sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo;

plificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; fios

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos

lações eléctricas para o controlo remoto de operações

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

industriais; para-raios; electrolisadores; extintores de

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais;

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de

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

apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores [apa-

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

relhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de

os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas;

controlo remoto para controlar computadores, tele-

retardadores de carro com controlo remoto portáteis;

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos

de voz para controle de operações dispositivos electró-

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

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

utilizáveis para controlar computadores, telefones

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento,

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização;

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensida-

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

de da luz eléctrica); aparelhos de controle da electri-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais

cidade; tomadas eléctricas; interruptores eléctricos e

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos

electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas

para armazenamento de dados; chips de computador;

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

para utilização com todos os produtos atrás referidos;

gurança e de vigilância residencial.

interfaces para computadores, periféricos para com-

[540] 商標 Marca :

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais
móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios
inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/13，列支敦士登 Listenstaine，

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

編號N.º 2021-732

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a monitores de computador; capas, sacos, estojos,
capas protectoras, correias e cordões para computa-

[210] 編號 N.º : N/195375

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/18

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios

[730] 申請人 Requerente : Maserati S.p.A.

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

地址 Endereço : Via Ciro Menotti n.º 322, 41121 Mo-

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

dena, Itália

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

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar

[511]

類別 Classe : 12

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar

[511]

產品 Produtos : Veículos automóveis; automóveis e

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos

suas peças estruturais; veículos utilitários desportivos;

para aparelhos operados com moedas; máquinas para

carros desportivos, veículos eléctricos; carros desca-

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas

potáveis; carros de corrida motorizados; assentos de

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de

segurança para crianças para automóveis; capas para

escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e

assentos de automóveis; suportes para transporte de

instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos

esquis para automóveis; suspensões de veículos; sa-

electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício

cos ou almofada de ar (“airbags”); dispositivos de

[para circuitos integrados]; circuitos integrados; am-

segurança para automóveis, nomeadamente cintos de
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segurança para assentos de automóveis, dispositivos

teriores de automóveis; bicicletas; bicicletas eléctricas;

de alarme contra roubo para veículos; sistemas de

motociclos; iates; ciclomotores; trotinetes e lambretas

aviso sonoro para veículos; sistemas antibloqueio de

motorizadas (“motor scooters”) (veículos); trotinetes

travões para automóveis [ABS]; cadeados antirroubo

de empurrar (“push scooters”) [veículos]; monoci-

para utilização em volantes de automóveis; persianas

clos eléctricos auto-equilibrados; pranchas com duas

para automóveis; tejadilhos solares para automóveis;

rodas e trotinetes eléctricas auto-equilibradas (“self-

componentes de decoração estética e conforto para

-balancing scooters”) (veículos); trenós de pé; veículos
blindados.

interiores de automóveis; porta-luvas para automóveis; isqueiros para automóveis; motores para veículos

[540] 商標 Marca :

terrestres; correias de transmissão para veículos terrestres; depósitos de combustível para veículos; caixas
de velocidade; manípulos de alavanca de mudanças
de velocidade para automóveis; chassis de veículos;
suspensões de rodas; braços ou suportes de suspensão

[210] 編號 N.º : N/195379

para veículos; sistemas de suspensão para automóveis;

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/18

molas amortecedoras para veículos; amortecedores

[730] 申請人 Requerente : Interbasic Holding Srl

para veículos; molas helicoidais ou em espiral para

地址 Endereço : Strada Setteca m i n i n.º 116, 63811

suspensões de veículos terrestres; volantes; cremalhei-

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

ras e esterços de direção para veículos; transmissões

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

para veículos; transmissões diferenciais para veículos

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

terrestres; eixos para veículos terrestres; braços de

[511]

類別 Classe : 25

arrasto e eixos para suspensões para veículos; em-

[511]

產品 P rodutos : Blusões; cam isolões e macacões;

braiagens para veículos terrestres; eixos; carroçaria;

calças; saias; vestidos; casacos; sobretudos; parcas

portas de veículos; painéis de tejadilho para auto-

(“parkas”); camisas; roupa interior; fatos de banho;

móveis; capôs de automóvel; portas de bagageira de

robes e roupões; xailes; cachecóis e lenços (vestuário);

veículos; guarda-lamas; armações de segurança contra

gravatas; sapatos; saltos e sapatos de salto alto; calçado

capotagem para condutores e passageiros para veícu-

ou sapatos de praia; sapatilhas de ginástica; botas; bo-

los; maçanetas ou puxadores de portas, para veículos;

tas de esqui; botinas ou botas de cano curto; sandálias;

espelhos retrovisores laterais, para veículos; espelhos

sandálias de banho; viseiras (chapelaria); blusões em

retrovisores; pára-choques dianteiros e traseiros para

couro; calças em couro; cintos em couro; cintos; blu-

veículos; protectores de pára-choques dianteiros e

sões acolchoados; dólmans (“stuff jackets”); calças de

traseiros para veículos; painéis laterais de veículo;

ganga (“jeans”); camisolas (“sweaters”); vestidos de

protecções solares para pára-brisas de automóveis; de-

noite; camisas de manga curta abotoadas à frente; ca-

flectores de ar para veículos; pára-brisas; disruptores

misolas (“sweat shirts”); camisas interiores; camisetas

de circulação de ar (“spoilers”); asas aerodinâmicas

com gola (“polo shirt”); casacos desportivos (“bla-

ou carenagens para automóveis (peças para veículos);

zers”); camisas de desporto; sapatos em borracha; ga-

conjuntos para carroçarias (“body kits”) compostos

lochas; sapatos de golfe; sapatos de basquetebol; sapa-

por peças estruturais externas de automóveis; bombas

tos de rugby; sapatos de pugilismo; sapatos de basebol;

de ar para automóveis; travões para automóveis; pas-

sapatos de corridas de pista; sapatos de trabalho; sapa-

tilhas ou calços de travão para automóveis; discos de

tos para hóquei em campo; sapatos de andebol; luvas

travão, para veículos; forro de calços de travões para

de Inverno; casacos em couro; saias em couro; blusas

veículos; discos ventilados de travão para automóveis;

em couro; gabardinas em couro; casacos compridos

condutas de ar de travagem para automóveis; tubos de

em couro; sobretudos em couro; suspensórios em cou-

travão para automóveis, não sendo peças de motores;

ro para vestuário; fatos; capas e capotes; gabardinas;

unidades hidráulicas de travagem para automóveis;

pulôveres; camisetas (“T-shirts”); blusas; pijimas tipo

pedais de acelerador, para veículos; pedais de travão,

“baby-doll”; roupões de banho; vestuário de banho;

para veículos; pedais de embraiagem, para veículos;

lingerie e negligé; robes de noite; vestidos inteiros; ves-

jantes; assentos para veículos; peças de plástico para

tidos de duas peças; laços e gravatas; fatos de homem;

veículos, nomeadamente componentes de decoração e

camisas formais; corpetes (“body suits”); calções;

protecção em plástico extrudadas para exteriores e in-

sapatos de atletismo; chinelos e sapatos de quarto; pro-
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tectores de sapatos (não cirúrgicos); sapatos de salto

inteligentes, computadores portáteis e computadores

baixo; sapatos em couro; socas e tamancos de madeira;

em forma de tablet; software descarregável para uso

sapatos para pesca; sapatos formais; sapatos de alpinis-

como interface de programação de aplicações (API);

mo; sapatos de verniz; palmilhas; solas para calçado;

software descarregável para organização de eventos,

gáspeas de calçado; saltos para sapatos e botas; peças

pesquisa de eventos, calendário e gestão de eventos;

antiderrapantes para sapatos e botas; biqueiras para

software descarregável para criação, edição, upload,

calçado; sapatos de chuva; sapatos de palha; botas para

descarregar, acesso, visualização, publicação, exibição,

a neve; botas de futebol; botas de atilhos; sapatos ou

marcação, blogue, transmissão em fluxo contínuo, hi-

sandálias de esparto ou corda; luvas; luvas de couro;

perligação, anotação, indicação de sentimento, comen-

mitenes; chapéus e bonés; chapéus e bonés em couro.

tário, interacção, incorporação e partilha ou de outra

[540] 商標 Marca :

forma fornecer média electrónica, imagens, conteúdos
de vídeo, áudio, audiovisual, dados e informações via
Internet e redes de comunicação; software descarregável para localização de conteúdos, editores de conteú-

[210] 編號 N.º : N/195442

dos e para assinatura de conteúdos; software descarre-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/21

gável para criar e gerir perfis de média social e contas

[730] 申請人 Requerente : Impossible Foods Inc.

de utilizador; equipamento interactivo de fotografia e

地址 Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City,

vídeo, nomeadamente, quiosques para captura, carre-

California 94063 U.S.A.

gamento, edição, impressão e partilha de imagens e ví-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

deo digitais; software descarregável para transmissão

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

em fluxo contínuo de conteúdos de entretenimento

[511]

類別 Classe : 30

multimédia, conteúdo audiovisual, conteúdo de vídeo

[511]

產品 Produtos : Produtos não lácteos, nomeadamente,

e texto e dados associados; software descarregável

maionese sem ovo e sem produtos lácteos, produtos de

para permitir a transmissão de conteúdo e dados de

confeitaria congelados não lácteos, pudins de sobre-

imagens, áudio, audiovisuais e vídeo; software descar-

mesa não lácteos e sucedâneos de gelados.

regável para modificação de fotografias, imagens e

[540] 商標 Marca :

conteúdo de áudio, vídeo e audiovisual; software descarregável para uso na captura e edição de fotografias
e gravação e edição de vídeos; software descarregável

[300] 優先權 Prioridade : 2021/09/22，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 97/040,318

para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo
e texto; software descarregável para recolha, gestão,
organização, sincronização e armazenamento de dados

[210] 編號 N.º : N/195581

e informações; software de comércio electrónico des-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/24

carregável para permitir que os utilizador realizem

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

transações comerciais electrónicas por meio de uma

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

rede global de comunicação e informática; software

fornia 94025, United States of America

descarregável e software de aplicação móvel que for-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

nece um mercado virtual; software descarregável para

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

enviar e receber mensagens electrónicas, alertas, noti-

[511]

類別 Classe : 9

ficações e lembretes; software descarregável para par-

[511]

產品 Produtos : Aplicações descarregáveis destinadas

tilha de arquivos; software de mensagens para descar-

a dispositivos móveis; hardware informático; software

regar; software de motor de busca para computador;

descarregável para redes sociais e criação e interacção

software descarregável para uso na criação, gestão,

com comunidades on-line; software descarregável para

medição e divulgação de publicidade de terceiros; ser-

criar, gerir e acessar grupos em comunidades virtuais;

vidor de publicidade, nomeadamente, um servidor de

ferramentas de desenvolvimento de software; software

computador para armazenar anúncios e apresentar

transferível para permitir o desenvolvimento, avalia-

anúncios em websites; software descarregável para

ção, teste e manutenção de software de aplicação mó-

c r ia r, pa r ti l ha r, d iv u lga r e publ ica r publ ic idade;

vel para dispositivos de comunicação electrónica por-

software descarregável para publicidade baseada em

táteis, nomeadamente, telefones celulares, telefones

geolocalização e promoção de produtos e serviços;
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software descarregável que permite que indivíduos,

jogos de realidade aumentada; dispositivos informáti-

grupos, empresas e marcas criem e mantenham uma

cos de uso no corpo constituídos principalmente por

presença on-line e interajam com comunidades on-line

software e ecrãs para ligação a computadores, compu-

para fins de marketing; software de realidade virtual

tadores em forma de tablet, dispositivos móveis e tele-

descarregável; software descarregável de realidade au-

fones celulares para permitir experiências de realidade

mentada; software descarregável de realidade mista;

virtual e de realidade aumentada; hardware e software

software de realidade virtual para entretenimento in-

para operar dispositivos sensores; dispositivos senso-

teractivo e jogos de realidade virtual; software de rea-

res electrónicos, câmaras, projectores e microfones

lidade aumentada para entretenimento interactivo e

para detecção, captura e reconhecimento de gestos, fa-

jogos de realidade aumentada; software descarregável

ciais e de voz; hardware e software para detecção de

para integração de dados electrónicos com ambientes

objectos, gestos e comandos do utilizador; software

do mundo real para fins de entretenimento, educação,

descarregável para jogos electrónicos sob a forma de

jogos, comunicação e redes sociais; software descarre-

jogos de vídeo, jogos de computador, jogos multimédia

gável de utilização que permita que computadores,

interativos e jogos de realidade virtual, aumentada e

consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de vídeo

mista; software informático para o controlo do funcio-

portáteis, computadores em forma de tablet, dispositi-

namento de dispositivos de áudio e de vídeo; software

vos móveis e telefones celulares forneçam experiências

de visualização de vídeos; software descarregável para

de rea l id ade v i r t u a l e de rea l id ade au ment ad a;

o acesso e visualização de texto, imagens e dados elec-

software descarregável para operar, configurar e gerir

trónicos relacionados com conferências na área do de-

headsets e controladores de realidade virtual; software

senvolvimento de software; software descarregável

descarregável para reconhecimento de gestos, rastrear

para converter linguagem natural em comandos execu-

a localização de objectos, controlo de movimento e vi-

táveis por máquina; software descarregável para facili-

sualização de conteúdo; software, firmware e hardware

tar a interacção e comunicação entre humanos e plata-

para uso em rastrear a localização e reconhecimento

formas de inteligência artificial [AI]; interface de pro-

v isua l, de voz, áud io, mov i mento, ol hos e gestos;

gramação de aplicações (API) para uso no desenvolvi-

software descarregável para navegar em ambientes de

mento de plataformas de inteligência artificial [AI],

realidade virtual e realidade aumentada; software des-

nomeadamente, bots, agentes virtuais e assistentes vir-

carregável que permita que os utilizadores experimen-

tuais; software de inteligência artificial, nomeadamen-

tem realidade virtual e a visualização, manipulação e

te, software de aprendizagem automática, software de

imersão da realidade aumentada; software descarregá-

percepção visual, software de reconhecimento de voz

vel para gravar, armazenar, transmitir, receber, exibir

ou l i ng u agem, sof t wa re de tom ad a de de c i sõ e s,

e analisar dados de hardware informático portátil;

software de tradução, software de reconhecimento de

software descarregável para uso na criação e concep-

toque, software de consulta de conversação, software

ção de software de realidade virtual e realidade au-

para converter linguagem natural em comandos execu-

mentada; interface de programação de aplicações

táveis por máquina e software de assistentes pessoais

(API) de software informático para o desenvolvimento

digitais; software descarregável de assistente virtual

de experiências de realidade virtual e realidade au-

que pode executar tarefas ou serviços em nome de um

mentada; hardware informático para jogos de realida-

utilizador que é activado pela entrada do utilizador,

de virtual; hardware informático para jogos de reali-

re c on he c i mento de lo c a l e i n for maç õ es on-l i ne;

dade aumentada; hardware informático para jogos de

software descarregável para fornecer informações ao

realidade mista; hardware informático de realidade

consumidor; software descarregável para fornecer ma-

virtual; hardware informático de realidade aumenta-

pas electrónicos; software descarregável com reconhe-

da; sensores de rastreamento de movimento para tec-

cimento de localização para pesquisar, determinar e

nologia de realidade virtual e realidade aumentada;

partilhar localizações; software descarregável para

hardware de realidade virtual, nomeadamente, head-

pesquisar e identificar oportunidades de emprego;

sets, óculos e controladores para participação em ex-

software descarregável para identificar e permitir que

periências de realidade virtual e jogos de realidade

os utilizadores entrem em contacto com entidades go-

virtual; hardware de realidade aumentada, nomeada-

vernamentais; software descarregável que fornece in-

mente, headsets, óculos e controladores para partici-

formações meteorológicas com base na localização;

par em experiências de realidade aumentada e jogar

software descarregável que fornece, liga ou transmite
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em fluxo contínuo notícias ou informações de eventos

ços de arrecadação de fundos de beneficência on-line

actuais; software de controlo paternal; software infor-

e serviços de doação financeira; software descarregá-

mático; sistemas operacionais informáticos; software

vel para facilitar chamadas de comunicações de voz

descarregável para permitir que dispositivos electróni-

sobre protocolo Internet [VoIP], vídeo-chamadas,

cos partilhem dados e comuniquem entre si; periféri-

mensagens de texto, mensagens instantâneas e servi-

cos adaptados para uso com computador; periféricos

ços de redes sociais on-line; equipamento de teleco-

de uso no corpo adaptados para uso com computador,

municações para fornecer acesso de terceiros e permi-

computadores em forma de tablet, dispositivos móveis

tir a transmissão de vídeo, dados e voz, redes de comu-

e telefones celulares; dispositivos de transmissão em

nicações globais, nomeadamente, computadores portá-

fluxo contínuo de média digital; headsets e auriculares;

teis e de acesso e terminais de telefones celulares, es-

hardware de exibição de vídeo, nomeadamente, con-

tações emissores-recetores de base e suas peças de rá-

troladores de vídeo [video drivers] para óculos de ví-

dio sem fios, emissores-recetores de dados, repetidores

deo; câmaras; baterias; estojos para baterias; pacotes

de dados, roteadores e comutadores, circuitos de

de bateria; dispositivos de baterias eléctricas recarre-

transmissão, circuitos integrados, hardware informáti-

gáveis, nomeadamente, baterias recarregáveis e fontes

co, clientes e servidores de nuvem móvel, multiplexa-

de alimentação portáteis; carregadores de bateria; pa-

dores, processadores de sinais digitais, processadores

cotes de baterias externas recarregáveis para uso com

de sinais de radiofrequência, circuitos de comutação

dispositivos electrónicos móveis; dispositivos de carre-

móveis, controladores eléctricos de tráfego aéreo, con-

gamento e gestão de energia para dispositivos electró-

troladores eléctricos de mobilidade, controladores

nicos móveis; suportes de carregamento para dispositi-

eléctricos de acesso, controladores eléctricos remotos,

vos electrónicos móveis; carregadores externos para

portas de rádio [radio ports], antenas, componentes

uso com computadores, computadores em forma de ta-

electrónicos de rádio, software para aplicações de tele-

blet, dispositivos móveis e telefones celulares; estojos

comunicações e redes centrais móveis compreendendo

de carregamento sem fios para uso com computadores,

emissores-recetores de dados, redes sem fios e entra-

computadores em forma de tablet, dispositivos móveis

das [gateways] para recepção, transmissão e gestão de

e telefones celulares; adaptadores de energia; adapta-

d a d o s, vo z e v íd e o; s of t wa re d e c o mu n ic a ç ão e

dores, cabos e conectores eléctricos; bolsas e estojos

hardware de comunicação para fornecer acesso à In-

adaptados para uso com dispositivos electrónicos mó-

ternet; equipamento de telecomunicações; receptores

veis; capas e estojos de proteção para dispositivos elec-

e transmissores de rádio; receptores de Sistemas de

trónicos móveis; suportes, braçadeiras, clips e estojos

Posicionamento Global [GPS]; software descarregável

de transporte especialmente adaptados para dispositi-

que permite aos utilizadores realizar transações de co-

vos electrónicos móveis; suportes de parede para mon-

mércio electrónico por meio da Internet e de redes de

tagem de dispositivos electrónicos móveis; suportes

comunicação; software descarregável que permite aos

para dispositivos electrónicos móveis; suportes para

utilizadores fazer pagamentos e transferir fundos;

dispositivos electrónicos móveis; controles remotos

software descarregável que permite aos utilizadores

para dispositivos electrónicos móveis; altifalantes de

on-line fazer pagamentos e transferir fundos em vários

áudio; cabos e conectores eléctricos de áudio e altifa-

sites e aplicativos móveis; software descarregável para

lantes; peças e acessórios de cabos electrónicos; cabos

processamento de pagamentos electrónicos; software

electrónicos; cabos para transmissão de sinais ópticos;

sob a forma de motor de consulta; software transferí-

cabos de alimentação e conectores de cabos; microfo-

vel para facilitar a aprendizagem automática; software

nes; receptores de áudio; transmissores de áudio; mo-

descarregável para construção de interfaces de utiliza-

nitor de vídeo montado na cabeça; receptores de sinais

dor; publicações electrónicas descarregáveis; software

electrónicos; receptores de vídeo; transmissores e re-

descarregável para sondagem de opinião; software

ceptores sem fios para reprodução de som e sinais;

descarregável que permite aos utilizadores publicar

sensores eléctricos; sensores para acompanhar movi-

perguntas com opções de resposta; equipamento in-

mentos físicos; cartões SIM; software descarregável

teractivo de foto e vídeo, nomeadamente, hardware de

para uso em gestão de relacionamento com o cliente

quiosque para captura, upload, edição, impressão e

(CRM); software descarregável para facilitar e organi-

partilha de imagens e vídeos digitais; software descar-

zar o financiamento e distribuição de angariação de

regável para a sincronização de dados entre uma esta-

fundos e doações; software descarregável para servi-

ção ou dispositivo remoto e uma estação ou dispositivo
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fixo ou remoto; software de comando e reconhecimen-

electrónicas em formato compatível com dispositivos

to de voz, software de conversão de voz em texto;

electrónicos portáteis e computadores; equipamento e

software de aplicação habilitados para voz para gestão

instrumentos de comunicação electrónica, nomeada-

de informações pessoais; software para a domótica e

mente dispositivos electrónicos digitais de uso no cor-

integração de dispositivos domésticos; software de co-

po para envio e recepção de ficheiros de texto, dados,

municação sem fios para a transmissão de voz, áudio,

áudio, imagem e vídeo; aparelhos e instrumentos de

vídeo e dados; software descarregável para uso no con-

telecomunicações, ou seja, altifalantes e microfones

trolo de dispositivos autónomos de informações con-

vendidos como componentes de computadores, dispo-

trolada por voz e assistentes pessoais; software descar-

sitivos electrónicos digitais portáteis e de uso no corpo

regável para reconhecimento de voz para uso em cone-

para o envio e recebimento de chamadas telefónicas,

xão com a transmissão de voz e dados; software des-

mensagens de texto, correio electrónico e outros dados

carregável para acessar, navegar e pesquisar bancos de

digitais, e para uso no fornecimento de acesso a Inter-

dados on-line, conteúdo de áudio, vídeo e multimédia,

net; blocos de notas electrónicos; agendas electrónicas;

jogos e aplicações para software e mercados de aplica-

aparelhos electrónicos de gravação de voz e de reco-

tivos para software; software descarregável para uso

nhecimento de voz; dispositivos electrónicos digitais

para conectar e controlar dispositivos electrónicos da

portáteis para registar, organizar, transmitir, manipu-

Internet das coisas (iot); software de aplicação infor-

lar, rever e receber texto, dados e arquivos digitais;

mático para dispositivos portáteis sem fios, nomeada-

hardware informático portátil; dispositivos electróni-

mente, software para controlar, integrar, operar, ligar

cos digitais de uso no corpo constituídos principal-

e gerir dispositivos de informação controlados por voz,

mente por software para alertas, mensagens, e-mails e

nomeadamente produtos de electrónica de consumo

lembretes e para gravar, organizar, transmitir, manipu-

inteligentes controlados por voz e ligados à nuvem e

lar, rever e receber texto, dados, áudio, imagem e ar-

assistentes pessoais electrónicos; software descarregá-

quivos digitais e monitores de visualização; software

vel para processamento, reprodução, sincronização,

descarregável para acesso, navegação e pesquisa em

gravação, organização, descarregar, upload, transmis-

bases de dados on-line; software descarregável para

são, transmissão em fluxo contínuo, recepção, repro-

acesso, monitorização, pesquisa, exibição, leitura, re-

dução e visualização de arquivos de texto, multimédia

comendação, partilha, organização e anotação de notí-

e de dados; software descarregável para programação

cias, desportos, meteorologia, comentários e outras in-

de televisão (TV) interactiva personalizada e para uso

formações, conteúdo de periódicos, blogues e websites

na exibição e manipulação de média visual, imagens

e outros textos, dados, gráficos, imagens, áudios, víde-

gráficas, texto, fotografias, ilustrações, animação digi-

os e conteúdos multimédia; software descarregável

tal, videoclips, filmagens e dados de áudio; software

para criação, programação, distribuição, descarregar,

descarregável sob a forma de uma aplicação móvel

transmissão, recepção, reprodução, edição, extração,

para serviços de telecomunicações para fornecimento

codificação, descodificação, exibição, armazenamento

de transmissão de voz, dados, vídeo e conteúdos mul-

e organização de texto, dados, gráficos, imagens, áu-

timédia através da Internet e da World Wide Web para

dios, vídeos e conteúdos multimédia, publicações elec-

computadores ou outros produtos portáteis de electró-

trónicas e jogos electrónicos; aparelhos de gravação,

nica de consumo; software descarregável para pesqui-

transmissão ou reprodução de som ou imagens; apare-

sa de guias de exploração de entretenimento de televi-

lhos para transmissão de comunicação; aparelhos para

são; software descarregável para pesquisar, localizar,

armazenamento de dados, nomeadamente, dispositi-

compilar, indexar, correlacionar, navegar, obter, des-

vos electrónicos digitais portáteis e de uso no corpo

carregar, receber, codificar, descodificar, reproduzir,

para o armazenamento de ficheiros de texto, dados,

armazenar e organizar texto, dados, imagens, gráficos,

áudio, imagem e vídeo; cadeias de blocos [blockchain];

áudio e vídeo numa rede informática global; software

software para cadeias de blocos [blockchain]; software

transferível para melhorar o acesso móvel à Internet

de s c a r regável na á rea d a s c adeia s de blo c o s

através de computadores, computadores portáteis e

[blockchain]; software descarregável para uso com moeda

dispositivos móveis de comunicação; software descar-

digitais, criptomoedas e moedas virtuais; software de

regável para formatar e converter conteúdo, texto,

serviços de carteira e armazenamento de moedas digi-

obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais,

tais; software descarregável para uso como carteira de

obras literárias, dados, arquivos, documentos e obras

criptomoedas; carteira de hardware de criptomoeda;
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software descarregável para uso como carteira digital;

software descarregável para gestão e validação de mo-

software descarregável para uso como carteira electró-

edas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, activos

nica; programas de computador e software de aplica-

digitais, activos em cadeias de bloco [blockchain], acti-

ção informático descarregáveis para armazenamento

vos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e tran-

electrónico de dados; software descarregável para for-

sações de token utilitários; software descarregável

necer uma carteira digital; software descarregável

para criar e gerir contratos inteligentes [smart con-

para pagamento em moeda digital e serviços de câm-

tracts]; software descarregável para gestão de transa-

bio; software descarregável para uso na gestão de

ções de pagamento e câmbio; software e hardware

portfólios de moeda digital, moeda virtual, criptomoe-

descarregáveis para uso como carteira de moedas digi-

da, activos digitais e cadeias de blocos [blockchain],

tais, carteira de moedas virtuais, carteira de activos

activos digitalizados, tokens digitais, tokens criptográ-

digitais, carteira de tokens criptográficos e carteira

ficos e tokens utilitários; software descarregável para

utilitários; software descarregável para criar moedas

serviços de carteira electrónica; carteiras electrónicas

digitais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digita-

descarregáveis; software de plataformas de tecnologia

lizados, tokens digitais descentralizados e de código

de contabilidade distribuída [dlt]; software para uso

aberto para uso em transações em cadeias de blocos

com tecnologia de contabilidade distribuída [dlt];

[blockchain]; software de aplicação informático para

software descarregável que facilita a capacidade dos

plata for ma s ba seada s em c adeia s de bloc os

utilizadores de visualizar, analisar, registar, armaze-

[blockchain], nomeadamente, software para câmbio

nar, monitorizar, gerir, negociar e trocar moedas digi-

digital de itens virtuais; software descarregável para

tais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e

c r ia r, vender e ger i r tokens ou appc oi ns em blo-

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

ckchain; software descarregável para uso em platafor-

tokens digitais, tokens criptográficos e tokens utilitá-

ma financeira electrónica; software descarregável para

rios; software descarregável para enviar, receber, acei-

processamento de pagamentos electrónicos e para

tar, comprar, vender, armazenar, transmitir, negociar e

transferência de fundos de terceiros e para terceiros;

trocar moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ati-

software para plataformas de cadeias de blocos [blockchain];

vos digitais e blockchain, activos digitalizados, tokens

software descarregável para uso na gestão e implemen-

digitais, tokens criptográficos e tokens utilitários;

tação de transações de moedas digitais, moedas virtu-

software descarregável para implementação e registo

ais, criptomoedas, activos digitais e de cadeias de blo-

de transações financeiras; software descarregável para

cos [blockchain], activos digitalizados, tokens digitais,

uso em comércio financeiro; software descarregável

tokens criptográficos e tokens utilitários; software des-

para uso em negociações financeiras; software descar-

carregável para criar e gerir uma plataforma de ca-

regável para acesso a informações financeiras e dados

deias de blocos [blockchain] para uso na gestão de

e tendências de mercado; software descarregável para

contas de moedas digitais, moeda virtuais, criptomoe-

fornecer autenticação de partes em transações finan-

das, activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain],

ceiras; software descarregável para manutenção de re-

activos digitalizados, tokens digitalizados, cripto

gistos de transacções financeiras; software descarregá-

tokens e de token utilitários; software descarregável

vel para gestão de segurança criptográfica de transmis-

para gestão de contas de criptomoeda e de moeda di-

sões electrónicas em redes informáticas; software des-

gital; software descarregável para uso em pagamentos,

carregável para criptografar e permitir a transmissão

compras e investimentos através de moedas digitais,

segura de informações digitais pela Internet; software

moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e de

descarregável para permitir que os utilizadores calcu-

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

lem parâmetros relativos a transações financeiras;

tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários;

software descarregável para transferência electrónica

software descarregável para uso na gestão da conver-

de fundos; software descarregável para conversão de

são moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, ac-

moeda; software descarregável para recolha e distri-

tivos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], ac-

buição de dados; software descarregável para transa-

tivos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e

ções de pagamento; software descarregável para liga-

tokens utilitários em moeda forte [hard currency];

ção de computadores a bases de dados locais e redes

software para desenvolvimento, implementação e

informáticas globais; software descarregável para criar

gestão de sof t wa re de apl ic aç ão e i nteg raç ão de

bases de dados pesquisáveis de informações e dados;

software de aplicação para contas de moedas digitais,
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moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e de

de moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas,

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

activos digitais e cadeias de blocos [blockchain], acti-

tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários;

vos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e

software e hardware descarregável para uso em câm-

tokens utilitários; cripto tokens e tokens utilitários;

bio electrónico de moedas digitais, moedas virtuais,

software descarregável usado na auditoria de moedas

criptomoedas, activos digitais e de cadeias de blocos

digitais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digi-

[blockchain], activos digitalizados, tokens digitais,

tais e cadeias de blocos [blockchain], activos digitali-

tokens criptográficos e tokens utilitários; software des-

zados, tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitá-

carregável para uso como interface de programação de

rios; cripto tokens e tokens utilitários; servidor de

aplicações (API) para o desenvolvimento, teste, e inte-

anúncios, nomeadamente, um servidor informático de

gração de software de aplicação de cadeias de blocos

armazenamento de anúncios e apresentação de anún-

[blockchain]; hardware informático para moedas digi-

cios em websites; altímetros; interface de programação

tais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e

de aplicações (API) para software informático para

de cadeias de blocos [blockchain] e mineração de acti-

desenvolver e criar experiências de realidade virtual,

vos digitalizados; hardware de tokens de segurança;

realidade aumentada e realidade mista; interface de

conversores electrónicos de moeda; software descarre-

programação de aplicações (API) para software de fa-

gável, nomeadamente, plataformas financeira electró-

cilitação de serviços on-line para redes sociais e para

nicas que acomodam vários tipos de pagamento e

recuperar, upload, descarregar, aceder e gerir dados;

transações num telemóvel integrado, assistente digital

interface de programação de aplicações (API) para

pessoal (PDA) e ainda num ambiente Web; software

software de facilitação de serviços on-line para redes

descarregável para a criação de tokens para o uso no

sociais e para recuperar, upload, descarregar, aceder e

pagamento de produtos e serviços, e que podem ser

gerir dados; interface de programação de aplicações

objecto de negociação ou câmbio por valor em nume-

(API) para uso na construção de aplicações de softwa-

rário; software descarregável para gestão de pagamen-

re; óculos de realidade aumentada; headsets de reali-

tos de moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas,

dade aumentada; software de realidade aumentada;

activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], ac-

software de realidade aumentada para entretenimento

tivos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e

interactivo; software de realidade aumentada para

tokens utilitários, transferências de dinheiro e transfe-

navegar em um ambiente de realidade aumentada;

rências de mercadorias; software descarregável para

software de realidade aumentada para localização de

uso como interface de programação de aplicações

objectos, controlo de movimento e visualização de

(API) para uso na identificação de dispositivos de

conteúdo; software operativo de realidade aumentada

hardware informático; software descarregável para uso

para headsets de realidade aumentada; software de re-

na autenticação de acesso de utilizadores a computa-

alidade aumentada para os utilizadores experimenta-

dores e redes informáticas; software descarregável

rem a visualização, manipulação e imersão de realida-

para uso na facilitação de transações seguras; software

de aumentada; cabos, nomeadamente, cabos electróni-

descarregável para uso no acesso, leitura, monitoriza-

cos e cabos de ligação; estojos, correias, pulseiras e

ção e utilização tecnologia cadeias de blocos [blo-

braceletes para dispositivos electrónicos de monitori-

ckchain]; software e hardware descarregável para ges-

zação; software de aplicação informática para telefo-

tão de informações sobre identidade, direitos de aces-

nes inteligentes e dispositivos móveis nos domínios da

so a recursos e aplicações de informação e funcionali-

boa forma e do exercício, incluindo serviços de treino

dade de autenticação; software descarregável para ve-

pessoal, treino, sessões de exercício e avaliações da

rificação de identificação de rede, autenticação e servi-

forma física; software de aplicação para uso em conexão

ços de gestão para fins de segurança; software de au-

com a configuração e controlo de hardware informáti-

tenticação descarregável para controlar o acesso e as

co portátil e periféricos adaptados para uso com com-

comunicações com computadores e redes informáticas;

putadores de uso no corpo; hardware para exibição de

cartões de crédito e cartões de pagamento codificados

dados e vídeo; hardware para uso na medição do ritmo

magneticamente; dispositivos de criptografia; passes

cardíaco; hardware para uso na obtenção de electrocardio-

(tokens) de segurança [dispositivos de encriptação];

gramas; software informático de sistema operativo;

software descarregável para uso como token de segu-

equipamento periférico de computador para uso com

rança; software descarregável para o uso na emissão

relógios inteligentes, nomeadamente, braceletes de re-
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lógios inteligentes e pulseiras de relógios inteligentes;

ção ao tempo, ritmo, velocidade, passos dados, capaci-

periféricos adaptados para uso com computadores

dade atlética, calorias queimadas, agilidade, movimen-

para exibição de dados e vídeo; periféricos adaptados

to, equilíbrio, coordenação e flexibilidade; software e

para uso com computadores para dispositivos móveis

software de aplicação informático para telefones celu-

para exibição de dados e vídeo, especificamente peri-

lares e dispositivos digitais pessoais para monitorizar,

féricos usados na cabeça para dispositivos móveis para

carregar e baixar dados relacionados à actividade des-

exibição de dados e vídeo; periféricos adaptados para

portiva, treinamento físico e nível de condicionamento

uso com computadores para dispositivos móveis para

da forma física para a Internet e outras redes de comu-

acesso e transmissão de dados remotamente, nomea-

nicação electrónicas e de computador; software infor-

damente periféricos usados na cabeça para dispositi-

mático e software de aplicativo de computador que de-

vos móveis para acesso e transmissão de dados remo-

tecta os movimentos do utilizador durante a actividade

tamente; periféricos adaptados para uso com computa-

física, sessões de condicionamento da forma física,

dores para dispositivos móveis, nomeadamente, dispo-

exercícios, para fornecer pontuações e avaliações de

sitivos electrónicos, monitores, sensores e visores para

condicionamento da forma física personalizadas; software

detecção, monitorização, registo, exibição, medição e

e firmware, nomeadamente, programas de sistema

transmissão de posicionamento global, direção, distân-

operativo, software de sincronização de base de dados

cia, altitude, velocidade, informações de navegação,

e programas de sincronização de dados; ferramentas

informações meteorológicas, temperatura, nível de ac-

de desenvolvimento de software informático; software

tividade física, frequência cardíaca, frequência de pul-

para acesso, navegação e pesquisa em bases de dados

so, pressão arterial, calorias queimadas, passos dados

on-line; software informático para acessar, monitori-

e dados biométricos; periféricos adaptados para uso

zar, pesquisar, exibir, ler, recomendar, partilhar, orga-

com computadores para acesso e transmissão de dados

nizar e anotar notícias, desportos, meteorologia, co-

remotamente; software informático e software de apli-

mentários e outras informações, conteúdo de periódi-

cação informático para telefones celulares e dispositi-

cos, blogues e sites e outros textos, dados, gráficos,

vos digitais pessoais que fornecem uma avaliação de

imagens, áudio, vídeo e conteúdo multimédia; software

condicionamento da forma física e pontuação de con-

para comunicação com consolas de jogos em relação

dicionamento da forma física comparando desempe-

ao tempo, ritmo, velocidade, passos dados, capacidade

nhos atléticos anteriores e níveis de condicionamento

atlética, calorias queimadas, agilidade, movimento,

com futuros desempenhos atléticos e níveis de condi-

equilíbrio, coordenação e flexibilidade; software infor-

cionamento da forma física, e fornece conselhos e trei-

mático para criar, programar, distribuir, descarregar,

nos personalizados para melhoraria em áreas específi-

transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codifi-

cas de um determinado desporto ou actividade física;

car, descodificar, exibir, armazenar e organizar texto,

software informático e software de aplicação informá-

dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdo mul-

tico para telefones celulares e dispositivos digitais pes-

timédia e publicações electrónicas, e jogos electróni-

soais que monitorizam, rastreiam e comparam a activi-

cos; software informático para criar, editar, enviar,

dade desportiva e o nível de condicionamento da for-

baixar, acessar, visualizar, publicar, exibir, etiquetar,

ma física; software informático e software de aplicação

publicar em blogues, transmitir em fluxo contínuo, li-

informático para telefones celulares e dispositivos di-

gar, anotar, indicar sentimento, comentar, incorporar,

gitais pessoais que avaliam o nível de condicionamen-

transmitir e partilhar ou de outra forma fornecer mé-

to da forma física e capacidade atlética de um utiliza-

dia electrónica ou informações via computador, inter-

dor e fornece pontuações de condicionamento da for-

net e redes de comunicação; software para criar, gerir

ma física; software e software de aplicação informático

e interagir com uma comunidade on-line; software

para telefones celulares e dispositivos digitais pessoais

para exercício físico e gestão de peso; software para

que fornecem indicações, treinos e exercícios persona-

exercícios físicos, avaliações físicas e actividades

lizados para melhorar a pontuação de condicionamen-

desportivas; software para integração de dados elec-

to da forma física do utilizador; software informático e

trónicos com ambientes do mundo real para fins de

software de aplicação informático para telefones celu-

entretenimento, comunicação e redes sociais; software

lares e dispositivos digitais pessoais para comunicação

para gestão de informações sobre rastreamento, con-

com consolas de jogos, computadores pessoais, dispo-

formidade e motivação com um programa de saúde e

sitivos digitais pessoais e telefones celulares, em rela-

condicionamento da forma física; software para mo-
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dificar e permitir a transmissão de imagens e conteú-

po, índice de massa no corpo; software informático no

dos e dados de áudio, audiovisual e vídeo; software in-

campo da saúde, condicionamento da forma física,

formático para modificar fotografias, imagens e áudio,

exercícios e bem-estar para detecção, monitorização,

vídeo e conteúdo audiovisual com filtros fotográficos e

registo, exibição, medição e transmissão de posiciona-

efeitos de realidade virtual, realidade mista e realida-

mento global, direção, distância, altitude, velocidade,

de aumentada (AR), nomeadamente, gráficos, anima-

informações de navegação, temperatura, níveis de acti-

ções, texto, desenhos, geotags, tags de metadados, hi-

vidade física, frequência cardíaca, frequência de pulso,

perligações; software para acompanhamento, proces-

pressão sanguínea, calorias queimadas, passos dados e

samento, exibição, armazenamento e transmissão de

dados biométricos e para rastrear e gerir informações

dados relacionados à actividade física de um utiliza-

sobre saúde, condicionamento da forma física, exercí-

dor; software para processamento de imagens, gráfi-

cios e programas de bem-estar; software informático

cos, áudio, vídeo e texto; software para envio e recep-

que detecta os movimentos do utilizador durante a ac-

ção de mensagens electrónicas, gráficos, imagens, con-

tividade física, sessões de condicionamento da forma

teúdos áudio e audiovisuais através do computador, da

física, exercícios, para fornecer pontuações e avalia-

Internet e de redes de comunicação; software para en-

ções de condicionamento da forma física personaliza-

vio e recepção de mensagens electrónicas, alertas, no-

das; software informático que avalia o nível de condi-

tificações e lembretes; software informático para de-

cionamento da forma física e capacidade atlética de

tecção, monitorização, registo, exibição, medição e

um utilizador e fornece pontuação de condicionamen-

transmissão de posicionamento global, direcção, dis-

to da forma física; software de monitorização, rastrea-

tância, altitude, velocidade, informações de navegação,

mento e de comparação da actividade desportiva e o

informações meteorológicas, temperatura, níveis de

nível de condicionamento da forma física; software in-

actividade física, frequência cardíaca, pulsação, pres-

formático para fornecimento de avaliação de condicio-

são arterial, calorias queimadas, medidas tomadas e

namento e pontuação de condicionamento da forma

dados biométricos; software para instalação, configu-

física, comparando desempenhos atléticos anteriores e

ração, operação e controle de dispositivos móveis, dis-

níveis de aptidão com desempenhos atléticos futuros e

positivos de uso no corpo, telefones celulares, compu-

níveis de aptidão, e fornece conselhos e exercícios per-

tadores e periféricos adaptados para uso com compu-

sonalizados para melhorar em áreas específicas de um

tador; software para redes sociais e interacção com co-

determinado desporto ou actividade física; software

munidades on-line; software para recolha, gestão, edi-

informático para fornecimento de indicações, treina-

ção, organização, modificação, transmissão, partilha e

mento e exercícios personalizados para melhorar a

armazenamento de dados e informações; software in-

pontuação de condicionamento da forma física do uti-

formático para o redirecionamento de mensagens, e-

lizador; software para permitir o acesso, exibição, edi-

-mail da Internet, outros dados para um ou mais dis-

ção, ligação, partilha e, de outra forma, o fornecimen-

positivos electrónicos de comunicação sem fios portá-

to de média e informações electrónicas através da In-

teis de um armazenamento de dados em ou associado

ternet e de redes de comunicações; software para per-

a um computador pessoal ou servidor; software para

mitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manuten-

rastrear e gerir informações relacionadas a programas

ção de software de aplicação móveis para dispositivos

de saúde, condicionamento da forma física e bem-es-

portáteis de comunicação electrónica, nomeadamente,

tar; software informático para uso sob a forma de um

telefones celulares, computadores portáteis e compu-

interface de programação de aplicações (API); softwa-

tadores em forma de tablet; software para melhorar as

re informático para uso na criação, gestão, medição e

capacidades audiovisuais de aplicações multimédia,

divulgação de publicidade de terceiros; software para

nomeadamente, para a representação tridimensional

visualização de imagens e fotografias digitais, forneci-

de gráficos, imagens fixas e imagens em movimento

do como actualizações para ou em combinação com

fornecidas como actualizações para ou em combinação

dispositivos sob a forma de aparelhos de visualização

com ecrãs sob a forma de aparelhos de visualização de

de vídeo para fixação à cabeça; software para entrega

vídeo para fixação à cabeça; software informático, software

de conteúdo, dados e informações sem fios; software

informático descarregável e software de aplicação

para comunicação de dados sem fios para receber, pro-

móvel para criar, gerir e aceder a grupos em comuni-

cessar, transmitir e exibir informações relacionadas

dades virtuais; software informático, nomeadamente,

com condicionamento da forma física, gordura no cor-

uma aplicação que fornece funcionalidades de re-
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des sociais; software informático, nomeadamente, uma

lidade padrão, realidade aumentada e realidade mista;

interface interpretativa para facilitar a interacção en-

software de aplicação informático descarregável para

tre humanos e máquinas; software, nomeadamente,

óculos inteligentes, sistemas de visualização ocular e

ferramentas de desenvolvimento de software para a

aparelhos de visualização de vídeo para fixação à ca-

criação, depuração e implementação de software de

beça para a geração e exibição de realidade padrão,

aplicação para óculos inteligentes, ecrãs ópticos [near

realidade aumentada, conteúdo de realidade mista;

eye displays], aparelhos de visualização de vídeo para

software de aplicação descarregável para óculos inteli-

fixação à cabeça, e telefones inteligentes; computado-

gentes, ecrãs ópticos [near eye displays] e aparelhos de

res, nomeadamente, relógios inteligentes; cabos de co-

visualização de vídeo para fixação à cabeça para co-

nexão; óculos de vídeo digital; óculos de vídeo digital,

municação com outros óculos inteligentes, ecrãs ópti-

aparelhos de visualização de vídeo para fixação à ca-

cos [near eye displays] e aparelhos de visualização de

beça, nomeadamente, micro ecrãs [micro screens] e

vídeo para fixação à cabeça; software informático des-

óptica associada, headsets de realidade virtual, elec-

carregável para permitir a captura, armazenamento e

trónicos associados, nomeadamente, cabos de conexão

transmissão de fotografias, vídeos, dados e informa-

e adaptadores, software e firmware para exibição de

ções com dados biométricos, de saúde e outros dados

jogos de vídeo, média electrónica e imagens; software

de desempenho de utilizador sobrepostos e integrados

de aplicação informático descarregável para telefones

na gravação; software descarregável para visualização

celulares, telefones inteligentes, computadores, com-

e interacção com um feed de imagens, conteúdo de áu-

putadores sob a forma de tablet, óculos inteligentes,

dio, audiovisual e vídeo e texto e dados associados;

óculos de vídeo digital, dispositivos electrónicos digi-

software informático, nomeadamente, aplicação móvel

tais de uso no corpo, nomeadamente, óculos, óculos de

descarregável para instalação, configuração e controle

protecção e headsets, aparelhos de visualização de ví-

de hardware informático portáteis e periféricos de uso

deo para fixação à cabeça, sistemas de visualização

no corpo adaptados para uso com computador; cabos

ocular, redes de comunicações, serviços de computa-

eléctricos; adaptadores eléctricos; dispositivos de mo-

ção em nuvem, e sistemas informáticos para comuni-

nitorização electrónica que incorporam indicadores

cação entre os dispositivos, redes e serviços; software

que acendem e mudam de cor com base nos níveis de

de aplicação informático descarregável para óculos in-

actividade cumulativa dos utilizadores; dispositivos de

teligentes, ecrãs ópticos [near eye displays] e aparelhos

monitorização electrónica que incorporam micropro-

de visualização de vídeo para fixação à cabeça para

cessadores, mostradores digitais e celerímetros, para

exibir ícones, determinar e responder à seleção de íco-

detectar, armazenar, relatar, monitorizar, enviar e des-

nes do utilizador, controlar conexões e comunicação

carregar dados de desporto, treino físico e actividades

com outros dispositivos, redes e sistemas, operar uma

para a Internet e comunicação com consolas de jogos e

câmara para gravar e exibir imagens e arquivos audio-

computadores pessoais, em relação ao tempo, ritmo,

visuais, organizar imagens digitais e arquivos audiovi-

velocidade, passos dados, capacidade atlética, calorias

suais, controlar microfones, controlar o nível de som

queimadas, frequência cardíaca e no corpo, posiciona-

dos altifalantes embutidos, transferir arquivos de com-

mento global, direção, distância, altitude, navegação e

putador entre os óculos inteligentes, ecrãs ópticos

informações meteorológicas; instrumentos e aparelhos

[near eye displays] e aparelhos de visualização de ví-

electrónicos de navegação; sensores de condiciona-

deo para fixação à cabeça e outros dispositivos, redes e

mento de forma física e exercícios, monitores e visores

sistemas, controlando notificações de utilizador, con-

para detecção, monitorização, registo, exibição, medi-

trolando um touchpad, controlando e obtendo dados

ção e transmissão de posicionamento global, direção,

de sensores nos óculos inteligentes, ecrãs ópticos [near

distância, altitude, velocidade, temperatura e informa-

eye displays] e aparelhos de visualização de vídeo para

ções de navegação, para serem usados durante o exer-

fixação à cabeça, incluindo celerímetros, barométri-

cício e para actividades desportivas; software de reco-

c o s, t e m p er at u r a, i n c l i n a ç ão, p o nt a e s en s o re s

nhecimento de gestos; óculos com função de comuni-

“yawl”, sensores de orientação, e receptores GPS,

cação sem fios; dispositivos de sistema de posiciona-

controlando a velocidade das centrais de processamen-

mento global (GPS); óculos para permitir experiências

to [CPU] e detectando e exibindo o nível de carga da

de mundo de realidade virtual, realidade aumentada e

bateria, e exibir, capturar, gravar e transmitir dados,

realidade mista; hardware e software para visualizar

imagens e conteúdo audiovisual em ambientes de rea-

imagens virtuais na criação de realidade virtual, au-
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mentada e mista; aparelhos de visualização de vídeo

ao utilizador; sistemas ecrãs ópticos [near eye displays]

para fixação à cabeça; dispositivos de tela sob a forma

constituídos por sensores GPS, celerímetro, magnetó-

de aparelhos de visualização de vídeo para fixação à

metros, bússolas direcionais, sensores de temperatura

cabeça e seus componentes, nomeadamente, placas de

ambiente e sensores electrónicos de orientação de

exibição de vídeo; headsets; headsets para uso com

ponta e inclinação; sistemas de exibição através de crãs

computadores; software de entretenimento interactivo;

ópticos [near eye displays] compreendendo hardware

electrónica de interface, nomeadamente, circuitos de

informático, interfaces de exibição electrónica e software

interface de controladores de vídeo [vídeo drivers]

para a geração e exibição de realidade virtual e conte-

para óculos de vídeo digital; software com reconheci-

údo de realidade mista; sistemas de exibição através de

mento de localização, software de computador descar-

ecrãs ópticos [near eye displays] compreendendo har-

regável e software de aplicação móvel para pesquisar,

dware informático, interfaces de exibição electrónica e

determinar e partilhar locais; altifalantes; software de

software adaptado para o uso com óculos de protec-

mensagens; microvisores, nomeadamente, aparelhos

ção; sistemas de visualização de ecrãs ópticos [near

de visualização de vídeo para fixação à cabeça e ecrãs

eye displays] compreendendo óculos e software para a

ópticos [near eye displays]; hardware informático de

geração e exibição de realidade padrão, realidade au-

realidade mista; óculos de realidade mista; headsets de

mentada e conteúdos de realidade mista; visores para

realidade mista; software de realidade mista; software

ecrãs ópticos [near eye displays]; aparelhos de comuni-

de realidade mista para entretenimento interactivo;

cação em rede, nomeadamente, dispositivos electróni-

software de realidade mista para navegar em um am-

cos digitais móveis e de uso no corpo para o envio e a

biente de realidade mista; software de realidade mista

receção de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e

para rastreamento de objectos, controlo de movimento

vídeo através de redes; conta-passos [pedómetros]; pe-

e visualização de conteúdo; software de realidade mis-

riféricos para dispositivos móveis, nomeadamente, pe-

ta para operar headsets de realidade mista; software

dómetros e altímetros; software de assistente pessoal;

de realidade mista para os utilizadores experimenta-

assistentes pessoais digitais; dispositivos electrónicos

rem a visualização, manipulação e imersão de realida-

pessoais usados para rastrear metas e estatísticas de

de mista; software de aplicação móvel para a criação

condicionamento de forma física; rastreadores de apti-

de programas de treino de condicionamento da forma

dão pessoal; dispositivos pessoais de exibição de vídeo

física personalizados; sensores de rastreamento de mo-

sob a forma de visores para uso no corpo para visuali-

vimento para tecnologia de realidade aumentada; sen-

zação de conteúdo digital, incluindo realidade virtual,

sores de rastreamento de movimento para tecnologia

realidade aumentada e conteúdo de realidade mista;

de realidade mista; sensores de rastreamento de movi-

ecrãs de exibição de vídeo pessoal; dispositivos elec-

mento para tecnologia de realidade virtual; dispositi-

trónicos digitais portáteis, de mão e pessoais para re-

vos electrónicos multi-funcionais para exibir, medir e

gistar, organizar, transmitir, manipular, rever e rece-

enviar informações à Internet, incluindo hora, data,

ber texto, dados e arquivos digitais; aparelhos de con-

batimentos cardíacos e corporais, posicionamento glo-

trolo remoto para hardware informático e relógios in-

bal, direcção, distância, altitude, velocidade, passos

teligentes; sensores para uso científico a serem usados

dados, calorias queimadas, informações de navegação,

por um ser humano para reunir dados biométricos hu-

informações meteorológicas, a temperatura, a veloci-

manos, dispositivos electrónicos digitais móveis e de

dade do vento e a declinação das frequências corporais

uso no corpo, organizar, transmitir, manipular e rever

e cardíacas, altitude e velocidade; dispositivos electró-

arquivos de texto, dados, áudio, imagem e vídeo; ócu-

nicos multi-funcionais para exibir, medir e enviar in-

los inteligentes; óculos inteligentes com capacidade de

formações à Internet, incluindo hora, data, frequência

áudio com e sem fios; pulseiras para relógios inteligen-

cardíaca, posicionamento global, direcção, distância,

tes; correias para relógios inteligentes; relógios inteli-

altitude, velocidade, passos dados, calorias queimadas,

gentes; software de assistente social; software e firmware

informações de navegação, alterações na frequência

para controlar, configurar e gerir controladores;

cardíaca, níveis de actividade, horas dormidas, quali-

software e firmware para exibição de jogos de vídeo e

dade do sono e despertador silencioso; ecrãs ópticos

média electrónica em dispositivos de ecrãs de exibição

[near eye displays], nomeadamente, ecrãs de exibição

fornecidos como actualizações para ou em combina-

de vídeo para montagem de ecrãs ópticos [near eye

ção com aparelhos de visualização de vídeo para

displays] e lentes num utilizador para exibir imagens

fixação à cabeça; software e firmware para pro-
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gramas de sistema operacional; software e firmware

para telefones inteligentes e outros sistemas de compu-

para controladores de vídeo [vídeo drivers] e processa-

tador para gerar dados, imagens e áudio para exibição

mento de vídeo fornecidos como actualizações ou em

em sistemas de exibição de ecrãs ópticos [near eye dis-

combinação com aparelhos de visualização de vídeo;

plays] e para transmitir esses dados, imagens, áudio

software e firmware para permitir que dispositivos

para sistemas de exibição de ecrãs ópticos [near eye

electrónicos partilhem dados e se comuniquem entre

displays]; software para telefones inteligentes e outros

si; programas de controladores de dispositivos para

sistemas de computador para receber dados de siste-

dispositivos electrónicos para permitir a comunicação

mas de ecrãs ópticos [near eye displays]; software para

entre hardware e dispositivos electrónicos; software

mapeamento social e de destinos; software para redes

para publicitários comunicarem e interagirem com co-

sociais; software para transmissão em fluxo contínuo

munidades on-line; software para alertas, mensagens,

de conteúdo de entretenimento multimédia; software

e-mails e lembretes e para gravar, organizar, transmi-

para coleta, gestão, edição, organização, modificação,

tir, manipular, rever e receber texto, dados, áudio,

transmissão, partilha e armazenamento de dados e in-

imagem e arquivos digitais e ecrãs de exibição; softwa-

formações; software para rastrear movimento, visuali-

re para comunicação por redes locais sem fios, tecno-

zar, manipular, visualizar e exibir experiências de rea-

logias sem fios e outros protocolos de comunicação en-

lidade aumentada, mista e virtual; interface de progra-

tre sistemas de ecrãs ópticos [near eye displays] e dis-

mação de aplicações (API); software para uso na cria-

positivos de rede, nomeadamente, telefones celulares,

ção e concepção de software de realidade virtual, rea-

telefones inteligentes, computadores, computadores

lidade aumentada e realidade mista; software para

em formas de tablets, e outros sistemas de computa-

apresentação de conteúdos, dados e informações sem

dor; software para conversão de linguagem natural em

fios; aplicações descarregáveis destinadas a dispositi-

comandos executáveis por máquina; software para

vos móveis; software que permite que indivíduos, gru-

criar e gerir perfis de média social e contas de utiliza-

pos, empresas e marcas criem e mantenham uma pre-

dor; software para criar, editar, enviar, descarregar,

sença on-line para fins de marketing; software, nomea-

acessar, visualizar, postar, exibir, marcar, publicar em

damente, uma interface interpretativa para facilitar a

blogues, transmitir em fluxo contínuo, ligar, anotar, in-

interacção entre humanos e máquinas; aparelhos e ins-

dicar sentimento, comentar, incorporar, transmitir e

trumentos de telecomunicações, nomeadamente, alti-

partilhar ou de outra forma fornecer média electróni-

falantes e microfones vendidos como componentes de

ca ou informações via computador e redes de comuni-

computadores, dispositivos electrónicos digitais mó-

cação; software para criar, gerir e acessar grupos em

veis e de uso no corpo para o envio e recebimento de

comunidades virtuais; software para criar, gerir e

chamadas telefónicas, mensagens de texto, correio

interagir com uma comunidade on-line; software para

electrónico e outros dados digitais, e para uso no for-

facilitar e organizar o financiamento e distribuição de

necimento de acesso à Internet; óculos de realidade

angariação de fundos e doações; software para gerar

virtual; headsets de realidade virtual; software de rea-

imagens a serem exibidas em sistema de ecrãs ópticos

lidade virtual; software de realidade virtual para en-

[near eye displays]; software para integração de dados

tretenimento interactivo; software de realidade virtual

electrónicos com ambientes do mundo real para fins

para navegar em um ambiente de realidade virtual;

de entretenimento, educação, jogos, comunicação e re-

software de realidade virtual para rastreamento de ob-

des sociais; software para modificar e permitir a trans-

jectos, controlo de movimento e visualização de conteú-

missão de conteúdos e dados de imagens, áudio, audio-

dos; software de realidade virtual para operar head-

visuais e vídeo; software para serviços de arrecadação

sets de realidade virtual; software de realidade virtual

de fundos de beneficência on-line e serviços de doação

para os utilizadores experimentarem a visualização,

financeira; software para encomenda e / ou compra de

manipulação e imersão da realidade virtual; software

produtos e serviços; software para organização, pes-

de realidade virtual, aumentada e mista para uso na

quisa e gestão de eventos; software para planeamento

capacitação de computadores, consolas de jogos de ví-

de actividades com outros utilizadores, fazendo reco-

deo, consolas de jogos de vídeo portáteis, computado-

mendações; software para processamento de imagens,

res em forma de tablet, dispositivos móveis e telefones

gráficos, áudio, vídeo e texto; software para gravar, ar-

celulares para fornecer experiências de realidade vir-

mazenar, transmitir, receber, exibir e analisar dados

tual, aumentada e mista; relógios, pulseiras e bracele-

de hardware de computador de uso no corpo; software

tes que comunicam dados a assistentes pessoais digi-
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[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/05，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84473

por meio de websites da Internet e outras redes de comunicação electrónica e de computador; sistemas de
ecrãs ópticos [near eye displays] impermeáveis com-

[210] 編號 N.º : N/195582

preendendo hardware informático, interfaces de exibi-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/24

ção electrónica e software para a geração e exibição de

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

realidade virtual e conteúdo de realidade mista; ras-

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

treadores de actividades de uso no corpo; periféricos

fornia 94025, United States of America

de computadores portáteis de uso no corpo; dispositi-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

vos de computação de uso no corpo constituídos principalmente por software e ecrãs para ligação a compu-

[511]

類別 Classe : 28

tadores, computadores em forma de tablet, dispositi-

[511]

產品 Produtos : Consolas de jogos multimédia elec-

vos móveis e telefones celulares para permitir experi-

trónicas e interactivas; aparelho de controlo remoto

ências de realidade virtual, realidade aumentada e rea-

de jogos de vídeo interactivos; comandos de jogos

lidade mista; dispositivos electrónicos digitais de uso

para computadores; unidades portáteis (joysticks)

no corpo constituídos principalmente por software

para jogos electrónicos, jogos de computador, jogos

para alertas, mensagens, e-mails e lembretes e para

interactivos e jogos de vídeo; dispositivos de jogos, dis-

gravar, organizar, transmitir, manipular, rever e rece-

positivos de jogos móveis, nomeadamente, máquinas

ber texto, dados, áudio, imagem e arquivos digitais e

de jogos com ou sem saída de vídeo para jogar jogos

ecrãs de exibição; dispositivos electrónicos digitais de

de computador e jogos de vídeo; consolas de jogos

uso no corpo, nomeadamente, óculos, óculos de pro-

de computador para uso com ecrã de visualização ou

tecção e headsets; dispositivos electrónicos de uso no
corpo, nomeadamente, relógios, pulseiras e braceletes
que são constituídos por software que comunica dados
a assistentes digitais pessoais, telefones inteligentes e
computadores pessoais por meio de sites da Internet e
outras redes de comunicação electrónica e de computador; periféricos de uso no corpo adaptados para uso
com computador, computadores em forma de tablet,
dispositivos móveis e telefones celulares, nomeadamente, aparelhos de visualização de vídeo para fixação
à cabeça; periféricos sem fios adaptados para uso com
computador; headsets de realidade virtual para jogos
de vídeo em conexão com computadores, consolas de
jogos, consolas prtáteis de jogos de vídeo, computadores em forma de tablet, dispositivos móveis, telefones
celulares a fim de permitir experiências de realidade
virtual; periféricos portáteis de uso pessoal especialmente adaptados para computadores, consolas de jo-

monitor externo; aparelhos para jogos electrónicos
sem ser os concebidos para utilizar com um ecrã de
visualização ou monitor externo; aparelhos para jogos
electrónicos concebidos para utilizar com um ecrã de
visualização ou monitor externo; bolsas especialmente
adaptadas para jogos de vídeo portáteis e consolas de
jogos de vídeo; joysticks para jogos de computador e
de vídeo; consolas de jogos de computador para jogos
recreativos; películas de plástico [skins] ajustadas para
cobrir e proteger aparelhos para jogos electrónicos,
nomeadamente consolas de jogos de vídeo e consolas
de jogos de vídeo portáteis; comandos de jogos sob
a forma de teclados para jogos de computador; jogos
concebidos para serem utilizados com receptores de
televisão; unidades de joysticks portáteis para jogos de
vídeo; consolas de jogos portáteis; jogos electrónicos
portáteis concebidos para serem utilizados somente
com um recetor de televisão; jogos portáteis com ecrãs
de cristais líquidos; unidades portáteis para jogos elec-

gos, consolas portáteis de jogos de vídeo, computado-

trónicos concebidos para utilizar com um ecrã de

res em forma de tablet, dispositivos móveis, telefones

visualização ou monitor externo; máquinas de jogos

celulares; headsets audiovisuais para jogos de vídeo;

para uso doméstico; máquinas de jogos com LCD; con-

headsets de jogos concebidos para serem utilizados em

troladores electrónicos operados por jogador para má-

jogos de vídeo.

quinas de jogos de vídeo electrónicos; estojos de prote-

[540] 商標 Marca :

ção especialmente concebidos para jogos de vídeo portáteis e consolas de jogos de vídeo; máquinas de jogos
de vídeo independentes; suportes de aparelhos para
jogos electrónicos, nomeadamente, consolas de jogos de
vídeo e consolas de jogos de vídeo portáteis; unidades
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de mesa para jogos electrónicos sem serem em con-

de exposições e eventos na área de desenvolvimento

junto com uma televisão ou computador; comandos

de software e hardware para fins comerciais ou publi-

interactivos de jogos de vídeo para jogos electrónicos;

citários; serviços de publicidade, nomeadamente for-

comandos para consolas de jogos; máquinas de jogos

necimento de espaço de publicidade classificada atra-

de vídeo de arcada; consolas de jogos de vídeo; jogos e

vés da Internet e outras redes de comunicação; compi-

artigos de brincar; artigos de ginástica e desporto não

lação de dados em bases de dados informáticas on-line

incluídos em outras classes; decorações para árvores

e bases de dados pesquisáveis on-line na área dos clas-

de Natal; aparelhos para a musculação; aparelhos para

sificados; promoção de bens e serviços de terceiros por

exercícios físicos de musculação; equipamentos para

meio de redes de computadores e de comunicação;

exercícios físicos de treino; equipamentos para jogos e

promoção de produtos e serviços de terceiros por meio

desportos; máquinas para exercício físico.

da distribuição de publicidade em vídeo na Internet e

[540] 商標 Marca :

em outras redes de comunicação; fornecimento de
eventos promocionais por meio de transmissão por fluxo contínuo de vídeo ao vivo; serviços de marketing e
de promoção; consultadoria nas áreas da publicidade e
marketing; serviços de consultadoria e assistência em-

[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/05，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84473

presarial; consultadoria empresarial sobre actividades
de marketing; serviços de consultadoria em estratégia
de marca; consultadoria de negócios no domínio das
telecomunicações; serviços de consultadoria de gestão

[210] 編號 N.º : N/195583

empresarial para permitir que entidades empresariais,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/24

organizações não governamentais e organizações sem

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

fins lucrativos desenvolvam, organizem e administrem

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

programas para oferecer maior acesso a redes de co-

fornia 94025, United States of America

municações globais; serviços de redes empresariais;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

consultadoria de emprego e serviços de recrutamento;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

serviços de publicidade para promover a conscienciali-

[511]

類別 Classe : 35

zação pública sobre actividades beneficentes, filantró-

[511]

服務 Serviços : Publicidade; publicidade através de

picas, voluntárias, públicas e comunitárias e activida-

meios electrónicos; divulgação de publicidade para

des humanitárias; fornecer concursos e programas de

terceiros por meio de uma rede global de computado-

premiação de incentivos para fins de marketing e pu-

res; serviços comerciais e de publicidade, nomeada-

blicidade para fins de reconhecimento, recompensa e

mente, serviços de publicidade para registar o desem-

encorajamento de indivíduos e grupos que participem

penho de publicidade, gerir, distribuir e veicular publi-

em auto-aperfeiçoamento, auto-realização, caridade,

cidade, analisar dados de publicidade, relatar dados de

filantropia, voluntariado, serviço público e comunitá-

publicidade e optimizar o desempenho de publicidade;

rio e actividades humanitárias e partilha de obras cria-

serviços de publicidade, nomeadamente, gestão de

tivas; serviços de consultadoria de negócios para pro-

campanhas publicitárias, segmentação, implementação

fissionais e empresas na área de desenvolvimento de

e serviços de optimização; preparação e concretização

software de aplicação para telefones celulares; organi-

de planos e conceitos de meios de comunicação e de

zação, promoção, preparação e realização de eventos

publicidade; concepção de materiais publicitários para

especiais, exposições e feiras de negócios para fins co-

terceiros; serviços de publicidade, nomeadamente, pla-

merciais, promocionais ou publicitários; organização e

neamento de média e compra de média para terceiros,

realização de eventos, actividades, vitórias e activida-

serviços de avaliação e posicionamento de marca para

des para fins comerciais nas indústrias de entreteni-

terceiros e serviços de aquisição de publicidade para

mento interactivo, realidade virtual, electrónicos de

terceiros; veiculação de anúncios, nomeadamente, co-

consumo e entretenimento de jogos de vídeo; serviços

locação de anúncios em sites para terceiros; publicida-

de loja de venda a retalho on-line com hardware e

de, marketing e promoção de bens e serviços de tercei-

software de realidade virtual e realidade aumentada;

ros por meio do fornecimento de equipamento foto-

serviços de loja de venda a retalho on-line de conteú-

gráfico e de vídeo em eventos especiais; organização

dos de realidade virtual e média digital, nomeadamen-
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te, música pré-gravada, vídeo, imagens, texto, obras

para fins comerciais; fornecimento de lembretes elec-

audiovisuais e software de jogo de realidade virtual e

trónicos e notificações [funções administrativas]; ser-

aumentada; disponibilização de um espaço de merca-

viços de publicidade e distribuição de informações,

do on-line para compradores e vendedores de produtos

nomeadamente fornecimento de espaço publicitário

e serviços; serviços de intermediários comerciais com

classificado através da Internet e de redes de comuni-

a finalidade de facilitar a troca e a venda de serviços e

cações; serviços de publicidade, nomeadamente, de di-

produtos de terceiros por meio de redes de computa-

recção e optimização de publicidade on-line; organiza-

dores e de comunicação; conexão de compradores e

ção e realização de eventos especiais com fins comer-

vendedores através de um ambiente em rede on-line;

ciais, promocionais ou publicitários; serviços de asso-

fornecimento de informações de lista telefónica por

ciação que promovem os interesses de profissionais e

meio de redes de comunicações globais; serviços pro-

empresas na área de desenvolvimento de aplicativos de

mocionais, nomeadamente fornecimento de serviços

software para telemóveis; consultadoria de marca para

de catálogos electrónicos; serviços de assistência em-

fins comerciais, promocionais ou publicitários; servi-

presarial, nomeadamente, gestão das relações com os

ços comerciais e de publicidade, nomeadamente, servi-

clientes; fornecimento de informações comerciais, no-

ços de publicidade para rastrear o desempenho de pu-

meadamente, comentários de usuários sobre organiza-

blicidade, para gerir, distribuir e veicular publicidade,

ções empresariais, prestadores de serviços e outros re-

para analisar dados de publicidade, para relatar dados

cursos; pesquisa [investigação] de marketing, nomea-

de publicidade e para optimizar o desempenho de pu-

damente, campanha publicitária e pesquisa e análise

blicidade; serviços comerciais e de publicidade, nome-

de preferências dos consumidores; pesquisa [investiga-

adamente, planeamento de média e compra de média

ção] de marketing; fornecimento de pesquisa de mer-

para terceiros; serviços de fornecimento para tercei-

cado e serviços de informação; gestão de informações

ros, nomeadamente, compra de produtos e serviços

de negócios, nomeadamente, relatórios de informações

para outras empresas; serviços de redes empresariais;

de negócios e análises de negócios nas áreas de publi-

serviços de beneficência, nomeadamente, promoção da

cidade e marketing; gestão de empresas; administração

sensibilização do público sobre actividades de carida-

de empresas, serviços de trabalhos administrativos;

de, filantrópicas, voluntárias, públicas e comunitárias

compilação de directórios de negócios on-line com

e actividades humanitárias; serviços de consultadoria

empresas, produtos e serviços de terceiros; promover o

nas áreas de publicidade e marketing, nomeadamente,

interesse público e a consciencialização sobre as ques-

personalização de esforços de publicidade e marketing

tões que envolvem o acesso à Internet para a popula-

de terceiros; difusão de publicidade para terceiros

ção global; serviços de associação, nomeadamente

através da Internet e de redes de comunicação; servi-

promoção da adoção, aceitação e desenvolvimento de

ços de empregabilidade e recrutamento de pessoal; fa-

tecnologias informáticas de código aberto; organiza-

cilitar a troca e venda de serviços e produtos de tercei-

ção de eventos de redes empresa r ia is na á rea do

ros através de redes informáticas e de comunicação;

software de código aberto; promoção de normas in-

serviços de marketing, publicidade e promoção, nome-

dustriais comuns voluntárias para o desenvolvimento e

adamente fornecimento de informações sobre descon-

execução de software; organizar e conduzir conferên-

tos, cupões, abatimentos, vouchers, hiperligações para

cias de negócios; organização e direcção de conferên-

websites de venda a retalho por terceiros e ofertas es-

cias de negócios na área do desenvolvimento e utiliza-

peciais de produtos e serviços de terceiros; publicidade

ção de linguagens de programação; realização de in-

on-line e promoção de produtos e serviços de terceiros

vestigações de negócios no domínio das redes sociais;

através da Internet; serviços de loja de retalho em li-

serviços de consultadoria em matéria de avaliação de

nha com realidade virtual, realidade mista e auricula-

conteúdo de redes sociais para fins comerciais, promo-

res de realidade aumentada, jogos, conteúdos e supor-

cionais ou publicitários; serviços de marketing, publi-

tes digitais; serviços de loja de venda a retalho on-line

cidade e de promoção; serviços comerciais e de publi-

relativos a dispositivos electrónicos de exercício físico

cidade; serviços de inteligência de mercado; forneci-

de uso no corpo, balanças pessoais de pesagem, dispo-

mento de um website com um mercado on-line para

sitivos de uso no corpo para registo de actividade físi-

venda e comércio de produtos virtuais com outros uti-

ca, vestuário de desporto e exercício físico e acessórios

lizadores; serviços de transações comerciais de títulos

para os produtos atrás referidos; organização, promo-

on-line; organização e realização de eventos especiais

ção e direção de exposições, feiras comerciais e even-
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tos com fins comerciais; promoção de produtos e servi-

fundos; serviços de processamento de transacções de

ços de terceiros através da distribuição de publicidade

cartões de crédito electrónicos, cartões de débito e

em vídeo na Internet e em redes de comunicação; pro-

cartões pré-pagos de oferta; fornecimento de serviços

moção de produtos e serviços de terceiros através da

electrónicos de pagamento móvel para terceiros; servi-

Internet e de redes de comunicação; fornecimento de

ços financeiros; processamento de pagamentos; servi-

diretórios de negócios on-line com negócios, produtos

ços de transação financeira; facilitação e organização

e serviços de terceiros; fornecimento de espaço on-line

de arrecadação de fundos e a distribuição de doações

para conectar vendedores e compradores; fornecimen-

para arrecadação de fundos; serviços de beneficência,

to de espaço on-line para eventos promocionais atra-

nomeadamente, coordenação da obtenção e distribui-

vés de transmissão ao vivo de vídeo; serviços de venda

ção de donativos em dinheiro de particulares e empre-

a retalho e de retalho on-line de software, dispositivos

sas a terceiros; fornecimento de serviços de pagamento

electrónicos e calçado com sensores que permitem aos

de contas por meio de aplicações electrónicas para

consumidores participar em competições desportivas

telefones celulares; serviços financeiros, nomeadamen-

virtuais e aulas de exercício físico individuais e em

te, fornecimento de uma moeda virtual para uso por

grupo; serviços de venda por grosso e serviços de ven-

membros de uma comunidade on-line em conexão com

da por grosso on-line que permitem que os consumi-

jogos de vídeo, conteúdo de transmissões de fluxo con-

dores participem de treinos físicos, competições atléti-

tínuo ao vivo e conteúdo de vídeo a pedido [video-on-

cas virtuais e aulas de ginástica individual e em grupo;

-demand] através da internet e redes de comunicação;

serviços de venda por grosso relativos a dispositivos

intercâmbios financeiros; serviços de pagamento mó-

electrónicos de uso no corpo para exercício físico, ba-

vel eletrónico para terceiros; câmbio de moeda virtual;

lanças para uso pessoal, dispositivos de uso no corpo

transferência electrónica de moeda virtual; operações

para registo de actividade física, vestuário de exercício

financeiras, nomeadamente, gestão financeira, plane-

físico e de desporto, e acessórios para os produtos

amento financeiro, previsão financeira, gestão de car-

atrás citados; organização, promoção e direcção de ex-

teira financeira e análise e consultadoria financeira;

posições, feiras comerciais e eventos com fins comer-

informação financeira prestada por meios eletrónicos;

ciais.

corretagem; serviços de revendedor; serviços de tran-

[540] 商標 Marca :

sacções cambiais; serviços de moedas digitais; serviços
de criptomoeda; serviços de moeda virtual; serviços de
carteira e armazenamento de moeda digital; serviços
de carteira electrónica [e-wallet]; serviços electrónicos
de carteira; serviços financeiros relativos a carteiras

[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/05，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84473

electrónicas; serviços de pagamento de contas fornecidos por meio de carteira electrónica; serviços bancários electrónicos por meio de uma rede global de computadores; mercado de transacção de divisas; serviços

[210] 編號 N.º : N/195584

electrónicos de pagamento envolvendo processamento

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/24

electrónico e subsequente transmissão de dados de

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

pagamento de contas; serviços de negociação de mo-

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

edas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, activos

fornia 94025, United States of America

digitais e de cadeias de blocos [blockchain], activos

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e tokens

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

utilitários; serviços financeiros de processamento de

[511]

類別 Classe : 36

moeda digitais, moedas virtuais, criptomoedas, activos

[511]

服務 Serviços : Serviços de processamento de tran-

digitais e de cadeias de blocos [blockchain], activos di-

sacções financeiras, nomeadamente, fornecimento

gitalizados, token digitalizados, cripto token e tokens

de transacções electrónicas e opções de pagamento

utilitários para terceiros, facilitação de transferências

seguras; processamento electrónico de dados de pa-

de equivalentes electrónicos de dinheiro; reportagem

gamento de contas para usuários da internet e redes

de notícias no domínio das notícias financeiras (servi-

de comunicação; serviços de processamento de tran-

ços financeiros); serviços financeiros, nomeadamente,

sacções de pagamento; transferência electrónica de

fornecimento de serviços de moeda virtual para utili-
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zação por membros de uma comunidade online através

utilizadores de redes de Internet e de comunicações;

de uma rede informática mundial; emissão de tokens

serviços de processamento de transacções financeiras,

de valor; gestão de moedas digitais, moedas virtuais,

nomeadamente, fornecimento de transacções finan-

criptomoedas, activos digitais e de cadeias de blocos

ceiras e opções de pagamento seguras; serviços de

[blockchain], activos digitalizados, tokens digitais,

transacções financeiras, nomeadamente, fornecimento

cripto tokens e tokens utilitários; serviços financeiros,

de moeda virtual para utilização por membros de uma

nomeadamente, fornecimento de troca financeira para

comunidade on-line através da Internet e de redes de

o comércio de moedas digitais, moedas virtuais, crip-

comunicações; serviços financeiros, nomeadamente,

tomoedas, activos digitais e de cadeias de blocos [blo-

serviços de processamento de transacções de paga-

ckchain], activos digitalizados, tokens digitais, crypto

mento; serviços de processamento de pagamentos,

tokens e tokens utilitários; serviços de comércio de

nomeadamente, fornecimento de serviços de processa-

criptomoedas; serviços de troca de criptomoedas; pro-

mento de transacções de moeda virtual para terceiros;

cessamento de pagamentos de criptomoedas; serviços

serviços de cartão-presente pré-pago, nomeadamente,

de pagamento electrónico; processamento de paga-

emissão de certificados de cartão-presente que podem

mentos electrónicos por meio de serviços de carteira

ser descontados na compra de produtos ou serviços;
fornecimento de intercâmbio digital (financeiro).

electrónica; serviços de gestão de moeda; serviços de
transferência de moeda; serviços financeiros, nome-

[540] 商標 Marca :

adamente, fornecimento de transferência electrónica
de moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas,
activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain],
activos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e
tokens utilitários; consultadoria financeira no domínio
das moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas,

[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/05，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84473

activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain],
activos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens
e tokens utilitários; fornecimento de processamento

[210] 編號 N.º : N/195585

electrónico e rastreamento de transferências electróni-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/24

cas de fundos; serviços de câmbio de moeda; serviços

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

de gestão de investimentos; serviços de custódia para

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

instituições e fundos financeiros; negociação de per-

fornia 94025, United States of America

mutas (swaps) e derivados em moedas digitais, moedas

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

virtuais, criptomoeda, activos digitais e de cadeias

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de blocos [blockchain], activos digitalizados, tokens

[511]

類別 Classe : 38

digitais, cripto tokens e tokens utilitários; câmbio mo-

[511]

服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de teleco-

netário; compensação e reconciliação de transacções

municações, nomeadamente, transmissão electrónica

financeiras; serviços de informações financeiras; ser-

de média electrónica, dados, mensagens, gráficos, ima-

viços de comércio financeiro electrónico; negociação

gens, fotos, vídeos, conteúdos audiovisuais e ficheiros;

financeira electrónica, nomeadamente, negociação na

serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços

área de activos digitalizados; fornecimento de infor-

de transmissão e recepção de dados através de redes

mações financeiras sob oferta em tempo real sobre

de telecomunicações; serviços de telecomunicações e

moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, acti-

de rede de comunicação de parte a parte [peer-to-peer],

vos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], activos

nomeadamente transmissão electrónica de imagens,

digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e tokens

conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos,

utilitários; fornecimento de informações nas áreas de

dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações e

investimento e finanças através de redes informáticas e

informações de publicidade nos meios de comuni-

redes de comunicação globais; negociação electrónica

cação; serviços de partilha de fotos, vídeos e dados,

de instrumentos financeiros; serviços de pagamento

nomeadamente, transmissão electrónica de arquivos

de comércio electrónico; serviços financeiros, nome-

de fotos digitais, vídeos e conteúdo audiovisual entre

adamente, processamento financeiro electrónico e

utilizadores da internet; serviços de telecomunicações,

transmissão de dados de pagamento de faturas para

nomeadamente de partilha electrónica de voz, dados,
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áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através da In-

dor, conteúdos de terceiros, fotografias, vídeo, áudio,

ternet e outras redes de comunicações; fornecimento

e de material visuais e audiovisuais de interesse geral;

de acesso a bases de dados informáticas, electrónicas

serviços de partilha de fotos e vídeo; serviços de difu-

e on-line; fornecimento de acesso a bases de dados

são de áudio, texto e vídeo na Internet e em outras re-

informáticas nos domínios das redes sociais, de apre-

des de comunicações; troca electrónica de voz, dados,

sentação social e de encontros; fornecimento de fóruns

áudio, vídeo, texto e gráficos através da Internet e de

on-line para comunicação sobre tópicos de interesse

redes de telecomunicações; serviços de partilha de fo-

geral; fornecimento de salas de chat on-line, serviços

tos e dados de comunicação de parte para parte [peer-

de mensagens instantâneas e painéis de informação

-to-peer], nomeadamente, a transmissão electrónica de

electrónicos; serviços de sala de conversação para acti-

arquivos de fotos digitais, gráficos e conteúdo de áudio

vidades de rede social; fornecimento de hiperligações

entre utilizadores da Internet; serviços de partilha de

de comunicações on-line que transferem usuários de

fotografias e de vídeo, nomeadamente, transmissão

dispositivos móveis e da Internet para outras páginas

electrónica de ficheiros de fotografias digitais, vídeos e

da web; facilitação do acesso a sites de terceiros ou a

conteúdos audiovisuais entre utilizadores da Internet;

outro conteúdo electrónico de terceiros por meio de

fornecimento de um fórum, salas de conversação e

um login universal; serviços de difusão de áudio, texto

painés de informação electrónicos para usuários re-

e vídeo na Internet ou outra rede de comunicações;

gistados para transmissão de mensagens e partilha de

serviços de comunicações de voz sobre protocolo In-

informações sobre saúde e condicionamento da forma

ternet [VoIP]; serviços de comunicação telefónica; ser-

física, actividades desportivas e redes sociais por meio

viços de comunicação por telefones celulares; serviços

de um website on-line e outras redes de comunicação

de videoconferência; fornecimento de instalações e

electrónica e de computador; fornecimento de acesso

equipamento para videoconferência; serviços de tele-

a um website com informações relacionadas com des-

-conferência de áudio e vídeo; transmissão por fluxo

portos, treino de fitness e desenvolvimento de aptidões

contínuo e transmissão por fluxo contínuo ao vivo de

atléticas; fornecimento de um fórum on-line para

conteúdo de vídeo, audiovisual e audiovisual interacti-

usuários registados para partilha de informações sobre

vo pela Internet; fornecimento de um fórum de comu-

actividades pessoais, condicionamento da forma físi-

nidade on-line para que os usuários partilhem e trans-

ca e redes sociais; fornecimento de um fórum on-line

mitam informações, áudio, vídeo, notícias em tempo

para usuários registados para partilha de informações

real, conteúdo de entretenimento ou informações,

relacionadas à boa forma, actividades desportivas,

para formar comunidades virtuais e participar em

metas de preparação física, treino e condicionamento

redes sociais; serviços de telecomunicações, nomeada-

da forma física, e redes sociais por meio de um website

mente transmissão electrónica de conteúdos e dados

on-line e outras redes de comunicação electrónica e

de realidade virtual; serviços de mensagens através da

de computador; fornecimento de um fórum on-line,

web; serviços de mensagens instantâneas; transmissão

salas de conversação e painéis de informação electró-

electrónica criptografada e entrega de dados recupe-

nicos para usuários registados para transmissão de

rados; fornecimento de acesso a redes de telecomuni-

mensagens e partilha de informações sobre nutrição,

cações e internet; fornecimento de conectividade com

actividades pessoais, saúde e boa forma, classificados

a Internet; fornecimento de informações sobre tele-

e redes sociais; fornecimento de painéis de informação

comunicações; consultadoria na área dos serviços de

electrónicos para transmissão de mensagens entre uti-

telecomunicações, nomeadamente transmissão de voz,

lizadores no domínio do interesse geral; fornecimento

dados e documentos através de redes de telecomuni-

de hiperligações de comunicações on-line que trans-

cações; serviços de provedor de serviços de Internet;

ferem usuários de dispositivos móveis e da internet

serviços de difusão pela web; serviços de telecomu-

para outras localizações on-line a nível local e global;

nicações, nomeadamente fornecimento de acesso à

fornecimento de fóruns em linha para comunicação,

Internet através de redes de banda larga; transmissão

nomeadamente, transmissão sobre tópicos de interesse

por fluxo contínuo e transmissão por fluxo contínuo ao

geral; transmissão por fluxo contínuo de material de

vivo de conteúdos de áudio, visual e audiovisual rela-

áudio e vídeo relacionado com actividades desportivas

tivos a jogo por meio de uma rede informática global;

na Internet e em outras redes de comunicação elec-

fornecimento de acesso a bases de dados electrónicas e

trónicas e de computador; serviços de telecomunica-

on-line interativas de conteúdos definidos pelo utiliza-

ções; serviços de telecomunicações, nomeadamente,
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transmissão electrónica de dados, mensagens, gráficos,

de jogos de realidade virtual fornecidos através da in-

fotografias, imagens, áudio, vídeo, conteúdos audio-

ternet e outras redes de comunicação; serviços de jo-

visuais e informações; serviços de telecomunicações,

gos de realidade aumentada fornecidos através da in-

nomeadamente, transmissão electrónica de conteúdos

ternet e outras redes de comunicação; serviços de en-

e dados de realidade virtual, mista e aumentada; tele-

tretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos

-conferência; serviços de comunicações de voz sobre

de realidade virtual, entretenimento interactivo e con-

protocolo Internet [VoIP].

teúdo e experiências de realidade virtual; serviços de

[540] 商標 Marca :

entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade aumentada, entretenimento interactivo e conteúdo e experiências de realidade aumentada;
serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade mista, entretenimento in-

[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/05，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84473

terativo e conteúdos e experiências de realidade mista;
serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de ambientes de realidade virtual on-line; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento

[210] 編號 N.º : N/195586

de ambientes de realidade aumentada on-line; produ-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/24

ção de vídeo de realidade aumentada para fins de en-

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

tretenimento; produção de vídeo de realidade virtual

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

para fins de entretenimento; serviços de produção e

fornia 94025, United States of America

publicação de entretenimento multimédia; serviços de

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

entretenimento sob a forma de serviços de produção e

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

pós-produção de conteúdos de entretenimento multi-

[511]

類別 Classe : 41

média; serviços de entretenimento e educativos, nome-

[511]

服務 Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de

adamente fornecimento de filmes, programas de tele-

publicação electrónica; publicação de materiais educa-

visão, webcasts, audiovisuais e multimédia não descar-

cionais, nomeadamente, publicação de livros, periódi-

regáveis através da Internet, bem como informações,

cos, boletins informativos e publicações eletrónicas;

críticas e recomendações relativas a filmes, programas

publicação de diários on-line não descarregáveis, no-

de televisão, webcasts, audiovisuais e obras multimé-

meadamente, weblogs com conteúdo definido pelo uti-

dia; fornecimento de informações sobre jogos de com-

lizador, blogues com publicidade, marketing e conteú-

putador e jogos de vídeo on-line pela Internet e outras

do de negócios e blogues sobre realidade virtual e rea-

redes de comunicação; organização e direcção de con-

lidade aumentada; fornecimento de publicações elec-

ferências educacionais; organização de exposições,

trónicas on-line não descarregáveis para criadores de

eventos e conferências nos domínios da cultura, entre-

software; serviços de entretenimento e educacionais,

tenimento, educação e redes sociais para fins não em-

nomeadamente, fornecimento de publicações on-line

presariais e não comerciais; organização e direção de

não descarregáveis sobre tecnologia de realidade vir-

competições e eventos de entretenimento para jogado-

tual através de um website; serviços de entretenimento

res de jogos de vídeo, de computador, electrónicos ou

e educacionais, nomeadamente, fornecimento de pu-

multimédia interativos; serviços de entretenimento,

blicações on-line não descarregáveis sobre tecnologia

nomeadamente organização e realização de competi-

de realidade aumentada através de um website; servi-

ções para incentivar a utilização e o desenvolvimento

ços de entretenimento, nomeadamente fornecimento

de entretenimento interativo, realidade virtual, reali-

de jogos interactivos e de multijogador e para um úni-

dade aumentada, produtos de electrónica de consumo

co jogador, jogados através da Internet ou de redes de

e software e hardware de entretenimento para jogos de

comunicação; serviços de entretenimento, nomeada-

vídeo; organização de exposições no domínio do en-

mente, fornecimento de jogos de vídeo on-line, jogos

tretenimento interactivo, realidade virtual, produtos

de computador, jogos electrónicos e jogos interativos;

de electrónica de consumo e indústrias de entreteni-

fornecimento de um jogo de computador para uso em

mento de jogos de vídeo para fins culturais ou educa-

toda a rede por utilizadores de rede; fornecimento de

cionais; oferta e condução de concursos destinados a

software de jogos on-line não descarregáveis; serviços

reconhecer, recompensar e encorajar indivíduos e gru-

N.º 36 — 7-9-2022  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

14385

pos que actuam no auto-aperfeiçoamento, auto-reali-

fornecimento de vídeos on-line não descarregáveis na

zação, caridade, filantropia, voluntariado, serviço pú-

área da comédia, teatro, documentário, séries docu-

blico e comunitário e actividades humanitárias, e par-

mentais, animação, mistério e entretenimento real;

tilha de obras criativas; organização de exposições,

educação, nomeadamente, fornecimento de publica-

conferências e eventos na área do desenvolvimento de

ções em linha no domínio dos conteúdos das redes so-

software para fins educativos; oferta e realização de

ciais; fornecimento de informações relacionadas com

concursos com fins educativos e de entretenimento

conteúdo de redes sociais nos domínios de entreteni-

para criadores de software; educação, nomeadamente

mento e educação; publicação electrónica on-line so-

organização e direcção de conferências e seminários

bre conteúdo de redes sociais; publicação de materiais

nos domínios da inteligência artificial e da Internet

educativos, nomeadamente publicação de artigos, ma-

das coisas; educação, nomeadamente organização e di-

nuais, jornais e blogues nos domínios do desenvolvi-

recção de conferências, cursos, seminários e formação

mento de software, inteligência artificial, aprendiza-

on-line nos domínios da publicidade, marketing, redes

gem automática e construção de interfaces de utiliza-

sociais, Internet e redes sociais, e distribuição de ma-

dor; organização e realização de workshops de forma-

terial didáctico relativos a estes; formação na área de

ção; informações sobre recreação; produção de vídeo

design, publicidade e tecnologias de comunicação; for-

em realidade aumentada; conduzir e fornecer acesso a

mação no domínio do planeamento estratégico de

treinos de exercício físico ao vivo, instruções e sessões

meios de comunicação relacionados com publicidade,

de preparação física on-line; direcção de aulas de exer-

marketing e negócios; fornecimento de informações no

cício físico; educação; educação, nomeadamente, di-

domínio do entretenimento; fornecimento de informa-

recção de seminários, conferências e workshops nos

ções de entretenimento, incluindo texto, documentos

domínios da saúde e do bem-estar; educação, nomea-

electrónicos, bases de dados, gráficos, imagens foto-

damente organização e direcção de conferências e se-

gráficas e informações audiovisuais, através da Inter-

minários nos domínios da realidade virtual, realidade

net e de outras redes de comunicações; fornecimento

aumentada, inteligência artificial e Internet das coisas;

de informações para fins educacionais e de entreteni-

serviços de publicação electrónica; serviços de entrete-

mento nas áreas de divertimento, vida secundária e

nimento e de educação, nomeadamente, fornecimento

colegial e grupos de interesse social e comunitário;

de filmes, programas de televisão, webcasts, obras au-

aluguer de quiosques de fotografia e videografia para

diovisuais e de multimédia não descarregáveis através

captura, upload, edição e partilha de fotos e vídeos;

da Internet, bem como informações, críticas e reco-

educação; formação; actividades desportivas e cultu-

mendações relativas a filmes, programas de televisão,

rais; serviços de entretenimento, nomeadamente, for-

webcasts, audiovisuais e obras multimédia; serviços de

necimento de vídeos on-line com jogos a serem joga-

entretenimento, nomeadamente, organização e reali-

dos por terceiros; serviços de jogos sob a forma de for-

zação de competições para incentivar a utilização e o

necer um site para que os consumidores transmitam

desenvolvimento de entretenimento interactivo, reali-

jogos para outros; organização e direcção de conferên-

dade virtual, realidade aumentada, realidade mista,

cias educacionais no domínio do desenvolvimento de

produtos de electrónica de consumo e software e

software; seminários educacionais, aulas, séries de pa-

hardware de entretenimento para jogos de vídeo; ser-

lestrantes, conferências e treinamento na área de

viços de entretenimento, nomeadamente, programas

software de código aberto e criadores de software; ser-

de premiação de concursos e incentivos destinados a

viços de entretenimento, nomeadamente, comédia, tea-

recompensar os participantes do programa que se

tro, documentários, séries documentais, animação,

exercitam, participam de atividades desportivas, parti-

mistério, reality shows e séries de televisão fornecidos

cipem em actividades de promoção da saúde, realizam

através da Internet; diários on-line não descarregáveis,

realizações em atividades físicas e desportivas e de rea-

nomeadamente, blogues com comédia, drama, docu-

lização de metas pessoais em relação ao exercício, acti-

mentário, séries documentais, animação, mistério e

vidades desportivas e de preparação física; serviços de

conteúdos reais e de entretenimento; fornecimento de

entretenimento, nomeadamente, programas de pré-

trechos de vídeo, vídeos, vlogues, imagens, ilustrações,

mios de concursos e incentivos destinados a recom-

artigos e resumos de artigos on-line não descarregá-

pensar participantes de programas que praticam exer-

veis na área da comédia, teatro, documentário, série

cícios, optam por escolhas alimentares saudáveis e

documental, animação, mistério e entretenimento real;

participem em outras atividades de promoção da saú-
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de; serviços de entretenimento, nomeadamente, pro-

no personalizado no domínio dos desportos, exercício,

gramas de atribuição de incentivos concebidos para

saúde e boa forma; serviços de partilha de fotos e ví-

recompensar participantes de programas que praticam

deo; sessões atléticas e de preparação física pré-grava-

exercício; serviços de entretenimento, nomeadamente,

das; fornecimento uma avaliação de condicionamento

fornecimento de acesso a bases de dados electrónicas

da forma física e uma pontuação de condicionamento

e on-line interactivas de conteúdos definidos pelo uti-

da forma física e um programa de treino personalizado

lizador, conteúdos de terceiros, fotografias, vídeo, áu-

com base nessa avaliação e pontuação; fornecimento

dio, material visual e audiovisual de interesse geral;

de um website com treino exercício físico, instruções e

serviços de entretenimento, nomeadamente, forneci-

sessões; fornecimento de um website com instruções e

mento de um fórum on-line para a divulgação de con-

sessões de exercício físico; fornecimento de um sítio

teúdos, dados e informações para fins de entreteni-

Web com informações sobre treinos de exercício físico

mento, redes sociais e comerciais; serviços de entrete-

e desenvolvimento de aptidões atléticas; fornecimento

nimento, nomeadamente, fornecimento de recursos

de um website com informações sobre treino de condi-

on-line para transmissão em fluxo contínuo de conteú-

cionamento da forma física, exercício físico, metas de

do de entretenimento e transmissão em fluxo contínuo

condicionamento da forma física e desenvolvimento de

de vídeo ao vivo de eventos de entretenimento; servi-

aptidões atléticas; fornecimento de um website com

ços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento

informações relacionadas com desporto, desenvolvi-

de recursos on-line para transmissão em fluxo contí-

mento de capacidades atléticas e treinos físicos; forne-

nuo de conteúdo de entretenimento e transmissão em

cimento de um website com sessões atléticas e de exer-

fluxo contínuo de vídeo ao vivo de eventos de entrete-

cício físico pré-gravadas; fornecimento de acesso a

nimento; serviços de entretenimento, nomeadamente,

sessões atléticas e de exercício físico pré-gravadas; for-

fornecimento de ambientes de realidade mista on-line;

necimento de bases de dados informáticas, electróni-

produção de vídeo de realidade mista; serviços de pro-

cas e on-line no domínio do entretenimento; Forneci-

dução multimédia; diários on-line não descarregáveis,

mento de informações de entretenimento a partir de

nomeadamente, blogues com comentários, conselhos e

índices pesquisáveis e bases de dados de informações,

informações nos domínios da saúde, bem-estar, sono,

incluindo textos, documentos electrónicos, bases de

boa forma e nutrição; diários on-line não descarregá-

dados, gráficos, imagens fotográficas e informações

veis, nomeadamente, blogues; diários on-line não des-

audiovisuais, através da Internet e de redes de comu-

carregáveis, nomeadamente, weblogs (blogues) com

nicação; fornecimento de treino personalizado em gru-

conteúdo definido pelo utilizador; organização de con-

po nas áreas dos desportos, exercício, saúde e boa for-

cursos e programas de premiação de incentivos para

ma; fornecimento de informações sobre desporto, de-

criadores de software; organização de exposições e

senvolvimento de capacidades atléticas e treinamento

eventos com fins culturais, educacionais ou de entrete-

físico por meio de um website on-line, outras redes de

nimento; organização de exposições e eventos na área

comunicação electrónica e de computador e por meio

de entretenimento interactivo, realidade virtual, reali-

de software para consolas de jogos, computadores pes-

dade mista e realidade aumentada, produtos de elec-

soais, dispositivos digitais pessoais e telefones inteli-

trónica de consumo e indústrias de entretenimento de

gentes; fornecimento de plataformas on-line, nomea-

jogos de vídeo para fins culturais ou educacionais; or-

damente, software, aplicações e bases de dados não

ganização de exposições e eventos no domínio do de-

descarregáveis para criadores de software; forneci-

senvolvimento de software para fins educativos; orga-

mento de desafios atléticos pré-gravados, treinamento,

nização de exposições no domínio do entretenimento

sessões de preparação física e desafios e exercícios por

interativo, realidade virtual, realidade aumentada, rea-

meio de um site on-line, outras redes de comunicação

lidade mista, produtos de electrónica de consumo e

electrónica e de computador e por meio de software

indústrias de entretenimento de jogos de vídeo para

para consolas de jogos, computadores pessoais, dispo-

fins culturais ou educacionais; organização de exposi-

sitivos digitais pessoais e telefones inteligentes; servi-

ções e conferências ao vivo nos domínios da cultura,

ços de edição, nomeadamente publicação de publica-

entretenimento e redes sociais para fins não comer-

ções eletrónicas para terceiros; produção de vídeos de

ciais nem relacionados com negócios; serviços de trei-

realidade virtual.
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pelo utilizador, incluindo áudio, vídeo, imagens, texto,
conteúdo e dados; fornecimento de acesso temporário
de software não descarregável que permite aos utilizadores transferir dados de identidade pessoal e partilhar dados de identidade pessoal com e entre vários si-

[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/05，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84473

tes; serviços de provedor de serviços de aplicação incluindo software para redes sociais, gestão de conteúdo de redes sociais, criação de uma comunidade virtual
e transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e de

[210] 編號 N.º : N/195587

vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/24

anúncios, comunicações de publicidade de média e em

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

formação; plataformas como um serviço [PaaS] in-

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

cluindo software plataformas de software para redes

fornia 94025, United States of America

sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, criação

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

de uma comunidade virtual e transmissão de imagens,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos,

[511]

類別 Classe : 42

dados, texto, mensagens, anúncios, publicidade na mé-

[511]

服務 Ser v iços : C onc epção e desenvolv i mento de

dia comunicações e informações; serviços de provedor

hardware e software informático; fornecimento de

de serviços de aplicação incluindo software para uso

software on-line não descarregável; fornecimento de

como interface de programação de aplicações (API)

acesso temporário a software não descarregável para

que facilita serviços on-line para redes sociais e desen-

permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manu-

volvimento de aplicações de software; fornecimento de

tenção de software de aplicação móvel para dispositi-

acesso temporário de software não descarregável para

vos de comunicação electrónica portáteis, nomeada-

visualização e interacção com um “feed” de média

mente, telefones celulares, telefones inteligentes, com-

electrónica, nomeadamente, imagens, conteúdo audio-

putadores portáteis e computadores em forma de ta-

visual e de vídeo, transmissão de fluxo contínuo ao

blet; serviços de concepção, engenharia, investigação,

vivo de vídeo, comentários, anúncios, notícias e hiper-

desenvolvimento e teste no domínio do desenvolvi-

ligação da Internet; fornecimento de acesso temporá-

mento de software de aplicação móvel relativos à utili-

rio a software não descarregável para localização de

zação e funcionalidade de hiperligações; consultadoria

conteúdo e editores de conteúdo e para assinatura de

técnica na área de desenvolvimento de software de

c onteúdo; for ne c i mento de ac es so temporá r io a

aplicação móvel relacionado com o uso e funcionalida-

software não descarregável para organizar imagens,

de de hiperligações; fornecimento de acesso temporá-

vídeo e conteúdo audiovisual utilizando etiquetas de

rio de software não descarregável que dá aos utiliza-

metadados; fornecimento de acesso temporário de

dores a capacidade de participarem em redes sociais e

software não disponível descarregável para criação,

gerir conteúdos de redes sociais; serviços informáticos,

edição, upload, descarregar, acesso, visualização, pu-

nomeadamente, criação de uma comunidade on-line

blicação, exibição, marcação, blogue, transmissão de

para os utilizadores registados se envolverem em redes

fluxo contínuo, ligação, anotação, indicação de senti-

sociais; fornecimento de acesso temporário a software

mento, comentário, interacção, incorporação, transmi-

não descarregável para criar, gerir e aceder a grupos

tir e partilhar ou de outra forma fornecer média elec-

criados e administrados por utilizadores em comuni-

trónica, imagens, vídeo, áudio, conteúdo audiovisual,

dades virtuais; fornecimento de acesso temporário a

dados e informações através da Internet e de redes de

software não descarregável para criar e gerir perfis de

comunicação; serviços de provedor de serviços de apli-

redes sociais e contas de utilizador; fornecimento de

cação incluindo software para permitir ou facilitação

acesso temporário a software não descarregável para

de a criação, edição, upload, descarregar, acesso, visua-

redes sociais, criação de uma comunidade virtual e

lização, publicação, exibição, marcação, publicar em

transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo

blogue, transmissão de fluxo contínuo, ligação, anota-

e dados; serviços informáticos sob a forma de perfis

ção, indicação de sentimento sobre, comentário, interac-

electrónicos pessoais e de grupo personalizados ou pá-

ção com, incorporar, transmitir e partilhar ou de outra

ginas Web com informações definidas ou especificadas

forma fornecer média electrónica, imagens, vídeo, áu-
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dio, conteúdo audiovisual, dados e informações atra-

mação de aplicações (API) para permitir que os utili-

vés da Internet e redes de comunicação; fornecimento

zadores realizem transacções comerciais electrónicas

de acesso temporário a software não descarregável

através da Internet e de redes de comunicação; servi-

para envio e recepção de mensagens electrónicas, aler-

ç o s d e s of t wa re c o mo s er v i ç o (S a a S) i n c lu i ndo

tas, notificações e lembretes; fornecimento de software

software para enviar e receber mensagens electróni-

para uso como interface de programação de aplicações

cas, notificações e alertas e para facilitação de transac-

(API) para uso em mensagens electrónicas e transmis-

ções comerciais electrónicas através da Internet e de

são de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados

redes de comunicações; fornecimento de acesso tem-

(serviços de TI); fornecimento de acesso temporário a

porário a software não descarregável para uso na con-

software não descarregável para mensagens electróni-

cepção, gestão, medição, análise, divulgação e veicula-

cas; fornecimento de acesso temporário a software não

ção de publicidade de terceiros; serviços de provedor

descarregável para facilitação de discussões interacti-

de serviços de aplicação incluindo software para uso

vas através de redes de comunicação; fornecimento de

como interface de programação de aplicações (API)

acesso temporário a software não descarregável para

para criar, gerir, rastrear, relatar e medir publicidade

organização de eventos, pesquisa de eventos, calenda-

de terceiros; fornecimento de software não descarre-

rização e gestão de eventos; fornecimento de acesso

gável para permitir que compradores e vendedores de

temporário a software não descarregável para modifi-

publicidade on-line comprem e vendam inventário de

cação de fotografias, imagens e conteúdo de áudio, ví-

publicidade; fornecimento de acesso temporário a

deo e audiovisual; fornecimento de acesso temporário

software não descarregável para criação, partilha, di-

a software não descarregável para uso na obtenção e

vulgação e publicação de publicidade; fornecimento de

edição de fotografias e gravação e edição de vídeos;

acesso temporário a software não descarregável para

serviços de provedor de serviços de aplicação incluin-

criar e manter uma presença on-line para indivíduos,

do software para permitir ou facilitação de tirar e edi-

grupos, empresas e marcas; fornecimento de acesso

tar fotografias e gravar e editar vídeos; fornecimento

temporário a software não descarregável para anun-

de acesso temporário de software não descarregável

ciantes para comunicar e interagir com comunidades

para transmissão de fluxo contínuo de conteúdos de

on-line; fornecimento de acesso temporário a software

entretenimento multimédia; fornecimento de acesso

não descarregável para a curadoria de conteúdos e

temporário a software não descarregável para permitir

anúncios on-line definidos pelo utilizador e criação de

a transmissão de imagens, conteúdo e dados de áudio,

“feeds” de redes sociais; concepção e desenvolvi-

audiovisual e vídeo; serviços informáticos, nomeada-

mento de software de jogos de computador e software

mente, fornecimento de motores de busca para obten-

de jogos de vídeo para uso com computadores, siste-

ção de dados através da Internet e de redes de comuni-

mas de programas de jogos de vídeo e redes informáti-

cações; fornecimento de motores de busca de ambien-

cas; desenvolvimento de hardware para uso em jogos

tes de rede on-line para fornecer informações a partir

multimédia electrónicos e interactivos; fornecimento

de índices pesquisáveis e bases de dados de informa-

de acesso temporário de software não descarregável

ção, incluindo texto, documentos electrónicos, bases

que dá aos utilizadores a capacidade de fazer upload,

de dados, gráficos, suportes electrónicos, imagens e

modificar e partilhar conteúdo de realidade virtual,

conteúdos audiovisuais, através da Internet e de redes

conteúdo de realidade aumentada, conteúdo de reali-

de comunicações; serviços de provedor de serviços de

dade mista, informações, experiências e dados; hospe-

aplicação, nomeadamente, hospedagem de software de

dagem de conteúdos de realidade virtual e realidade

aplicação de terceiros; fornecimento de acesso tempo-

aumentada na Internet; fornecimento de serviços de

rário de software não disponível descarregável para

autenticação de utilizadores mediante tecnologia de

fornecimento, ligação ou transmissão de fluxo contí-

início de sessão único on-line para transacções de co-

nuo de notícias ou informações de eventos actuais;

mércio electrónico; fornecimento de serviços de auten-

fornecimento de acesso temporário a software de co-

ticação de utilizadores mediante tecnologia de início

mércio electrónico não descarregável para permitir

de sessão único on-line para transferência electrónica

que os utilizadores realizem transacções comerciais

de fundos, transacções com cartão de crédito e débito

electrónicas através da Internet e de redes de comuni-

e cheque electrónico; fornecimento de uma interface

cações; serviços de provedor de serviços de aplicação

de programação de aplicações (API) para permitir que

incluindo software para uso como interface de progra-

os utilizadores realizem transacções comerciais elec-
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trónicas através da Internet; fornecimento de acesso

software de assistente social não descarregável; forne-

temporário a software não descarregável para proces-

cimento de acesso temporário a software não descar-

samento de pagamentos electrónicos; plataformas

regável para uso na facilitação de chamadas de voz so-

como um serviço [PaaS] incluindo software para per-

bre protocolo da Internet (VOIP), chamadas, chama-

mitir aos utilizadores realizar transacções comerciais

das de vídeo, mensagens de texto, mensagens electró-

e de comércio electrónico; fornecimento de acesso

nicas, mensagens instantâneas e serviços de redes so-

temporário a software não descarregável para forneci-

ciais on-line; serviços de provedor de serviços de apli-

mento de mapas electrónicos; fornecedor de serviços

cação incluindo software para capacitar ou facilitação

de aplicações (ASP) incluindo software para forneci-

de cha madas de voz sobre protoc olo da I nter net

mento de mapas electrónicos; fornecimento de acesso

(VOIP), chamadas telefónicas, chamadas de vídeo,

temporário a software não descarregável para pesqui-

mensagens de texto, mensagens electrónicas, mensa-

sa, determinação e partilha de localizações; forneci-

gens instantâneas e serviços de redes sociais on-line;

mento de acesso temporário a software não descarre-

fornecimento de um sítio Web com informações nos

gável para pesquisa e identificação de pontos de inte-

dom ínios da tecnologia e do desenvolvimento de

resse locais e baseados na localização, eventos, marcos

software através da Internet e de redes de comunica-

históricos, oportunidades de emprego, entretenimento,

ção; concepção e desenvolvimento de hardware e

eventos culturais, compras e ofertas; fornecimento de

software de realidade virtual, realidade aumentada e

acesso temporário a software não descarregável para

realidade mista; concepção e desenvolvimento de

fazer reservas e marcações; fornecedor de serviços de

hardware e software de jogos de vídeo; desenvolvi-

aplicações (ASP) incluindo software para permitir ou

mento de software; desenvolvimento de software de

facilitação da realização de reservas e marcações; for-

multimédia interactiva; manutenção e reparação de

necimento de acesso temporário de software não des-

software informático; serviços informáticos, nomeada-

carregável que dá aos utilizadores a capacidade de pu-

mente, serviços de fornecedor de hospedagem em nu-

blicar classificações, comentários, referências e reco-

vem; fornecimento de acesso temporário a software de

mendações relativas a empresas, restaurantes, prove-

computação em nuvem não descarregável on-line para

dores de serviços, eventos, serviços públicos e agências

uso no armazenamento electrónico de dados; forneci-

governamentais; fornecimento de acesso temporário a

mento de acesso temporário a software de computação

software não descarregável para fornecimento de um

em nuvem não descarregável on-line para ambientes e

mercado virtual; fornecimento de acesso temporário a

aplicações virtuais de realidade aumentada; serviços

software não descarregável para encomenda e / ou

de partilha de arquivos, nomeadamente, fornecimento

compra de produtos e serviços; serviços de provedor

de acesso temporário de tecnologia não descarregável

de serviços de aplicação incluindo software para per-

que permite aos utilizadores fazer upload e descarre-

mitir ou facilitação de pedido e / ou a compra de pro-

gar de arquivos electrónicos; provedor de serviços de

dutos e serviços; fornecimento de acesso temporário a

aplicações, a saber, fornecimento, hospedagem, gestão,

software não descarregável para pesquisa e identifica-

d e s e nvo l v i m e nt o e m a nut e n ç ã o d e a p l i c a ç õ e s,

ção de oportunidades de emprego; fornecimento de

software, Websites e bases de dados nas áreas de co-

acesso temporário de software não descarregável para

municação sem fio, acesso a informações móveis e ges-

identificar e permitir que os utilizadores entrem em

tão e utilizador remota e sem fios de dados de conteú-

contacto com entidades governamentais; fornecimento

do para computadores portáteis, computadores portá-

de acesso temporário a software não descarregável

teis [laptops] e dispositivos electrónicos móveis; servi-

para facilitação de interacção e de comunicação entre

ços informáticos, nomeadamente, fornecimento de

humanos e plataformas de inteligência artificial [AI];

gestão remota de dispositivos através de redes infor-

serviços de provedor de serviços de aplicação incluin-

máticas, redes sem fios ou da Internet; serviços de

do software para permitir ou facilitação de interacção

criptografia de dados; transmissão electrónica cripto-

e de comunicação entre humanos e plataformas de IA

grafada e utilizador de dados recuperados; forneci-

(inteligência artificial); concepção de efeitos de reali-

mento de acesso temporário a software e aplicações

dade aumentada e de realidade virtual para uso na

on-line não descarregáveis para gestão de relaciona-

modificação de fotografias, imagens, vídeos e conteú-

mento com o cliente (CRM); serviços de provedor de

do audiovisual; fornecimento de software de assistente

serviços de aplicação incluindo software para gestão

pessoal não descarregável on-line; fornecimento de

de relacionamento com o cliente (CRM); serviços in-
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formáticos, nomeadamente, fornecedor de serviços de

ção de consultas em grandes quantidades de dados;

aplicação incluindo software de interface de progra-

fornecimento de acesso temporário a software não

mação de aplicações (API) para gestão de relaciona-

descarregável sob a forma de um motor de consulta

mento com o cliente (CRM); fornecimento de acesso

que funciona através de ferramentas de inteligência

temporário a software não descarregável para facilita-

empresarial [business intelligence]; fornecimento de

ção de organização e de angariação de fundos e de

acesso temporário a software de inteligência artificial

distribuição de donativos para angariação de fundos;

não descarregável on-line para facilitação de software

fornecimento de acesso temporário a software não

de aprendizagem automática; serviços de provedor de

descarregável para serviços de arrecadação de fundos

serviços de aplicação incluindo software para capaci-

de beneficência on-line e serviços de doação; serviços

tação ou facilitação de software de aprendizagem au-

científicos e tecnológicos e serviços de pesquisas e

tomática; fornecimento de acesso temporário a softwa-

concepção com eles relativos; serviços de análises e

re não descarregável on-line para aprendizagem auto-

pesquisas industriais; concepção, desenvolvimento,

mática; fornecimento de acesso temporário a ferra-

instalação e manutenção de software informático; ser-

mentas de software não descarregáveis on-line para

viços de pesquisa e consultadoria no domínio da tec-

desenvolvimento de software; fornecimento de acesso

nologia da informação e das telecomunicações; con-

temporário a software não descarregável on-line para

cepção de aparelhos e equipamento de telecomunica-

construção de interfaces de utilizador; serviços de pro-

ções; serviços de consultadoria no domínio da concep-

vedor de serviços de aplicação incluindo software para

ção, selecção, implementação e utilização de hardware

capacitação ou facilitação de software de construção

e sistemas de software para terceiros; fornecimento de

de interface de usuário; armazenamento electrónico

plataforma de software on-line com tecnologia que

de dados; armazenamento electrónico de fotografias;

permite aos utilizadores on-line fazerem pagamentos e

serviços de hospedagem interactiva que permitem aos

transferir fundos; fornecimento de plataforma de

utilizadores publicar e partilhar seus próprios conteú-

software on-line com tecnologia que permite aos utili-

dos e imagens on-line; fornecimento de software não

zadores on-line fazer pagamentos e transferências de

descarregável on-line para gestão de bases de dados;

fundos em vários sites e aplicações móveis; serviços de

serviços de rede informática; fornecimento de acesso

TI (tecnologias de informação), nomeadamente, forne-

temporário a software não descarregável para sonda-

cedor de serviços de aplicações incluindo software

gens de opinião; fornecimento de software que permi-

para uso como interface de programação de aplicações

te aos utilizadores publicar perguntas com opções de

(API) para permitir aos utilizadores realizar transac-

resposta; serviços de plataformas como um serviço

ções de comércio electrónico através da Internet e de

[PaaS] incluindo tecnologia que permite que empresas,

redes de comunicações; serviços de software como

organizações e indivíduos criem e administrem pre-

serviço (SaaS) incluindo software para facilitação de

senças on-line e comuniquem aos utilizadores on-line

transacções de comércio electrónico através da Inter-

informações e mensagens sobre actividades, produtos

net e de redes de comunicações; provedor de serviços

e serviços e participem de negócios e redes sociais;

de aplicações incluindo um software para uso como

fornecimento de acesso temporário a software não

interface de programação de aplicações (API) para

descarregável com tecnologia que permite aos utiliza-

permitir que os utilizadores realizem transacções de

dores gerir as suas contas de redes empresariais; for-

comércio electrónico através da Internet e de redes de

necimento de acesso temporário a software não des-

comunicações; fornecimento de acesso temporário a

carregável para software de comando e reconhecimen-

software não descarregável para conversão de lingua-

to de voz, software de conversão de voz em texto, software

gem natural em comandos executáveis por máquina;

de aplicação activadas por voz para gestão de in-

analisar e avaliar o conteúdo das redes sociais para

formações pessoais; plataformas como um serviço

fins de investigação; moderação e supervisão de conte-

[PaaS] com plataformas de software informático para

údo (assistência técnica); publicação na Web, nomea-

software de assistente pessoal; plataformas como um

damente, publicação de decisões relativas a conteúdos

serviço [PaaS] com plataformas de software informáti-

de redes sociais de terceiros; fornecimento de acesso

co para automação residencial e software de integra-

temporário a software não descarregável sob a forma

ção de dispositivos domésticos; plataformas como um

de motor de consulta; fornecimento de acesso tempo-

serviço [PaaS] com plataformas de software informáti-

rário a software não descarregável para uso na realiza-

co para software de comunicação sem fio para trans-
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missão de voz, áudio, vídeo e dados; software como

cimento de acesso temporário a software não descar-

serviço (SaaS) incluindo software para gestão de infor-

regável que permite aos utilizadores acessar e descar-

mações pessoais; fornecimento de acesso temporário a

regar software informático; fornecimento de acesso

software não descarregável para aceder, monitorizar,

temporário de software e aplicações on-line não des-

rastrear, pesquisar, guardar e partilhar informações

carregáveis para acesso à transmissão de fluxo contí-

sobre tópicos de interesse geral; software como serviço

nuo de arquivos de áudio e vídeo, jogos, redes sociais,

(SaaS) incluindo software para uso na conexão e con-

arquivos de texto e arquivos multimédia; serviços de

trole de dispositivos electrónicos da Internet das coi-

provedor de serviços de aplicação incluindo software

sas (iot); software como serviço (SaaS) incluindo

para uso como interface de programação de aplicações

software para terceiros usarem no desenvolvimento de

(API) para a transmissão de fluxo contínuo, armaze-

software para gerir, conectar e operar dispositivos

namento e partilha de jogos de vídeo, conteúdo, dados

electrónicos da Internet das coisas; software como ser-

e informações; desenvolvimento de software informá-

viço (SaaS) incluindo software para uso como interfa-

tico na área das aplicações móveis; prestação de servi-

ce de programação de aplicações (API); concepção,

ços de apoio técnico, nomeadamente, resolução de

desenvolvimento e manutenção de software proprietá-

problemas de software informático relativos à utiliza-

rio para terceiros no domínio da linguagem natural,

ção de equipamento de comunicação; serviços infor-

fala, linguagem e reconhecimento de voz, excepto pós-

máticos; serviços de TI (tecnologias de informação);

-produção de gravações de imagens e som; serviços de

serviços de provedor de serviços de aplicação , nomea-

suporte técnico e consultadoria para o desenvolvimen-

damente, hospedagem de software de aplicação de ter-

to de aplicações; serviços de informação, assessoria e

ceiros; serviços de provedor de serviços de aplicação ,

consultadoria relativos a software de comando e reco-

incluindo software de comércio electrónico para uso

nhecimento de voz, software de conversão de voz em

como uma entrada [gateway] de pagamento que auto-

texto e software de aplicação capacitado para voz, au-

riza o processamento de cartões de crédito ou paga-

tomação residencial e software de Internet das coisas;

mentos directos para comerciantes; serviços de prove-

fornecimento de informações, notícias e comentários

dor de serviços de aplicação, nomeadamente, forneci-

no domínio da ciência e tecnologia, decoração de ca-

mento, hospedagem, gestão, desenvolvimento e manu-

sas, meteorologia e design gráfico, de interiores, de

tenção de aplicações, software, websites e bases de da-

produtos e de moda; serviços tecnológicos, nomeada-

dos nas áreas de tecnologia da informação, cadeias de

mente, serviços de armazenamento de dados; fornece-

blocos [cadeias de blocos [blockchain]], moedas vir-

dor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente,

tuais, moedas digitais, criptomoedas e activos digitais;

hospedagem através da Internet de software de aplica-

serviços de provedor de serviços de aplicação incluin-

ção de terceiros; serviços de consultadoria relativos

do software para uso em moedas virtuais, moedas di-

com programação de gestão de aplicações multimédia,

gitais, criptomoedas e troca e transacções de activos

programação de computadores, hardware, software e

digitais; provedor de serviços de aplicações (ASP) in-

concepção e especificação de sistemas informáticos;

cluindo software para permitir ou facilitação de cria-

serviços de software como serviço (SaaS), nomeada-

ção, edição, upload, descarregar, acesso, visualização,

mente, hospedagem de software para uso por terceiros

publicação, exibição, comentário, incorporação, trans-

no fornecimento de uma base de dados on-line com

missão e partilha ou de outra forma fornecendo média

variadas informações de interesse geral através da In-

electrónica ou informações através da Internet e co-

ternet; fornecimento de acesso temporário a software

municações redes; serviços de provedor de serviços de

não descarregável on-line para dispositivos de comuni-

aplicações incluindo software para uso como interface

cações móveis para melhorar o acesso móvel à Internet

de programação de aplicações (API) para permitir que

através de computadores, computadores portáteis e

os utilizadores realizem transacções comerciais elec-

dispositivos de comunicações móveis; apoio técnico,

trónicas por meio de uma rede informática global; ser-

nomeadamente, resolução de problemas de hardware e

viços de provedor de serviços de aplicação incluindo

software informático e problemas de hardware e

software para permitir ou facilitação de compra de

software de computadores portáteis e dispositivos de

produtos e serviços; serviços de software como serviço

comunicações móveis; consultadoria e concepção de

(SaaS); ser viços de platafor mas como um ser viço

hardware e software de computadores, computadores

[PaaS]; fornecimento de acesso temporário a software

portáteis e dispositivos de comunicação móveis; forne-

de computação em nuvem não descarregável; forneci-
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mento de tecnologia de contabilidade distribuída [dlt];

carregável para uso como carteira de criptomoedas;

fornecimento de acesso temporário de software não

fornecimento de software não descarregável para uso

descarregável que facilita a capacidade dos utilizado-

como carteira electrónica; fornecimento de software

res de visualizar, analisar, registar, armazenar, moni-

não descarregável para uso como carteira digital; ser-

torizar, gerir, negociar e trocar moeda digital, moeda

viços de armazenamento electrónico de dados; forne-

virtual, criptomoeda, activos digitais e cadeias de blo-

cimento de acesso temporário a software não descar-

cos [blockchain], activos digitalizados, tokens digitais,

regável para transferência electrónica de fundos; for-

cripto tokens e tokens utilitários; fornecimento de

necimento de acesso temporário a software não des-

acesso temporário de software não disponível descar-

carregável para conversão de moeda; fornecimento de

regável para enviar, receber, aceitar, comprar, vender,

acesso temporário a software não descarregável para

armazenar, transmitir, negociar e trocar moeda digi-

recolha e distribuição de dados; fornecimento de aces-

tal, moeda virtual, criptomoeda, activos digitais e ca-

so temporário a software não descarregável para tran-

deias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

sacções de pagamento; fornecimento de acesso tempo-

tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários; for-

rário a software não descarregável para ligação de

necimento de acesso temporário a software não des-

computadores a bases de dados locais e redes informá-

carregável para implementação e registo de transac-

ticas globais; fornecimento de acesso temporário a

ções financeiras, para criação de contas e manutenção

software não descarregável para a criação de bases de

e gestão de informações sobre transacções financeiras

dados pesquisáveis de informações e dados; forneci-

em livros públicos distribuídos e redes de pagamento

mento de acesso temporário de software não descarre-

ponto a ponto; fornecimento de acesso temporário a

gável para gestão e validação de moedas digitais, moe-

software não descarregável para processamento de pa-

das virtuais, criptomoedas, activos digitais e de ca-

gamentos electrónicos e para transferência de fundos

deias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

de terceiros e para terceiros; fornecimento de software

token digitais, crypto tokens e transacções de token

de plataforma financeira electrónica; fornecimento de

utilitários; fornecimento de acesso temporário a software

software não descarregável para uso como interface de

não descarregável para criar e gerir contratos inteli-

programação de aplicações (API) para o desenvolvi-

gentes; fornecimento de acesso temporário a software

mento, teste e integração de software de aplicação de

não descarregável para gestão de transacções de paga-

cadeias de blocos [blockchain]; fornecimento de acesso

mento e câmbio; fornecimento de acesso temporário

temporário de software não descarregável para trans-

de software não descarregável para câmbio electrónico

ferências de moedas digitais, moedas virtuais, cripto-

de moeda por moedas digitais, moedas virtuais, crip-

moedas, activos digitais e cadeias de blocos [blockchain],

tomoedas, activos digitais e de cadeias de blocos

activos digitalizados, tokens digitais, tokens criptográ-

[blockchain], activos digitalizados, tokens digitais,

ficos e tokens utilitários entre partes; fornecimento de

tokens criptográficos e tokens utilitários; fornecimento

acesso temporário a software não descarregável para

de acesso temporário a software não descarregável

uso em comércio financeiro; fornecimento de acesso

para permitir a transferência electrónica de fundos de

temporário a software não descarregável para uso em

terceiros e para terceiros; fornecimento de acesso tem-

trocas financeiras; fornecimento de acesso temporário

porário a software não descarregável para a criação de

a software não descarregável para uso no acesso a in-

uma moeda digital descentralizada e de código aberto

formações financeiras e dados e tendências de merca-

para uso em transacções baseadas em cadeias de blo-

do; fornecimento de acesso temporário a software não

cos [blockchain]; fornecimento de acesso temporário

descarregável para gestão de segurança criptográfica

de software não descarregável para a criação de uma

de transmissões electrónicas em redes informáticas;

moeda virtual descentralizada e de código aberto para

fornecimento de acesso temporário a software não

uso em transacções baseadas em cadeias de blocos

descarregável para uso com moeda virtual; forneci-

[blockchain]; fornecimento de acesso temporário de

mento de software não descarregável para uso com

software não descarregável para criar uma criptomoe-

moeda digital; fornecimento de software não descarre-

da descentralizada e de código aberto para uso em

gável para uso com criptomoedas; fornecimento de

transacções baseadas em cadeias de blocos [blockchain];

acesso temporário a software não descarregável para

for ne c i mento de ac e s so temp orá r io a s of t wa re

uso com carteira de moedas digitais e serviços de

não descar regável para cr iptografar e per m itir a

armazenamento; fornecimento de software não des-

transmissão segura de informações digitais pela Inter-
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net, e através outros modos de comunicação entre dis-

ções relativas a moeda digital, moeda virtual, cripto-

positivos de computação; software de plataforma de

moeda, activos digitais e cadeias de blocos [blockchain],

contabilidade distribuída para uso no processamento

activos digitalizados, tokens digitais, tokens criptográ-

de transacções financeiras; fornecimento de acesso

ficos e tokens utilitários; serviços de plataformas como

temporário a software não descarregável para transfe-

um serviço [PaaS] incluindo software para compensa-

rência electrónica de fundos e conversão de moeda;

ção, alocação, conformidade, registo e liquidação de

fornecimento de um portal da Web com publicações

negociações relativas a moeda digital, moeda virtual,

em blogue e não descarregáveis sob a forma de artigos,

criptomoeda, activos digitais e cadeias de blocos

colunas e guias informativos nos domínios das moedas

[blockchain], activos digitalizados, tokens digitais,

virtuais, activos digitais e cadeias de blocos [blockchain]

cripto tokens e tokens utilitários; plataformas como

e tendências de mercado e comerciais; plataformas

um serviço [PaaS] com plataformas de software para

como um serviço [PaaS] com plataformas de software

facilitação de transacções e pagamentos usando moe-

de computador para a venda e compra de moedas digi-

das digitais, moeda virtuais, criptomoedas, activos di-

tais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e

gitais e cadeias de blocos [blockchain], activos digitali-

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

zados, tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários

tokens digitais, tokens criptográficos e tokens utilitá-

que permitem aos utilizadores comprar e vender pro-

rios; software como serviço (SaaS) com plataformas de

dutos e serviços para terceiros; serviços de software

software de computador para a venda e compra de

como serviço (SaaS) incluindo plataformas de software

moeda digitais, moeda virtuais, criptomoedas, activos

para facilitação de transacções e pagamentos usando

digitais e cadeias de blocos [blockchain], activos digi-

moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, acti-

talizados, tokens digitais, tokens criptográficos e

vos digitais e cadeias de blocos [blockchain], activos

tokens utilitários; serviços informáticos, nomeadamen-

digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e tokens

te, criação de um ambiente virtual on-line para a ven-

utilitários que permitem aos utilizadores comprar e

da e compra de moeda digitais, moeda virtuais, cripto-

vender produtos e serviços para terceiros; plataformas

moedas, activos digitais e cadeias de blocos [blockchain],

de software baseadas em cadeias de blocos [blockchain]

activos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e

e plataformas de software de computação distribuída

tokens utilitários; plataformas como um serviço [PaaS]

para auditoria e verificação de informações e códigos

com plataformas de software de computador para ges-

digitais; concepção, desenvolvimento e implementação

tão de cadeias de blocos [blockchain] e sistemas de ar-

de software de auditoria e segurança para plataformas

mazenamento distribuídos movidos por tokens; sof-

baseadas em cadeias de blocos [blockchain]; forneci-

tware como serviço (SaaS) com plataformas de softwa-

mento de acesso temporário a software não descarre-

re para gestão de cadeias de blocos [blockchain] e sis-

gável para facilitação de transacções seguras; forneci-

temas informáticos de armazenamento distribuído

mento de acesso temporário de software não descarre-

movidos por tokens; serviços informáticos, nomeada-

gável para auditoria de moeda digital, moeda virtual,

mente, fornecimento de serviços de armazenamento

criptomoeda, activos digitais e cadeias de blocos

em nuvem privados, seguros e encriptados; serviços

[blockchain], activos digitalizados, tokens digitais,

informáticos, nomeadamente, fornecimento de plata-

cripto tokens e tokens utilitários; concepção, desenvol-

forma de armazenamento em nuvem descentralizada

vimento e implementação de software para platafor-

de código aberto; serviços de criptografia de dados

mas de computação distribuída; concepção, desenvol-

com tecnologia de software de cadeias de blocos

vimento e implementaçã o de software para cadeias de

[blockchain] e protocolos de comunicação de parte-a-

blocos [blockchain]; concepção, desenvolvimento e

-parte [peer to peer] para fornecer armazenamento em

implementação de software para moedas digitais, mo-

nuvem seguro, privado e criptografado; dornecimento

edas virtuais, criptomoedas, activo digitais e cadeias

de acesso temporário a software não descarregável

de blocos [blockchain], activo digitalizados, token di-

para uso como carteira de criptomoedas; mineração de

gitais, cripto tokens e carteiras de tokens de utilidade;

dados; fornecimento de acesso temporário a software

concepção, desenvolvimento e implementação de

não descarregável para uso com tecnologia de cadeias

software para serviços de verificação de terceiros para

de blocos [blockchain]; serviços de software como ser-

transacções de moeda digital, incluindo, mas não se

viço (SaaS) incluindo software para compensação, alo-

limitando a transacções envolvendo a moeda bitcoin;

cação, conformidade, registo e liquidação de negocia-

for neci mento de acesso temporá r io de sof twa re
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não descarregável para utilizadores comprarem e ven-

ção incluindo software para uso na compra, venda,

derem produtos usando moedas digitais, moedas vir-

concepção, gestão, rastreamento, avaliação, optimiza-

tuais, criptomoedas, activos digitais e cadeias de blo-

ção, segmentação, análise, utilizador e relatórios de

cos [blockchain], activos digitalizados, tokens digitais,

publicidade e marketing on-line; provedor de serviços

cripto tokens e tokens utilitários; fornecimento de

de aplicações (ASP) incluindo software para permitir

acesso temporário de software não descarregável para

ou facilitação de o partilha e exibição da localização

uso no acesso, leitura, rastreamento e uso da tecnolo-

de um usuário, planeando atividades com outros utili-

gia cadeias de blocos [blockchain]; serviços de consul-

zadores e fazendo recomendações; serviços de prove-

tadoria técnica relativos a transacções de moeda digi-

dor de serviços de aplicação incluindo software para

tal, moeda virtual, criptomoeda, activos digitais e ca-

capacitação ou facilitação de o mapeamento social e

deias de blocos [blockchain], activos digitalizados,

de destinos; fornecedor de serviços de aplicações

token digital, token criptográfico e tokens utilitários;

(ASP) incluindo software para permitir ou facilitação

plataformas como um serviço [PaaS] com plataformas

de interacção e comunicação entre humanos e plata-

de software de computador para desenvolvimento, im-

formas de IA (inteligência artificial), nomeadamente,

plantação e gestão de sistemas e aplicações de compu-

bots, agentes virtuais e assistentes virtuais; serviços de

tador; software como serviço (SaaS) com plataformas

provedor de serviços de aplicação incluindo software

de software para desenvolvimento, implementação e

para controlar, integrar, operar, conectar e gerir dispo-

gestão de sistemas e aplicações informáticas; dorneci-

sitivos de informação controlados por voz, nomeada-

mento de acesso temporário a software não descarre-

mente, dispositivos de consumo electrónicos inteligen-

gável que permite aos utilizadores desenvolver, cons-

tes conectados à nuvem e controlados por voz e dispo-

truir e executar aplicações distribuídas através de um

sitivos electrónicos de assistente pessoal; serviços de

contrato inteligente [smart contracts] de comunicação

provedor de serviços de aplicação, nomeadamente,

de parte-a-parte [peer-to-peer] de código aberto e

hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção

uma plataforma de rede de pagamentos; fornecimento

de aplicações, software e websites, nas áreas de produ-

de acesso temporário a software de autenticação não

tividade pessoal, comunicação sem fios e aplicações

descarregável para controlar o acesso e as comunica-

móveis; serviços de provedor de serviços de aplicação,

ções com computadores e redes informáticas; forneci-

nomeadamente, fornecimento, hospedagem, gestão,

mento de acesso temporário a software não descarre-

desenvolvimento e manutenção de aplicações, softwa-

gável para uso na troca de itens virtuais; fornecimento

re, websites e bases de dados nas áreas de cálculo de

de acesso temporário de software não descarregável

classificação de websites com base no tráfego do usuá-

para uso na emissão de moedas digitais, moeda virtu-

rio; serviços de provedor de serviços de aplicação, no-

ais, criptomoedas, activos digitais e cadeias de blocos

meadamente, hospedagem remota de aplicações infor-

[blockchain] digitalizados; serviços de provedor de

máticas de terceiros; provedor de serviços de aplica-

serviços de aplicação; serviços de provedor de serviços

ções, nomeadamente, fornecimento, hospedagem, ges-

de aplicação incluindo software para uso como interfa-

tão, desenvolvimento e manutenção de aplicações,

ce de programação de aplicações (API) que facilita

software, websites e bases de dados nas áreas de co-

serviços on-line para redes sociais, desenvolvimento

municação sem fios, acesso a informações móveis e

de aplicações de software; serviços de provedor de ser-

gestão e utilizador remota e sem fios de dados de con-

viços de aplicação incluindo software com reconheci-

teúdo para computadores portáteis, computadores

mento de localização para pesquisar, determinar e

portáteis [laptops] e dispositivos electrónicos móveis;

partilhar a localização de produtos, serviços e eventos

fornecedor de serviços de aplicações, nomeadamente,

de interesse; serviços de provedor de serviços de apli-

fornecimento, hospedagem, gestão, desenvolvimento e

cação incluindo software para serviços de mapeamen-

manutenção de aplicações, software, websites e bases

to; serviços de provedor de serviços de aplicação in-

de dados nas áreas de cálculo de classificação de sites

cluindo software para redes sociais, gestão de conteú-

com base no tráfego do utilizador; consultadoria em

do de redes sociais, criação de uma comunidade virtu-

informática, programação de computadores; consulta-

al e transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e

doria e concepção de hardware e software informático;

de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens,

serviços de consultadoria em hardware, software, aplica-

anúncios, comunicações de publicidade de média e em

ção e rede informática; serviços informáticos on-line,

formação; serviços de provedor de serviços de aplica-

nomeadamente, fornecimento de informações, hiperli-
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gações on-line e recursos electrónicos relativos com

municações móveis; conceppção de software de com-

desporto, saúde e boa forma; serviços informáticos sob

putadores portáteis e dispositivos de comunicação mó-

a forma de fornecimento de páginas on-line personali-

veis para terceiros; software não descarregável para

zadas com informações definidas ou especificadas pelo

apresentação, agregação, análise e organização de da-

utilizador, perfis pessoais, realidade virtual, realidade

dos e informações nos domínios da saúde, bem-estar,

mista e conteúdo e dados de realidade aumentada; ser-

boa forma, actividade física, gestão de peso, sono e

viços informáticos, nomeadamente criação de comuni-

nutrição; software não descarregável para facilitar a

dades virtuais para que os utilizadores registados pos-

interacção e comunicação entre humanos e platafor-

sam organizar grupos e eventos, participar em debates,

mas de inteligência artificial [AI], nomeadamente,

obter parecer dos seus pares e participar em redes so-

bots, agentes virtuais e assistentes virtuais; software

ciais, empresariais e comunitárias; serviços informáti-

de computador não descarregável para compartilhar e

cos, nomeadamente curadoria de conteúdos e anúncios

exibir a localização de um usuário, actividades de pla-

on-line definidos pelo utilizador e criação de “feeds”

neamento com outros usuários e fazer recomendações;

de redes sociais; serviços informáticos, nomeadamente

software não descarregável para mapeamento social e

hospedagem de recursos da Web on-line para terceiros

de destinos; software não descarregável para acompa-

para a organização e realização de reuniões, eventos e

nhamento de objectivos e estatísticas de exercício físi-

debates interactivos através da Internet e de redes de

co, saúde e bem-estar; software não descarregável para

comunicação; serviços de TI (tecnologias de informa-

criar programas de treino de exercício físico personali-

ção), nomeadamente, fornecimento de informações

zados; software não disponível para descarregar para

nos domínios da tecnologia e do desenvolvimento de

criar, gerir e acessar grupos privados criados e admi-

software através da Internet; desenvolvimento de software

nistrados por utilizadores em comunidades virtuais;

informático; criação, manutenção e hospedagem de

software não descarregável para encomenda e / ou

um website e outras redes informáticas e de comunica-

compra de produtos e serviços; software não descarre-

ção electrónica incluindo informações, hiperligações

gável para processamento de pagamentos eletrónicos;

on-line e recursos electrónicos no domínio dos despor-

software não descarregável para fornecer um mercado

tos e do exercício físico; criação, manutenção e hospe-

virtual; software não descarregável para fornecer ser-

dagem de um site interativo e outras redes de comuni-

viços de treino pessoal, exercícios e avaliações da for-

cação electrónica e de computador que permitem aos

ma física; software não descarregável para redes so-

utilizadores entrar, acessar, monitorizar o progresso,

ciais, criação de uma comunidade virtual e transmis-

monitorizar e gerar informações e realizações sobre

são de áudio, vídeo, imagens, texto e dados; software

saúde, condicionamento da forma física, exercícios

não descarregável para transmissão de fluxo contínuo

pessoais, desportos e actividades atléticas; criação,

de conteúdos de entretenimento multimédia; software

manutenção e hospedagem de um website interactivo e

não descarregável para transmitir, partilhar, receber,

outras redes de comunicação electrónica e de compu-

descarregar, exibir, interagir e transferir conteúdos,

tador que permitem aos utilizadores competir e com-

textos, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisu-

parar informações atléticas e objectivos atingidos com

ais, obras literárias, dados, arquivos, documentos e

outros utilizadores; concepção e desenvolvimento de

obras electrónicas; fornecimento de plataformas de

hardware e software de realidade aumentada; concep-

compra de anúncios on-line, nomeadamente, forneci-

ção e desenvolvimento de hardware e software infor-

mento de programas de software não descarregáveis

mático; concepção e desenvolvimento de software

para permitir que compradores e vendedores de publi-

multimédia interactivo; concepção e desenvolvimento

cidade on-line comprem e vendam publicidade; software

de hardware e software de realidade mista; concepção

de computação em nuvem on-line não descarregável

e desenvolvimento de hardware e software de realida-

para uso no armazenamento electrónico de dados;

de virtual; serviços de partilha de arquivos, nomeada-

software de computação em nuvem não descarregável

mente, fornecimento de recursos on-line para terceiros

on-line para aplicações e ambientes de realidade

com tecnologia que permite aos utilizadores o upload

virtual, mista e aumentada; software on-line não des-

e descarregamento de arquivos electrónicos; hospeda-

carregável para uso no fornecimento de serviços reta-

gem de conteúdo digital na Internet; serviços de mape-

lhistas e de encomenda para uma ampla variedade de

amento; consultadoria e concepção de hardware e

bens de consumo; plataformas como um serviço [PaaS]

software para computadores móveis e dispositivos de co-

incluindo plataformas de software para uso na compra
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e divulgação de publicidade; plataformas como um

electrónicas através da Internet e de redes de comuni-

serviço [PaaS] incluindo software plataformas de

cações; fornecimento de meios eletrónicos on-line com

software de computador para redes sociais, gestão de

tecnologia que permite aos utilizadores on-line criar

conteúdo de redes sociais, criação de uma comunidade

perfis pessoais com informações de redes sociais e de

virtual e transmissão de imagens, conteúdo audiovisual

negócios, para transferir e partilhar tais informações

e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensa-

entre vários meios eletrónicos on-line para participar

gens, anúncios, média, comunicações e informações

em redes sociais e gerir suas contas de redes sociais

publicitárias; plataformas como um serviço [PaaS] in-

(serviços de TI); fornecimento de meios eletrónicos

cluindo software plataformas de software para softwa-

on-line que dão aos utilizadores a capacidade de fazer

re de comando e reconhecimento de voz, software de

upload, modificar e partilhar áudio, vídeo, imagens fo-

conversão de voz em texto, software de aplicação ca-

tográficas, texto, gráficos e dados (serviços de TI); for-

pacitado para voz para gestão de informações pessoais;

necimento de meios eletrónicos on-line com tecnologia

plataformas como um serviço [PaaS] incluindo plata-

que permite aos utilizadores on-line criar perfis pes-

formas de software para redes sociais e transmissão de

soais com informações de redes sociais e de negócios e

imagens, conteúdos audiovisuais, conteúdos de vídeo e

transferir e partilhar essas informações entre vários

mensagens; serviços de plataformas como um serviço

meios eletrónicos on-line (serviços de TI); fornecimen-

[PaaS] incluindo software para permitir aos utilizado-

to de software on-line não descarregável para instalar,

res realizar negócios electrónicos e transacções de co-

configurar e controlar hardware informático de uso no

mércio electrónico; fornecimento de website interacti-

corpo e periféricos adaptados para o uso com compu-

vo que permite aos utilizadores inserir, acessar, acom-

tador de uso no corpo; fornecimento de sites on-line

panhar o progresso, monitorizar e gerar informações

que dão aos utilizadores a capacidade de fazer upload,

sobre nutrição, calorias, saúde, condicionamento da

modificar e partilhar conteúdo de realidade virtual,

forma física, exercícios pessoais, desportos e activida-

realidade mista e realidade aumentada, informações,

des atléticas e objectivos atingidos; fornecimento de

experiências e dados; fornecimento de software de as-

uso de software não descarregável para fornecer infor-

sistente pessoal; fornecimento de plataformas infor-

mações relativas a desportos, desenvolvimento de ca-

máticas de pesquisa como serviço para permitir que os

pacidade atlética, treino físico e exercício físico por

utilizadores solicitem e recebam fotos, vídeos, textos,

meio de um website on-line e outras redes de comuni-

dados, imagens e obras electrónicas; fornecimento de

cação electrónica e de computador para consolas de

plataformas informáticas de pesquisa como serviço

jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais

para permitir aos utilizadores solicitar e receber con-

pessoais e telefones inteligentes; fornecimento de um

teúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras au-

site interactivo que permite aos utilizadores inserir,

diovisuais, obras literárias, dados, arquivos, documen-

acessar, rastrear o progresso, monitorizar e gerar calo-

tos e obras electrónicas; fornecimento de software não

rias, condicionamento da forma física, exercícios pes-

descarregável de assistente social; fornecimento de

soais e informações e realizações de actividades físi-

software não descarregável para facilitação de e orga-

cas; fornecimento de um serviço de rede on-line que

nizar o financiamento e distribuição de angariação de

permite aos utilizadores transferir dados de identidade

fundos e doações; fornecimento de software não des-

pessoal e partilhar dados de identidade pessoal com e

carregável para serviços de arrecadação de fundos de

entre várias instalações on-line; fornecimento de ser-

beneficência on-line e serviços de doação financeira;

viços de pesquisa informática personalizados, nomea-

fornecimento de acesso temporário a software não

damente, pesquisa e recuperação de informações me-

descarregável para serviços de mapeamento; forneci-

diante pedido específico de utilizador através da Inter-

mento de acesso temporário a software não descarre-

net; fornecimento de informações a partir de índices

gável e hospedagem de recursos on-line para permitir

pesquisáveis e bases de dados de informações, incluin-

que os utilizadores acessem e descarreguem software

do texto, documentos electrónicos, bases de dados,

informático; fornecimento de acesso temporário a

gráficos, suportes electrónicos, imagens e conteúdos

software não descarregável que permite o desenvolvi-

audiovisuais através da Internet e redes de comunica-

mento, avaliação, teste e manutenção de software de

ção; fornecimento de motores de pesquisa na Internet;

aplicação móvel para dispositivos informáticos portá-

fornecimento de software não descarregável para per-

teis, nomeadamente, telefones celulares, telefones in-

mitir aos utilizadores realizar transacções comerciais

teligentes, computadores portáteis e computadores em
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forma de tablet; fornecimento de acesso temporário de

conteúdos de entretenimento multimédia; fornecimen-

software informático não descarregável para partilhar

to de acesso temporário a software e aplicações on-li-

e exibir a localização de um utilizador, actividades de

ne não descarregáveis para mensagens instantâneas,

planeamento com outros utilizadores e fazer recomen-

protocolo de voz sobre Internet (VOIP), videoconfe-

dações; fornecimento de acesso temporário a software

rência e áudio-conferência; fornecimento de acesso

não descarregável para mapeamento social e de desti-

temporário a software não descarregável on-line para

nos; fornecimento de acesso temporário a software

uso na concepção, gestão, medição, análise, divulga-

não descarregável para localização de conteúdo e edi-

ção e veiculação de publicidade de terceiros; forneci-

tores de conteúdo e para assinatura de conteúdo; for-

mento de acesso temporário a software não descarre-

necimento de acesso temporário de software de com-

gável para tirar fotografias e gravar conteúdo de áudio,

putador não descarregável para acessar, coletar, exibir,

audiovisual e vídeo; fornecimento de serviços de mo-

editar, ligar, modificar, organizar, marcar, transmitir

tor de pesquisa na Internet; aluguer de software infor-

em fluxo contínuo, partilhar, armazenar, transmitir e

mático que capacita utilizadores para o upload, edição

de outra forma fornecer média electrónica, fotografias,

e partilha de imagens, vídeos e conteúdo audiovisual;

imagens, gráficos, áudio, vídeos, conteúdos audiovi-

software como serviço (SaaS) incluindo software in-

suais, dados e informações através da Internet e redes

formático para acessar, navegar e pesquisar bases de

de comunicação; fornecimento de acesso temporário a

dados on-line, conteúdo de áudio, vídeo e multimédia,

software de comércio electrónico não descarregável

jogos e aplicações de software, mercados de aplicações

para permitir que os utilizadores realizem transacções

de software; software como serviço (SaaS) incluindo

comerciais electrónicas através da Internet; forneci-

software informático para acessar, monitorizar, rastre-

mento de acesso temporário a software com reconhe-

ar, pesquisar, salvar e partilhar informações sobre tó-

cimento de localização não descarregável para pesqui-

picos de interesse geral; software como serviço (SaaS)

sa, determinação e partilha da localização de produ-

incluindo software para conectar, operar, integrar,

tos, serviços e eventos de interesse; fornecimento de

controlar e gerir dispositivos consumo electrónicos em

acesso temporário a software de aplicação não descar-

rede, dispositivos de clima doméstico e produtos de

regáveis para pesquisar e identificar pontos de interes-

iluminação por meio de redes sem fio; software como

se locais e baseados na localização, eventos, marcos

serviço (SaaS) incluindo software utilizado para con-

históricos, oportunidades de emprego, entretenimento,

trolar informações independentes controladas por voz

eventos culturais, compras e ofertas; fornecimento de

e dispositivos de assistente pessoal; software como

acesso temporário a software de aplicação não descar-

serviço (SaaS) para uso na concepção, criação e análi-

regáveis para fornecer informações meteorológicas

se de dados, métricas e relatórios nas áreas de saúde,

com base na localização; fornecimento de acesso tem-

exercício físico, sono, nutrição e bem-estar; serviços de

porário de software de aplicação não descarregáveis

software como serviço (SaaS) incluindo software para

para fornecimento, ligação ou transmissão de fluxo

enviar e receber mensagens electrónicas, notificações

contínuo de notícias ou informações de eventos actu-

e alertas; serviços de software como serviço (SaaS) in-

ais; fornecimento de acesso temporário de software

cluindo software para uso de um algoritmo para calcu-

não descarregável para modificação de fotografias,

lar e gerar dados para actividades desportivas, treino

imagens e conteúdo de áudio, vídeo e audiovisual com

físico, avaliações do nível de condicionamento da for-

filtros fotográficos e realidade virtual, realidade mista

ma física, exercício físico, recomendações de condicio-

e efeitos de realidade aumentada, nomeadamente, grá-

namento da forma física e definição de metas; serviços

ficos, animações, texto, desenhos, geotags, tags de

de software como serviço (SaaS), nomeadamente, hos-

metadados, hiperligações; fornecimento de acesso

pedagem de software para uso por terceiros para uso

temporário a software não descarregável para tirar fo-

de um algoritmo para calcular e gerar dados para acti-

tografias e gravar conteúdo de áudio, audiovisual e ví-

vidades desportivas, treino físico, avaliações do nível

deo; fornecimento de acesso temporário a software

de condicionamento da forma física, exercício físico,

não descarregável para carregamento, descarregamen-

recomendações de condicionamento da forma física e

to, arquivo, transmissão e partilha de imagens, conteú-

definição de metas; serviços de software como serviço

do audiovisual e de vídeo e texto e dados associados;

(SaaS), nomeadamente, fornecimento de um website

fornecimento de acesso temporário de software não

personalizado e entrada móvel para indivíduos incluin-

descarregável para transmissão de fluxo contínuo de

do software de análises de dados com base em métri-
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cas fisiológicas para fins de monitorizar a saúde;

pia, voluntariado, serviços públicos e comunitários e

software como serviço (SaaS) que permite aos utiliza-

actividades humanitárias; prestar serviços de portaria

dores gerir contas de funcionários, programar e rastre-

para terceiros para satisfazer as necessidades dos par-

ar a participação dos funcionários e facilitação e ges-

ticulares, nomeadamente, marcação de reservas, faci-

tão de programas corporativos de condicionamento da

litação de compras pessoais, organização de entregas

forma física e bem-estar; software como serviço para

pessoais, realização de arranjos pessoais solicitados,

mensagens electrónicas; serviços de apoio técnico, no-

recomendações de produtos e serviços, fornecimento

meadamente, resolução de problemas sob a forma de

de informações específicas do cliente para respon-

diagnóstico de problemas de hardware e software; ser-

der às necessidades individuais; revisão de normas e

viços tecnológicos, nomeadamente, serviço de armaze-

práticas relativo aos conteúdos de meios de comuni-

namento de dados; cadeias de blocos como serviço

cação social; consultadoria de conformidade na área

[BaaS], nomeadamente, consultadoria e informações

dos meios de comunicação social (serviços jurídicos,

de negócios no campo da tecnologia de cadeias de blo-

excepto serviços de contenciosos); serviços de con-

cos [blockchain]; serviços informáticos, nomeadamen-

sultadoria no domínio das redes sociais on-line e dos

te prestação de serviços de apoio técnico relacionados

serviços de comunicação social (relações pessoais);

com a utilização de equipamento de comunicação; for-

redes sociais em linha no domínio dos investimentos,

necimento de serviços de suporte técnico relacionados

especificamente, estabelecimento de contactos sociais

com a utilização de equipamento de comunicação; for-

na Internet, no domínio dos investimentos; forneci-

necimento de um site com informações sobre o desen-

mento de um site com informações sobre legislação

volvimento de tecnologias de privacidade, segurança,

de gestão de dados; consultadoria de conformidade

cadeias de blocos [blockchain] e contabilidade distri-

regulamentar na área das moedas digitais, moedas vir-

buída; serviços de autenticação.

tuais, criptomoedas, activos digitais e cadeias de blo-

[540] 商標 Marca :

cos [blockchain], activos digitalizados, tokens digitais,
cripto tokens e aplicações de tokens utilitários; serviço
de redes sociais online para investidores que permite
negociações financeiras e câmbio de moedas digitais,
moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e de

[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/05，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84473

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados,
tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários; serviços de verificação de identificação comercial; serviços
de verificação de identidade; serviços de redes sociais

[210] 編號 N.º : N/195588

on-line; serviços de porteiro para terceiros, incluindo

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/24

providenciar marcações pessoais solicitadas e reser-

[730] 申請人 Requerente : Meta Platforms, Inc.

vas e fornecer informações específicas do cliente para

地址 Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

atender às necessidades particulares; fornecimento de

fornia 94025, United States of America

acesso a bases de dados informáticas e bases de dados

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

pesquisáveis on-line na área das redes sociais, apre-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

sentação de pessoas e encontros; serviços de apresen-

[511]

類別 Classe : 45

tação de pessoas, redes e encontros sociais; serviços de

[511]

服務 Serviços : Serviços de redes sociais e de agên-

redes sociais relativos a desportos, preparação física e

cias de encontros online; serviços de redes sociais,

actividades de treino fornecidas por meio de um site

apresentação de pessoas e de encontros fornecidos

da comunidade on-line e outras redes de comunicação

por meio do acesso a bancos de dados de computador

electrónicas e informáticas; serviços de verificação de

e bancos de dados pesquisáveis on-line nas áreas de

utilizadores [serviços de verificação de identidades];

redes sociais, apresentação de pessoas e de encontros;

serviços de consultadoria em matéria de políticas e

prestação de informações nas áreas de redes sociais e

regulamentos de redes sociais; desenvolvimento de

de apresentação de pessoas; prestação de serviços de

padrões para conteúdo de média social de terceiros;

redes sociais, nomeadamente, prestação de informa-

condução de procedimentos relativos a padrões relati-

ções no domínio do desenvolvimento pessoal, auto-

vos a conteúdo de média social de terceiros; serviços

-aperfeiçoamento, auto-realização, caridade, filantro-

jurídicos (excepto serviços de contenciosos).
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disco duro; gravadores de cassete; máquinas de calcular; máquinas registadoras; máquinas de fax; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; baterias eléctricas;
chipes de computadores; placas de circuito impressas;
hardware informático, nomeadamente, servidores de

[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/05，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84473

comunicações [hardware para computadores]; estojos
de transporte de computadores; placas de interface de
computador; cabos de computador e peças para cabos
de computador; placas de modem-fax para computadores; acessórios de computador, nomeadamente,

[210] 編號 N.º : N/195667

filtros para monitores, tapetes para rato, aparelhos de

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/25

rádio-chamada, joysticks de computador; conversores

[730] 申請人 Requerente : International Business Machines

de energia eléctrica, nomeadamente interruptores de

Corporation

tensão digital para analógico, analógico para digital

地址 Endereço : New Orchard Road, Armonk, New

e passo a passo; rato de computador; cartões de cir-

York, 10504, United States of America

cuito integrado e cartões inteligentes; adaptadores de

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

circuito integrado e adaptadores de cartão inteligente;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

leitores para cartões de circuito integrado e cartões in-

[511]

類別 Classe : 9

teligentes; microcomputadores; fontes de alimentação

[511]

產品 Produtos : Computadores; computadores quânti-

elétrica; projectors; controle remote para computado-

cos; hardware e software de computador; hardware informático e software informático para análise das tecnologias de informação e gestão de dados; hardware
informático e software informático para desenvolvimento de aplicações; hardware informático e software
informático para computação em nuvens; hardware
informático e software informático para computação
cognitiva; hardware informático e software informático para inteligência artificial; hardware informático
e software informático para a tecnologia de cadeia de
blocos; hardware informático e software informático
para comutação quântica e programação quântica;
hardware informático, nomeadamente unidades de
processamento de dados, fitas magnéticas, circuitos
impressos, circuitos integrados, teclados de computador, discos compactos (áudio-vídeo), discos ópticos,

res; protetores contra surtos e fontes de alimentação
ininterruptas; terminais de ponto de venda; servidores
informáticos; dispositivos de armazenamento informático, nomeadamente, sub-sistemas de armazenamento
de alta velocidade para armazenamento e cópia de segurança de dados electrónicos, localmente ou através
de uma rede de telecomunicações; programas de computador e software informático gravados e descarregáveis; software de jogos de vídeo; software e programas
de sistema operacional de computação; software informático usado para aceder uma rede global informática; software informático usado para a gestão de documentos; software informático usado para a Gestão
de base de dados; software informático usado para a
localização, rastreio e recepção de texto, documentos
electrónicos, gráficos e informação audiovisual em
redes informáticas internas de toda a empresa e redes

acopladores informáticos (processadores de dados),

informáticas globais locais e alargadas; software in-

disquetes, suportes de dados magnéticos; hardware

formático usado para o desenvolvimento de software e

informático, nomeadamente monitores de vídeo, di-

autoria na web e manuais de usuário em formato elec-

gitalizadores, impressoras, interfaces (processadores

trónico vendidos como uma unidade com esses produ-

de dados), leitores digitais (processadores de dados),

tos; software informático para utilização no controlo

software informático (programas gravados), micro-

do funcionamento e execução de sistemas, programas

processadores, modems, monitores, computadores,

informáticos e redes informáticas; software informáti-

memórias de computador, periféricos de computa-

co para utilização na ligação de redes e sistemas infor-

dor; adaptadores para computadores; componentes

máticos díspares, servidores de computador e dispo-

de computadores; equipamento de processamento de

sitivos de armazenamento; software informático para

dados; aparelhos de processamento de dados para ges-

ligar computadores e para permitir a computação atra-

tão de dados e informação; semicondutores; suportes

vés de uma rede globalmente acessível; software infor-

electrónicos legíveis por máquina; discos magnéticos;

mático para gestão de hardware, software e processos
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[540] 商標 Marca :

ção; sistemas informáticos que combinam hardware
e software informáticos para utilização na gestão e
análise de dados e manuais de instruções digitais vendidos como uma unidade com estes produtos; sistema
de computação em nuvem, nomeadamente redes informáticas integrando hardware e software informático
para aprovisionamento dinâmico, virtualização, e medição de consumo de recursos informáticos; software
de computação em nuvem gravado ou descarregável

[210] 編號 N.º : N/195672

para a implantação e gestão de máquinas virtuais para

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/03/25

uma plataforma de computação em nuvem; sistemas

[730] 申請人 Requerente : International Business Machines

informáticos, nomeadamente, hardware e software in-

Corporation

formático para o desenvolvimento e integração de in-

地址 Endereço : New Orchard Road, Armonk, New

teligência artificial, nomeadamente, aprendizagem de

York, 10504, United States of America

máquinas, aprendizagem profunda e processamento

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

de linguagem natural, capaz de recolher, organizar e

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

analisar dados; sistemas informáticos, nomeadamente,

[511]

類別 Classe : 38

hardware e software informáticos para integração de

[511]

服務 Serviços : Serviços de telecomunicação; serviços

Processamento de Linguagem Natural (PNL), Linguís-

de entrega de mensagens por transmissão electrónica;

tica Computacional (CL), Recuperação de Informação

comunicações por terminais de computador; serviços

(IR) e Aprendizagem Automática (ML) que é capaz

de correio electrónico; serviços de agências noticiosas

de compreender as questões humanas gerais e formu-

e de informação; serviços de telecomunicações e men-

lar respostas; software informático para o desenvolvi-

sagens electrónicas através de rede de processamento

mento, construção e operação de aplicações em cadeia

de dados; serviços de transmissão de dados (teleco-

de blocos; hardware de computador e software infor-

municação) assistida por computador; serviços de te-

mático para desenvolvimento de testes de algoritmos

lecomunicações para permitir a interacção comercial

quânticos; documentação e manuais de instruções re-

no domínio das redes informáticas globais; serviços de

gistados em suportes electrónicos legíveis por máquina

fornecimento de acesso múltiplo de utilizadores à in-

e relacionados com computadores ou programas de

formação, dados, comunicações, conteúdos, produtos

computador; publicações electrónicas descarregáveis;

e serviços através de uma rede global e dispositivos de

publicações electrónicas descarregáveis relacionados

comunicações sem fios; serviços de transmissão elec-

com suportes informáticos, nomeadamente, manuais

trónica de dados e documentos através de terminais

do utilizador, guias, brochuras, fichas de informação,

informáticos; serviços de teleconferência e de con-

apresentações escritas e materiais didácticos, todos no

ferência via web; serviços de fornecimento de acesso

domínio da informática, redes informáticas, dispositi-

múltiplo de utilizadores a redes informáticas globais

vos de armazenamento para computadores, sistemas

para a transferência e divulgação de uma vasta gama

operativos de computadores, tecnologia da informa-

de informação; serviços de fornecimento de fóruns em

ção, gestão de bases de dados, computação em nuvem,
inteligência artificial, tecnologia de cadeias de blocos
e computação quântica; aplicações de software [apps]
para dispositivos habilitados para a Internet das Coisas [IoT]; software informático descarregável para a
ligação, funcionamento e gestão da rede, em particular
para: automóveis, aparelhos domésticos, dispositivos
multimédia, ecrãs de visualização, relógios, sistemas
de aquecimento, ventilação e ar condicionado, na Internet das Coisas (IoT).

linha para a transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores; Serviços de fornecimento de
comunicação electrónica privada e segura em tempo
real através de uma rede informática.
[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/196175

dos e fones de ouvido para uso com computadores, te-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/04/07

lefones inteligentes, dispositivos electrónicos móveis,

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligen-

地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

tes, óculos inteligentes, televisões, e codificadores /

lifornia 95014, United States of America

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

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

res de áudio e vídeo; óculos inteligentes; óculos 3D;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

óculos; óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico;

[511]

類別 Classe : 9

artigos ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câ-

[511]

產品 Produtos : Computadores; hardware de computa-

maras; flashes para máquinas fotográficas; ecrãs para

dores; hardware de computador utilizável; computado-

computadores, telefones móveis, dispositivos electró-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e

nicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, re-

instrumentos de telecomunicações; telefones; telemó-

lógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e

veis; telefones inteligentes; dispositivos de comunica-

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

ção sem fios para transmissão de voz, dados, imagens,

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e

áudio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de co-

discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir

municação para redes; dispositivos electrónicos digi-

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; al-

tais portáteis capazes de proporcionar acesso à Inter-

tifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apare-

net e para o envio, recepção e armazenamento de cha-

lhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos de

madas telefónicas, correio electrónico e outros dados

gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares;

digitais; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis

auscultadores; microfones; televisões; televisores e

capazes de proporcionar acesso à internet para enviar,

ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores

receber e armazenar chamadas telefónicas, correio

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

electrónico e outros dados digitais; relógios inteligen-

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento global

tes; rastreadores utilizáveis para actividades físicas;

(GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de con-

pulseiras (instrumentos de medição); leitores de livros

trolo remoto para controlar computadores, telemóveis,

electrónicos; software de computador; software des-

dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electró-

carregável; software informático para instalação, con-

nicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligen-

figuração, operação ou controle de dispositivos móveis,

tes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões,

telefones móveis, dispositivos portáteis, computadores,

altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésti-

periféricos para computador, codificadores / descodifi-

cos, e sistemas de entretenimento; dispositivos utilizá-

cadores (set-top boxes), televisões, e leitores de áudio

veis para controlar computadores, telefones móveis,

e vídeo; software para o desenvolvimento de progra-

dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electró-

mas informáticos; software de jogos de computador;

nicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligen-

áudio, vídeo e conteúdo multimédia pré-gravado des-

tes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões,

carregável; dispositivos periféricos de computador;

altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésti-

dispositivos periféricos para computador, telemóveis,

cos, e sistemas de entretenimento; aparelhos para ar-

dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electró-

mazenamento de dados; chips de computador; cartões

nicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligen-

de crédito codificados e equipamento para leitura de

tes, auriculares, auscultadores, codificadores / desco-

cartões; terminais de pagamento eletrónico e termi-

dificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de

nais de transações em pontos de venda; baterias; car-

áudio e vídeo; periféricos de computador utilizáveis;

regadores de bateria; conectores, acopladores, fios, ca-

periféricos de computador utilizáveis para uso com

bos, carregadores, acopladores, estações de acopla-

computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos

mento e adaptadores eléctricos e electrónicos para uti-

móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, tele-

lização com todos os produtos atrás referidos; interfa-

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

ces para computadores, periféricos para computador,

leitores e gravadores de áudio e vídeo; acelerómetros;

telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis,

altímetros; aparelhos para medição de distâncias; apa-

dispositivos electrónicos utilizáveis, auscultadores, au-

relhos para gravação de distâncias; pedómetros; apare-

riculares, relógios inteligentes, óculos inteligentes, te-

lhos para medição da pressão; indicadores de pressão;

levisões, codificadores / descodificadores (set-top bo-

monitores, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição monta-

xes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; protector

14402
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de ecrã adaptados a monitores de computador; carre-

tatos; monitores, sensores, e controles para dispositi-

gadores sem fio; carregadores de baterias sem fio; car-

vos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, e

regadores de baterias; capas, sacos, estojos, capas pro-

ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; re-

tectoras, correias e cordões para computadores, tele-

guladores de luz eléctrica (reguladores de intensidade

móveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dis-

da luz eléctrica); aparelhos de controle da electricida-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes,

de; tomadas elétricas; interruptores eléctricos e elec-

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

trónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas de

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

monitorização de alarmes; detectores de fumo e mo-

gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (mono-

nóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e

pods manuais); estojos para auriculares (earphones),

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos

auscultadores, auriculares (earbuds) e auriculares (head-

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de segurança e de vigilância residencial.

sets); carregadores e caixas de carregamento para
computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos

[540] 商標 Marca :

digitais móveis, dispositivos electrónicos vestíveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares
(earphones), auscultadores, auriculares (earbuds) e au-

[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/07，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84502

riculares (headsets), descodificadores de televisão, e
leitores e gravadores de áudio e vídeo; caixas de carregamento sem fios para computadores, telemóveis, dis-

[210] 編號 N.º : N/196536

positivos electrónicos digitais móveis, dispositivos

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/04/20

electrónicos vestíveis, relógios inteligentes, óculos in-

[730] 申請人 Requerente : GFM GmbH Trademarks

teligentes, auriculares (earphones), auscultadores, au-

地址 Endereço : An Der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Ger-

riculares (earbuds) e auriculares (headsets), descodifi-

many

cadores de televisão, e leitores e gravadores de áudio e

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

vídeo; dispositivos de carregamento e suas peças; carregadores de bateria para cigarros electrónicos; cola-

[511]

類別 Classe : 25

res electrónicos para treinar animais; agendas electró-

[511]

產品 Produtos : Calçado; botas; sandálias; sapatos (mocassins); gáspeas para botas; acessórios em metal para

nicas; aparelhos para verificar a selagem de correio;

calçado; solas para calçado; palmilhas para calçado.

caixas registadoras; mecanismos para aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; marcadores

[540] 商標 Marca :

de bainhas para a costura; máquinas de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de escolha de
prémios; máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos electró-

[300] 優先權 Prioridade : 2021/10/20，德國 Alemanha，編號
N.º DE30202117320.1

nicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício [para
circuitos integrados]; circuitos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; fios condu-

[210] 編號 N.º : N/196544

tores de raios luminosos [fibras ópticas]; instalações

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/04/20

eléctricas para o controlo remoto de operações indus-

[730] 申請人 Requerente : Far East Facade (Hong Kong)

triais; para-raios; electrolisadores; extintores de incên-

Limited

dio; aparelhos radiológicos para fins industriais; apare-

地址 Endereço : 16/F, Eight Commercial Tower, No. 8

lhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de apito

Sun Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

de alarme; desenhos animados; ensaiadores [aparelhos

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

para o controlo] de ovos; apitos para chamar os cães;

segundo as leis de H.K.

ímanes decorativos; vedações electrificadas; retarda-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

dores de carro com controlo remoto portáteis; apare-

[511]

類別 Classe : 37

lhos electrónicos de comando e reconhecimento de

[511]

服務 Serviços : Serviços de construção; serviços de

voz para controle de operações dispositivos electróni-

gestão e supervisão de trabalhos de construção; ser-

cos de consumo e sistemas residenciais; assistentes di-

viços de envidraçamento para edifícios; construção

gitais pessoais; aparelhos para regular o calor; termós-

de obras de engenharia civil; serviços de pintura para
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decoração interior e remodelação do interior de edifí-
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[540] 商標 Marca :

cios; remodelação do interior de edifícios; construção;
serviços de manutenção, substituição e reparação de
edifícios; limpeza de edifícios; serviços de empreendimentos imobiliários [construção]; serviços de engenharia de construções; instalação, manutenção e reparação de gôndolas, vidro, unidades de envidraçamento,
claraboias, paredes de janelas, caixilhos para janelas,
janelas, paredes de janelas de alumínio, cortinas de

[210] 編號 N.º : N/196565
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/04/20
[730] 申請人 Requerente : 澳門極易付股份有限公司
地址 Endereço : 澳門新口岸宋玉生廣場180號東南亞商

parede, revestimentos de alumínio, tetos, vitrines de

業中心6樓E

loja, persianas, passarelas, paredes de vidro, revesti-

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

mentos, azulejos de vidro e balaustradas; instalação de

segundo as leis de Macau

vidros duplos; reparação; serviços de instalação; todos
incluídos na Classe 37.
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 36

[511]

服務 Serviços : 組織收款，財政估算，金融評估（保險、
銀行、不動產），金融服務，電子轉帳，金融信息，貿易清
算（金融）。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/196549
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/04/20
[730] 申請人 Requerente : Far East Facade (Hong Kong)

[210] 編號 N.º : N/196686

Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/04/22

地址 Endereço : 16/F, Eight Commercial Tower, No. 8

[730] 申請人 Requerente : 蔡銘姿
CHOI MING CHI

Sun Yip Street, Chai Wan, Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

地址 Endereço : 澳門船澳街海擎天第二座37樓K

segundo as leis de H.K.

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 37

[511]

類別 Classe : 3

[511]

服務 Serviços : Serviços de construção; serviços de

[511]

產品 Produtos : 清潔製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，
洗髮水，牙膏，洗衣製劑。

gestão e supervisão de trabalhos de construção; serviços de envidraçamento para edifícios; construção

[540] 商標 Marca :

de obras de engenharia civil; serviços de pintura para
decoração interior e remodelação do interior de edifícios; remodelação do interior de edifícios; construção;
serviços de manutenção, substituição e reparação de
edifícios; limpeza de edifícios; serviços de empreendimentos imobiliários [construção]; serviços de engenharia de construções; instalação, manutenção e reparação de gôndolas, vidro, unidades de envidraçamento,

[210] 編號 N.º : N/196711

claraboias, paredes de janelas, caixilhos para janelas,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/04/22

janelas, paredes de janelas de alumínio, cortinas de

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Americas Corporation

parede, revestimentos de alumínio, tetos, vitrines de

地址 Endereço : 390 Madison Avenue, 15th Floor, New

loja, persianas, passarelas, paredes de vidro, revesti-

York, NY 10017 US

mentos, azulejos de vidro e balaustradas; instalação de

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

vidros duplos; reparação; serviços de instalação; todos
incluídos na Classe 37.

[511]

類別 Classe : 3
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[511]

產品 Produtos : Rouges cosméticos; preparações cos-
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[540] 商標 Marca :

méticas para o cuidado da pele; soros de beleza; soros
de beleza com cor; preparações para o cuidado da
pele, sem ser para uso medicinal.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/197180
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/05
[730] 申請人 Requerente : MORENA CHIRIANO
地址 Endereço : Via Giosuè Carducci, SNC, Vena di
Ionadi, Vibo Valentia (V.V.), Italia

[210] 編號 N.º : N/197131

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/04
[730] 申請人 Requerente : Organic Ventures, Inc.
地址 Endereço : PO Box 185, S3010 Bay Street, Fountain City, Wisconsin 54629, United States

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Ser v iços : 計算機網絡上的在線廣告；對購買定單
進行行政處 理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

宣傳；替他人推銷；為消費者提供商業信息和建議（消費

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : Farinha, misturas para produtos de panificação, mistura para panquecas, mistura de cereais
quentes, cereais moídos e cereais integrais.

者建議機構）；張貼廣告；商業管 理 和組織諮詢；商業信
息；商業信息代 理；廣告傳播；廣告宣傳 欄 的製備；貨物
展出；直接郵件廣告；電視商業廣告；廣告版面設計。
[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/197193
[210] 編號 N.º : N/197132

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/04

[730] 申請人 Requerente : Barefoot Dreams, Inc.
地址 Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura

[730] 申請人 Requerente : Organic Ventures, Inc.
地址 Endereço : PO Box 185, S3010 Bay Street, Foun-

Hills California, 91301 United States

tain City, Wisconsin 54629, United States

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 21

[511]

類別 Classe : 40

[511]

產品 Produtos : Panos para lavar a loiça; individuais de

[511]

服務 Serviços : Serviços de processamento e moagem
de cereais.

mesa, não sendo em papel ou têxteis.
[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/197221
[210] 編號 N.º : N/197179

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/05

[730] 申請人 Requerente : Esprit International

[730] 申請人 Requerente : MORENA CHIRIANO

地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA

地址 Endereço : Via Giosuè Carducci, SNC, Vena di

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

Ionadi, Vibo Valentia (V.V.), Italia

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

[511]

類別 Classe : 18

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles

[511]

類別 Classe : 25

de animais; bagagens e malas de mão; chapéus-de-

[511]

產品 P ro duto s : 服裝；連 衣裙；護 領；茄克（服裝）；襯

-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e

衫；T恤衫；裙子；領 帶；褲子；圍巾；帽子（頭戴）；皮衣

selaria; coleiras, trelas e vestuário para animais; sacos

（服裝）；仿皮革製服裝；鞋（腳上的穿著物）；手套（服

de mão, maletas e sacos de viagem; estojos de trans-

裝）；腰帶；內衣；嬰兒全套衣；游泳衣；襪。

porte; porta-fatos; bolsas para sapatos; mochilas; sacos
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de desporto; sacos de ginástica; mochilas [com duas

[210] 編號 N.º : N/197223

alças]; mochilas para caminhadas; sacos de tiracolo;

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06

mala para artigos desportivos; saco de viagem; sacos

[730] 申請人 Requerente : Esprit International

14405

para provisões [sacos das compras]; sacos de campistas

地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA

e alpinistas; pastas para estudantes; bolsas de cintura;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

sacos de praia; etiquetas para bagagem; malas de mão;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

maletas para documentos; carteiras de bolso; bolsas,

[511]

類別 Classe : 25

carteiras, malas; pastas [maletas]; sacos para meren-

[511]

產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuá-

das; bolsas de cintura; sacos de cintura; estojos e sacos

rio para homem, senhora, e criança; roupas exteriores;

para cosméticos; sacos e estojos para artigos de toilet-

vestuário de cerimónia; vestuário informal; vestuário

te; estojos para chaves [marroquinaria]; todos incluídos na classe 18.
[540] 商標 Marca :

de lazer; vestuário de desporto; vestuário impermeável; vestuário para a chuva; fatos, coletes, casacos, sobretudos, parkas, jaquetas, coletes, corta-ventos, tops,
blusas, camisas, t-shirts, polos, sweatshirts, camisas de
desporto, camisas de golfe, camisas de râguebi, túnicas, corpetes interiores, fatos de jogging, fatos para a
neve, roupa de malha, malhas (vestuário), camisolas,
pullovers, casacos de malha, calças, calças de ganga,

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 018598010

ceroulas, calças largas, calças de treino, calções, vestidos, saias, saias-calça, peúgas, perneiras, collants
[meias], collants; roupa de dormir, pijamas, camisas
de dormir curtas, camisas de dormir compridas, rou-

[210] 編號 N.º : N/197222
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06
[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 24

[511]

產品 Produtos : Têxteis; roupa para uso doméstico;
roupa de cama e cobertores; lençóis [tecidos], roupa de
cama e cobertores; roupa de cama, cobertores, (coberturas de colchões e de almofadas); cortinas em materiais têxteis ou em plástico; roupa de mesa dos seguin-

pões; roupões de banho; artigos para natação, fatos
de banho, calções de banho, calções de natação, fatos
de praia; meias de malha; lingerie, soutiens, cuecas de
senhora, combinações [roupa interior]; roupa interior;
trajes; uniformes; fatos-macaco; lenços de pescoço, romeiras, xailes; chapéus, bonés, toques, viseiras para o
sol; aquecedores de orelhas [vestuário]; gravatas; luvas
[vestuário]; cintos [vestuário]; faixas para absorver a
transpiração, aros para usar na cabeça [vestuário], fitas
para o pulso; presilhas para calças; calçado para uso
quotidiano e para desporto, botas, sapatilhas, sapatos
tipo mocassins, sapatos, sapatos de lazer, sandálias,
pantufas; sapatos e calçado para golfe; todos incluídos

tes materiais: materiais naturais, materiais sintéticos,

na classe 25.

madeira e couro; individuais, em materiais naturais

[540] 商標 Marca :

e individuais; capas para móveis, incluindo cadeiras,
mesas, bancos para apoio de pés, tamboretes e mesas
desmontáveis em materiais naturais e sintéticos; capas
para almofadas dos seguintes materiais: fibras naturais, fibras sintéticas, papel e em couro.
[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 018598010

[210] 編號 N.º : N/197224
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06
[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 018598010

[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA
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國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

de informação estatística empresarial e de mercado;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

organização da publicação de textos publicitários;

[511]

類別 Classe : 35

organização de serviços de assinatura de jornais para

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

terceiros; avaliação comercial, assistência na direção

nistração de empresas; serviços de trabalhos adminis-

de negócios comerciais; serviços de consultadoria em

trativos; serviços de venda a retalho, serviços de arma-

matéria de organização e gestão de negócios comer-

zém de venda a retalho, serviços de supermercado de

ciais; serviços de agências de importação-exportação;

comércio a retalho, serviços de encomenda, serviços

assistência em gestão industrial; consultadoria em ges-

grossistas, serviços de distribuição retalhista e venda a

tão de pessoal; serviços relações públicas; produção,

retalho em linha em relação com os produtos seguin-

preparação e apresentação de material publicitário;

tes: vestuário, calçado, artigos de chapelaria, sacos,

aluguer de espaços publicitários; serviços de aten-

sacos de mão, sacos de viagem, artigos de bagagem,

dimento telefónico e de tratamento de mensagens;

perfumaria, cosméticos, produtos de toilette, produtos

consultoria empresarial relacionada com franchising;

de higiene pessoal, produtos para os cuidados pessoais

serviços de leilões; análise do preço de custo; compila-

e de beleza, produtos higiénicos, dentífricos, subs-

ção e aluguer de listas de endereços para envios; inves-

tâncias para a lavagem, produtos para limpar, polir e

tigações em negócios comerciais; prestação de serviços

raspar; serviços de venda a retalho, serviços de arma-

de informações, consultadoria e assessoria para todos

zém de venda a retalho, serviços de supermercado de

os serviços atrás referidos.

comércio a retalho, serviços de encomenda, serviços

[540] 商標 Marca :

grossistas, serviços de distribuição retalhista e venda a
retalho em linha em relação com os produtos seguintes: artigos de ótica, artigos de oculista, eletrodoméstico, aparelhos e acessórios audiovisuais, gravações
audiovisuais em todos os suportes, equipamento de comunicações, computadores, produtos e acessórios para

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Euro-

computadores; serviços de venda a retalho, serviços

peia，編號N.º 018598010

de armazém de venda a retalho, serviços de supermercado de comércio a retalho, serviços de encomenda,
serviços grossistas, serviços de distribuição retalhista

[210] 編號 N.º : N/197225

e venda a retalho em linha em relação com os produtos

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06

seguintes: joalharia, relojoaria e instrumentos crono-

[730] 申請人 Requerente : Esprit International

métricos, pedras preciosas, papelaria, instrumentos

地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA

de escrita, papel, produtos de impressão, materiais e

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

laços para papel de embrulho, sacos, malas e maletas

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de viagem, chapéus-de-chuva, tecidos e produtos têx-

[511]

類別 Classe : 18

teis, tecidos para mobiliário doméstico, roupa de casa,

[511]

產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles

roupas de cama; serviços de venda a retalho, serviços

de animais; bagagens e malas de mão; chapéus-de-

de armazém de venda a retalho, serviços de supermer-

-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e

cado de comércio a retalho, serviços de encomenda,

selaria; coleiras, trelas e vestuário para animais; sacos

serviços grossistas, serviços de distribuição retalhista

de mão, maletas e sacos de viagem; estojos de trans-

e venda a retalho em linha em relação com os produtos

porte; porta-fatos; bolsas para sapatos; mochilas; sacos

seguintes: vestuário e acessórios de moda, calçado, ar-

de desporto; sacos de ginástica; mochilas [com duas

tigos de chapelaria; publicidade e marketing; serviços

alças]; mochilas para caminhadas; sacos de tiracolo;

de agências de publicidade; difusão de anúncios publi-

mala para artigos desportivos; saco de viagem; sacos

citários; publicidade direta por correio; demonstração

para provisões [sacos das compras]; sacos de campistas

de produtos; distribuição de amostras; decoração de

e alpinistas; pastas para estudantes; bolsas de cintura;

montras; organização de exposições de produtos; pro-

sacos de praia; etiquetas para bagagem; malas de mão;

moção e exibições para fins publicitários; reprodução

maletas para documentos; carteiras de bolso; bolsas,

por heliografia; inquéritos de negócios comerciais;

carteiras, malas; pastas [maletas]; sacos para meren-

pesquisas comerciais e estudo de mercados; serviços

das; bolsas de cintura; sacos de cintura; estojos e sacos
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para cosméticos; sacos e estojos para artigos de toilet-

vestuário de cerimónia; vestuário informal; vestuário

te; estojos para chaves [marroquinaria]; todos incluí-

de lazer; vestuário de desporto; vestuário impermeá-

dos na classe 18.

vel; vestuário para a chuva; fatos, coletes, casacos, so-

[540] 商標 Marca :

bretudos, parkas, jaquetas, coletes, corta-ventos, tops,
blusas, camisas, t-shirts, polos, sweatshirts, camisas de
desporto, camisas de golfe, camisas de râguebi, túnicas, corpetes interiores, fatos de jogging, fatos para a
neve, roupa de malha, malhas (vestuário), camisolas,
pullovers, casacos de malha, calças, calças de ganga,
ceroulas, calças largas, calças de treino, calções, ves-

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Euro-

tidos, saias, saias-calça, peúgas, perneiras, collants

peia，編號N.º 018598013

[meias], collants; roupa de dormir, pijamas, camisas
de dormir curtas, camisas de dormir compridas, rou-

[210] 編號 N.º : N/197226

pões; roupões de banho; artigos para natação, fatos

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06

de banho, calções de banho, calções de natação, fatos

[730] 申請人 Requerente : Esprit International

de praia; meias de malha; lingerie, soutiens, cuecas de

地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA

senhora, combinações [roupa interior]; roupa interior;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

trajes; uniformes; fatos-macaco; lenços de pescoço, ro-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 24

[511]

產品 Produtos : Têxteis; roupa para uso doméstico;

meiras, xailes; chapéus, bonés, toques, viseiras para o
sol; aquecedores de orelhas [vestuário]; gravatas; luvas
[vestuário]; cintos [vestuário]; faixas para absorver a

roupa de cama e cobertores; lençóis [tecidos], roupa de

transpiração, aros para usar na cabeça [vestuário], fitas

cama e cobertores; roupa de cama, cobertores, (cober-

para o pulso; presilhas para calças; calçado para uso

turas de colchões e de almofadas); cortinas em mate-

quotidiano e para desporto, botas, sapatilhas, sapatos

riais têxteis ou em plástico; roupa de mesa dos seguin-

tipo mocassins, sapatos, sapatos de lazer, sandálias,

tes materiais: materiais naturais, materiais sintéticos,

pantufas; sapatos e calçado para golfe; todos incluídos

madeira e couro; individuais, em materiais naturais
e individuais; capas para móveis, incluindo cadeiras,
mesas, bancos para apoio de pés, tamboretes e mesas

na classe 25.
[540] 商標 Marca :

desmontáveis em materiais naturais e sintéticos; capas
para almofadas dos seguintes materiais: fibras naturais, fibras sintéticas, papel e em couro.
[540] 商標 Marca :
[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 018598013

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 018598013

[210] 編號 N.º : N/197228
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06
[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA

[210] 編號 N.º : N/197227

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

nistração de empresas; serviços de trabalhos adminis-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

trativos; serviços de venda a retalho, serviços de arma-

[511]

類別 Classe : 25

zém de venda a retalho, serviços de supermercado de

[511]

產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuá-

comércio a retalho, serviços de encomenda, serviços

rio para homem, senhora, e criança; roupas exteriores;

grossistas, serviços de distribuição retalhista e venda a
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retalho em linha em relação com os produtos seguin-

preparação e apresentação de material publicitário;

tes: vestuário, calçado, artigos de chapelaria, sacos,

aluguer de espaços publicitários; serviços de aten-

sacos de mão, sacos de viagem, artigos de bagagem,

dimento telefónico e de tratamento de mensagens;

perfumaria, cosméticos, produtos de toilette, produtos

consultoria empresarial relacionada com franchising;

de higiene pessoal, produtos para os cuidados pessoais

serviços de leilões; análise do preço de custo; compila-

e de beleza, produtos higiénicos, dentífricos, subs-

ção e aluguer de listas de endereços para envios; inves-

tâncias para a lavagem, produtos para limpar, polir e

tigações em negócios comerciais; prestação de serviços

raspar; serviços de venda a retalho, serviços de arma-

de informações, consultadoria e assessoria para todos

zém de venda a retalho, serviços de supermercado de

os serviços atrás referidos.

comércio a retalho, serviços de encomenda, serviços

[540] 商標 Marca :

grossistas, serviços de distribuição retalhista e venda a
retalho em linha em relação com os produtos seguintes: artigos de ótica, artigos de oculista, eletrodoméstico, aparelhos e acessórios audiovisuais, gravações
audiovisuais em todos os suportes, equipamento de comunicações, computadores, produtos e acessórios para

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Euro-

computadores; serviços de venda a retalho, serviços

peia，編號N.º 018598013

de armazém de venda a retalho, serviços de supermercado de comércio a retalho, serviços de encomenda,

[210] 編號 N.º : N/197229

serviços grossistas, serviços de distribuição retalhista

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06

e venda a retalho em linha em relação com os produtos

[730] 申請人 Requerente : Esprit International

seguintes: joalharia, relojoaria e instrumentos crono-

地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA

métricos, pedras preciosas, papelaria, instrumentos

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

de escrita, papel, produtos de impressão, materiais e

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

laços para papel de embrulho, sacos, malas e maletas

[511]

類別 Classe : 18

de viagem, chapéus-de-chuva, tecidos e produtos têx-

[511]

產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles

teis, tecidos para mobiliário doméstico, roupa de casa,

de animais; bagagens e malas de mão; chapéus-de-

roupas de cama; serviços de venda a retalho, serviços

-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e

de armazém de venda a retalho, serviços de supermer-

selaria; coleiras, trelas e vestuário para animais; sacos

cado de comércio a retalho, serviços de encomenda,

de mão, maletas e sacos de viagem; estojos de trans-

serviços grossistas, serviços de distribuição retalhista

porte; porta-fatos; bolsas para sapatos; mochilas; sacos

e venda a retalho em linha em relação com os produtos

de desporto; sacos de ginástica; mochilas [com duas

seguintes: vestuário e acessórios de moda, calçado, ar-

alças]; mochilas para caminhadas; sacos de tiracolo;

tigos de chapelaria; publicidade e marketing; serviços

mala para artigos desportivos; saco de viagem; sacos

de agências de publicidade; difusão de anúncios publi-

para provisões [sacos das compras]; sacos de campistas

citários; publicidade direta por correio; demonstração

e alpinistas; pastas para estudantes; bolsas de cintura;

de produtos; distribuição de amostras; decoração de

sacos de praia; etiquetas para bagagem; malas de mão;

montras; organização de exposições de produtos; pro-

maletas para documentos; carteiras de bolso; bolsas,

moção e exibições para fins publicitários; reprodução

carteiras, malas; pastas [maletas]; sacos para alimentos

por heliografia; inquéritos de negócios comerciais;

e bebidas (excluindo sacos com isolamento térmico);

pesquisas comerciais e estudo de mercados; serviços

bolsas de cintura; sacos de cintura; estojos e sacos para

de informação estatística empresarial e de mercado;

cosméticos; sacos e estojos para artigos de toilette; es-

organização da publicação de textos publicitários;

tojos para chaves [marroquinaria]; todos incluídos na

organização de serviços de assinatura de jornais para

classe 18.

terceiros; avaliação comercial, assistência na direção
de negócios comerciais; serviços de consultadoria em
matéria de organização e gestão de negócios comerciais; serviços de agências de importação-exportação;
assistência em gestão industrial; consultadoria em gestão de pessoal; serviços relações públicas; produção,

[540] 商標 Marca :
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[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Euro-
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ceroulas, calças largas, calças de treino, calções, ves-

peia，編號N.º 018598014

tidos, saias, saias-calça, peúgas, perneiras, collants
[meias], collants; roupa de dormir, pijamas, camisas
de dormir curtas, camisas de dormir compridas, rou-

[210] 編號 N.º : N/197230

pões; roupões de banho; artigos para natação, fatos

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06

de banho, calções de banho, calções de natação, fatos

[730] 申請人 Requerente : Esprit International

de praia; meias de malha; lingerie, soutiens, cuecas de

地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA

senhora, combinações [roupa interior]; roupa interior;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

trajes; uniformes; fatos-macaco; lenços de pescoço, ro-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 24

[511]

產品 Produtos : Têxteis; roupa para uso doméstico;

meiras, xailes; chapéus, bonés, toques, viseiras para o
sol; aquecedores de orelhas [vestuário]; gravatas; luvas
[vestuário]; cintos [vestuário]; faixas para absorver a

roupa de cama e cobertores; lençóis [tecidos], roupa de

transpiração, aros para usar na cabeça [vestuário], fitas

cama e cobertores; roupa de cama, cobertores, (cober-

para o pulso; presilhas para calças; calçado para uso

turas de colchões e de almofadas); cortinas em mate-

quotidiano e para desporto, botas, sapatilhas, sapatos

riais têxteis ou em plástico; roupa de mesa dos seguin-

tipo mocassins, sapatos, sapatos de lazer, sandálias,

tes materiais: materiais naturais, materiais sintéticos,

pantufas; sapatos e calçado para golfe; coberturas fa-

madeira e couro; individuais, em materiais naturais

ciais [vestuário], sem ser para uso médico ou sanitário;

e individuais; capas para móveis, incluindo cadeiras,
mesas, bancos para apoio de pés, tamboretes e mesas
desmontáveis em materiais naturais e sintéticos; capas

todos incluídos na classe 25.
[540] 商標 Marca :

para almofadas dos seguintes materiais: fibras naturais, fibras sintéticas, papel e em couro.
[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 018598014

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 018598014

[210] 編號 N.º : N/197232
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06
[730] 申請人 Requerente : Esprit International

[210] 編號 N.º : N/197231

地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/06

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[730] 申請人 Requerente : Esprit International

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 1370 Broadway New York 10018 USA

[511]

類別 Classe : 35

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

nistração de empresas; serviços de trabalhos adminis-

[511]

類別 Classe : 25

trativos; serviços de venda a retalho, serviços de arma-

[511]

產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuá-

zém de venda a retalho, serviços de supermercado de

rio para homem, senhora, e criança; roupas exteriores;

comércio a retalho, serviços de encomenda, serviços

vestuário de cerimónia; vestuário informal; vestuário

grossistas, serviços de distribuição retalhista e venda a

de lazer; vestuário de desporto; vestuário impermeá-

retalho em linha em relação com os produtos seguin-

vel; vestuário para a chuva; fatos, coletes, casacos, so-

tes: vestuário, calçado, artigos de chapelaria, sacos,

bretudos, parkas, jaquetas, coletes, corta-ventos, tops,

sacos de mão, sacos de viagem, artigos de bagagem,

blusas, camisas, t-shirts, polos, sweatshirts, camisas de

perfumaria, cosméticos, produtos de toilette, produtos

desporto, camisas de golfe, camisas de râguebi, túni-

de higiene pessoal, produtos para os cuidados pessoais

cas, corpetes interiores, fatos de jogging, fatos para a

e de beleza, produtos higiénicos, dentífricos, subs-

neve, roupa de malha, malhas (vestuário), camisolas,

tâncias para a lavagem, produtos para limpar, polir e

pullovers, casacos de malha, calças, calças de ganga,

raspar; serviços de venda a retalho, serviços de arma-
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zém de venda a retalho, serviços de supermercado de

de informações, consultadoria e assessoria para todos

comércio a retalho, serviços de encomenda, serviços

os serviços atrás referidos.

grossistas, serviços de distribuição retalhista e venda a

[540] 商標 Marca :

retalho em linha em relação com os produtos seguintes: artigos de ótica, artigos de oculista, eletrodoméstico, aparelhos e acessórios audiovisuais, gravações
audiovisuais em todos os suportes, equipamento de comunicações, computadores, produtos e acessórios para
computadores; serviços de venda a retalho, serviços

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/10，歐洲聯盟 União Euro-

de armazém de venda a retalho, serviços de supermer-

peia，編號N.º 018598014

cado de comércio a retalho, serviços de encomenda,
serviços grossistas, serviços de distribuição retalhista
e venda a retalho em linha em relação com os produtos

[210] 編號 N.º : N/197302

seguintes: joalharia, relojoaria e instrumentos crono-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/10

métricos, pedras preciosas, papelaria, instrumentos

[730] 申請人 Requerente : 廣州庫洛科技有限公司

de escrita, papel, produtos de impressão, materiais e

地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區棠下荷光三橫

laços para papel de embrulho, sacos, malas e maletas

路5號101房

de viagem, chapéus-de-chuva, tecidos e produtos têx-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

teis, tecidos para mobiliário doméstico, roupa de casa,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

roupas de cama; serviços de venda a retalho, serviços

[511]

類別 Classe : 41

de armazém de venda a retalho, serviços de supermer-

[511]

服務 Ser v iç o s : 組織教育或娛樂競賽；書籍出版；提供

cado de comércio a retalho, serviços de encomenda,

不可下載的在線電子出版物；電子書籍和雜誌的在線出

serviços grossistas, serviços de distribuição retalhista

版；錄像帶發行；娛樂服務；提供不可下載在線音樂；通

e venda a retalho em linha em relação com os produtos

過計算機網絡在線提供的遊戲服務；在計算機網絡上提

seguintes: vestuário e acessórios de moda, calçado, ar-

供在線遊戲；遊戲器具出租；音樂製作；遊戲；教育；電

tigos de chapelaria; publicidade e marketing; serviços

視文娛節目；遊戲廳服務；通過視頻點播服務提供不可

de agências de publicidade; difusão de anúncios pu-

下載的電視節目；錄音製品出租。

blicitários; publicidade direta por correio; serviços de

[540] 商標 Marca :

venda, publicidade e marketing em linha; demonstração de produtos; distribuição de amostras; decoração
de montras; organização de exposições de produtos;
promoção e exibições para fins publicitários; reprodução por heliografia; inquéritos de negócios comerciais;
pesquisas comerciais e estudo de mercados; serviços
de informação estatística empresarial e de mercado;
organização da publicação de textos publicitários;

[210] 編號 N.º : N/197303

organização de serviços de assinatura de jornais para

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/10

terceiros; avaliação comercial, assistência na direção

[730] 申請人 Requerente : 廣州庫洛科技有限公司

de negócios comerciais; serviços de consultadoria em

地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區棠下荷光三橫

matéria de organização e gestão de negócios comer-

路5號101房

ciais; serviços de agências de importação-exportação;

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

assistência em gestão industrial; consultadoria em ges-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

tão de pessoal; serviços relações públicas; produção,

[511]

類別 Classe : 9

preparação e apresentação de material publicitário;

[511]

產品 Produtos : 可下載的影像文件；可下載的手機應用

aluguer de espaços publicitários; serviços de aten-

軟件；可下載的音樂文件；已錄製的或可下載的計算機

dimento telefónico e de tratamento de mensagens;

軟件平臺；電子出版物（可下載）；計算機外圍設備；可

consultoria empresarial relacionada com franchising;

下載的計算機遊戲軟件；已錄製的計算機遊戲軟件；可

serviços de leilões; análise do preço de custo; compila-

下載的計算機程序；已錄製的計算機程序；鼠標墊；動畫

ção e aluguer de listas de endereços para envios; inves-

片；計算機遊戲軟件；智能手機用殼；與計算機配套使用

tigações em negócios comerciais; prestação de serviços

的腕墊。
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[210] 編號 N.º : N/197385
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11
[730] 申請人 Requerente : 張敏琪
CHEONG MAN KEI
地址 Endereço : 澳門荷蘭園正街荷蘭花園大廈25樓C室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業 comercial

[210] 編號 N.º : N/197304

[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 化妝水、美容精華液（化妝品）、面霜、卸

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/10
[730] 申請人 Requerente : 廣州庫洛科技有限公司

妝製劑、潔面乳、防曬霜、美容面膜、化妝棉。
[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區棠下荷光三橫
路5號101房
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : 可下載的影像文件；可下載的手機應用
軟件；可下載的音樂文件；已錄製的或可下載的計算機

[210] 編號 N.º : N/197386

軟件平臺；電子出版物（可下載）；計算機外圍設備；可

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11

下載的計算機遊戲軟件；已錄製的計算機遊戲軟件；可

[730] 申請人 Requerente : 張敏琪

下載的計算機程序；已錄製的計算機程序；鼠標墊；動畫

CHEONG MAN KEI

片；計算機遊戲軟件；智能手機用殼；與計算機配套使用

地址 Endereço : 澳門荷蘭園正街荷蘭花園大廈25樓C室

的腕墊。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業 comercial

[540] 商標 Marca :
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 化妝水、美容精華液（化妝品）、面霜、卸
妝製劑、潔面乳、防曬霜、美容面膜、化妝棉。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/197305
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/10
[730] 申請人 Requerente : 廣州庫洛科技有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省廣州市天河區棠下荷光三橫
路5號101房
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Ser v iç o s : 組織教育或娛樂競賽；書籍出版；提供

[210] 編號 N.º : N/197387
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11
[730] 申請人 Requerente : 張敏琪
CHEONG MAN KEI
地址 Endereço : 澳門荷蘭園正街荷蘭花園大廈25樓C室

不可下載的在線電子出版物；電子書籍和雜誌的在線出

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

版；錄像帶發行；娛樂服務；提供不可下載在線音樂；通
過計算機網絡在線提供的遊戲服務；在計算機網絡上提
供在線遊戲；遊戲器具出租；音樂製作；遊戲；教育；電
視文娛節目；遊戲廳服務；通過視頻點播服務提供不可
下載的電視節目；錄音製品出租。
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 化妝水、美容精華液（化妝品）、面霜、卸
妝製劑、潔面乳、防曬霜、美容面膜、化妝棉。

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/197388

para ratos de computador; estojos de transporte e ca-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11

pas de proteção para pagers, telefones, PDA (assisten-

[730] 申請人 Requerente : 張敏琪

tes pessoais digitais), computadores “tablet” e leito-

CHEONG MAN KEI

res de MP3; amuletos e correias para telefones móveis;

地址 Endereço : 澳門荷蘭園正街荷蘭花園大廈25樓C室

carregadores de baterias de telemóveis; aplicações

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

informáticas para telefones móveis e tablets; hardware

活動 Actividade : 商業 comercial

de barramento série universal [USB]; auscultadores,

[511]

類別 Classe : 3

auriculares; jogos, software e programas de vídeo, de

[511]

產品 P rodutos : 浴液、身體乳、保濕噴霧（化妝品）、身

computador e eletrónicos, descarregáveis ou gravados;

體油、洗手液。

fotografias digitais descarregáveis; correias para aparelhos telefónicos.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/197389
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11

[210] 編號 N.º : N/197390

[730] 申請人 Requerente : CDS CANADA 4 L.P.

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11

地址 Endereço : 8400 Av. du Cirque, Montreal Quebec

[730] 申請人 Requerente : CDS CANADA 4 L.P.

H1Z 4M6 Canada

地址 Endereço : 8400 Av. du Cirque, Montreal Quebec

國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

H1Z 4M6 Canada

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

[511]

類別 Classe : 9

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 Produtos : Suportes pré-gravados para o armaze-

[511]

類別 Classe : 16

namento e a reprodução de som e/ou vídeo, contendo

[511]

產品 Produtos : Artigos de papel, nomeadamente,

espetáculos musicais e/ou teatrais ou de arte dramáti-

revistas, brochuras, programas de recordação, livros

ca, especificamente discos de áudio, discos de vídeo,

e livros comemorativos relacionados com circo, entre-

discos compactos, discos versáteis digitais, discos

tenimento e artes, cartazes, litografias, calendários,

compactos interativos, disquetes, discos de fonógrafo,

agendas, diários, blocos de anotações, decalcomanias,

discos de vinil, filmes cinematográficos com atuações

tatuagens decorativas, bandeiras, estandartes e galhar-

musicais, teatrais e de arte dramática; suportes ele-

detes em papel, livros para colorir, conjuntos para pin-

trónicos e digitais pré-gravados com espetáculos de

tar e colorir destinados a crianças, livros de banda de-

música e/ou teatrais ou dramáticos; estojos para discos

senhada, livros de recortes, livros de endereços, mar-

compactos e discos versáteis digitais; óculos de sol e

cadores para livros, abre-cartas, álbuns de fotografias,

estojos para óculos de sol; óculos, estojos para ócu-

livros de marcação, pastas de arquivo para folhas sol-

los; ímanes decorativos; software de entretenimento e

tas, papel para embrulhar presentes; sacos de papel e

educação, nomeadamente, software de jogos de com-

de plástico para compras, para embalagem, para guar-

putador multimédia interativo, software multimédia

dar alimentos e para guardar presentes; sacos de uso

gravado em CD-ROM e noutros formatos somente

geral, sacos para mercadorias, sacos das compras, em

de leitura com conteúdo recreativo e didático nos

plástico, reutilizáveis, sacos de compras reutilizáveis

domínios da música, teatro e números de variedades;

em matérias plásticas; papelaria; ilustrações emoldu-

cartões de débito codificados magneticamente para

radas; canetas, lápis, conjuntos de secretária, canetas

uso em telefones públicos; gravações de som e de ví-

e conjuntos de lápis; cartões de débito não codificados

deo contendo espetáculos de música e/ou teatrais ou

magneticamente para uso em telefones públicos; pu-

dramáticos; gravações de músicas descarregáveis; gra-

blicações impressas relacionadas com música; ampara-

vações de vídeo descarregáveis contendo espetáculos

-livros; estojos para lápis; pisa-papéis; car tões de

teatrais ou dramáticos; ratos de computador e tapetes

boas-festas, cartões postais, cartões para mensagens;
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imagens, fotografias, quadros artísticos, arte impressa;

a cabeça [vestuário], fitas para os cabelos [vestuário],

agendas; blocos de notas, blocos de anotações, blocos

aquecedores de orelhas [vestuário], e coberturas para

de papel para escrever; livros de atividades à base de

a cabeça; aventais [vestuário]; vestuário de fantasia;

autocolantes; dobradeiras [artigos de escritório], pastas para arquivo, pastas em papel, pastas desdobráveis

meias de malha; luvas, mitenes.
[540] 商標 Marca :

para fotografias em papel; pinturas; bases em papel
para copos, individuais de mesa em papel; recipientes
de embalagem em papel para alimentos e bebidas;
obras de arte, ornamentos, figurinhas, máscaras e esculturas em papel mâché; kits para artes e ofícios para
crianças em papel; conjuntos para trabalhos manuais
em papel.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/197392
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11
[730] 申請人 Requerente : CDS CANADA 4 L.P.
地址 Endereço : 8400 Av. du Cirque, Montreal Quebec
H1Z 4M6 Canada
國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/197391
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11
[730] 申請人 Requerente : CDS CANADA 4 L.P.
地址 Endereço : 8400 Av. du Cirque, Montreal Quebec
H1Z 4M6 Canada
國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : Vestuário e acessórios, nomeadamente, tops, camisas, sweatshirts, t-shirts, malhas, camisolas, casacos de malha, camisolas [pullovers], tops
de alças, tops de apertar ao pescoço, calças, calças de
treino, calções, corpetes interiores, “babygrows”;
lingerie para senhora e homem; roupa interior para
senhora e homem, nomeadamente, cuecas, cuecas com
perna, calções para rapaz, tangas, cuecas tipo fio dental, soutiens, bodies, corpetes, fatos de malha justos
ao corpo, espartilhos, slips, cintos de ligas, sarongues;
roupa de noite, nomeadamente, roupões de banho,
camisolas de dormir, pijamas, camisas de dormir compridas, máscaras para dormir; kimonos; casacos, casa-

[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : Serviços de divertimento, nomeadamente, conceção, criação, produção e apresentação
de espetáculos teatrais; conceção, criação, produção,
distribuição e apresentação de obras audiovisuais e
conteúdo de entretenimento multimédia; produção de
espetáculos teatrais multimédia; serviços de casino;
organização de lotarias; arranjo, planeamento, organização, condução e apresentação de festas privadas;
arranjo, planeamento, organização, condução e apresentação de eventos especiais para fins de entretenimento; eventos, exposições e experiências de realidade
interativa, realidade imersiva e realidade virtual;
cabarés; espetáculos com jantar; organização de festivais relacionados com música; organização e direção
de concertos; organização de “rave” (evento festivo
dançante de longa duração); serviços de discotecas;
serviços de clube noturno [entretenimento]; serviços
de bar de karaoke; fornecimento de instalações de patinagem sobre rodas; fornecimento de salas de bilhar.

[540] 商標 Marca :

cos [vestuário], coletes, vestidos, túnicas, saias, blusas,
macacões de criança, leotards [fatos de ginástica ou
dança], tutus, fatos de banho; impermeáveis, nomeadamente, gabardinas, gorros para a chuva, ponchos
e capas para a chuva; gravatas, echarpes de homem,
cintos, cachecóis, écharpes de caxemira, colarinhos;
calçado, nomeadamente, sapatos, botas; perneiras

[210] 編號 N.º : N/197401

[aquecedores de pernas]; chapelaria, nomeadamente,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11

chapéus, bonés [artigos de chapelaria], bonés em ma-

[730] 申請人 Requerente : Takeda Pharmaceuticals Interna-

lha, fitas para cabeça [vestuário], artigos para envolver

tional AG
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地址 Endereço : Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

guiados, e desenvolvimento pessoal fornecidos através

-Opfikon, Switzerland

de webcasts, podcasts, e de transmissões radiofónicas

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

ou televisivas; serviços de produção de áudio, nomea-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

damente, criação e produção de conteúdo audiovisual

[511]

類別 Classe : 5

e áudio em áreas da saúde, bem-estar, estilo de vida,

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

exercícios físicos, treino físico, instrução em matéria

tamento das consequências de doenças genéticas.

de fitness, exercício físico guiado, e desenvolvimento
pessoal; produção de gravações de áudio; fornecimen-

[540] 商標 Marca :

to de informação relacionada com a saúde, bem-estar,
estilo de vida, exercícios físicos, treino físico, instrução em matéria de fitness, exercício físico guiado, e
desenvolvimento pessoal; serviços de entretenimento,
nomeadamente, fornecimento de podcasts de vídeo
[300] 優先權 P r i o r i d a d e : 2022/04/11，瑞士 S u í ç a，編號

em áreas da saúde e fitness; serviço de entretenimento,

N.º 05168/2022

nomeadamente, fornecimento de podcasts em áreas da
saúde e fitness; serviços de personal trainer [treino físi-

[210] 編號 N.º : N/197409

co]; condução de aulas de fitness; serviços de educação

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11

física; serviços de educação; serviços de entretenimen-

[730] 申請人 Requerente : Apple Sentity LLC

to.

地址 Endereço : 8600 Hayden Place, Culver City, Cali-

[540] 商標 Marca :

fornia 90232, United States of America
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Ficheiros de media digital descarregá-

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/12，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84920

vel, nomeadamente, podcasts, imagens, gravações de
áudio e vídeo relacionados com a saúde, bem-estar,

[210] 編號 N.º : N/197432

estilo de vida, exercícios físicos, treino físico, instru-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/12

ção em matéria de fitness, exercício físico guiado, e

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

desenvolvimento pessoal; computadores; programas

地址 Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

de computador.

maguchi 754-0894, Japan

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[300] 優先權 Prioridade : 2021/11/12，牙買加 Jamaica，編號
N.º 84920

[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : Organização e direção de seminários
e workshops [formação] relacionados com atividades
de voluntariado, atividades de bem-estar social e atividades de beneficência; serviços educacionais rela-

[210] 編號 N.º : N/197410

cionados com atividades de beneficência; serviços de

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/11

educação relacionados com questões ambientais; orga-

[730] 申請人 Requerente : Apple Sentity LLC

nização e direção de eventos ou campanhas de entre-

地址 Endereço : 8600 Hayden Place, Culver City, Cali-

tenimento relacionados com programas de ação social

fornia 90232, United States of America

ou atividades de beneficência; publicação de boletins

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

informativos no domínio da filantropia por correio ele-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

trónico; fornecimento de publicações eletrónicas não

[511]

類別 Classe : 41

descarregáveis; publicação de produtos de impressão

[511]

服務 Serviços : Serviços de entretenimento e educacio-

em formato eletrónico; organização de competições ou

nais, nomeadamente, séries contínuas que apresentam

outros eventos desportivos e culturais com fins de be-

temas de saúde, bem-estar, estilo de vida, exercício,

neficência; organização e realização de apresentações

treino físico, instrução de fitness, exercícios físicos

ou exibições de gravações, produções, apresentações,
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relatórios ou estatísticas relacionadas com atividades

da internet; serviços de consultoria relacionados com

sociais, culturais, económicas ou educacionais todos

moda; serviços de estilismo pessoal relacionado com

para fins educacionais ou de entretenimento; organi-

o vestuário; fornecimento de informações de moda

zação e realização de eventos de entretenimento para

relacionadas com vestuário e serviços de coordenação

conceder prémios a empresas ou indivíduos por uma

de moda para indivíduos; aluguer de roupas; aluguer

grande quantidade de doações de beneficência; servi-

de vestuário e ornamentos pessoais para vestir; forne-

ços educacionais e de instrução; organização, direção e

cimento de informações relacionadas com aluguer de

planeamento de seminários; publicação de revistas de

vestuário e ornamentos pessoais para vestir; aluguer

moda para fins de entretenimento; serviços de entre-

de enfeites de cabelo; serviços de redes sociais em li-

tenimento; fornecimento de publicações em linha de

nha; fornecimento de informações relacionadas com a

imagens e vídeos não descarregáveis, através de uma

pesquisa ou apresentação de amigos para utilizadores

rede informática; serviços de jogos providenciados em

através da internet; guarda de crianças [babysitting]

linha através de uma rede informática; bibliotecas de

(sem ser serviços fornecidos por instalações); aluguer

referência de literatura e registos documentais; forne-

de cofres [caixas - fortes]; assistência na indumentária

cimento de instalações desportivas; fornecimento de

de kimonos; fornecimento de instalações de cerimó-

instalações de diversão; aluguer de equipamento des-

nias de casamento, incluindo planeamento e organiza-

portivo; fornecimento de vídeos de instrução em linha,

ção de cerimônias de casamento; serviços de agências

não descarregáveis; organização e direção de semi-

funerárias; fornecimento de espaços para túmulos ou

nários, workshops [educação], congressos, colóquios,

ossários; serviços de disponibilização de informações

cursos de aprendizagem à distância e exposições com

judiciais; prestação de informações relacionadas com

fins culturais; organização de eventos educativos; or-

serviços jurídicos associados a indemnizações de segu-

ganização e realização de eventos de entretenimento e

ros sociais; serviços de investigação e vigilância para

educativos de sensibilização da separação de materiais

verificação de antecedentes pessoais; artes divinató-

recicláveis, reciclagem e redução do desperdício; or-

rias; serviços de companhia ao domicílio de animais

ganização de atividades desportivas e de competições

de estimação; serviços de trabalhos domésticos pres-

desportivas; exposições de arte; publicação de livros;

tados para satisfazer as necessidades dos indivíduos;

fornecimento de instalações para filmes, espetáculos,

fornecimento de informação relacionada a serviços de

peças de teatro, música ou formação didática.

tutela; aluguer de altares.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/197435

[210] 編號 N.º : N/197460

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/12

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/12

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

[730] 申請人 Requerente : Jaguar Land Rover Limited

地址 Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

地址 Endereço : Abbey Road, Whitley, Coventry CV3

maguchi 754-0894, Japan

4LF, United Kingdom

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 45

[511]

類別 Classe : 9

[511]

服務 Serviços : Serviços de beneficência, nomeada-

[511]

產品 Produtos : Hardware de computador; computado-

mente fornecimento de vestuário a pessoas necessita-

res de bordo para veículos; computadores para condu-

das; fornecimento de doações de vestuário aos pobres

ção autónoma; sistemas electrónicos de bordo para

e pessoas necessitadas como parte de atividades de

fornecimento de assistência na condução e estaciona-

sustentabilidade para fins caritativos; fornecimento de

mento; sistemas electrónicos de bordo para travagem

sapatos para pessoas necessitadas para fins caritativos

automática; sistemas electrónicos de bordo para assis-

[serviços de beneficência]; prestação de informações

tir na manutenção ou mudança de faixas durante a

sobre moda; fornecimento de informações relacio-

condução; controladores eletrónicos de velocidade;

nadas com serviços de moda para indivíduos através

aparelhos e instrumentos de controlo da velocidade de
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um veículo; software informático; software multimédia

relhos de teste; lentes para lâmpadas, lentes anti-refle-

interativo; software informático activado por voz;

xo para lâmpadas; aparelhos de gravação, transmissão

software de reconhecimento de voz; software de pro-

ou reprodução de sons e imagens; controlo remoto

cessamento de voz; software informático para pesquisa,

para motores; aparelhos de controlo remoto para ar-

localização, compilação, indexação, correlação, arma-

ranque de veículos; aparelhos de controlo remoto para

zenamento, obtenção e organização de dados; software

controle de veículos; controladores activados por voz

de navegação na Internet ou de base de dados; software

para veículos; controladores activados por voz para

e hardware informático para automóveis; software in-

dispositivos multimédia; controlos remotos e controla-

formático para utilização relacionada com veículos;

dores activados por voz para dispositivos de entreteni-

dispositivos de telemetria para aplicações em veículos

mento audiovisuais domésticos ou para aparelhos do-

motorizados e motores; painéis de controlo eléctricos;

mésticos, sistemas de aquecimento, sistemas de venti-

aparelhos eléctricos de controlo, instrumentos e moni-

lação, janelas, portas ou para fechaduras; controlos re-

tores; sensores; sistemas electrónicos de segurança in-

motos e controladores activados por voz para jogos de

tegrados para veículos; sistemas de segurança e de as-

vídeo, sistemas de projecção ou para sistemas de reali-

sistente de condução; lasers para utilização relaciona-

dade virtual; luzes para sinalização de aviso de emer-

da com veículos; aparelhos de deteção e telemetria por

gência; sistema electrónico de notificação de emergên-

luz [LIDAR] para veículos; aparelhos de radar para

cia; aparelho de interface informática; painéis de exi-

veículos; câmaras para veículos; câmaras a bordo; câ-

bição para veículos; sistemas de visualização eletróni-

maras de acção; sensores de estacionamento e câmaras

cos para condutores (monitores e ecrãs) de veículos;

de visão traseira para veículos; câmaras de capacete;

sistemas de navegação para veículos com ecrãs intera-

câmaras para painéis de bordo; aparelho electrónico

tivos; equipamento áudio, audiovisual ou de telecomu-

para recolha de medições e recepção de dados; software

nicação; monitores; aparelhos de rádio; sistemas de en-

informático, aplicações móveis e equipamento de

tretenimento audiovisual em automóveis; equipamento

transmissão e recepção sem fios para utilização em li-

de reprodução de som; televisões; rádios; leitores de

gação com a condução autónoma e sem mãos, disposi-

CDs; colunas de som; altifalantes inteligentes; altifa-

tivos de segurança automóvel com funções de aviso ou

lantes sem fios; auriculares; assistentes digitais pesso-

alarme, dispositivos de alerta para prevenção de aci-

ais; computadores tablete; dispositivos multimédia;

dentes e para alertas de trânsito; unidade de controlo

aparelhos e leitores de MP3 ou MP4; discos rígidos

de condução para veículos; sistemas informatizados de

móveis; USBs; estojos e suportes para telemóveis, tele-

assistência ao condutor para veículos motorizados; es-

fones inteligentes, computadores, assistentes digitais

tações de recarga para recarga de veículos eléctricos;

pessoais, computadores laptop, computadores note-

aparelhos e cabos para uso na recarga de veículos eléc-

book; carregadores de bateria para telemóveis, telefo-

tricos; baterias para veículos; conectores de alimenta-

nes inteligentes, computadores laptop e tablete; caixas

ção eléctrica para recarga de veículos eléctricos; acu-

para telefones e armações adaptadas para bicicletas;

muladores eléctricos, reguladores de voltagem, ante-

dispositivos de uso corporal para registo de actividade

nas, baterias eléctricas e armações de parede adapta-

física; dispositivos eletrónicos digitais de usar no cor-

dos; aparelhos de alerta antirroubo; sensores de alar-

po que permitem acesso à Internet; periféricos adapta-

me; mostradores [indicadores/manómetros]; painéis e

dos para uso com computadores incluindo USB com

agrupamentos (clusters) de instrumentos electrónicos

multiportas, rato de computador, tapetes de rato de

ou informáticos; odómetros; velocímetros; taquíme-

computador, altifalantes sem fios, Unidades de disco

tros; sensores de temperatura; voltímetros; amperíme-

amovível [USB flash drives], auriculares; telefones; te-

tros; aparelhos de ensaio; medidores de proximidade;

lefones movéis; telefone móvel e fones de ouvido e

disjuntores eléctricos; comutadores eléctricos; conden-

acessórios para computadores tablete; correias para

sadores eléctricos; acoplamentos elétricos; cabos eléc-

dispositivos de telefone; aparelhos de telecomunica-

tricos; fusíveis eléctricos; caixas de fusíveis eléctricos;

ção; concentradores de rede para sistemas de teleco-

aparelhos e instrumentos de controlo eléctrico para

municação; protetores de ecrã para telefones e table-

veículos automóveis e motores; sensores eléctricos;

tes; instalações telefónicas para automóveis; relógios

aparelhos extintores de incêndio; calibradores (gau-

inteligentes; dispositivos informáticos de pulso; pulsei-

ges); circuitos eléctricos impressos; relés eléctricos; in-

ras de identificação codificadas electronicamente;

terruptores eléctricos; feixes de cabos eléctricos; apa-

meios/dispositivos de gravação; equipamento de aviso
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de emergência rodoviária; termómetros; bússolas; cal-

diagnóstico de problemas eléctricos e mecânicos de

culadoras; aparelhos e instrumentos electrónicos de

veículos; software informático e aplicações de software

instrução e ensino; aparelhos eléctricos de diagnóstico

para permitir aos utilizadores rastrear e localizar veí-

e científicos para utilização na reparação e manuten-

culos roubados, carregar electrónicos, e para armaze-

ção de veículos; ímanes; fitas métricas; óculos (eyewear),

nar e sincronizar as informações personalizadas reco-

óculos (glasses), óculos de sol, óculos de condução,

lhidas sobre o utilizador e o veículo; módulos de inter-

óculos de esqui; óculos de ciclista; caixas para óculos,

face electrónica para interface com e sem fios de tele-

óculos de sol ou óculos de esqui; capacetes; capacetes

móveis e leitores de meios electrónicos com um sistema

de condução; vestuário de protecção para condutores

eléctrico automóvel; sistemas informáticos para con-

de corridas; aparelhos, luvas e vestuário, todos para

trolo automático de veículos; aplicações móveis des-

uso na protecção contra acidentes ou ferimentos; más-

carregáveis; publicações electrónicas descarregáveis

caras anti-poluição para protecção respiratória; aces-

(downloadable electronic publications); publicações

sórios de alta visibilidade para uso no corpo [dispositi-

electrónicas descarregáveis (electronic publications);

vos de segurança]; reflectores para uso no corpo [dis-

publicações periódicas electrónicas, descarregáveis;

positivos de segurança]; sistema de posicionamento

software de aplicação para utilização com ou em rela-

global (GPS); sistemas de navegação, incluindo trans-

ção a veículos; jogos de computador, software de jogos

missores electrónicos, receptores, circuitos, micropro-

de computador; bases de dados, conjuntos de dados, fi-

cessadores, telefone celular e software informático,

cheiros de dados e software informático relacionado

tudo para utilização na navegação e tudo integrado

com a impressão 3D; bases de dados, conjuntos de da-

num veículo motorizado; mapas electrónicos descarre-

dos, ficheiros de dados e software informático relacio-

gáveis; equipamento de transmissão e recepção sem

nados com a concepção e o fabrico de veículos e res-

fios; controladores sem fios para monitorizar e contro-

pectivas peças e acessórios; bases de dados, conjuntos

lar remotamente a função e o estado de outros equipa-

de dados, ficheiros de dados e software informático re-

mentos eléctricos, sistemas electrónicos e de sinaliza-

lativos à concepção e ao fabrico de réplicas ou modelos

ção e dispositivos mecânicos para utilização relaciona-

de veículos e respectivas peças e acessórios; software

da com veículos e motores para veículos; aparelhos de

informático de concepção assistida por computador

comunicação para transmitir e receber comunicações

(CAD) e ficheiros de dados; ficheiros de imagens des-

através de veículos; hardware e software de computa-

carregáveis; bases de dados electrónicas contendo fi-

dor para rastreiro do comportamento do condutor;

cheiros de imagens; bases de dados, conjuntos de da-

sensores, computadores e transceptores sem fios para

dos, ficheiros de dados e software informático relativos

fornecer conectividade dentro do veículo, entre veícu-

a esquemas de partilha de automóveis; bases de dados,

los, com telefones celulares, e com centros de dados;

conjuntos de dados, ficheiros de dados e software in-

hardware e software de computador para providenciar

formático relacionados com comportamento do condu-

interfaces táticas, auditivas e visuais para interagir

tor do veículo; simuladores para simular o funciona-

com os ocupantes de um veículo; equipamentos de re-

mento de veículos terrestres; modelos de realidade virtu-

cepção e transmissão sem fio para uso em conecção

al de veículos ou interiores de veículos virtuais; software

com computadores remotos para uso em automovéis,

informático e hardware de realidade virtual; software

dispositivos de monitorização e para diagnosticar a

informático e hardware de realidade aumentada; fones

manutenção de veículos e para providenciar informa-

de ouvido de realidade virtual; óculos de realidade

ções a condutores; software de aplicação informática

virtual; artigos virtuais descarregáveis, nomeadamente,

para utilização por condutores e passageiros de veícu-

conteúdos descarregáveis de transporte, viagens, cor-

los para o acesso, visualização, e interação e para des-

ridas motorizadas, entretenimento, vestuário, design,

carregar informação e conteúdos de entretenimento;

estilo de vida, moda, cultura, tecnologia, saúde e fit-

software informático descarregável e software de com-

ness para uso online e em mundos virtuais on-line;

putador a bordo que fornece aos usuários acesso re-

software informático, nomeadamente, modelos de veí-

moto dentro do veículo às funções do motor e às fun-

culos de realidade virtual, vestuário virtual ou acessó-

ções relacionadas com a segurança do condutor, con-

rios virtuais para uso em ambientes de realidade virtual;

veniências, comunicação, entretenimento, e navegação;

software informático descarregável apresentando

aparelho de diagnóstico que consiste em sensores para

tokens de acesso para uso em mundos virtuais on-

utilização em testes de funcionamento de veículos e no

line; software informático para visualização, ar-
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[730] 申請人 Requerente : Companhia de Desenvolvimento

ou transmissão de tokens não fungíveis (NFTs); tokens

China Star Creative Limitada

não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis);

地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifí-

arquivos de vídeo ou áudio descarregáveis certificados

cio Nam Fong, 1.º andar Q, em Macau

com moedas não conversíveis (NFTs); artigos colecio-

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

náveis digitais criados com software informáticos ba-

segundo as leis de Macau

seado em cadeia de blocos; software informático para

活動 Actividade : 商業 comercial

autenticação usando tecnologia baseada em cadeia de

[511]

類別 Classe : 36

blocos; software informático para a criação, venda,

[511]

服務 Serviços : Gestão imobiliária; venda e arrenda-

acesso, gestão, rastreamento, armazenamento, envio,

mento de bens imobiliários; valorização e avaliação

recepção e compra de artigos colecionáveis digitais,

imobiliária; licenciamento de propriedades; consulto-

colecionáveis criptográficos e tokens não fungíveis

ria imobiliária; fornecimento de informação, consulto-

(NFTs); software informático de cadeia de blocos;

ria e acessoria relativos à gestão, venda e arrendamen-

software informático para uso com moeda digital, moeda

to de bens imobiliários.

criptográfica e moeda virtual; software informático

[540] 商標 Marca :

para a visualização, análise, gravação, armazenamento, monitorização, gestão, troca e negociação de moeda digital, moeda virtual, moeda criptográfica, activos
digitais e de cadeia de blocos, activos digitalizadas,
tokens digitais e tokens criptográficos; software infor-

[591] 商標顏色 Cores de marca : C：45，M：45，Y：55，K：10，
champanhe dourado, tal como representado na figura.

mático para geração de imagens virtuais; software informático para uso na criação e participação em ambientes virtuais; software informático para criação,

[210] 編號 N.º : N/197491

produção e modificação de desenhos e personagens

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/13

animados e não animados digitais, avatares, sobrepo-

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Desenvolvimento

sições e peles digitais para acesso e uso em ambientes

China Star Creative Limitada

online, mensagens SMS, emails, salas de conversa on-

地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifí-

line, ambientes online virtuais e ambientes virtuais de

cio Nam Fong, 1.º andar Q, em Macau

realidade estendida; software informático descarregá-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

vel para criar e transmitir avatares através de meios de

活動 Actividade : 商業 comercial

comunicação social online e plataformas digitais online;

[511]

類別 Classe : 36

software de aplicação de computador para experiên-

[511]

服務 Serviços : Gestão imobiliária; venda e arrenda-

cias realidade metaverso; software informático para

mento de bens imobiliários; valorização e avaliação

criação, manipulação e participação de ambientes vir-

imobiliária; licenciamento de propriedades; consulto-

tuais 3D; software informático que permite o acesso a

ria imobiliária; fornecimento de informação, consulto-

uma plataforma e mercado online para arte digital,

ria e acessoria relativos à gestão, venda e arrendamen-

bens digitais e moedas virtuais; software de computa-

to de bens imobiliários.

dor para mercados de transação e registos usando tec-

[540] 商標 Marca :

nologia baseada em cadeias de bloco e contratos inteligentes; dispositivos electrónicos, sensores e gateways
de Internet das Coisas [IOT]; peças e acessórios para
qualquer um dos artigos acima mencionados.
[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : C：45，M：45，Y：55，K：10，
champanhe dourado, tal como representado na figura.
[210] 編號 N.º : N/197492
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/13
[730] 申請人 Requerente : Companhia de Desenvolvimento
China Star Creative Limitada

[210] 編號 N.º : N/197490

地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifí-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/13

cio Nam Fong, 1.º andar Q, em Macau
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國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

classe, nomeadamente figurinhas, troféus; bijutaria e

segundo as leis de Macau

joalharia, nomeadamente anéis, brincos para orelhas,

活動 Actividade : 商業 comercial

botões de punho, pulseiras, berloques, broches [joa-

[511]

類別 Classe : 36

lharia], correntes, colares [joalharia], alfinetes de gra-

[511]

服務 Serviços : Gestão imobiliária; venda e arrenda-

vata, molas de gravata, caixas para jóias, cofres para

mento de bens imobiliários; valorização e avaliação

jóias; pedras preciosas, pedras semi-preciosas (pedras

imobiliária; licenciamento de propriedades; consulto-

finas; relojoaria e instrumentos cronométricos, nomea-

ria imobiliária; fornecimento de informação, consulto-

damente cronómetros, cronógrafos, relógios de bolso,

ria e acessoria relativos à gestão, venda e arrendamen-

relógios, relógios de pulso, relógios de parede, relógios

to de bens imobiliários.

despertadores bem como peças e acessórios para os

[540] 商標 Marca :

produtos atrás referidos nomeadamente ponteiros
de relógio, âncoras [relojoaria], relógios de pêndulo,
tambores de relógio [relojoaria], caixas de relógios

[591] 商標顏色 Cores de marca : C：45，M：45，Y：55，K：10，

[componentes de relógios], braceletes para relógios, vi-

champanhe dourado, tal como representado na figura.

sores para relógios, mecanismo de relógios, correntes
de relógios, movimentos para relojoaria, molas para

[210] 編號 N.º : N/197493

relógios, vidros para relógios; cofres para relojoaria

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/13

[apresentação], estojos para relojoaria; aparelhos para

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Desenvolvimento

cronometragem de provas desportivas.

China Star Creative Limitada

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 1.º andar Q, em Macau
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 36

[511]

服務 Serviços : Gestão imobiliária; venda e arrenda-

[300] 優先權 P r ior id ade : 2021/12/14，瑞士 Su íç a，編號
N.º 18450/2021

mento de bens imobiliários; valorização e avaliação

[210] 編號 N.º : N/197526

imobiliária; licenciamento de propriedades; consulto-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/13

ria imobiliária; fornecimento de informação, consulto-

[730] 申請人 Requerente : 李慧琛

ria e acessoria relativos à gestão, venda e arrendamen-

LEI WAI SAM

to de bens imobiliários.

地址 Endereço : 澳門路環，和諧大馬路，S/N樂群樓，第

[540] 商標 Marca :

六座，7樓D
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業 comercial

[591] 商標顏色 Cores de marca : C：45，M：45，Y：55，K：10，
champanhe dourado, tal como representado na figura.

[511]

類別 Classe : 21

[511]

產品 P rodutos : 容器（杯，碗，碟），碟，杯，盤，蠟燭架
（燭臺）。

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/197511
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/13
[730] 申請人 Requerente : Compagnie des Montres Longines, Francillon SA (Longines Watch Co. Francillon
Ltd)

[210] 編號 N.º : N/197540

地址 Endereço : 2610 Saint-Imier Switzerland

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/13

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[730] 申請人 Requerente : Accantia Group Holdings

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 E n d e r e ç o : Un i l eve r H o u s e, 10 0 V i c t o r i a

[511]

類別 Classe : 14

Embankment, London EC4Y 0DY, United Kingdom

[511]

產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e pro-

國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

dutos nestas matérias ou em plaqué incluídos nesta

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe : 3

產品 Produtos : Sabão facial; preparações para o tra-

[511]

產品 Produtos : Sabonetes; preparados de limpeza; ar-

tamento das mãos; creme para as mãos; cremes para o

tigos de perfumaria; óleos essenciais; desodorizantes e

corpo; produtos para o banho; cosméticos para o uso

anti-transpirantes; preparados para o cuidado do cabe-

nos cabelos; cosméticos; produtos e tratamentos para

lo; champôs e amaciadores; produtos para colorir o ca-

o cabelo; colorantes para cabelo; tintas para cabelos;

belo; produtos para penteados; preparados de toilette

loções capilares; sprays capilares; preparações para a

não medicinais; preparados para banho e duche; pre-

ondulação dos cabelos; cosméticos utilizados para ca-

parados para o cuidado da pele; óleos, cremes e loções

belo; preparados para penteados; adesivos para afixar

para a pele; preparados para barbear; preparados para

pestanas postiças; adesivos para fins cosméticos; sabão

antes e depois de barbear; água de colónia; preparados

anti-transpirante; anti-transpirantes (artigos de toile-

depilatórios; preparados para bronzeamento e protec-

te); soros anti-rugas; aromáticos (óleos essenciais); ba-

ção solar; cosméticos; preparados de maquiagem e pre-

ses para perfumes de flores; máscaras de beleza; soros

parados para remover maquiagem; vaselina para uso

de beleza; barras de sabonete de toilete; preparados de

cosmético; preparados para o cuidado dos lábios; pó

limpeza; creme de limpeza (cosmético); leite de limpe-

de talco não medicinais; algodão para fins cosméticos;

za para cuidados da pele; leite de limpeza para fins de

cotonetes para fins cosméticos; lenços, pensos ou toa-

toilete; óleo de limpeza para fins de toilete; máscaras

lhetes impregnados ou pré-humedecidos com produtos

para olhos de colagénio; colorantes para fins de toilete;

de limpeza pessoal ou loções cosméticas; máscaras de

preparados para remoção de cores; cremes cosméticos;

beleza, embalagens com produtos faciais.

tintas cosméticas; géis para olhos cosméticos; másca-

[540] 商標 Marca :

ras de tratamento para olhos cosméticos; máscaras
faciais cosméticas; kits cosméticos; loções cosméticos;
leite cosmético; lápis cosméticos; preparados cosméticos para banhos; preparados cosméticos para pestanas; preparados cosméticos para cuidados da pele;
cotonetes para fins cosméticos; algodão em rama para

[210] 編號 N.º : N/197560
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16
[730] 申請人 Requerente : 袁星亮
YUEN SHING LEUNG
地址 Endereço : 澳門氹仔孫逸仙博士大馬路668泉鴻花
園碧苑20M
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 11

[511]

產品 Produtos : 應用於園林灌溉、水培種植供水系統及
水淨化系統之供水設備配件。

[540] 商標 Marca :

fins cosméticos; cremes para branqueamento da pele;
dentífricos; sabonetes desodorizantes; desodorizantes
para uso pessoal; depilatórios; óleos essenciais; essências etéreas; extractos de flores (perfumes); bálsamos
para olhos; preparados para cuidados dos olhos; cremes para olhos (para uso cosmético); essências para
olhos; sombras para olhos; tónicos para olhos; cremes
de tratamento para olhos (não-medicinais); géis de
tratamento para olhos (não-medicinais); loções de
tratamento para olhos (não-medicinais); loções anti-rugas para olhos; cosméticos para sobrancelhas; lápis
para sobrancelhas; leite de limpeza para a face; gel
para a face; soros cosméticos faciais; máscaras faciais;
produtos para lavar o rosto; pós para lavar o rosto;
pestanas postiças; unhas postiças; aromas para bebidas (óleos essenciais); preparados para fumigação
(perfumes); máscara para olhos em gel; gorduras para

[210] 編號 N.º : N/197619

fins cosméticos; preparados para cuidados dos lábios;

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16

glosses para lábios; batons; loções para fins cosméti-

[730] 申請人 Requerente : UTENA CO., LTD.

cos; maquilhagem; cremes de base para maquilhagem;

[511]

地址 Endereço : 1-10-22 Minamikarasuyama, Seta-

bases para maquilhagem; pó de maquilhagem; prepa-

gaya-ku, Tokyo 157-8567, Japan

rados de maquilhagem; preparados para remoção de

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

maquilhagem; rímel; embalagens de máscaras para

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

fins cosméticos; loções leitosas; loções leitosas para

類別 Classe : 3

cuidados da pele; preparados para cuidados das unhas;
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[540] 商標 Marca :

para fins cosméticos; óleos para perfumes e fragrâncias; óleos para fins de toilete; artigos de perfumaria;
perfumes; vaselina para fins cosméticos; pomadas para
fins cosméticos; água perfumada; madeira perfumada;
soros para fins cosméticos; champôs; máscaras para a
pele (para uso cosmético); máscaras hidratantes para
a pele; loções para branqueamento da pele; máscaras
para branqueamento da pele; preparados para branqueamento da pele; sabonetes; sabonetes para trans-

[210] 編號 N.º : N/197624
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16
[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway, New York 10018, Es-

piração dos pés; preparados para protecção solar; pre-

tados Unidos da América

parados para bronzeamento solar (cosméticos); lenços

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

impregnados com loções cosméticas; lenços / toalhetes
impregnados com loções cosméticas; água de toilete;
artigos de toilete; loções leitosas para branqueamento;
condicionadores para cabelo; champôs secos.

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 18

[511]

產品 Produtos : Couro e imitação de couro; peles de
animais; bagagens e sacos de transporte; chapéus-de-

[540] 商標 Marca :

-chuva e guarda-sóis; bengalas; chicotes, arneses e
selaria; coleiras, trelas e roupas para animais; sacos de
mão, malas e maletas de viagem; estojos de transporte;
porta-fatos; bolsas para sapatos; mochilas (com duas
alças); sacos de desporto; sacos de ginástica; sacos de
tiracolo; sacos de equipamento (com formato cilíndri-

[210] 編號 N.º : N/197623

co); sacos de viagem; sacos para compras; sacos para

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16

campistas e montanhistas; pastas para estudantes; bol-

[730] 申請人 Requerente : NICHIBAN CO., LTD.

sas de cintura; sacos de praia; etiquetas para bagagem;

地址 Endereço : 2-3-3, Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo

malas de mão; maletas para documentos; carteiras de

112-8663 Japan

bolso; bolsas, carteiras, porta-moedas; pastas (male-

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

tas); sacos para merendas; pochetes; bolsas de cintura;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

estojos de maquilhagem; sacos e estojos para artigos

[511]

類別 Classe : 5

de toilette; estojos para chaves (marroquinaria).

[511]

產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, veteri-

[540] 商標 Marca :

nários e sanitários; fitas adesivas para fins médicos;
folhas adesivas para fins médicos; artigos para pensos
para fins médicos; pensos para feridas; emplastros
para fins medicinais; almofadas adesivas para dedos
dos pés para fins médicos; papel encerado para uso
médico; gaze para uso médico; cápsulas vazias para
produtos farmacêuticos; compressas oculares para uso

[210] 編號 N.º : N/197625

medicinal; ligaduras para os ouvidos; pensos higiéni-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16

cos; tampões higiénicos para a menstruação; toalhas

[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway, New York 10018, Es-

higiénicas; cuecas higiénicas para a menstruação; algodão hidrófilo; esparadrapo; ligaduras para pensos;

tados Unidos da América

pensos adesivos; ligaduras líquidas; discos (almofadas)

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

de amamentação; almofadas hemostáticas (produtos

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

hemostáticos); materiais dentários; fraldas higiénicas

[511]

類別 Classe : 24

descartáveis para incontinentes; fitas adesivas para

[511]

產品 Produtos : Têxteis; roupa para uso doméstico;

captura de pragas; folhas adesivas para captura de

roupa de cama e cobertores; lençóis (tecidos), roupa

pragas; placas adesivas para captura de pragas; papel

de cama, coberturas de colchões e de almofadas; cor-

adesivo para captura de pragas; papel apanha-moscas;

tinas em materiais têxteis ou em plástico; roupa de

papel anti-traça.

mesa e individuais (de mesa) de materiais naturais e
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[540] 商標 Marca :

incluindo cadeiras, mesas, tamboretes e mesas desmontáveis em materiais naturais e sintéticos; capas
para almofadas de fibras naturais e sintéticas, papel,
madeira e couro.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/197627
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16
[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway, New York 10018, Estados Unidos da América
[210] 編號 N.º : N/197626

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway, New York 10018, Es-

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; ad-

tados Unidos da América

ministração de empresas; serviços de trabalhos ad-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

ministrativos; serviços de venda a retalho, serviços

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

grossistas e venda a retalho em linha em relação com

[511]

類別 Classe : 25

os produtos seguintes: vestuário, calçado, artigos de

[511]

產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; ves-

chapelaria, sacos, sacos de mão, sacos de viagem, ar-

tuário para homem, senhora, e criança; roupas exte-

tigos de bagagem, perfumaria, cosméticos, produtos

riores; vestuário de cerimónia; vestuário informal;

de toilette, produtos de higiene pessoal, produtos para

vestuário de lazer; vestuário de desporto; vestuário

os cuidados pessoais e de beleza, produtos higiénicos,

impermeável; vestuário para a chuva; fatos, coletes,

produtos para a limpeza dos dentes, substâncias para a

casacos, sobretudos, parkas, jaquetas, coletes, corta-ventos, tops (vestuário), blusas, camisas, t-shirts, pólos, sweatshirts, camisas de desporto, camisas de golfe,
camisas de râguebi, túnicas, corpetes interiores, fatos
de jogging, fatos para a neve, roupa de malha, malhas
(vestuário), camisolas, pulóveres, casacos de malha,
calças, calças de ganga, calças largas, calças de treino,
calções, vestidos, saias, saias-calça, peúgas, perneiras,
meias, meias-calça; roupa de dormir, pijamas, camisas de dormir curtas, camisas de dormir compridas,
roupões; roupões de banho; artigos de vestuário para
natação, fatos de banho, calções de banho, fatos de
praia; meias de malha; lingerie, soutiens e cuecas de
senhora; roupa interior; trajes para usar com disfarces;
uniformes; fatos-macaco; lenços de pescoço, romeiras,

lavagem, produtos para limpar, polir e raspar; serviços
de venda a retalho, serviços grossistas e serviços de
venda a retalho em linha em relação com os produtos
seguintes: artigos de óptica, artigos de oculista, eletrodomésticos, aparelhos e acessórios audiovisuais,
gravações audiovisuais em todos os suportes de dados,
equipamento de comunicações, computadores, produtos e acessórios para computadores; serviços de venda
a retalho, serviços grossistas e serviços de venda a retalho em linha em relação com os produtos seguintes:
joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos,
pedras preciosas, papelaria, instrumentos de escrita,
papel, produtos de impressão, materiais e laços para
papel de embrulho, sacos, malas e maletas de viagem
chapéus-de-chuva, tecidos e produtos têxteis, tecidos
para mobiliário doméstico, roupa de casa, roupas de

xailes; chapéus, bonés, toques (chapéus), viseiras para

cama; serviços de venda a retalho, serviços grossistas e

o sol; aquecedores de orelhas (vestuário); gravatas;

venda a retalho em linha em relação com os produtos

luvas (vestuário); cintos (vestuário); faixas para absor-

seguintes: vestuário e acessórios de moda, calçado, ar-

ver a transpiração, precintas (vestuário), faixas para o

tigos de chapelaria; publicidade e marketing; serviços

pulso sob a forma de pulseiras e punhos de pulso; ban-

de agências de publicidade; difusão de anúncios publi-

das de joelho (parte de vestuário); calçado para uso

citários; distribuição de material publicitário (folhetos,

quotidiano e para desporto, botas, sapatilhas, sapatos

prospetos, impressos, amostras); serviços de publicida-

tipo mocassins, sapatos, sapatos de lazer, sandálias,

de e marketing em linha; demonstração de produtos;

pantufas; sapatos e calçado para golfe.

distribuição de amostras; decoração de montras; or-
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ganização de exposições de produtos; organização de

estojos de maquilhagem; sacos e estojos para artigos

exposições com fins publicitários; reprodução por he-

de toilette; estojos para chaves (marroquinaria).

liografia; informações comerciais; investigação comer-

[540] 商標 Marca :

cial e estudos de marketing; informações estatísticas
de negócios e de mercado; organização da publicação
de textos publicitários; organização de serviços de assinatura de jornais para terceiros; avaliação comercial,
assistência na gestão comercial; serviços de consultadoria em matéria de organização e gestão de negócios
comerciais; serviços de agências de importação-exportação; assistência em gestão industrial; consultadoria
em gestão de pessoal; serviços de relações públicas;
produção, preparação e apresentação de material pu-

[210] 編號 N.º : N/197629
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16
[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway, New York 10018, Es-

blicitário; aluguer de espaços publicitários; serviços de

tados Unidos da América

atendimento telefónico e de tratamento de mensagens;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

consultoria empresarial relacionada com franchising;
serviços de leilões; análise do preço de custo; compilação e aluguer de listas de endereços para envios; investigações em negócios comerciais; prestação de serviços

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 24

[511]

產品 Produtos : Têxteis; roupa para uso doméstico;
roupa de cama e cobertores; lençóis (tecidos), roupa

de informações, consultadoria e assessoria para todos

de cama, coberturas de colchões e de almofadas; cor-

os serviços atrás referidos.

tinas em materiais têxteis ou em plástico; roupa de

[540] 商標 Marca :

mesa e individuais (de mesa) de materiais naturais e
sintéticos, madeira e couro; revestimento para móveis,
incluindo cadeiras, mesas, tamboretes e mesas desmontáveis em materiais naturais e sintéticos; capas
para almofadas de fibras naturais e sintéticas, papel,
madeira e couro.

[210] 編號 N.º : N/197628

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16
[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway, New York 10018, Estados Unidos da América
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 18

[210] 編號 N.º : N/197630

[511]

產品 Produtos : Couro e imitação de couro; peles de

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16

animais; bagagens e sacos de transporte; chapéus-de-

[730] 申請人 Requerente : Esprit International

-chuva e guarda-sóis; bengalas; chicotes, arneses e

地址 Endereço : 1370 Broadway, New York 10018, Es-

selaria; coleiras, trelas e roupas para animais; sacos de

tados Unidos da América

mão, malas e maletas de viagem; estojos de transporte;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

porta-fatos; bolsas para sapatos; mochilas (com duas

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

alças); sacos de desporto; sacos de ginástica; sacos de

[511]

類別 Classe : 25

tiracolo; sacos de equipamento (com formato cilíndri-

[511]

產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; ves-

co); sacos de viagem; sacos para compras; sacos para

tuário para homem, senhora, e criança; roupas exte-

campistas e montanhistas; pastas para estudantes; bol-

riores; vestuário de cerimónia; vestuário informal;

sas de cintura; sacos de praia; etiquetas para bagagem;

vestuário de lazer; vestuário de desporto; vestuário

malas de mão; maletas para documentos; carteiras de

impermeável; vestuário para a chuva; fatos, coletes,

bolso; bolsas, carteiras, porta-moedas; pastas (male-

casacos, sobretudos, parkas, jaquetas, coletes, corta-

tas); sacos para merendas; pochetes; bolsas de cintura;

-ventos, tops (vestuário), blusas, camisas, t-shirts, pó-
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los, sweatshirts, camisas de desporto, camisas de golfe,

venda a retalho em linha em relação com os produtos

camisas de râguebi, túnicas, corpetes interiores, fatos

seguintes: artigos de óptica, artigos de oculista, ele-

de jogging, fatos para a neve, roupa de malha, malhas

trodomésticos, aparelhos e acessórios audiovisuais,

(vestuário), camisolas, pulóveres, casacos de malha,

gravações audiovisuais em todos os suportes de dados,

calças, calças de ganga, calças largas, calças de treino,

equipamento de comunicações, computadores, produ-

calções, vestidos, saias, saias-calça, peúgas, perneiras,

tos e acessórios para computadores; serviços de venda

meias, meias-calça; roupa de dormir, pijamas, cami-

a retalho, serviços grossistas e serviços de venda a re-

sas de dormir curtas, camisas de dormir compridas,

talho em linha em relação com os produtos seguintes:

roupões; roupões de banho; artigos de vestuário para

joalharia, relojoaria e instrumentos cronométricos,

natação, fatos de banho, calções de banho, fatos de

pedras preciosas, papelaria, instrumentos de escrita,

praia; meias de malha; lingerie, soutiens e cuecas de

papel, produtos de impressão, materiais e laços para

senhora; roupa interior; trajes para usar com disfarces;

papel de embrulho, sacos, malas e maletas de viagem

uniformes; fatos-macaco; lenços de pescoço, romeiras,

chapéus-de-chuva, tecidos e produtos têxteis, tecidos

xailes; chapéus, bonés, toques (chapéus), viseiras para

para mobiliário doméstico, roupa de casa, roupas de

o sol; aquecedores de orelhas (vestuário); gravatas;

cama; serviços de venda a retalho, serviços grossistas e

luvas (vestuário); cintos (vestuário); faixas para absor-

venda a retalho em linha em relação com os produtos

ver a transpiração, precintas (vestuário), faixas para o

seguintes: vestuário e acessórios de moda, calçado, ar-

pulso sob a forma de pulseiras e punhos de pulso; ban-

tigos de chapelaria; publicidade e marketing; serviços

das de joelho (parte de vestuário); calçado para uso

de agências de publicidade; difusão de anúncios publi-

quotidiano e para desporto, botas, sapatilhas, sapatos

citários; distribuição de material publicitário (folhetos,

tipo mocassins, sapatos, sapatos de lazer, sandálias,

prospetos, impressos, amostras); serviços de publicida-

pantufas; sapatos e calçado para golfe.
[540] 商標 Marca :

de e marketing em linha; demonstração de produtos;
distribuição de amostras; decoração de montras; organização de exposições de produtos; organização de
exposições com fins publicitários; reprodução por heliografia; informações comerciais; investigação comercial e estudos de marketing; informações estatísticas
de negócios e de mercado; organização da publicação
de textos publicitários; organização de serviços de as-

[210] 編號 N.º : N/197631
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/16
[730] 申請人 Requerente : Esprit International
地址 Endereço : 1370 Broadway, New York 10018, Estados Unidos da América
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de trabalhos ad-

sinatura de jornais para terceiros; avaliação comercial,
assistência na gestão comercial; serviços de consultadoria em matéria de organização e gestão de negócios
comerciais; serviços de agências de importação-exportação; assistência em gestão industrial; consultadoria
em gestão de pessoal; serviços de relações públicas;
produção, preparação e apresentação de material publicitário; aluguer de espaços publicitários; serviços de
atendimento telefónico e de tratamento de mensagens;
consultoria empresarial relacionada com franchising;
serviços de leilões; análise do preço de custo; compila-

ministrativos; serviços de venda a retalho, serviços

ção e aluguer de listas de endereços para envios; inves-

grossistas e venda a retalho em linha em relação com

tigações em negócios comerciais; prestação de serviços

os produtos seguintes: vestuário, calçado, artigos de

de informações, consultadoria e assessoria para todos

chapelaria, sacos, sacos de mão, sacos de viagem, artigos de bagagem, perfumaria, cosméticos, produtos
de toilette, produtos de higiene pessoal, produtos para
os cuidados pessoais e de beleza, produtos higiénicos,
produtos para a limpeza dos dentes, substâncias para a
lavagem, produtos para limpar, polir e raspar; serviços
de venda a retalho, serviços grossistas e serviços de

os serviços atrás referidos.
[540] 商標 Marca :
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[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/17
[730] 申請人 Requerente : 楊靜純
IEONG CHENG SON
地址 Endereço : 澳門祐漢第一街33號祐佳大廈6樓L
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，紅色，如圖所示。

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 P ro duto s : 糖果，麵包，糕點，餅乾，蛋糕，芥末，

[210] 編號 N.º : N/197662

醬油，醋，米，麵條，麵粉，方便麵，以穀物為主的零食小

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/17

吃，加工過的玉米。

[730] 申請人 Requerente : 珠海市泰鋒電業有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省珠海市前山明珠南路2021號

[540] 商標 Marca :

第5棟
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 廣告；進出口代理；拍賣；替他人推銷；替

[210] 編號 N.º : N/197642

他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；為

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/17

商品和服務的買賣雙方提供在線市場；定向市場營銷；

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

特許經營的商業管理；尋找贊助。

地址 Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

[540] 商標 Marca :

maguchi 754-0894, Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : Vestuário; roupa de dormir; roupa in-

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，白色，如圖所示。

terior; fato de banho; fato de natação; vestuário para a
chuva; meias; collants [meias]; cachecóis; luvas [vestuário]; chapelaria; gorro e touca de dormir; jarreteiras;
suspensórios para meias; suportes para vestuário [suspensórios]; cinto; cintos [vestuário]; calçado; calçado

[210] 編號 N.º : N/197663
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/17
[730] 申請人 Requerente : NICHIBAN CO., LTD.
地址 Endereço : 2-3-3, Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo

de desporto; fatos de carnaval; vestuário de desporto;

112-8663 Japan

máscaras para dormir; aros para usar na cabeça [ves-

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

tuário]; punho de camisa.
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Esparadrapos e artigos para pensos
para fins cirúrgicos e médicos; esparadrapos com
almofadas hemostáticas; esparadrapos anti-inflama-

[210] 編號 N.º : N/197661

tórios; esparadrapos para cobrir feridas ou feridas

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/17

suturadas após operações; papel encerado para fins

[730] 申請人 Requerente : 珠海市泰鋒電業有限公司

medicinais; agentes de administração de medicamen-

地址 Endereço : 中國廣東省珠海市前山明珠南路2021號

tos em forma de wafers comestíveis para embalagem

第5棟

de fármacos em pó; gaze para uso médico; cápsulas

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

vazias para produtos farmacêuticos; ligaduras para os

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

ouvidos; palas oculares (oclusores) para uso médico;

[511]

類別 Classe : 35

faixas para menstruação; tampões, para menstruação;

[511]

服務 Serviços : 廣告；進出口代理；拍賣；替他人推銷；替

toalhetes higiénicos; cuecas sanitárias; algodão absor-

他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；為

vente; emplastros adesivos para uso medicinal; espa-

商品和服務的買賣雙方提供在線市場；定向市場營銷；

radrapo; pensos rápidos (para uso médico); ligaduras

特許經營的商業管理；尋找贊助。

para pensos; ligaduras líquidas; fitas autoadesivas
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para fins médicos; fitas adesivas fins médicos; pensos

rúrgicos; compressas; emplastros de mostarda; prepa-

para feridas; fitas adesivas fins médicos; cataplasmas;

rações para os calos.

fármacos anti-inflamatórios; drogas analgésicas; anal-

[540] 商標 Marca :

gésico antiflogístico; tecido moleskin para uso médico;
adesivos contendo analgésico antiflogístico; adesivos
cutâneos para uso medicinal; agente adesivo para a
pele (para uso médico); adesivos transdérmicos; fitas
adesivas contendo fármacos; emplastros; hidrogel para

[210] 編號 N.º : N/197708

fins medicinais; agente contendo hidrogel (para uso

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19

médico); ligaduras cirúrgicas; tecidos para pensos ci-

[730] 申請人 Requerente : The Honey Pot Company (DE),

rúrgicos; compressas; emplastros de mostarda; prepa-

LLC

rações para os calos.

地址 Endereço : 1115 Howell Mill RD NW, Suite 750,
Atlanta, Georgia 30318 USA

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : Aerossóis desodorizantes para senho-

[210] 編號 N.º : N/197664

ra; preparações de limpeza para a higiene feminina

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/17

não medicamentosas; cremes para o corpo; hidratantes

[730] 申請人 Requerente : NICHIBAN CO., LTD.

para a vulva (cosméticos); máscaras para limpeza e hi-

地址 Endereço : 2-3-3, Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo

dratação da vulva (cosméticos); produtos efervescentes

112-8663 Japan

para o banho; cremes, bálsamos, loções, sprays e toa-

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

lhetes não medicamentosos, todos para o cuidado de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

higiene feminina (cosméticos).

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Esparadrapos e artigos para pensos

[540] 商標 Marca :

para fins cirúrgicos e médicos; esparadrapos com
almofadas hemostáticas; esparadrapos anti-inflamatórios; esparadrapos para cobrir feridas ou feridas
suturadas após operações; papel encerado para fins
medicinais; agentes de administração de medicamentos em forma de wafers comestíveis para embalagem

[210] 編號 N.º : N/197709
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19
[730] 申請人 Requerente : The Honey Pot Company (DE),

de fármacos em pó; gaze para uso médico; cápsulas

LLC

vazias para produtos farmacêuticos; ligaduras para os

地址 Endereço : 1115 Howell Mill RD NW, Suite 750,

ouvidos; palas oculares (oclusores) para uso médico;

Atlanta, Georgia 30318 USA

faixas para menstruação; tampões, para menstruação;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

toalhetes higiénicos; cuecas sanitárias; algodão absorvente; emplastros adesivos para uso medicinal; espa-

[511]

類別 Classe : 5

radrapo; pensos rápidos (para uso médico); ligaduras

[511]

產品 Produtos : Forro de cuecas (produtos higiénicos);

para pensos; ligaduras líquidas; fitas autoadesivas

toalhas higiénicas; tampões higiénicos para a menstru-

para fins médicos; fitas adesivas fins médicos; pensos

ação; toalhetes desinfetantes; suplementos probióticos;

para feridas; fitas adesivas fins médicos; cataplasmas;

suplementos dietéticos e nutricionais; supositórios;

fármacos anti-inflamatórios; drogas analgésicas; anal-

cremes antifúngicos para o tratamento das infeções

gésico antiflogístico; tecido moleskin para uso médico;

vaginais causadas por fungo (medicinal); cremes vagi-

adesivos contendo analgésico antiflogístico; adesivos

nais antipruriginosos; sprays vaginais antiprurigino-

cutâneos para uso medicinal; agente adesivo para a

sos; cremes e toalhetes para o tratamento de hemorroi-

pele (para uso médico); adesivos transdérmicos; fitas

das; lubrificantes sexuais; produtos para tratamento de

adesivas contendo fármacos; emplastros; hidrogel para

sintomas menstruais; pomadas, bálsamos, unguentos,

fins medicinais; agente contendo hidrogel (para uso

sprays e toalhetes medicamentosos, todos para o trata-

médico); ligaduras cirúrgicas; tecidos para pensos ci-

mento de sintomas de higiene feminina.
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lhetes não medicamentosos, todos para o cuidado de
higiene feminina (cosméticos).
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/197710
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19
[730] 申請人 Requerente : The Honey Pot Company (DE),
LLC
地址 Endereço : 1115 Howell Mill RD NW, Suite 750,

[210] 編號 N.º : N/197713

Atlanta, Georgia 30318 USA

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[730] 申請人 Requerente : The Honey Pot Company (DE),

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

LLC

[511]

類別 Classe : 10

地址 Endereço : 1115 Howell Mill RD NW, Suite 750,

[511]

產品 Produtos : Copos menstruais.

Atlanta, Georgia 30318 USA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Forro de cuecas (produtos higiénicos);
toalhas higiénicas; tampões higiénicos para a menstru-

[210] 編號 N.º : N/197711

ação; toalhetes desinfetantes; suplementos probióticos;

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19

suplementos dietéticos e nutricionais; supositórios;

[730] 申請人 Requerente : The Honey Pot Company (DE),

cremes antifúngicos para o tratamento das infeções

LLC

vaginais causadas por fungo (medicinal); cremes vagi-

地址 Endereço : 1115 Howell Mill RD NW, Suite 750,

nais antipruriginosos; sprays vaginais antiprurigino-

Atlanta, Georgia 30318 USA

sos; cremes e toalhetes para o tratamento de hemorroi-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

das; lubrificantes sexuais; produtos para tratamento de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho em
linha dos produtos de higiene feminina e produtos
para os cuidados pessoais.

sintomas menstruais; pomadas, bálsamos, unguentos,
sprays e toalhetes medicamentosos, todos para o tratamento de sintomas de higiene feminina.
[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/197712
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19
[730] 申請人 Requerente : The Honey Pot Company (DE),
LLC

[210] 編號 N.º : N/197714
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19
[730] 申請人 Requerente : The Honey Pot Company (DE),
LLC

地址 Endereço : 1115 Howell Mill RD NW, Suite 750,

地址 Endereço : 1115 Howell Mill RD NW, Suite 750,

Atlanta, Georgia 30318 USA

Atlanta, Georgia 30318 USA

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : Aerossóis desodorizantes para senhora; preparações de limpeza para a higiene feminina
não medicamentosas; cremes para o corpo; hidratantes
para a vulva (cosméticos); máscaras para limpeza e hidratação da vulva (cosméticos); produtos efervescentes
para o banho; cremes, bálsamos, loções, sprays e toa-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 10

[511]

產品 Produtos : Copos menstruais.

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/197715

地址 Endere ç o : 2-4-2 K a nd a-t acho, C h iyo d a-k u,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19

Tokyo, Japan

[730] 申請人 Requerente : The Honey Pot Company (DE),

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

LLC
地址 Endereço : 1115 Howell Mill RD NW, Suite 750,

[511]

類別 Classe : 25

Atlanta, Georgia 30318 USA

[511]

產品 Produtos : Vestuário; blusões; camisolas; camisas;

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

roupa de dormir; roupa interior; fato de banho; toucas

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de banho; regata feminina; casca de carvalho para a

[511]

類別 Classe : 35

tanaria-tops [vestuário]; t-shirts; vestuário tradicional

[511]

服務 Serviços : Serviços de loja de venda a retalho em

japonês; máscaras para dormir; aventais [vestuário];

linha dos produtos de higiene feminina e produtos

echarpes para o pescoço [cachecóis]; meias; collants

para os cuidados pessoais.

[meias]; estolas em pele; xailes; cachecóis; luvas [vestuário]; luvas com só um dedo [vestuário]; gravatas;

[540] 商標 Marca :

lenços de pôr ao pescoço; bandanas [lenços para pescoço]; cachecóis [vestuário]; aquecedores de orelhas
[vestuário]; gorros e toucas de dormir; chapelaria;
jarreteiras; cinto; cintos [vestuário]; calçado não para
desporto; sapatos e botas; geta [tamancos de madeira
[210] 編號 N.º : N/197754

de estilo japonês]; zori [sandálias de estilo japonês];

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19

fatos de carnaval; calçado para desporto; vestuário de

[730] 申請人 Requerente : SAN-X CO., LTD.
地址 E ndere ç o : 2-4-2 K a nd a-t acho, C h iyo d a-k u,

desporto.
[540] 商標 Marca :

Tokyo, Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 16

[511]

產品 Produtos : Adesivos para papelaria ou uso domés-

[210] 編號 N.º : N/197759

tico; caixas de cartão para embalagens; sacos [invó-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19

lucros, bolsas] em plástico, para embalagens; película

[730] 申請人 Requerente : SAN-X CO., LTD.

plástica de embrulhar alimentos para uso doméstico;

地址 Endere ç o : 2-4-2 K a nd a-t acho, C h iyo d a-k u,

sacos para o lixo em papel [para uso doméstico]; sacos

Tokyo, Japan

para o lixo em matérias plásticas [para uso doméstico];

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

giz para alfaiates; estandartes de papel; bandeiras [em
papel]; toalhas higiénicas de papel para as mãos; toalhas em papel; guardanapos de papel; toalhas de mãos
em papel; lenços de bolso [em papel]; etiquetas de
papel para controlo de recolha de bagagens; Omikuji
[loterias sagradas] [tiras de papel impressas usadas em
adivinhação]; papel e cartão; papelaria; produtos de
impressão; pinturas; trabalhos de caligrafia; fotografias
[imprensas]; suportes para fotografias.
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : Chá; café; bebidas à base de cacau;
gelo para refrescar; açúcar candy; confeitaria; pão e
brioches; sanduiches; brioches cozidos a vapor recheados; hambúrgueres em pãezinhos; pizzas; sandes de
cachorro quente; tartes de carne [empadas de carne];
temperos; pasta de soja [condimentos]; molho Worcestershire; caldos de carne [molho]; ketchup [molho];
molho de soja; vinagres; molhos para saladas; molho
béchamel [molho branco]; maionese; molho de barbecue; açúcar em cubos; frutose para uso culinário; açúcar cristalizado [sem ser confeitaria]; açúcar; maltose;
mel; glucose para uso culinário; xarope de amido para
uso culinário; sal de mesa misturado com sementes

[210] 編號 N.º : N/197757

de sésamo; sal de cozinha; sal de aipo; especiarias;

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/19

misturas para gelados; misturas para sorvetes [gelados

[730] 申請人 Requerente : SAN-X CO., LTD.

alimentares]; grãos de café torrados; preparações à
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[540] 商標 Marca :

e cozidos; bolinhos de massa chineses cozinhados a
vapor; sushi; almoços embalados compostos por arroz,
com adição de carne, peixe ou legumes; ravioli; levedura em pó; koji [arroz maltado fermentado]; levedura;
fermento em pó; misturas instantâneas para roscas;
misturas instantâneas para panquecas; molhos para
massas alimentícias; arroz; aveia descascada; cevada
descascada; farinha.
[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色（如圖所示）。

[210] 編號 N.º : N/197775
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/20
[730] 申請人 Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENEVE
地址 Endereço : Rue du Rhône 41, 1204 Geneve, Switzerland
國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/197764

[511]

類別 Classe : 14

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/20

[511]

產品 Produtos : Instrumentos horológicos e cronomé-

[730] 申請人 Requerente : 幻想家娛樂製作有限公司

tricos; peças e acessórios de instrumentos cronomé-

地址 Endereç o : 澳門提督馬路123號協華工業大廈5樓

tricos não incluído em outras classes; instrumentos

508室

horológicos; relógios; partes de relógios não incluído

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 28

[511]

產品 P ro duto s : 多米諾骨牌；木偶；牽線木偶；玩具娃
娃；成比例的 模 型車；玩具娃 娃衣；玩具 小屋；玩具陀
螺；玩具滑板車；玩具熊；長毛絨玩具；玩具車；拼圖玩
具；萬花筒；比例模型套件（玩具）；玩具模型；玩具小塑
像；俄羅斯套娃；聚會用螢光棒手環；拍手器（噪音製造
玩具）；可動人偶；球型關節人偶（B J D）；玩具風車；玩
具汽車；智慧玩具；噴水玩具；拼插玩具；玩具拼圖；玩
具哨子；玩具聖誕樹；玩具食物；玩具錢幣；玩具球；玩具

em outras classes; relógios de pulso; cronógrafos (relógios); caixas de relógios (componentes de relógios);
braceletes para relógios; visores para relógios; fivelas
para relógios; vidros para relógios; correntes de relógios; molas para relógios; ponteiros de relógios e
relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso;
acessórios para relógios não incluídos noutras classes;
estojos para instrumentos de cronometragem; estojos
para relógios e relógios de pulso; suportes para relógios; cofres para relojoaria (apresentação); jóias; anéis
(joalharia); pulseiras (joalharia); broches (joalharia);
correntes (joalharia); colares (joalharia); adereços
(joalharia); pingentes (joalharia); brincos para ore-

屋；玩具水槍；水上玩具；玩具胸針；塑膠發條玩具；塑

lhas; fechos para joalharia; pedras preciosas; estojos

膠積木（玩具）；玩偶套裝；萬聖節面具；手操作智力玩

adaptados para conter artigos de joalharia; caixas para

具；玩具鐘錶；沙灘玩具；拼插玩具積木；玩具用服裝；

jóias; caixas para jóias (cofres); cofres para jóias; obje-

織物製玩具娃娃；布袋木偶；玩具人偶；玩具動物；玩具

tos de arte em metais preciosos; obras de arte feitas de

發光棒；玩具房子；玩具飛機；玩具船；玩具積木；嬰兒玩

pedras preciosas; porta-chaves em couro; cordão para

具；馬賽克拼圖玩具；手工邏輯智力拼圖玩具；手工邏輯

prender chaves em metais preciosos; botões de punho;

遊戲器具；夜光橡皮泥（玩真）；層曡玩具；兒童用橡皮

alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gravatas;

泥風箏繞線輪；兒童遊戲用踏板車（玩具）；兒童用多功

alfinetes para gravatas; medalhas; aparelhos de crono-

能活動玩具；玩具音樂盒（娛樂用品）；可充氣薄橡膠玩

metragem para desporto (cronómetros).

具；玩具吹泡泡棒和溶液套裝；國際跳棋；骰子；國際象

[540] 商標 Marca :

棋；國際象棋棋盤；跳棋棋盤；骰子杯；棋盤遊戲器具；
五子棋；桌遊器具；賓果遊戲牌；撲克牌；紙牌；紙牌遊
戲器具；棋；象棋；跳棋；圍棋；足球棋；動物棋；克朗棋；
魔術表演用紙牌；骰子遊戲器具；中國象棋；中國跳棋；
圍棋子；圍棋盤；圍棋罐（玩具）；遊戲牌；遊戲器具；玩
具模型；玩具積木；盲盒（玩具）；盲卡（玩具）；滑板；棋

[210] 編號 N.º : N/197782

類遊戲；燈籠（玩具）；玩具；娛樂品。

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/20
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[540] 商標 Marca :

VE
地址 Endereço : Rue du Rhône 41, 1204 Geneve, Switzerland
國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 14

[511]

產品 Produtos : Instrumentos horológicos e cronométricos; peças e acessórios de instrumentos cronométricos não incluído em outras classes; instrumentos
horológicos; relógios; partes de relógios não incluído
em outras classes; relógios de pulso; cronógrafos (re-

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃，綠如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/197814
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/23
[730] 申請人 Requerente : 雲風實業股份有限公司
地址 Endereço : 中國台灣新北市三重區興德路100號8樓

lógios); caixas de relógios (componentes de relógios);
braceletes para relógios; visores para relógios; fivelas
para relógios; vidros para relógios; correntes de relógios; molas para relógios; ponteiros de relógios e

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 6

[511]

產品 Produtos : 金屬製之門窗；窗框（金屬）；門架（金
屬）；門扇（金屬）；鋼捲門；空調器具出風口（金屬）；金

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso;
acessórios para relógios não incluídos noutras classes;

屬防火門；外牆板（金屬）；金屬柵欄；金屬製天花板。
[540] 商標 Marca :

estojos para instrumentos de cronometragem; estojos
para relógios e relógios de pulso; suportes para relógios; cofres para relojoaria (apresentação); jóias; anéis
(joalharia); pulseiras (joalharia); broches (joalharia);
correntes (joalharia); colares (joalharia); adereços
(joalharia); pingentes (joalharia); brincos para orelhas; fechos para joalharia; pedras preciosas; estojos
adaptados para conter artigos de joalharia; caixas para

[210] 編號 N.º : N/197821
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/23
[730] 申請人 Requerente : 華亞生物科技有限公司
SOCIEDADE DE BIOTECNOLOGIA HUAYA LI-

jóias; caixas para jóias (cofres); cofres para jóias; obje-

MITADA

tos de arte em metais preciosos; obras de arte feitas de

地址 Endereço : 澳門士多鳥拜斯大馬路57號瓊苑大廈4

pedras preciosas; porta-chaves em couro; cordão para

樓C

prender chaves em metais preciosos; botões de punho;

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gravatas;

segundo as leis de Macau

alfinetes para gravatas; medalhas; aparelhos de cronometragem para desporto (cronómetros).
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 藥品膠囊；礦物食品添加劑；醫用營養食
物；醫用食物營養製劑；醫用營養飲料；醫用營養品；嬰
兒食品；嬰兒含乳麵粉；嬰兒奶粉；嬰兒配方奶粉；醫用
營養添加劑；醫用生物製劑。

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/197788
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/20
[730] 申請人 Requerente : 卓越建材顧問服務中心

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。

地址 Endereço : 澳門南灣馬統領圍84號金來大廈第3期
4H

[210] 編號 N.º : N/198021

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/05/30

segundo as leis de Macau

[730] 申請人 Requerente : 九州通醫藥集團股份有限公司

活動 Actividade : 商業 comercial

地址 Endereço : 中國湖北省武漢市漢陽區龍陽大道特8

[511]

類別 Classe : 19

號

[511]

產品 Produtos : 水泥產品專用防水建材、防火建材及環

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

保建材。

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe : 39

[511]

服務 Ser v iços : 運輸；商品包裝；導航；拖運；運載工具

CHEANG PUI MAN

（車輛）出租；貨物貯存；潛水服出租；能源分配；操作

地址 Endereço : 澳門高地烏街50號利年閣14樓M

運河水閘；貨物遞送；旅遊交通安排；輪椅出租；管道運

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

輸；替他人發射衛星；灌裝服務。

活動 Actividade : 商業 comercial

[540] 商標 Marca :

14431

[730] 申請人 Requerente : 鄭佩雯

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 S er v iç o s : 蔘茸海味（花膠、蟲草、燕窩、鮑魚、海
蔘、湯料、湯包）、雜貨、乾貨、蔘茸藥材和保健食品的批
發及零售服務。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198157
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/06
[730] 申請人 Requerente : GFM GmbH Trademarks
地址 Endereço : An Der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Ger-

[511]
[511]

many

[210] 編號 N.º : N/198211

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/07

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 鄭佩雯

類別 Classe : 25

CHEANG PUI MAN

產品 Produtos : Calçado, botas, sandálias, sapatos (mo-

地址 Endereço : 澳門高地烏街50號利年閣14樓M

cassins), gáspeas para botas, acessórios em metal para

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

calçado, solas para calçado, palmilhas para calçado.

活動 Actividade : 商業 comercial

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 43

[511]

服務 Ser v iços : 提供食物和飲料服務，提供外賣和堂食
餐飲服務，餐廳，小食店，咖啡店。

[540] 商標 Marca :
[300] 優先權 Prioridade : 2021/12/08，德國 Alemanha，編號
N.º DE 302021119963.4
[210] 編號 N.º : N/198158
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/06
[730] 申請人 Requerente : GFM GmbH Trademarks
地址 Endereço : An Der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Ger-

[210] 編號 N.º : N/198308

many

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/08

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

[730] 申請人 Requerente : 光栄特庫摩遊戲有限公司

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei

[511]

類別 Classe : 25

Tecmo Games)

[511]

產品 Produtos : Calçado, botas, sandálias, sapatos (mo-

地址 Endereço : 4-3-6 Minatomirai, Nishi-ku, Yokoha-

cassins), gáspeas para botas, acessórios em metal para

ma, Kanagawa, 220-8503 Japan

calçado, solas para calçado, palmilhas para calçado.

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Programas de jogos de vídeo de consumo; programas de jogos de vídeo de consumo descar-

[300] 優先權 Prioridade : 2021/12/08，德國 Alemanha，編號
N.º DE 302021119964.2

regáveis; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados
com programas para jogos manuais com ecrãs de
cristais líquidos; programas para jogos manuais com

[210] 編號 N.º : N/198210

ecrãs de cristais líquidos; programas de jogos de com-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/07

putador; discos acústicos; ficheiros de música descarre-
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gáveis; discos de vídeo digital, pré-gravados; ficheiros

nismo de relógios, correntes de relógios, movimentos

de imagens descarregáveis; programas de jogo para

para artigos de relojoaria, molas para relógios, vidros

máquinas de jogos de vídeo de salões de jogos.

para relógios, estojos de apresentação para artigos de

[540] 商標 Marca :

relojoaria, estojos para artigos de relojoaria; aparelhos
para cronometragem de provas desportivas.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198386
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/10
[730] 申請人 Requerente : Swatch AG (Swatch SA) (Swatch
Ltd.)
地址 Endereço : Nicolas G. Hayek Strasse 1 2502 Biel/

[300] 優先權 P r io r id a d e : 2022/02/04，瑞士 S u í ç a，編號
N.º 776217

/Bienne Switzerland
國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/198413

[511]

類別 Classe : 9

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/13

[511]

產品 Produtos : Computadores de pulso, relógios inte-

[730] 申請人 Requerente : SHIFT UP Corporation

ligentes; relógios conectados, nomeadamente relógios

地址 Endereço : 4F, 14F, 15F, 55, Seocho-daero 77-gil,

inteligentes.

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Programas de computador para jogos
pré-gravados; software de jogo de computador, gravado; software de jogo descarregável; software de simulação descarregável para uso com computadores digitais;

[300] 優先權 P r io r i d a d e : 2022/02/04，瑞士 S u í ç a，編號

publicações electrónicas, descarregáveis; programas

N.º 776217

de jogo de computador descarregáveis; cartuchos de
jogos de vídeo; software de jogo de computador para

[210] 編號 N.º : N/198387

telemóveis; software de aplicação de computador para

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/10
[730] 申請人 Requerente : Swatch AG (Swatch SA) (Swatch
Ltd.)

telemóveis; software de jogo de computador.
[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : Nicolas G. Hayek Strasse 1 2502 Biel/
/Bienne Switzerland
國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/198414

[511]

類別 Classe : 14

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/13

[511]

產品 Produtos : Bijutaria e joalharia, nomeadamente

[730] 申請人 Requerente : SHIFT UP Corporation

anéis, brincos para orelhas, botões de punho, pulsei-

地址 Endereço : 4F, 14F, 15F, 55, Seocho-daero 77-gil,

ras, berloques, broches [joalharia], correntes, colares

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

[joalharia], alfinetes de gravata, molas de gravata,

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

cofres para jóias, estojos para jóias; relojoaria e ins-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

trumentos cronométricos, nomeadamente cronóme-

[511]

類別 Classe : 41

tros, cronógrafos, relógios, relógios de pulso, relógios

[511]

服務 Serviços : Fornecimento de instalações de jogos

de parede, relógios despertadores bem como peças e

para PC (computadores pessoais); organização e reali-

acessórios para os produtos atrás referidos, nomea-

zação de jogos; fornecimento de informações relacio-

damente ponteiros, âncoras, pêndulos, tambores de

nadas com jogos; serviços de jogos; fornecimento de

relógio, caixas de relógios [componentes de relógios],

serviços de jogos de arcada; serviços de jogos através

pulseiras para relógios, visores para relógios, meca-

da distribuição de software de jogos; aluguer de equi-
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[540] 商標 Marca :

móveis; serviços de jogos em linha; serviços de jogos
através da distribuição de software de jogos em linha;
organização de concursos de jogos em linha; organização e realização de jogos em linha; fornecimento de
informações relacionadas com jogos em linha; serviços
de jogos para telemóveis; fornecimento de jogos através de sítios na Internet.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198595
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/16
[730] 申請人 Requerente : 雷靜
LEI LEI SOFIA
地址 Endereço : 澳門氹仔湖畔大廈4座39E
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業 comercial

[210] 編號 N.º : N/198591

[511]

類別 Classe : 30

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/15

[511]

產品 Produtos : 咖啡，食用澱粉，麵包，糕點，冰製食品，

[730] 申請人 Requerente : 濮陽市盛源能源科技股份有限公司

糖，米，蜂蜜，糖漿，食鹽，芥末，醋，調味及香料，飲用

地址 Endereç o : 中國河南省濮陽市範縣產業集聚區新
區產業園

冰。
[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 1

[511]

產品 Produtos : 酐；丁酯；聚丙烯；未加工丙烯酸樹脂；
增塑劑；增塑溶膠；苯甲酸醯亞胺；精甲醇；苯；過氧化二
苯甲醇；甲苯；混合二甲苯；苯酚；乙二醇；乙烯；辛醇；

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。

環氧丙烷；順丁烯二酸酐（即失水草果酸酐）；鄰苯二甲
酸酐；苯乙烯。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198615
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17
[730] 申請人 Requerente : 布拉普斯有限公司
BRABUS GMBH
地址 Endereço : 德國博特羅普市布拉巴斯-阿里1號
Brabus-Allee 1,46240 Bottrop Germany
國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/198592
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/15

[511]

類別 Classe : 12

[511]

產品 Produtos : 鐵路車輛，陸、空、水或鐵路用機動運載
工具，摩托車，跑車，小汽車，汽車，房車，摩托車座套，

[730] 申請人 Requerente : 濮陽市盛源能源科技股份有限公司

賽車運動用汽車，汽車用輪轂螺母，車輛用拖車連接裝

地址 Endereç o : 中國河南省濮陽市範縣產業集聚區新

置，汽車引擎蓋，汽車底盤，轂罩，輪轂箍，陸地車輛引

區產業園

擎，陸地車輛馬達，汽車兩側腳踏板，陸地車輛聯動機

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

件，陸地車輛推進裝置，汽車車身，汽車保險杠，汽車减

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

震器，車身，陸地車輛用扭矩變換器，汽車剎車片，備胎

[511]

類別 Classe : 35

罩，陸地車輛用發動機支架，汽車用煙灰缸，兩棲車，全

[511]

服務 Ser v iç os : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；替

地形車，汽車車輪，汽車車輪轂，摩托車車輪，摩托車車

他人推銷；進出口代理；貨物展出；為商品和服務的買賣

輪轂，車輛防盜設備，自行車，機動三輪車，電動三輪車，

雙方提供在線市場；特許經營的商業管理；市場營銷；尋

助力車，自平衡車，電動運載工具，遙控運載工具（非玩

找贊助；廣告；通過網站提供商業信息；工商管理輔助；

具），運行李推車，推車，推車（運載工具）用小腳輪，手

飯店商業管理；人事管理諮詢；廣告宣傳；商業審計；計

推車，折叠行李車，雪撬（運載工具），運載工具用輪胎，

算機文檔管理；戶外廣告；計算機網絡上的在線廣告；組

汽車輪胎，運載工具用實心輪胎，掃雪機輪胎，飛機輪

織商業或廣告展覽；定向市場營銷。

胎，補內胎用全套工具，空中運載工具，航空器，遙控運
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載工具（非玩具），軍用無人機，民用無人機，翼機，直升

[210] 編號 N.º : N/198636

機，登機用引橋，船，遊艇，浮橋（橡膠製），氣泵（運載

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17

工具附件），運載工具用懸置減震器，運載工具用減震彈

[730] 申請人 Requerente : 洛陽凱林鑄材有限公司

簧，運載工具座椅頭靠，運載工具用行李架，運載工具輪

地址 Endereço : 中國河南省洛陽市孟津縣華陽產業集聚

胎氣門嘴，運載工具用扭力杆，運載工具用輪子，運載工

區紫岩東路109號

具座椅用安全帶，運載工具用輪轂，運載工具用輪輻，運

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

載工具用懸掛彈簧，運載工具用輪圈，運載工具用座椅，
運載工具底架，運載工具內裝飾品，運載工具用刹車墊，

[511]

類別 Classe : 1

運載工具用製動蹄，運載工具用方向盤，運載工具用刹車

[511]

產品 Produtos : 過濾材料（未加工塑料）；過濾材料（化

扇形片，運載工具用油箱蓋，運載工具座椅用安全束帶，

學製劑）；過濾材料（礦物質）；過濾材料（植物質）；未

運載工具方向盤罩，運載工具用擾流板，運載工具用刹車

加工塑料製過濾材料；化學物質製過濾材料；用作過濾

盤，連載工具用側後視鏡，運載工具用操縱杆，運載工具

介質的顆粒狀陶瓷材料；鑄造製模用製劑；鑄粉；硼砂；

用杯架。

鑄造用砂；氯化銨（硇砂）；玻璃磨砂用化學品；鑄造用

[540] 商標 Marca :

沙；淨化劑（澄清劑）；鑄造用黏合物質；工業用洗淨劑；
和研磨劑配用的輔助液；陶瓷釉；燒結用顆粒狀和粉狀
陶瓷物質；製技術陶瓷用合成物；製顏料用化學品；瓷
土；工業用化學品。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198634
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17
[730] 申請人 Requerente : 廈門荷蓬生物科技有限公司
地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱東路11號
2409單元
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : 茶；茶飲料；用作茶葉代用品的花或葉；

[210] 編號 N.º : N/198637
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17
[730] 申請人 Requerente : 廈門荷蓬生物科技有限公司
地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱東路11號

作咖啡代用品的植物製劑；咖啡飲料；冰茶；餅乾；非醫

2409單元

用浸液；油茶粉；糖果；甘菊茶飲料；調味料；薄荷糖。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : 茶；茶飲料；用作茶葉代用品的花或葉；
作咖啡代用品的植物製劑；咖啡飲料；冰茶；餅乾；非醫
用浸液；油茶粉；糖果；甘菊茶飲料；調味料；薄荷糖。

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/198635
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17
[730] 申請人 Requerente : 廈門荷蓬生物科技有限公司
地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱東路11號
2409單元

[210] 編號 N.º : N/198638

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 鄭州大東製衣有限公司

[511]

類別 Classe : 30

地址 Endereço : 中國河南省鄭州市滎陽市站南路百貨公

[511]

產品 Produtos : 茶；茶飲料；用作茶葉代用品的花或葉；

司院內
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

作咖啡代用品的植物製劑；咖啡飲料；冰茶；餅乾；非醫
用浸液；油茶粉；糖果；甘菊茶飲料；調味料；薄荷糖。
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 服裝；褲子；鞋；嬰兒全套衣；帽；襪；手
套（服裝）；圍巾；腰帶；童裝；夾克（服裝）；針織服裝；
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[540] 商標 Marca :

（衣服）；圍裙（衣服）；外套；內衣；裙子。
[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2022/03/23，南韓 Coreia do Sul，編
號N.º 40-2022-0054064

[210] 編號 N.º : N/198665
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17
[730] 申請人 Requerente : Kia Corporation

[210] 編號 N.º : N/198666
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17
[730] 申請人 Requerente : Kia Corporation
地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

06797, Republic of Korea

06797, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 9

[511]

類別 Classe : 7

[511]

產品 Produtos : Chips de adn; fechaduras elétricas

[511]

產品 Produtos : Escovas elétricas [partes de máqui-

para veículos; aparelhos para diagnóstico para fins

nas]; bombas dispensadoras de combustível (equipa-

científicos; instrumentos laboratoriais, sem ser para

mentos para estações de serviço); dispositivos elétricos

uso médico; aparelhos e instrumentos de física; apare-

para abertura e fechamento de portas; gruas; elevado-

lhos e instrumentos óticos, sem ser para óculos e foto-

res de veículos; limpa-neves; acumuladores hidráulicos
enquanto peças de máquinas; travões para máquinas;
máquinas para trabalhar o metal; máquinas para elaboração de calços de travão para automóveis; machos
de rosca [máquinas-ferramentas]; torneiras [partes de
máquinas ou motores]; máquinas separadoras para a

gráficos; câmaras para veículos automóveis; câmaras
para deteção de ângulo morto para expor e eliminar
os ângulos mortos de dois lados do veículo; caixas negras [dispositivos de registo de dados] para veículos
automóveis; câmaras para deteção de veículos automóveis; câmaras de visão noturna com condutas de ar incorporadas; aparelhos fotográficos; aparelhos para vi-

indústria; máquinas para manuseamento químico para

deoconferência; sistemas de cinema em casa; apare-

fins industriais; ignições eletrónicas para veículos;

lhos de ensino audiovisual; sensores de distância; sen-

peças de motores mecânicos para veículos terrestres;

sores de deteção de luz e distância [LIDAR] para veí-

motores para gerar eletricidade; blocos de motores

culos autónomos para identificar objetos e movimen-

para automóveis; motores, não sendo para veículos

tos; sensores de deteção de movimentos para ângulo

terrestres; bombas para motores de veículos terrestres;

morto; sensores de deteção de objetos para ângulo

engrenagens de mudança de velocidades enquanto

morto; sensores de movimento para ângulo morto;

peças de máquinas; dispositivos de comando para

sensores para medir a velocidade; aparelhos para tes-

máquinas ou motores; componentes de acoplamento e

tes de travões de veículos; aparelhos para testes de

transmissão de máquinas (exceto para veículos terrestres); máquinas de lavagem de automóveis; instalações
de estacionamento automático; dispositivos de ignição para motores de veículos terrestres; geradores de
eletricidade para automóveis; motores para veículos
em miniatura; geradores; turbogeradores; geradores

transmissões de veículos; termostatos para veículos;
aparelhos para conduzir veículos automaticamente;
sensores de estacionamento para veículos; registadores
quilométricos para veículos; aparelhos para diagnóstico para veículos; indicadores automáticos de perda de
pressão nos pneus; detetores de movimento; sensores
para deteção de posição, velocidade, aceleração e tem-

portáteis de energia elétrica; robôs para assistir tarefas

peratura; sensores para deteção de posição; aparelhos

diárias para fins domésticos; robôs industriais; robots

de controlo automático da velocidade do veículo; sen-

para máquinas-ferramentas; dispositivos de aciona-

sores de movimento para veículos automóveis; senso-

mento para robôs; mecanismos de controlo para robôs;

res eletrónicos para veículos automóveis, nomeada-

aparelhos para o fabrico de baterias solares; elétrodos

mente, sensores de segurança para a frente e trás; sen-

para a soldadura.

sores de velocidade para veículos automóveis; apare-
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lhos de diagnóstico a bordo («OBD») para automóveis;

fios, condutores elétricos e acessórios dos mesmos; ca-

sensores eletrónicos para automóveis, nomeadamente,

bos elétricos híbridos; caixas negras [dispositivos de

unidades de deteção para usar em controlo de atuação

registo de dados]; sistemas de processamento de voz;

e operação de aparelhos e equipamentos de segurança

aparelhos de gravação de vídeo para veículos; leitores

de veículos automóveis; sensores eletrónicos para au-

de cassetes para automóveis; relógios inteligentes;

tomóveis, nomeadamente, sensores para usar em con-

computadores portáteis de uso pessoal; aparelhos para

trolo de atuação e operação de aparelhos e equipa-

gravação, transmissão ou reprodução de som, imagens

mentos de segurança de veículos automóveis; sensores

e dados; aparelhos de monitorização remota; instru-

de estacionamento e de localização para veículos auto-

mentos eletrónicos de monitorização sem ser para uso

móveis; sensores de estacionamento para veículos au-

médico; aparelhos de monitorização televisiva; instru-

tomóveis; sensores de colisão para veículos automó-

mentos de posicionamento global; serviços de acompa-

veis; odómetros; sensores de proximidade para veí-

nhamento e localização de posicionamento global;

culos automóveis; sensores eletrónicos para veículos

aparelhos de controlo remoto para instrumentos de

automóveis; sensores de distância lateral para veículos

automação industrial; detetores de objetos de radar

automóveis; sensores de segurança lateral para veícu-

para veículos; dispositivos elétricos para ignição à dis-

los automóveis; instrumentos de medida; aparelhos e

tância para veículos; aparelhos de navegação para veí-

instrumentos de controlo da velocidade de um veículo;

culos [computadores de bordo]; aparelhos de controlo

sensores de temperatura e ambiental para medir a pre-

remoto; instrumentos de posicionamento global para

sença de objetos no ambiente, e de velocidade, trajetó-

carros; aparelhos elétricos para telecomunicações; na-

ria, e objetos entrantes; óculos de proteção; óculos de

vegação audiovisual para veículos fixados com sistema

sol; óculos [ótica]; estojos para óculos; aparelhos para

de pagamento simples incorporado; aparelhos de tele-

o registo do tempo; máquinas de calcular, aparelhos e

comunicações para uso em carros; terminais para

computadores para processamento de dados; apare-

transações eletrónicas incorporados em carros; termi-

lhos para aviso para sons virtuais de motores de veícu-

nais eletrónicos para cobrança de portagem na autoes-

los automóveis; alarmes de colisão; alarmes para siste-

trada; robôs de laboratório; robôs humanoides com in-

ma de monitorização de pressão dos pneus; aparelhos

tel igênc ia a r ti f ic ia l pa ra i nvestigação c ientí f ica;

de prevenção de roubos; sinalização luminosa ou me-

software para controlo de robôs; software de computa-

cânica; lâmpadas de aviso para veículos; veículos de

dor descarregável para prestação de informações rela-

combate a incêndios; sensores do ar para veículos au-

cionadas com histórico de informações sobre viagens

tomóveis; carregadores USB para uso em veículo auto-

de veículos, gestão do local de estacionamento, infor-

móveis; aparelhos robóticos de controlo elétrico; fon-

mação sobre a viagem, gestão da saúde do veículo, in-

tes de alimentação elétrica ininterrupta; reguladores

formação sobre condução e dados promocionais de

de voltagem para veículos; aparelhos elétricos de con-

terceiros sob a forma de publicidade para condutores;

trolo para motores; dispositivos de carregamento para

software de computador descarregável e gravado para

equipamento recarregável; estações de carregamento

condução autónoma de veículos automóveis; software

para veículos elétricos; controladores de produção de

de computador gravado para processamento de dados

energia elétrica; aparelhos elétricos de controlo; insta-

para controlo de condução autónoma; software de

lações elétricas de controlo; aparelhos e instrumentos

computador descarregável e gravado para navegação,

de regulação da eletricidade; aparelhos elétricos de

direção, calibração e gestão de veículos autónomos;

controlo; aparelhos e instrumentos para transmissão,

software descarregável para identificação do local de

distribuição, transformação, armazenagem, regulação

estacionamento; software de computador descarregá-

ou controlo da corrente elétrica; retificadores de cor-

vel e gravado para navegação de veículos automóveis;

rente; aparelhos para ajustar faróis de veículos; módu-

software de computador gravado para lançamento, co-

los solares; baterias de veículos; pilhas de combustível;

ordenação, calibração, direção e gestão da frota de veí-

baterias para automóveis; baterias recarregáveis; bate-

culos; software de computador descarregável e grava-

rias para veículos elétricos; baterias elétricas; baterias

do para controlo de redes de comunicação de veículo;

de níquel-hidrogénio; aparelhos de acumulação de

plataformas de software de computador descarregável

energia compostos por baterias; baterias externas (ba-

e gravado para sistemas de segurança avançada e as-

terias recarregáveis); aparelhos e instrumentos de me-

sistência ao condutor para veícu los; programas e

dição elétrica; cabos de arranque para motores; cabos,

software de computador para veículos; software des-
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carregável para controlo e telecomandos de veículos;

aplicativo para telefones inteligentes acessível a siste-

bases de dados; software de computador para paga-

mas em veículo; programa de computador para paga-

mento simples; software aplicativo de computador

mento simples através de navegação audiovisual;

para uso em telefones inteligentes para pagamento

firmware de computador para plataforma de pagamen-

simples; software de navegação audiovisual em veículo

to simples em veículo; software aplicativo para telefo-

para pagamento simples; software para, de modo segu-

nes inteligentes para pagamento simples em veículo;

ro, armazenamento e recuperação de dados e trans-

software aplicativo de computador para telefones inte-

missão de informação de clientes utilizado por indiví-

ligentes para uso em gestão de aluguer de veículos e

duos, instituições bancárias e financeiras para paga-

manutenção de veículos; software aplicativo de com-

mento eletrónico; software aplicativo descarregável

putador para telefones inteligentes para um aluguer de

para telefones inteligentes; software de computador

veículos; aplicações de software informático descarre-

para utilizar com planeadores de rota, mapas eletróni-

gáveis para telemóveis para uso em operação e gestão

cos e dicionários digitais para fins de navegação;

de veículos; software gravado para a condução segura

software aplicativo de computador para telefones inte-

de automóveis; aplicações de software informático

ligentes para usar em aluguer de automóveis e manu-

descarregáveis para veículos; software aplicativo de

tenção de automóveis de aluguer; software de compu-

computador para computadores e dispositivos móveis,

tador para facilitação de transações de pagamento uti-

nomeadamente, software para localizar e partilhar in-

lizando meios eletrónicos através de redes sem fios,

formações relacionadas com estações de carregamento

rede informática mundial e/ou dispositivos móveis de

para veículos elétricos; cartões codificados para usar

telecomunicações; aplicações de software informático

na transferência eletrónica relacionada com transações

descarregáveis para usar em telefones inteligentes para

financeiras; hardware de computador para usar com

a prestação de informações relacionadas com informa-

sistemas de navegação por satélite e/ou sistemas de na-

ção histórica de viagem de veículos, gestão de zona de

vegação GPS para fins de navegação; aparelho de pro-

estacionamento, informação de viagem, gestão de saú-

cessamento de dados; hardware de computador para

de de veículos, informações de condução e dados pro-

facilitação de transações de pagamento utilizando

mocionais de terceiros sob a forma de publicidade

meios eletrónicos através de redes sem fio, redes infor-

para condutores; software de computador descarregá-

máticas mundiais e/ou dispositivos móveis de teleco-

vel para prestação de diagnóstico de veículo remoto,

municações; instalações de laser, sem ser para uso mé-

informações de manutenção de veículos, entreteni-

dico, para deteção de distâncias a objetos; dispositivos

mento sob a forma de exibições de áudio e vídeo em

de pilotagem automática para veículos; simuladores

veículo, comunicação de terceiros em veículo, função

para dispositivos óticos; simuladores de treino para a

de navegação, e exibições audiovisuais em veículo;

condução de veículos; simuladores de voo para aerona-

software aplicativo para telefones inteligentes que per-

ves; terminais de pagamento eletrónico operados por

mite aos condutores efetuarem pagamento simples em

cartões codificados, cartões de valor armazenado, car-

veículo em relação com reabastecimento, estaciona-

tões pré-pagos e cartões de circuitos integrados [smart

mento, utilização de portagem e compra de produtos

cards]; equipamento para reconhecimento de voz; apa-

em várias lojas; software aplicativo para telefones inte-

relhos de gravação digital de condução de automóveis;

ligentes que permite aos condutores efetuarem paga-

caixas negras [dispositivos de registo de dados] para

mento simples em veículo em relação com reabasteci-

automóveis; sistemas de entrada sem chave eletrónicos

mento, estacionamento, utilização de portagem e com-

para automóveis; aparelhos de controlo eletrónico

pra de produtos em várias lojas, bem como encomen-

para condução autónoma de veículos; aparelhos infor-

das de alimentos e bebidas em veículo; software de

máticos para identificação de locais de estacionamen-

computador que permite aos condutores efetuarem pa-

to; terminais de segurança para transações eletrónicos

gamento simples em veículo em relação com reabaste-

em veículo; dispositivos para processamento de paga-

cimento, estacionamento, utilização de portagem e

mento eletrónico em veículo; hardware de computador

compra de produtos em várias lojas, bem como enco-

para lançamento, coordenação, calibração, direção e

mendas de alimentos e bebidas em veículo; software

gestão de frota de veículos; hardware de computador

de aplicação para prestação de serviços de agência de

para transmissão de dados dentro de um veículo e para

pagamentos eletrónicos; software de computador para

comunicações entre veículos e uma plataforma basea-

plataforma de pagamento simples em veículo; software

da na nuvem; aparelhos de visualização de informa-
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ções LED para automóveis; detetores de objetos a la-

programas e software de computador com serviço que

ser para uso em veículo; aparelhos informáticos para

converte automaticamente retratos em imagens de

controlo e telecomando de veículos; monitores de

avatar 3D; software para criação/manipulação/colabo-

computador; componentes e peças de computadores;

ração de ambientes virtuais tridimensionais; software

hardware de computador; periféricos adaptados para

informático de comércio eletrónico de tokens não fun-

uso com computadores; cartuchos de jogos de vídeo;

gíveis; software de computador para usar em imple-

artigos de vestuário de proteção para serem usados

mentação do metaverso; software de computador para

por motociclistas para proteção contra acidentes ou fe-

serviço do metaverso; software para navegação de um

rimentos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros

ambiente de realidade aumentada; software de reali-

multimédia descarregáveis; ficheiros de imagem des-

dade virtual; software para experiências de realidade

carregáveis; gráficos de computador descarregáveis;

virtual; software para navegação de um ambiente de

imagens descarregáveis; cartões plásticos codificados;

realidade virtual; software de realidade virtual que

bilhetes descarregáveis; mapas eletrónicos descarregáveis; mapas digitais para computador; software de sis-

permite aos utilizadores experimentarem visualização,

tem a s op erat ivo s pa ra c onteúdo s do met aver so;

manipulação e imersão de realidade virtual; software

software de jogos para o metaverso; interfaces para o

de realidade aumentada para experiências interativas;

metaverso; ficheiros de dados gravados de metadados

software de realidade virtual para experiências intera-

contendo informações sobre ativos digitais; ficheiros

tivas; software para experiências de realidade aumen-

de imagem descarregáveis de mercadorias virtuais, no-

tada; software de realidade aumentada; software de

meadamente, vestuário, sapatos, sacos, chapelaria, ar-

realidade virtual que permite aos utilizadores presta-

tigos de ótica, aparelhos de desporto, obras de arte,

rem experiências de realidade virtual com computado-

pinturas, brinquedos, para o metaverso; ficheiros de

res/tablets/dispositivos móveis/telemóveis.

imagem descarregáveis de automóveis para o metaverso; ficheiros de imagem descarregáveis imagens de

[540] 商標 Marca :

personagens para o metaverso; ficheiros de imagem
descarregáveis de avatares para o metaverso; software
para tokens não fungíveis; software para o metaverso;
software de computador para armazenamento automá-

[300] 優先權 Prioridade : 2022/03/23，南韓 Coreia do Sul，編

tico de dados das transações de tokens não fungíveis

號N.º 40-2022-0054065

baseados em cadeia de blocos (blockchain); software
de computador para emissão, transação, venda, gestão,
e verificação de tokens não fungíveis baseados em ca-

[210] 編號 N.º : N/198667

deia de blocos (blockchain); tokens não fungíveis base-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17

ados em cadeia de blocos; software de computador

[730] 申請人 Requerente : Kia Corporation

para emissão, transação, venda, gestão, e verificação

地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

de propriedade baseados em cadeia de blocos (blockchain)

06797, Republic of Korea

e l i c e n c i a m e nt o d e c o nt eú d o d i g it a l; s of t wa re

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

descarregável para dinheiro virtual; programas de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

computador descarregáveis para pagamento de moeda

[511]

類別 Classe : 10

eletrónica; software aplicativo de computador para ex-

[511]

產品 Produtos : Robôs cirúrgicos; nano robôs para

periência do metaverso; software de distribuição de
conteúdo do metaverso; software de computador para
prestação de conteúdo do metaverso; software de jogos
para telefones inteligentes a fim de indiretamente experimentar várias informações através do metaverso;
software de visualização de vídeos; software para os
fins de edição/armazenamento/partilha/difusão/envio/
/v isua l i zaç ão de i magen s/v ídeos ou de c onver sa;

uso médico; fatos de exoesqueleto robóticos para uso
médico; aparelhos de reabilitação física para fins médicos; eletroencefalógrafos; aparelhos de medição da
pulsação; dispositivos para localizar nervos; membros
artificiais [próteses]; próteses articulares artificiais;
aparelhos médicos; aparelhos e instrumentos médicos;
membros, olhos e dentes artificiais; aparelhos de mas-

software aplicativo de computador para câmaras de te-

sagem para uso pessoal; biberons [biberões]; vestuário

lemóveis baseado em realidade virtual ou aumentada;

médico; luvas para uso médico.
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[540] 商標 Marca :
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dos para a operação de modelos de veículos à escala;
carros elétricos a pedal para brincar para crianças ou
bebés; brinquedos concebidos para serem fixados nos
assentos dos automóveis; jogos e brinquedos; jogos e
brinquedos portáteis com função de telecomunicação

[300] 優先權 Prioridade : 2022/03/23，南韓 Coreia do Sul，編

integrada; jogos; aparelhos de jogos de vídeo; máqui-

號N.º 40-2022-0054066

nas para exercício físico; sacos especialmente concebidos para equipamento de desporto; artigos de ginásti-

[210] 編號 N.º : N/198668
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17

ca e desporto; sacos para tacos de golfe.
[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : Kia Corporation
地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
06797, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : Calçado; vestuário de desporto; ves-

[300] 優先權 Prioridade : 2022/03/23，南韓 Coreia do Sul，編
號N.º 40-2022-0054074

tuário para automobilistas; calças de atletismo; vestu-

[210] 編號 N.º : N/198670

ário; uniformes; leotards [fatos de ginástica ou dança]

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17

e collants; sobretudos (exceto vestuário para uso ex-

[730] 申請人 Requerente : Kia Corporation

clusivo para desporto ou vestido coreano tradicional);

地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

casacos [vestuário]; camisolas [vestuário]; calças cur-

06797, Republic of Korea

tas; roupa interior; T-shirts de manga curta; T-shirts

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

de manga comprida; meias; luvas com tecnologia tátil

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para poderem ser usadas com produtos eletrónicos

[511]

類別 Classe : 35

[vestuário]; bonés; máscaras de inverno [vestuário];

[511]

服務 Serviços : Publicidade; organização de exposições

máscaras [vestuário], sem ser para uso médico ou sanitário; cintos em couro [vestuário].
[540] 商標 Marca :

com fins comerciais/promocionais e de publicidade; organização de exposições e eventos com fins comerciais/
/promocionais e de publicidade; marketing; demonstração de produtos; promoção de vendas [para terceiros]; publicidade de automóveis para a venda através
da Internet; fornecimento de informações empresariais e de marketing; serviços de gestão comercial para

[300] 優先權 Prioridade : 2022/03/23，南韓 Coreia do Sul，編
號N.º 40-2022-0054072

parques de estacionamento; fornecimento de informações através da Internet relacionadas com a venda de
automóveis; serviços de comparação de preços; servi-

[210] 編號 N.º : N/198669

ços de agências de informações comerciais; serviços de

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17

intermediação comercial; serviços de assistência, ges-

[730] 申請人 Requerente : Kia Corporation

tão e administração de negócios; assistência, serviços

地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

de assessoria e consultoria em matéria de organização

06797, Republic of Korea

empresarial; serviços de aconselhamento e informação

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

comercial aos consumidores na escolha de produtos

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

e serviços; fornecimento de recomendações sobre

[511]

類別 Classe : 28

produtos a consumidores para fins comerciais; forne-

[511]

產品 Produtos : Brinquedos para animais de estima-

cimento de informação aos consumidores relativas a

ção; decorações para árvores de natal, exceto ilumina-

produtos e serviços; compilação de informação numa

ção e confeitaria; brinquedos; veículos de brinquedo;

base de dados informática; serviços de agências de im-

bonecas; brinquedos [artigos de brincar]; modelos de

portação-exportação; funções de escritório; serviços

veículos à escala; carros de brincar; aeronaves de brin-

de encomendas on-line; serviços de leilões; serviços de

car; robôs de brincar; drones [brinquedos]; telecoman-

secretariado; organização de assinaturas para meios

14440
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de informação; serviços grossistas relacionados com

espaço de mercado online para compradores e vende-

automóveis; serviços de venda a retalho relacionados

dores de produtos e serviços para o metaverso; servi-

com automóveis; serviços grossistas relacionados com

ços de venda a retalho relacionados com programas

peças e acessórios de automóveis; serviços de venda a

informáticos de gestão de conteúdo de metabus; servi-

retalho relacionados com peças e acessórios de auto-

ços de venda por grosso relacionados com programas

móveis; serviços grossistas relacionados com automó-

informáticos de gestão de conteúdo de metabus; ser-

veis usados; serviços de venda a retalho relacionados

viços de venda a retalho relacionados com interfaces

com automóveis usados; serviços grossistas relaciona-

de metabus; serviços de venda por grosso relacionados

dos com baterias para automóveis; serviços de venda

com interfaces de metabus.

a retalho relacionados com baterias para automóveis;

[540] 商標 Marca :

ser viços grossistas relacionados com ficheiros de
imagem descarregáveis; serviços de venda a retalho
relacionados com ficheiros de imagem descarregáveis;
serviços de venda a retalho em linha para ficheiros
de imagem descarregáveis com tokens não fungíveis;

[300] 優先權 Prioridade : 2022/03/23，南韓 Coreia do Sul，編
號N.º 40-2022-0054075

serviços de lojas retalhistas em linha para ficheiros de
imagem descarregáveis com imagens de personagens
para o metaverso; serviços de venda a retalho em linha

[210] 編號 N.º : N/198671

de ficheiros de dados gravados; serviços de venda a

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17

retalho em linha de ficheiros de dados gravados com

[730] 申請人 Requerente : Kia Corporation

metadados contendo informações sobre ativos digitais;

地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

serviços de lojas de venda a retalho em linha para ima-

06797, Republic of Korea

gens digitais descarregáveis; serviços de lojas de venda

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

a retalho on-line para fotografias digitais disponíveis

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para descarregar; serviços de venda a retalho on-line

[511]

類別 Classe : 36

para gráficos de computador descarregáveis; serviços

[511]

服務 Serviços : Financiamento relacionado com auto-

de venda a retalho on-line para gráficos descarregáveis

móveis; financiamento para compra de automóveis em

para telemóveis; serviços de venda a retalho on-line

leasing; serviços de garantias financeiras para o reem-

para software de sistemas operativos para computado-

bolso de despesas efetuadas em consequência de uma

res; serviços de venda a retalho on-line para software

avaria de veículo; serviços de garantias financeiras

de sistemas operativos para computadores; serviços

para o reembolso de despesas incorridas na sequência

de venda a retalho on-line para software de realidade

de acidentes com veículos; serviços de financiamento

virtual; promoção de saldos; promoção de vendas para

aluguer-compra [leasing]; serviços cartões de crédito

fornecimento de software relacionado com avatar;

e de débito; fomento comercial; processamento de pa-

promoção de vendas para fornecimento de software

gamentos por cartão de crédito; agências de cobrança

para tokens não fungíveis; promoção de vendas para

de rendas de estacionamento; agências de cobrança de

fornecimento de ficheiros de imagem descarregáveis;

estacionamento; serviços financeiros para a gestão de

promoção de vendas para fornecimento de ficheiros

cartões de crédito pré-pagos com função de cartão de

de imagem descarregáveis com tokens não fungíveis

membro; fornecimento de informações relacionadas

(NFTs); promoção de vendas para fornecimento de

com os assuntos financeiros e monetários; serviços de

ficheiros de imagem descarregáveis com mercadorias

seguro automóvel; serviços de consultoria e correta-

virtuais, nomeadamente, vestuário, sapatos, sacos,

gem relacionados com seguros de automóveis; infor-

chapelaria, artigos de ótica, aparelhos de desporto,

mações em seguros de automóvel; agências de seguros

obras de arte, pinturas, brinquedos, para o metaverso;

de veículos motorizados; mercado virtual de transação

promoção de vendas para fornecimento de ficheiros de

de divisas; transações financeiras online; transação

imagem descarregáveis para automóveis com o meta-

de corretagem de títulos de token não fungível (NFT)

verso; promoção de vendas através de fornecimento de

baseado no blockchain; serviços financeiros de corre-

mercadorias virtuais descarregáveis, nomeadamente,

tagem aduaneira; avaliação de automóveis; avaliação

fornecimento de programa de computador para reali-

de automóveis usados; fornecimento de informações

dade virtual offline e online; disponibilização de um

relacionadas com avaliação de automóveis usados; co-
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leção de doações em dinheiro para fins caritativos; for-
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[540] 商標 Marca :

necimento de informações relacionadas com avaliação
de automóveis.
[540] 商標 Marca :
[300] 優先權 Prioridade : 2022/03/23，南韓 Coreia do Sul，編
號N.º 40-2022-0054077

[300] 優先權 Prioridade : 2022/03/23，南韓 Coreia do Sul，編
號N.º 40-2022-0054076

[210] 編號 N.º : N/198673
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17
[730] 申請人 Requerente : Kia Corporation
地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

[210] 編號 N.º : N/198672

06797, Republic of Korea

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

[730] 申請人 Requerente : Kia Corporation

[511]
[511]

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

[511]

類別 Classe : 39

06797, Republic of Korea

[511]

服務 Serviços : Reboque de emergência de automóveis;

國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

serviços de aluguer de automóveis; fornecimento de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

informações sobre transporte; fornecimento de infor-

類別 Classe : 37

mação sobre transporte rodoviário; aluguer de carros;

服務 Serviços : Instalação/manutenção/reparação de

localização de frotas de automóveis utilizando disposi-

carregadores de gás natural comprimido; serviços de

tivos eletrónicos de navegação e localização [informa-

garagem para manutenção e reparação de veículos

ção sobre transporte]; reboque e transporte de viaturas

automóveis; serviços de substituição de bateria de automóveis; recarga de baterias de veículos; reparação
e manutenção de veículos; manutenção, conservação
e reparação de veículos; conservação e reparação de
automóveis elétricos; serviços de reabastecimento de
hidrogénio gasoso para veículos; estações de serviço
[abastecimento de combustível e manutenção]; repara-

incluídos nos serviços de assistência em caso de avaria
de veículos; serviços de partilha de automóveis; transporte; serviços de partilha de carros; fornecimento de
informações relacionadas com serviços de aluguer de
automóveis através da Internet; aluguer de equipamento e acessórios de veículos; aluguer de aviões; aluguer
de veículos; fornecimento de informações relacionadas
com transporte por via aérea; fornecimento de infor-

ção e manutenção de automóveis e suas partes; forne-

mações relacionadas com serviços de condução de

cimento de informações relacionadas com a reparação

veículos; serviços de reserva para aluguer de veículos;

ou manutenção de automóveis; conservação e repara-

aluguer de automóveis, arrendamento de garagens e de

ção de automóveis; reparação de interiores de automó-

lugares de estacionamento; disponibilização de infor-

veis; reparação e manutenção de veículos; inspeção de

mação sobre serviços de estacionamento de veículos;

automóveis e seus componentes, antes da manutenção

reserva de lugares de estacionamento; transporte de

e reparação; serviço de abastecimento de gás natural

passageiros e bagagens de passageiros; informações

para veículos motorizados; manutenção e reparação de

sobre transporte; serviços logísticos consistindo de

pneus; serviços de recarga de veículos elétricos; reparação e manutenção de motores para veículos automóveis; reparação de dispositivos de travagem; instalação,
manutenção e reparação de pilhas e acumuladores; recarga de pilhas e acumuladores; gestão de bateria; instalação de sistema de partida remota de automóveis;

armazenagem, transporte e entrega de mercadorias;
transporte, entrega, embalagem e entreposto de mercadorias; fornecimento de informações rodoviárias e
sobre trânsito; inspeção de veículos antes de condução
(com a finalidade de transporte); armazenamento de
energia e combustíveis; serviços de depósito de veículos em garagens; aluguer de cadeiras de rodas; serviços

serviços de limpeza e lavagem de automóveis; desinfe-

relacionados com viagem incluindo nesta classe; for-

ção para veículos; instalação personalizada de peças

necimento de informações relacionadas com viagem e

interiores, exteriores e mecânicas de veículos [tuning];

excursões e visitas turísticas; serviços de agências de

afinação de veículos automóveis [tuning].

viagens e de reservas; reservas para viagens; serviços
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de reservas e informações sobre viagens; realização

lidade virtual; conceção, manutenção, aluguer e atu-

de excursões e visitas turísticas em automóveis; arma-

alização de software informático; conceção e desen-

zenamento físico de dados, documentos, fotografias

volvimento de software operacional para o metaverso;

digitais, música, imagens, vídeos e jogos informáticos,

conceção e desenvolvimento de software de jogos para

todos eles armazenados eletronicamente; armazena-

o metaverso; manutenção de software de aplicação

mento, distribuição e abastecimento de energia e com-

para o metaverso; manutenção de software operativo

bustíveis; armazenamento e distribuição de eletricida-

para o metaverso; manutenção de software de jogos

de; fornecimento de informações relacionadas com a

para o metaverso; serviços de desenvolvimento de

distribuição de eletricidade.

software de realidade virtual relacionado com avatar;

[540] 商標 Marca :

desenvolvimento de software de computador; serviços
de encriptação de dados; desenvolvimento de software
de processamento de imagem; fornecimento de acesso
temporário a plataformas de Internet para conteúdo
em linha; plataformas como um serviço [PaaS]; investi-

[300] 優先權 Prioridade : 2022/03/23，南韓 Coreia do Sul，編
號N.º 40-2022-0054079

gação e desenvolvimento de produtos; serviços de testes, inspeção e investigação nos domínios de agricultura, pecuária e pesca; investigação relacionada com

[210] 編號 N.º : N/198674
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/17
[730] 申請人 Requerente : Kia Corporation
地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
06797, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Ser v iços : Vistor ias ma r íti mas, aéreas e terrestres; conceção de robôs industriais; conceção de
equipamento mecânico para fabrico de automóveis;
serviços de conceção para partes de motores para veículos; conceção de veículos motorizados; conceção de
automóveis; conceção de produtos; conceção de veículos, peças e componentes de veículos; conceção de
aparelhos e máquinas para fins de enchimento; serviços de conceção de produtos têxteis para acabamentos
interiores de veículos motorizados; programação de
aplicações multimédia; conceção e desenvolvimento
de software de aplicação para metaverso; conceção e
desenvolvimento de software de aplicação para passes
(tokens) de segurança [dispositivos de encriptação];
desenvolvimento de software de computador para conteúdo tridimensional ou projeção estereoscópica tridimensional ou tecnologia de animação tridimensional;
serviços de autenticação de utilizadores utilizando
tecnologia de cadeia de blocos [blockchain]; engenharia de software; planeamento de software de computador para fabricação de veículos; desenvolvimento
de software de controlo para equipamento elétrico de
veículos; serviços de conceção e desenvolvimento de
software; conversão de dados de informação eletrónica; conceção e desenvolvimento de software de rea-

engenharia mecânica; aluguer de robôs de laboratório;
serviços de engenharia relacionados com robótica;
serviços de engenharia na indústria de veículo terrestre; desenvolvimento de tecnologias para o fabrico de
circuitos para comunicação sem fios, processamento
de dados eletrónico, eletrónica de consumo, eletrónica
para automóveis; inspeção de veículos motorizados antes do transporte [para teste ao desempenho em estrada]; inspeção técnica de veículos; inspeção de veículos
automóveis [para teste ao desempenho em estrada];
desenvolvimento de veículos; inspeção de automóveis;
fornecimento de informações científicas relacionadas
com o desempenho e a operação de carro; investigação
tecnológica no domínio de automóveis; serviços de
análise de pneus de automóveis; investigação e desenvolvimento de conversores/inversores/carregadores de
energia para utilizados em sistemas de energia renovável; monitorização de estado do carregamento da bateria; manutenção de software informático para o funcionamento de aparelhos e máquinas de enchimento;
controlo de qualidade; testes de produtos relacionados
com formas originais de veículos; inspeção técnica de
veículos [para teste ao desempenho em estrada]; inspeção de automóveis novos e usados para compradores e
vendedores; garantia de qualidade para automóveis;
investigação tecnológica de automóveis, incluindo
veículos autónomos/veículos elétricos/veículos híbridos/veículos movidos a hidrogénio/veículos ligados;
testes ambientais.
[540] 商標 Marca :
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[730] 申請人 Requerente : 歐德薩卡斯(上海)商業有限公司

號N.º 40-2022-0054082

地址 Endereço : 中國上海市普陀區雲嶺西路600弄5號
3層

[210] 編號 N.º : N/198722

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/22

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 布拉普斯有限公司
BRABUS GMBH

[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : 可下載的手機應用軟件；手機；耳機；照

地址 Endereço : 德國博特羅普市布拉巴斯-阿里1號

相機（攝影）；體育用保護頭盔；眼鏡；眼鏡掛繩；移動電

Brabus-Allee 1,46240 Bottrop Germany

源（可充電電池）；智能手機用殼；眼鏡片。

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 12

[511]

產品 Produtos : 鐵路車輛，陸、空、水或鐵路用機動運載
工具，摩托車，跑車，小汽車，汽車，房車，摩托車座套，
賽車運動用汽車，汽車用輪轂螺母，車輛用拖車連接裝
置，汽車引擎蓋，汽車底盤，轂罩，輪轂箍，陸地車輛引

[210] 編號 N.º : N/198781

擎，陸地車輛馬達，汽車兩側腳踏板，陸地車輛聯動機

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/24

件，陸地車輛推進裝置，汽車車身，汽車保險杠，汽車減

[730] 申請人 Requerente : 歐德薩卡斯(上海)商業有限公司

震器，車身，陸地車輛用扭矩變換器，汽車剎車片，備胎

地址 Endereço : 中國上海市普陀區雲嶺西路600弄5號3

罩，陸地車輛用發動機支架，汽車用煙灰缸，兩栖車，全

層

地形車，汽車車輪，汽車車輪轂，摩托車車輪，摩托車車

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

輪轂，車輛防盜設備，自行車，機動三輪車，電動三輪車，

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

助力車，自平衡車，電動運載工具，遙控運載工具（非玩

[511]

類別 Classe : 18

具），運行李推車，推車，推車（運載工具）用小腳輪，手

[511]

產品 Produtos : 半加工或未加工皮革；書包；旅行箱；手
提包；包；錢包（錢夾）；皮製帶子；傘；手杖；寵物服裝。

推車，折疊行李車，雪撬（運載工具），運載工具用輪胎，
汽車輪胎，運載工具用實心輪胎，掃雪機輪胎，飛機輪

[540] 商標 Marca :

胎，補內胎用全套工具，空中運載工具，航空器，遙控運
載工具（非玩具），軍用無人機，民用無人機，翼機，直升
機，登機用引橋，船，遊艇，浮橋（橡膠製），氣泵（運載
工具附件），運載工具用懸置減震器，運載工具用減震彈
簧，運載工具座椅頭靠，運載工具用行李架，運載工具輪
胎氣門嘴，運載工具用扭力杆，運載工具用輪子，運載工
具座椅用安全帶，運載工具用輪轂，運載工具用輪輻，運
載工具用懸掛彈簧，運載工具用輪圈，運載工具用座椅，

[210] 編號 N.º : N/198782
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/24
[730] 申請人 Requerente : 歐德薩卡斯(上海)商業有限公司
地址 Endereço : 中國上海市普陀區雲嶺西路600弄5號3

運載工具底架，運載工具內裝飾品，運載工具用刹車墊，

層

運載工具用制動蹄，運載工具用方向盤，運載工具用刹車

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

扇形片，運載工具用油箱蓋，運載工具座椅用安全束帶，
運載工具方向盤罩，運載工具用擾流板，運載工具用刹車
盤，連載工具用側後視鏡，運載工具用操縱杆，運載工具
用杯架。
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 服裝；童裝；游泳衣；鞋；帽子；襪；手套
（服裝）；圍巾；腰帶；婚紗。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198783
[210] 編號 N.º : N/198780

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/24

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/24

[730] 申請人 Requerente : 歐德薩卡斯（上海）商業有限公司
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[540] 商標 Marca :

層
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 S er v iç o s : 廣告；特許經營的商業管理；商業管理
和組織諮詢；市場營銷；為商品或服務的買賣雙方提供

[300] 優先權 Prioridade : 2022/05/04，意大利 Itália，編號
N.º 302022000069413

在線市場；人事管理諮詢；計算機數據庫信息系統化；會
計；尋找贊助；組織商業或廣告展示。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198877
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/28
[730] 申請人 Requerente : SGG Lisco LLC
地址 Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling
Green, Kentucky 42103, USA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[210] 編號 N.º : N/198873
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/28
[730] 申請人 Requerente : FOURNIVAL ALTESSE

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 28

[511]

產品 Produtos : Bolas de basquetebol; bolas de voleibol; bolas para jogar futebol (soccer); bolas para jogar

地址 Endereço : 211 rue de l’Abattoir, 60250 Mouy,

futebol (football); tabelas de basquetebol; bolas de

France

beisebol; bolas de golfe; equipamento de golfe; bolas

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

de ténis; aparelhos para jogos (sem ser os adaptados

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para uso com um monitor); brinquedos; aparelhos

[511]

類別 Classe : 21

para culturismo; máquinas para exercício físico; pis-

[511]

產品 Produtos : Escovas de cabelo.

cinas (artigos de brincar); almofadas de protecção

[540] 商標 Marca :

[partes de vestuário de desporto]; faixas para absorver
a transpiração para raquetes; cestos de basquetebol;
redes sendo artigos de desporto (especialmente para
basquetebol); varas para basquetebol (equipamento
de desporto); bolas para jogos; fichas para jogos; pistas
(artigos desportivos de marcação) para corridas.
[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 P r ior idade : 2022/03/24，法國 França，編號
N.º 22 4 855 547

[210] 編號 N.º : N/198874
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/28
[730] 申請人 Requerente : SA FILO – Società Azionaria
Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali S.p.A.

[210] 編號 N.º : N/198894
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/29
[730] 申請人 Requerente : AKASE CO., LTD.

地址 Endereço : VII Strada, 15, 35129, Padova, Italy

地址 Endereço : 1550 Shinjo, Satosho-cho, Asakuchi-

國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

-gun, Okayama 719-0302, Japan

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos;

[511]

類別 Classe : 20

óculos; óculos de sol; óculos de protecção; óculos de

[511]

產品 Produtos : Almofadas [travesseiros]; almofadas;

desporto e de protecção para desportos; lentes, armações, hastes, dobradiças, estojos, correntes, cordões,
correias elásticas para os referidos produtos, artigos
ópticos com palas clip-on; viseiras de protecção; capacetes desportivos; viseira para capacetes desportivos.

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

colchões; mobiliário; bancos [mobiliário]; molduras.
[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/198921

[210] 編號 N.º : N/198923

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

[730] 申請人 Requerente : Biotropics Malaysia Berhad

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

地址 Endere ç o : L ot 21, Ja la n U1/19, S e c t ion U1,

manditgesellschaft auf Aktien

Hicom-Glenmarie Industrial Park, 40150 Shah Alam,

地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

Selangor, Malaysia

many

國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

活動 Actividade : 商業 comercial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 35

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; ad-

[511]

服務 Serviços : Serviços retalhistas, serviços grossistas

ministração de empresas; serviços retalhistas relacio-

e leilões (sendo todos esses serviços acima referidos

nados com suplementos dietéticos; serviços grossistas

também fornecidos online) relacionado com tokens

relacionados com suplementos dietéticos; serviços

não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis),

retalhistas relacionados com alimentos saudáveis, su-

obras de arte virtuais, objectos de colecção criptográfi-

plementos nutricionais, ervas aromáticas, vitaminas e

cos ou outros objectos de valor não fungíveis baseados

produtos de nutrição desportiva.

em cadeias de blocos; serviços de intermediação co-

[540] 商標 Marca :

mercial relacionados com a compra e venda de tokens
não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis),
bens virtuais, por exemplo, obras de arte virtuais,
objectos de valor criptográficos, bem como outros objectos de valor não fungíveis baseados em cadeias de

[210] 編號 N.º : N/198922
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

blocos; disponibilização de espaço publicitário virtual.
[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Germany

[300] 優先權 Prioridade : 2022/01/05，德國 Alemanha，編號
N.º 30 2022 100 193.4

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]
[511]

類別 Classe : 9

[210] 編號 N.º : N/198925

產品 Produtos : Obras de arte digital; obras de arte

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

sendo software informático; software informático para

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

fornecer acesso a objectos de colecção criptográficos e

manditgesellschaft auf Aktien

tokens de aplicação; software informático para trans-

地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

missão, recepção, compra, venda e armazenamento

many

de tokens não fungíveis (ficheiros multimédia descar-

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

regáveis); artigos virtuais, nomeadamente software

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

informático e/ou ficheiros de dados bem como tokens

[511]

類別 Classe : 9

não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis)

[511]

產品 Produtos : Obras de arte digital; obras de arte

apresentando por exemplo vestuário, sapatos, chape-

sendo software informático; software informático para

laria, sacos, mochilas, artigos de joalharia, relógios,

fornecer acesso a objectos de colecção criptográficos e

óculos, equipamento desportivo, obras de arte, música,

tokens de aplicação; software informático para trans-

memes, filmes e clipes de filmes para uso online bem

missão, recepção, compra, venda e armazenamento

como uso em mundos virtuais online.

de tokens não fungíveis (ficheiros multimédia descar-

[540] 商標 Marca :

regáveis); artigos virtuais, nomeadamente software
informático e/ou ficheiros de dados bem como tokens
não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis)
apresentando por exemplo vestuário, sapatos, chape-

[300] 優先權 Prioridade : 2022/01/05，德國 Alemanha，編號
N.º 30 2022 100 193.4

laria, sacos, mochilas, artigos de joalharia, relógios,
óculos, equipamento desportivo, obras de arte, música,
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memes, filmes e clipes de filmes para uso online bem

地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

como uso em mundos virtuais online.

many

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Obras de arte digital; obras de arte
sendo software informático; software informático para
fornecer acesso a objectos de colecção criptográficos e
tokens de aplicação; software informático para transmissão, recepção, compra, venda e armazenamento

[300] 優先權 Prioridade : 2022/01/05，德國 Alemanha，編號

de tokens não fungíveis (ficheiros multimédia descar-

N.º 30 2022 100 188.8

regáveis); artigos virtuais, nomeadamente software
informático e/ou ficheiros de dados bem como tokens

[210] 編號 N.º : N/198926

não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis)

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

apresentando por exemplo vestuário, sapatos, chape-

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

laria, sacos, mochilas, artigos de joalharia, relógios,

manditgesellschaft auf Aktien

óculos, equipamento desportivo, obras de arte, música,

地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

memes, filmes e clipes de filmes para uso online bem

many

como uso em mundos virtuais online.

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços retalhistas, serviços grossistas
e leilões (sendo todos esses serviços acima referidos
também fornecidos online) relacionado com tokens
não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis),

[300] 優先權 Prioridade : 2022/01/05，德國 Alemanha，編號

obras de arte virtuais, objectos de colecção criptográfi-

N.º 30 2022 100 189.6

cos ou outros objectos de valor não fungíveis baseados
em cadeias de blocos; serviços de intermediação co-

[210] 編號 N.º : N/198929

mercial relacionados com a compra e venda de tokens

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis),

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

bens virtuais, por exemplo, obras de arte virtuais,

manditgesellschaft auf Aktien

objectos de valor criptográficos, bem como outros ob-

地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

jectos de valor não fungíveis baseados em cadeias de

many

blocos; disponibilização de espaço publicitário virtual.

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços retalhistas, serviços grossistas
e leilões (sendo todos esses serviços acima referidos
também fornecidos online) relacionado com tokens
não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis),
obras de arte virtuais, objectos de colecção criptográfi-

[300] 優先權 Prioridade : 2022/01/05，德國 Alemanha，編號
N.º 30 2022 100 188.8

cos ou outros objectos de valor não fungíveis baseados
em cadeias de blocos; serviços de intermediação comercial relacionados com a compra e venda de tokens
não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis),

[210] 編號 N.º : N/198928

bens virtuais, por exemplo, obras de arte virtuais,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

objectos de valor criptográficos, bem como outros ob-

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

jectos de valor não fungíveis baseados em cadeias de

manditgesellschaft auf Aktien

blocos; disponibilização de espaço publicitário virtual.
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obras de arte virtuais, objectos de colecção criptográficos ou outros objectos de valor não fungíveis baseados
em cadeias de blocos; serviços de intermediação comercial relacionados com a compra e venda de tokens
não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis),
bens virtuais, por exemplo, obras de arte virtuais,
objectos de valor criptográficos, bem como outros ob-

[300] 優先權 Prioridade : 2022/01/05，德國 Alemanha，編號

jectos de valor não fungíveis baseados em cadeias de

N.º 30 2022 100 189.6

blocos; disponibilização de espaço publicitário virtual.
[210] 編號 N.º : N/198931

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30
[730] 申請人 Requerente : WYSÔ Bogner GmbH
地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

[300] 優先權 Prioridade : 2022/01/05，德國 Alemanha，編號

many

N.º 30 2022 100 192.6

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/198937

[511]

類別 Classe : 9

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

[511]

產品 Produtos : Obras de arte digital; obras de arte

[730] 申請人 Requerente : 上海天之遨服飾有限公司

sendo software informático; software informático para

地址 Endereç o : 中國上海市普陀區雲嶺東路89號11層

fornecer acesso a objectos de colecção criptográficos e

1134室

tokens de aplicação; software informático para trans-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

missão, recepção, compra, venda e armazenamento

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de tokens não fungíveis (ficheiros multimédia descar-

[511]

類別 Classe : 18

regáveis); artigos virtuais, nomeadamente software

[511]

產品 Produtos : 書包；卡片盒（皮夾子）；背包；錢包（錢

informático e/ou ficheiros de dados bem como tokens

夾）；購物袋；手提包；旅行包；公文包；手提箱；帆布背

não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis)

包；運動包；包；手杖；動物項圈；動物外套；寵物服裝；

apresentando por exemplo vestuário, sapatos, chape-

行李箱；皮革或皮革板製箱。

laria, sacos, mochilas, artigos de joalharia, relógios,

[540] 商標 Marca :

óculos, equipamento desportivo, obras de arte, música,
memes, filmes e clipes de filmes para uso online bem
como uso em mundos virtuais online.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/198938
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30
[300] 優先權 Prioridade : 2022/01/05，德國 Alemanha，編號

[730] 申請人 Requerente : 上海天之遨服飾有限公司

N.º 30 2022 100 192.6

地址 Endereç o : 中國上海市普陀區雲嶺東路89號11層
1134室

[210] 編號 N.º : N/198932

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : WYSÔ Bogner GmbH
地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

[511]

類別 Classe : 24

[511]

產品 P rodutos : 織物；紡織品製牆上掛毯；紡織品製壁

many

掛；氈；浴用織品（服裝除外）；紡織品毛巾；紡織品手

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

帕；床 罩；被子；旅行用毯（膝蓋保暖用）；床單（紡織

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

品）；床單和枕套；家庭日用紡織品；枕套；床上用毯；家

[511]

類別 Classe : 35

養寵物用毯；嬰兒用睡袋；嬰兒用包被。

[511]

服務 Serviços : Serviços retalhistas, serviços grossistas
e leilões (sendo todos esses serviços acima referidos
também fornecidos online) relacionado com tokens
não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis),

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/198939

[210] 編號 N.º : N/198942

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

[730] 申請人 Requerente : 上海天之遨服飾有限公司

[730] 申請人 Requerente : 上海天之遨服飾有限公司

地址 Endereç o : 中國上海市普陀區雲嶺東路89號11層

地址 Endereç o : 中國上海市普陀區雲嶺東路89號11層

1134室

1134室

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 25

[511]

類別 Classe : 24

[511]

產品 Produtos : 服裝；褲子；外套；鞋（腳上的穿著物）；

[511]

產品 P rodutos : 織物；紡織品製牆上掛毯；紡織品製壁

帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；腰帶；領帶；圍巾；針織

掛；氈；浴用織品（服裝除外）；紡織品毛巾；紡織品手

服裝；內褲；內衣；裙子。

帕；床 罩；被子；旅行用毯（膝蓋保暖用）；床單（紡織
品）；床單和枕套；家庭日用紡織品；枕套；床上用毯；家

[540] 商標 Marca :

養寵物用毯；嬰兒用睡袋；嬰兒用包被。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198940
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30
[730] 申請人 Requerente : 上海天之遨服飾有限公司
地址 Endereç o : 中國上海市普陀區雲嶺東路89號11層
1134室

[210] 編號 N.º : N/198943
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30
[730] 申請人 Requerente : 上海天之遨服飾有限公司
地址 Endereç o : 中國上海市普陀區雲嶺東路89號11層

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

1134室

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 26

[511]

產品 Produtos : 髮帶；衣服飾邊；花邊；刺繡品；花哨的
小商品（繡製品）；扣子（服裝配件）；衣服裝飾品；拉
鏈；花邊带；頭髮裝飾品。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 服裝；褲子；外套；鞋（腳上的穿著物）；
帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；腰帶；領帶；圍巾；針織

[540] 商標 Marca :

服裝；內褲；內衣；裙子。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198941
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

[210] 編號 N.º : N/198944

[730] 申請人 Requerente : 上海天之遨服飾有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/06/30

地址 Endereç o : 中國上海市普陀區雲嶺東路89號11層

[730] 申請人 Requerente : 上海天之遨服飾有限公司

1134室

地址 Endereç o : 中國上海市普陀區雲嶺東路89號11層

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

1134室

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

類別 Classe : 18

[511]

產品 Produtos : 書包；卡片盒（皮夾子）；背包；錢包（錢

[511]

類別 Classe : 26

夾）；購物袋；手提包；旅行包；公文包；手提箱；帆布背

[511]

產品 Produtos : 髮帶；衣服飾邊；花邊；刺繡品；花哨的

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

包；運動包；包；手杖；動物項圈；動物外套；寵物服裝；

小商品（繡製品）；扣子（服裝配件）；衣服裝飾品；拉

行李箱；皮革或皮革板製箱。

鏈；花邊；頭髮裝飾品。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/198980

ção e análise de moléculas em matrizes proteicas ou

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01

nucleotídicas; reagentes bioquímicos utilizados para

[730] 申請人 Requerente : 浦易（上海）生物技術股份有限公

fins não médicos; preparações bioquímicas e biológi-

司

cas para utilização na indústria, ciência e investigação;

地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區李時珍路

bioquímicos, nomeadamente, anticorpos monoclonais

396號1幢2206室

para uso científico ou de investigação in vitro; bioquí-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

micos, nomeadamente, polinucleótidos para fins cien-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

tíficos e de investigação in vitro e in vivo; preparações

[511]

類別 Classe : 10

químicas para fins científicos; kits de ensaio químico

[511]

產品 Produtos : 醫用支架；醫療器械和儀器；醫用導管；

para a expressão, amplificação, purificação e análise

耳鼻喉科器械；牙科設備和儀器；電療器械；衛生口罩；

de amostras biológicas para uso laboratorial ou de

由人造材料組成的外科移植物；矯形用物品；縫合材料。

investigação; produtos químicos para utilização na
indústria bioquímica e química; proteínas na forma de

[540] 商標 Marca :

matérias-primas para investigação científica e médica;
reagentes para utilização científica e de investigação;
reagentes para utilização em aparelhos científicos para
análises químicas ou biológicas; produtos químicos
para utilização na indústria e na ciência.
[210] 編號 N.º : N/198981

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01
[730] 申請人 Requerente : 浦易（上海）生物技術股份有限公
司
地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區李時珍路
396號1幢2206室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 10

[511]

產品 Produtos : 醫用支架；醫療器械和儀器；醫用導管；

[210] 編號 N.º : N/198987
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01
[730] 申請人 Requerente : Phase Scientific International
Limited
地址 Endereço : 1/F, Building 22E, Phase 3, Hong
Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong

耳鼻喉科器械；牙科設備和儀器；電療器械；衛生口罩；

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

由人造材料組成的外科移植物；矯形用物品；縫合材料。

segundo as leis de H.K.

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色、深藍色、黑色和白色，
如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/198986
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01
[730] 申請人 Requerente : Phase Scientific International
Limited
地址 Endereço : 1/F, Bu ilding 22E, Phase 3, Hong
Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparações de diagnóstico para fins
médicos; preparações de diagnóstico para fins veterinários; kits de diagnóstico compostos por reagentes e
ensaios de diagnóstico médico; reagentes e ensaios de
diagnóstico médico; reagentes de diagnóstico veterinário; preparações higiénicas sanitárias para fins médicos, segurança alimentar ou monitorização ambiental;
preparações veterinárias; preparações médicas; produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída
segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 1

[210] 編號 N.º : N/198988

[511]

產品 Produtos : Ensaios químicos para fins de investi-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01

gação; reagentes biológicos e químicos para fins médi-

[730] 申請人 Requerente : Phase Scientific International

cos ou veterinários; reagentes bioquímicos para detec-

Limited

澳門特別行政區公報——第二組

14450

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

地址 Endereço : 1/F, Bu ilding 22E, Phase 3, Hong

logia, virologia, imunologia, e bioquímica; serviços

Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong

de i nvestigação e desenvolv i mento e consu ltor ia

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

relacionada com o campo da química, genética, bio-

segundo as leis de H.K.

logia, virologia, imunologia e bioquímica; serviços de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

investigação e desenvolvimento científico; serviços de

[511]

類別 Classe : 9

laboratório de investigação biológica; serviços de la-

[511]

產品 Produtos : Microplacas biológicas [bio-chips]

boratório de investigação médica; serviços científicos

para fins de investigação ou científicos; instrumentos

e tecnológicos e investigação e serviços de concepção

de investigação laboratorial médica; aparelhos e ins-

relacionados com os mesmos; serviços de análise e in-

trumentos científicos; aparelhos e instrumentos de in-

vestigação industrial.

vestigação científica em laboratórios, nos domínios do

[540] 商標 Marca :

diagnóstico médico ou clínico, da segurança alimentar
e da monitorização ambiental.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/198991
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01
[730] 申請人 Requerente : Phase Scientific International
[210] 編號 N.º : N/198989

Limited

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01

地址 Endereço : 1/F, Building 22E, Phase 3, Hong

[730] 申請人 Requerente : Phase Scientific International

Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong

Limited

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

地址 Endereço : 1/F, Bu ilding 22E, Phase 3, Hong

segundo as leis de H.K.

Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[511]

類別 Classe : 44

segundo as leis de H.K.

[511]

服務 Serviços : Serviço de diagnóstico médico de do-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

enças humanas; serviço de diagnóstico médico de can-

[511]

類別 Classe : 10

cro do ovário, cancro do fígado, cancro do estômago,

[511]

產品 Produtos : Instrumentos de diagnóstico médico;

cancro do pâncreas, cancro do esófago, cancro color-

dispositivos de preparação de amostras para usos de

rectal, cancro do pulmão ou cancro da mama; serviços

diagnóstico médico; aparelhos e instrumentos médi-

de diagnóstico médico, de monitorização e de elabora-

cos, dentários e veterinários.

ção de relatórios médicos; serviços médicos; serviços

[540] 商標 Marca :

veterinários.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198990
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01

[210] 編號 N.º : N/198992

[730] 申請人 Requerente : Phase Scientific International

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01

Limited

[730] 申請人 Requerente : Phase Scientific International

地址 Endereço : 1/F, Bu ilding 22E, Phase 3, Hong

Limited

Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong

地址 Endereço : 1/F, Building 22E, Phase 3, Hong

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong

segundo as leis de H.K.

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Serviços de consultoria para terceiros

[511]

類別 Classe : 1

no campo da concepção, planeamento e implementa-

[511]

產品 Produtos : Ensaios químicos para fins de investi-

ção de projectos de gestão de investigação científica,

gação; reagentes biológicos e químicos para fins médi-

análise e testes no campo da química, genética, bio-

cos ou veterinários; reagentes bioquímicos para detec-
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[730] 申請人 Requerente : Phase Scientific International

nucleotídicas; reagentes bioquímicos utilizados para

Limited

fins não médicos; preparações bioquímicas e biológi-

地址 Endereço : 1/F, Building 22E, Phase 3, Hong

cas para utilização na indústria, ciência e investigação;

Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong

bioquímicos, nomeadamente, anticorpos monoclonais

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

para uso científico ou de investigação in vitro; bioquí-

segundo as leis de H.K.

micos, nomeadamente, polinucleótidos para fins cien-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

tíficos e de investigação in vitro e in vivo; preparações

[511]

類別 Classe : 10

químicas para fins científicos; kits de ensaio químico

[511]

產品 Produtos : Instrumentos de diagnóstico médico;

para a expressão, amplificação, purificação e análise

dispositivos de preparação de amostras para usos de

de amostras biológicas para uso laboratorial ou de

diagnóstico médico; aparelhos e instrumentos médicos, dentários e veterinários.

investigação; produtos químicos para utilização na
indústria bioquímica e química; proteínas na forma de

[540] 商標 Marca :

matérias-primas para investigação científica e médica;
reagentes para utilização científica e de investigação;
reagentes para utilização em aparelhos científicos para
análises químicas ou biológicas; produtos químicos
para utilização na indústria e na ciência.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198995
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01
[730] 申請人 Requerente : 李新陽
地址 Endereço : 中國河南省封丘縣城關鄉李家莊村101
號
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[210] 編號 N.º : N/198993
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01
[730] 申請人 Requerente : Phase Scientific International
Limited

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 肥皂；潔膚乳液；去漬劑；香精油；化妝
品；洗面奶；牙膏；熏香製劑（香料）；動物用化妝品；空

地址 Endereço : 1/F, Bu ilding 22E, Phase 3, Hong
Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

氣芳香劑。
[540] 商標 Marca :

segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : Preparações de diagnóstico para fins
médicos; preparações de diagnóstico para fins veterinários; kits de diagnóstico compostos por reagentes e
ensaios de diagnóstico médico; reagentes e ensaios de
diagnóstico médico; reagentes de diagnóstico veteriná-

[210] 編號 N.º : N/198996
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01
[730] 申請人 Requerente : 李新陽
地址 Endereço : 中國河南省封丘縣城關鄉李家莊村101

rio; preparações higiénicas sanitárias para fins médi-

號

cos, segurança alimentar ou monitorização ambiental;

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

preparações veterinárias; preparações médicas; produtos farmacêuticos.
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 貼劑；人用藥；油劑；消毒劑；營養補充
劑；淨化劑；動物用膳食補充劑；消滅有害動物製劑；衛
生巾；寵物尿布。

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/198994
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01
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[210] 編號 N.º : N/198997

[210] 編號 N.º : N/199000

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01

[730] 申請人 Requerente : 李新陽

[730] 申請人 Requerente : 李新陽

地址 Endereço : 中國河南省封丘縣城關鄉李家莊村101

地址 Endereço : 中國河南省封丘縣城關鄉李家莊村101

號

號

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 10

[511]

類別 Classe : 35

[511]

產品 P rodutos : 外科儀器和器械；按摩器械；醫療器械

[511]

服務 Serviços : 廣告；商業中介服務；替他人推銷；為廣

和儀器；理療設備；振動按摩器；醫療用超聲器械；醫用

告或推銷提供模特；人事管理諮詢；開發票；計算機數據

激光器；醫療器械箱；奶瓶；避孕套。

庫信息系統化；會計；自動售貨機出租；藥用、獸醫用、衛

[540] 商標 Marca :

生用製劑和醫療用品的零售服務。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/198998
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01
[730] 申請人 Requerente : 李新陽

[210] 編號 N.º : N/199001
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01
[730] 申請人 Requerente : 博頡（上海）管理諮詢有限公司
地址 E ndere ç o : 中國上海市嘉定區葉城路1288號6幢

地址 Endereço : 中國河南省封丘縣城關鄉李家莊村101

JT2453室

號

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : 肉；魚（非活）；水果罐頭；水果片；乾蔬
菜；牛奶製品；果凍；加工過的堅果；乾食用菌；豆腐製
品。

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 34

[511]

產品 Produtos : 電子煙和電子吸煙設備的有線汽化器；
生煙草或處理過的煙草；煙草產品包括雪茄、香煙、小
雪茄、捲煙用煙草、煙斗煙草、咀嚼煙草、鼻煙（煙草）、
克雷特克（煙草）、濕鼻煙（煙草）；煙草替代品（非藥
用）；吸煙用品，包括煙罩和煙嘴、香煙過濾器、煙草罐、
香煙盒、煙灰缸、煙斗、袖珍香煙包裝紙、打火機；火柴；
煙草棒、用於加熱的煙草製品、用於加熱香煙或煙草以
釋放含有尼古丁的氣溶膠供吸入的電子設備及其部件；
電子煙用液體尼古丁溶液；電子吸煙設備；電子煙；替代
傳統香煙的電子香煙；吸入含有尼古丁的氣溶膠的電子

[210] 編號 N.º : N/198999

裝置；吸煙者、煙草製品和煙草替代品的口腔汽化裝置；

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/01

電子吸煙用品；上述產品的零部件和附件；加熱的香煙

[730] 申請人 Requerente : 李新陽

和雪茄滅火器以及加熱的煙草棒；可充電電子煙盒。

地址 Endereço : 中國河南省封丘縣城關鄉李家莊村101

[540] 商標 Marca :

號
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 P roduto s : 咖啡；茶；茶飲料；甜食；蛋糕；主要由
米製成的凍乾食品；穀類製品；麵條；以米為主的零食小
吃；冰淇淋。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199007
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/04
[730] 申請人 Requerente : 廣州北瞑眼鏡有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省廣州市花都區獅嶺大道西91
號之六802房
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para desporto; coletes; roupa interior; mitenes; roupas

[511]

類別 Classe : 9

exteriores; casacos; casacos [vestuário]; vestuário para

[511]

產品 Produtos : 護目鏡；眼鏡；眼鏡片；眼鏡框；眼鏡架；

criança; t-shirts; calções; meias sem pé; camisolas sem

體育用頭盔；騎行眼鏡；滑雪鏡；安全頭盔；太陽鏡。

alças (tops); ceroulas; camisolas [vestuário]; collants

[540] 商標 Marca :

[meias].
[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2022/02/16，歐洲聯盟 União Euro[210] 編號 N.º : N/199010

peia，編號N.º 018655712

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/04
[730] 申請人 Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

[210] 編號 N.º : N/199012

地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/04

國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

[730] 申請人 Requerente : 正在經典有限公司

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

OVER THE CLASSIC COMPANY LIMITED

[511]

類別 Classe : 24

地址 Endereço : 香港九龍觀塘成業街27號日昇中心7樓

[511]

產品 Produtos : Têxteis e sucedâneos de têxteis; maté-

703H室

rias têxteis revestidas; produtos têxteis para confecio-

703H, 7/F, Su nbea m C ent re, 27 Sh i ng Yip St reet,

nar artigos de vestuário; tecidos impermeáveis para

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

uso no fabrico de vestuário; matérias têxteis para uso

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

no fabrico de vestuário de desporto; artigos têxteis à

segundo as leis de H.K.

peça impermeáveis.

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 P rodutos : 眼鏡和太陽眼鏡配件；美感眼鏡；防眩
眼鏡；防眩光眼鏡；防眩光眼鏡和太陽鏡及其零件；太
陽眼鏡和眼鏡的專用盒和掛繩；眼鏡和太陽眼鏡的專用

[300] 優先權 Prioridade : 2022/02/16，歐洲聯盟 União Euro-

盒、鏈條、掛繩和框；眼鏡鏈；眼鏡掛繩；眼鏡框；眼鏡

peia，編號N.º 018655712

盒；眼鏡和太陽眼鏡用盒；眼鏡；太陽鏡。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199011
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/04
[730] 申請人 Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

[511]
[511]

地址 Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

[210] 編號 N.º : N/199013

國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/04

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 正在經典有限公司

類別 Classe : 25

OVER THE CLASSIC COMPANY LIMITED

產品 Produtos : Vestuário; chapelaria; vestuário de

地址 Endereço : 香港九龍觀塘成業街27號日昇中心7樓

atletismo; calções de banho; fatos de banho; roupões

703H室

de banho; biquínis; calças de fato; calças de atletismo;

703H, 7/F, Su nbea m C ent re, 27 Sh i ng Yip St reet,

lenços de pôr ao pescoço; luvas [vestuário]; casacos de

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

desporto; casacos de uniforme; casacos em materiais

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

não rígidos para atividades no exterior; casacos acol-

segundo as leis de H.K.

choados [vestuário]; bermudas de treino; saias; roupa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

interior de desporto; camisas de manga curta; camiso-

[511]

類別 Classe : 9

lões para desporto; macacões; lenços de bolso; camisas

[511]

產品 P rodutos : 眼鏡和太陽眼鏡配件；美感眼鏡；防眩

de gola alta; vestuário para a chuva; lenços de pescoço;

眼鏡；防眩光眼鏡；防眩光眼鏡和太陽鏡及其零件；太

camisolas desportivas; vestuário de praia; maillots

陽眼鏡和眼鏡的專用盒和掛繩；眼鏡和太陽眼鏡的專用

desportivos; sutiãs desportivos; leggings para despor-

盒、鏈條、掛繩和框；眼鏡鏈；眼鏡掛繩；眼鏡框；眼鏡

to; meias de desporto; sweat-shirts (pulôveres); t-shirts

盒；眼鏡和太陽眼鏡用盒；眼鏡；太陽鏡。
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[540] 商標 Marca :
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地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區三灶科技工業
園星漢路19號
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199014

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 人用藥；維生素製劑；維生素補充片；營
養補充劑；礦物質膳食補充劑；淨化劑；動物用膳食補充

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/04

劑；殺蟲劑；消毒紙巾；外科敷料；嬰兒食品；醫用營養

[730] 申請人 Requerente : 河南惠萬家食品有限公司
地址 Endereço : 中國河南省焦作市武陟縣西陶鎮西陶村
新洛路口南側

品。
[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 P rodutos : 肉；培根；家禽（非活）；魚（非活）；肉
罐頭；豬肉食品；肉汁；凍乾肉；腌製肉；肉脯；加工過的
魚子；加工過的堅果；速凍菜；蛋；牛奶製品；食用油脂；
以果蔬為主的零食小吃；乾食用菌；豆腐製品；以水果為

[210] 編號 N.º : N/199033
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05
[730] 申請人 Requerente : 湯臣倍健股份有限公司
BYHEALTH CO., LTD.

主的零食小吃；水產罐頭。

地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區三灶科技工業

[540] 商標 Marca :

園星漢路19號
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : 食用燕窩；魚製食品；以果蔬為主的零食
小吃；湯；奶昔；奶製品；食用油脂；果凍；烹飪用蛋白；

[210] 編號 N.º : N/199015
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/04
[730] 申請人 Requerente : 欒川縣宏基礦業有限公司

以水果為主零食小吃；奶粉。
[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 中國河南省洛陽市欒川縣赤土店鎮赤土
店村
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 6

[511]

產品 Produtos : 鉬鐵；鎢鐵；鉬；未加工或半加工的鉛；
鋅；鎢；鎢粉；鋅粉；未加工或半加工銅；金屬礦石；裝

[210] 編號 N.º : N/199034
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05
[730] 申請人 Requerente : 湯臣倍健股份有限公司
BYHEALTH CO., LTD.

卸用金屬貨盤；金屬標誌牌；普通金屬塑像；方鉛礦（礦

地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區三灶科技工業

石）；鐵礦石；金屬紀念碑；動物掛鈴；保險箱（金屬或非

園星漢路19號

金屬）；未加工或半加工的鑄鐵；鈦。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : 咖啡；茶；糖；糖果；蛋糕；盒飯；穀類製
品；方便麵；以穀物為主的零食小吃；冰淇淋；調味品。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199032
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[210] 編號 N.º : N/199035

[730] 申請人 Requerente : 湯臣倍健股份有限公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

BYHEALTH CO., LTD.

[730] 申請人 Requerente : 湯臣倍健股份有限公司
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[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區三灶科技工業
園星漢路19號
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 Produtos : 啤酒；無酒精果汁；無酒精果汁飲料；無

[300] 優先權 P r ior idade : 2022/02/16，中國 C h i na，編號
N.º 62633937

酒精飲料；能量飲料；植物飲料；果昔；軟飲料；富含蛋白

[210] 編號 N.º : N/199038

質的運動飲料；製飲料用糖漿。

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : 華為雲計算技術有限公司
地址 Endereço : 貴州省貴安新區黔中大道交興功路華
為雲數據中心
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199036
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : 人臉識別設備；可下載的影像文件；可下
載的手機應用軟件；可下載的手機鈴音；可下載的計算機

[730] 申請人 Requerente : Innovation Modern Technology

應用軟件；可下載的音樂文件；頭戴式虛擬現實裝置；安

Holding Ltd.

全令牌（加密裝置）；已錄製的計算機程序；平板電腦；

地址 Endereço : Intershore Chambers, Road Town,

數據處理設備；智能手機；電子信號發射器；筆記本電

Tortola, British Virgin Islands

腦；網絡通信設備；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens
Britânicas
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 空氣除臭劑；空氣淨化製劑；消毒劑；衛
生消毒劑；殺真菌劑；殺菌劑；淨化劑；驅蟲用香；驅蟲

載）；照相機（攝影）；芯片（集成電路）。
[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 P r ior idade : 2022/02/16，中國 C h i na，編號

劑；嬰兒用紙尿褲；嬰兒用尿布；失禁用尿布；外科用紗

N.º 62633899

布；敷料紗布；醫用棉；消毒棉。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199039
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05
[730] 申請人 Requerente : 華熙生物科技股份有限公司
BLOOM AGE BIOT EC H NOLOGY COR POR ATION LIMITED
地址 Endereço : 中國山東省濟南市高新技術開發區天辰

[210] 編號 N.º : N/199037

大街678號

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

No. 678 Tianchen St., High-Tech Development Zone,

[730] 申請人 Requerente : 華為雲計算技術有限公司

Jinan 250101, Shandong, China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

地址 Endereço : 貴州省貴安新區黔中大道交興功路華

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

為雲數據中心
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

類別 Classe : 3

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 P rodutos : 非藥用護膚精華；潔膚乳液；皮膚清潔

[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : 計算機軟件設計；計算機軟件更新；恢復

水；防曬霜；不含藥物的漱口水；身體乳液（化妝品）；彩

計算機數據；計算機軟件維護；計算機系統分析；計算

妝化妝品；化妝棉。

機軟件安裝；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉
換）；網絡服務器出租；計算機病毒的防護服務；提供互
聯網搜索引擎；計算機系統遠程監控；遠程數據備份；電
子數據存儲；雲計算；外包商提供的信息技術服務；手機
解鎖；數據加密服務；軟件即服務（SaaS）。

製劑；美容面膜；化妝品；面霜；非醫用按摩凝膠；卸妝

[540] 商標 Marca :

澳門特別行政區公報——第二組

14456

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

[210] 編號 N.º : N/199040

子；衣架；非金屬台階（梯子）；傢俱非金屬腳輪；傢俱用

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

非金屬附件；非金屬、非橡膠製門擋；非金屬鉚釘；非金

[730] 申請人 Requerente : 李洪奎

屬螺母；非金屬鎖（非電）；非金屬製鑰匙圈；棺材；非金

地址 Endereço : 中國重慶市彭水縣鬱山鎮新中4組

屬鉗工台；家庭愛畜窩；繡花棚架；非紡織品製窗簾圈；

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

非金屬識別板；非金屬閥（非機器零件）；非金屬裝卸貨

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

盤；非金屬製身份識別手環；非金屬繫船浮標；非金屬工

[511]

類別 Classe : 30

具箱（空）。

[511]

產品 Produtos : （意式）麵食；餅乾；糖果；咖啡；蛋糕；

[540] 商標 Marca :

茶；調味品；蜂蜜；麵條；燕麥片。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199043
[210] 編號 N.º : N/199041

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[730] 申請人 Requerente : 歐夫懷特有限責任公司
OFF-WHITE, LLC

[730] 申請人 Requerente : 李洪奎
地址 Endereço : 中國重慶市彭水縣鬱山鎮新中4組

地址 Endereço : 美國10601紐約白原市#100漢密頓大街

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

360號

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

360 Hamilton Ave., #100, W hite Plains, N Y 10601,

[511]

類別 Classe : 35

United States

[511]

服務 Ser v iços : 特許經營的商業管 理；為零售目的在通

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

訊媒體上展示商品；計算機網絡上的在線廣告；替他人

活動 Actividade : 商業 comercial

採購（替其他企業購買商品或服務）；廣告宣傳；商業管

[511]

類別 Classe : 20

理 顧問；組織商業或廣告展覽；為消費者提供商業信息

[511]

產品 Produtos : 家具；凳子；嬰兒學步車；木、蠟、石膏或

和建議（消費者建議機構）；飯店商業管理；市場分析。
[540] 商標 Marca :

塑料藝術品；木、蠟、石膏或塑料像；枕頭；軟墊；床；床
墊；室內百葉窗（遮陽）（傢俱）；匾額；人體模型；個人用
扇（非電動）；相框；木製容器；塑料包裝容器；非金屬製
紙巾分配盒；信箱（非金屬、非磚石）；非金屬製手持式
旗竿；填充動物標本；貝殼；海泡石；鏡子（玻璃鏡）；竹
子；衣架；非金屬台階（梯子）；傢俱非金屬腳輪；傢俱用
非金屬附件；非金屬、非橡膠製門擋；非金屬鉚釘；非金

[210] 編號 N.º : N/199042

屬螺母；非金屬鎖（非電）；非金屬製鑰匙圈；棺材；非金

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

屬鉗工台；家庭愛畜窩；繡花棚架；非紡織品製窗簾圈；

[730] 申請人 Requerente : 歐夫懷特有限責任公司

非金屬識別板；非金屬閥（非機器零件）；非金屬裝卸貨

OFF-WHITE, LLC

盤；非金屬製身份識別手環；非金屬繫船浮標；非金屬工

地址 Endereço : 美國10601紐約白原市#100漢密頓大街

具箱（空）。

360號

[540] 商標 Marca :

360 Hamilton Ave., #100, W hite Plains, N Y 10601,
United States
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 20

[511]

產品 Produtos : 家具；凳子；嬰兒學步車；木、蠟、石膏或
塑料藝術品；木、蠟、石膏或塑料像；枕頭；軟墊；床；床

[210] 編號 N.º : N/199045

墊；室內百葉窗（遮陽）（傢俱）；匾額；人體模型；個人用

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

扇（非電動）；相框；木製容器；塑料包裝容器；非金屬製

[730] 申請人 Requerente : TOTO LTD.

紙巾分配盒；信箱（非金屬、非磚石）；非金屬製手持式

地址 Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

旗竿；填充動物標本；貝殼；海泡石；鏡子（玻璃鏡）；竹

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan
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國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

carne; pratos preparados essencialmente à base de bo-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

linhos de peixe, legumes, ovos cozidos, e caldos (oden).

[511]

類別 Classe : 11

[511]

產品 Produtos : Banheiras; casas de banho prefabrica-

[540] 商標 Marca :

das (instalações sanitárias); divisórias de duche, nomeadamente, cabines para duche; chuveiros.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199046

[210] 編號 N.º : N/199048

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[730] 申請人 Requerente : TOTO LTD.

[730] 申請人 Requerente : Pan Pacific International Holdings

地址 Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

Corporation

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

地址 Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

Japan

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[511]

類別 Classe : 11

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

產品 Produtos : Torneiras; chuveiros; válvulas enquan-

[511]

類別 Classe : 30

to partes de instalações sanitárias; válvulas controla-

[511]

產品 Produtos : Arroz; onigiri [bolas de arroz]; pratos

das manualmente e automáticas, enquanto partes de

preparados essencialmente à base de arroz; almoços

instalações sanitárias; válvulas de mistura [torneiras]

embalados compostos por arroz, com adição de carne,

para banheiras e chuveiros; sistemas e instalações de

peixe ou legumes; sushi; pratos preparados de arroz;

duche.

café; chá, cacau e sucedâneos do café; arroz, massas
alimentares e talharim [massas com ovos]; tapioca e

[540] 商標 Marca :

sagú; farinha e preparações à base de cereais; pão,
produtos de pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e outros gelados alimentares; açúcar,
mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal,
[210] 編號 N.º : N/199047

temperos, especiarias, ervas em conserva; vinagre,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

molhos e outros condimentos; gelo [água congelada].

[730] 申請人 Requerente : Pan Pacific International Holdings

[540] 商標 Marca :

Corporation
地址 Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,
Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : Pickles [picles]; pickles de fruta e
legumes; pickles de legumes em vinagre; pickles de

[210] 編號 N.º : N/199049

legumes em molho de soja fruta e legumes prepara-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

dos; carne para consumo humano [fresca, refrigerada

[730] 申請人 Requerente : Pan Pacific International Holdings

ou congelada]; produtos de carne processada; sopas e

Corporation

caldos, extractos de carne; peixes, aves e caça; frutas e

地址 Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,

legumes conservados, congelados, secos e cozinhados;

Japan

geleias, compotas, doces de frutos; ovos; leite, queijo,

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; gorduras

活動 Actividade : 商業 comercial

comestíveis; refeições de carne pré-confecionadas;

[511]

類別 Classe : 32

pratos de peixe; refeições preparadas à base de legu-

[511]

產品 Produtos : Bebidas de frutos [smoothies]; bebidas

mes; refeições preparadas que contêm [principalmente]

gaseificadas sem álcool [bebidas refrescantes]; bebidas
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à base de soro de leite; sumos; cerveja; águas minerais

[210] 編號 N.º : N/199052

e gasosas e outras bebidas sem álcool; xaropes e outras

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

preparações não alcoólicas para fazer bebidas.

[730] 申請人 Requerente : Pan Pacific International Holdings

[540] 商標 Marca :

Corporation
地址 Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,
Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : Serviços de restauração de refeições
e bebidas; serviços de fornecimento de alimentos e
bebidas para fora (takeaway) ou restauração; serviços

[210] 編號 N.º : N/199050

de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

temporário; serviços de cafés; serviços de cafeterias;

[730] 申請人 Requerente : Pan Pacific International Holdings

serviços de cantinas [refeitórios].

Corporation

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,
Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho;
publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de trabalhos administrativos.

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199054
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05
[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.
地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA
30360, United States of America
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de marketing.

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/199051
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05
[730] 申請人 Requerente : Pan Pacific International Holdings
Corporation
地址 Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo,
Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[210] 編號 N.º : N/199055
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05
[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.
地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA

活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 40

[511]

服務 Serviços : Transformação de alimentos.

[540] 商標 Marca :

30360, United States of America
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de marketing.

[540] 商標 Marca :
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[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA

[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.

30360, United States of America

地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

30360, United States of America

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[511]

類別 Classe : 35

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

服務 Serviços : Serviços de marketing.

[511]

類別 Classe : 35

[540] 商標 Marca :

[511]

服務 Serviços : Serviços de marketing.

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul,
branca e preta tal como representado na figura.
[210] 編號 N.º : N/199057

[210] 編號 N.º : N/199060

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.

[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.

地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA

地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA

30360, United States of America

30360, United States of America

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 35

[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de marketing.

[511]

服務 Serviços : Serviços de marketing.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199061
[210] 編號 N.º : N/199058
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05
[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.
地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA

[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.

30360, United States of America

地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

30360, United States of America
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de marketing.

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de marketing.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199062
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05
[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.
[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul,

地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA

branca e preta tal como representado na figura.

30360, United States of America
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199059
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[511]

類別 Classe : 35
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[730] 申請人 Requerente : 深圳伍陸文化創意有限公司

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區蓮花街道福中
社區福中一路2009號當代藝術與城市規劃館二層B209
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199063

[511]

類別 Classe : 28

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[511]

產品 Produtos : 釣魚用具；遊戲器具；玩具；桌遊器具；
運動用球；鍛煉身體器械；射箭用器具；體育活動器械；

[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.
地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA

護脛（體育用品）；聖誕樹用裝飾品（燈、蠟燭和糖果除

30360, United States of America

外）。

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de marketing.

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/199069
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05
[730] 申請人 Requerente : 深圳伍陸文化創意有限公司
[210] 編號 N.º : N/199064

地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區蓮花街道福中

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

社區福中一路2009號當代藝術與城市規劃館二層B209

[730] 申請人 Requerente : DREAMWELL, LTD.

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA
30360, United States of America

[511]

類別 Classe : 42

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[511]

服務 Serviços : 平面美術設計；工業品外觀設計；材料測
試；多媒體產品的設計和開發；建築學服務；質量控制；

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]
[511]

藝術品鑒定；服裝設計；軟件即服務（SaaS）；技術研究。

類別 Classe : 35
服務 Serviços : Serviços de marketing.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199067
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05
[730] 申請人 Requerente : 深圳伍陸文化創意有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區蓮花街道福中

[210] 編號 N.º : N/199072
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : 中國雷神科技集團有限公司
地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝商業中

社區福中一路2009號當代藝術與城市規劃館二層B209

心6樓V室

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 P rodutos : 動畫片；可下載的計算機應用軟件；投
幣啟動設備用機械裝置；量具；智能手機；測量器械和儀
器；視聽教學儀器；個人用防事故裝置；眼鏡；電池。

[540] 商標 Marca :

segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 11

[511]

產品 Produtos : 醫用消毒設備；消毒器；消毒設備；空氣
過濾設備；氣體淨化裝置；消毒碗櫃；空氣淨化裝置和機
器；空氣消毒器；水淨化設備和機器；空氣或水處理用電
離設備。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199068
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/199073

[511]

14461

產品 Produtos : 醫藥製劑；獸醫用製劑；治療用或醫用營

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

養製劑；醫用營養食物；營養補充劑；治療用或醫用營養

[730] 申請人 Requerente : 中國雷神科技集團有限公司

製劑；嬰兒食品；動物用膳食補充劑；醫用藥膏；牙填料；

地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝商業中

牙醫用造型蠟；消毒劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑；

心6樓V室

除莠劑；人用藥；藥品；補藥；醫用營養品。

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

[540] 商標 Marca :

segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 11

[511]

產品 Produtos : 醫用消毒設備；消毒器；消毒設備；空氣
過濾設備；氣體淨化裝置；消毒碗櫃；空氣淨化裝置和機

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。

器；空氣消毒器；水淨化設備和機器；空氣或水處理用電
離設備。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199076
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.
地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 -

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。

1205, Cayman Islands
國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

[210] 編號 N.º : N/199074
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : 中國雷神科技集團有限公司
地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝商業中
心6樓V室
國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 11

[511]

產品 Produtos : 醫用消毒設備；消毒器；消毒設備；空氣
過濾設備；氣體淨化裝置；消毒碗櫃；空氣淨化裝置和機
器；空氣消毒器；水淨化設備和機器；空氣或水處理用電
離設備。

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Software informático relacionado com
linguagens de programação informática; software informático relacionado com chamada remota de procedimento (RPC); software informático relacionado com
linguagens de programação de procedimentos para
uso com chamada remota de procedimento (RPC);
software informático para aplicações de rede que usam
chamada remota de procedimento (RPC); ferramentas
de programação informática para o desenvolvimento
de aplicações de rede que usam chamada remota de
procedimento (RPC); software informático; programas de computador; programas de computador descarregáveis; software de desenvolvimento de programas
de computador; aplicações de software para negócios;
software informático de aplicação; aplicação de programas de computador descarregáveis; software aplica-

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。

tivo descarregável para telefones inteligentes; software
informático de aplicação para computadores; software
informático para o rastreio de alterações e mudan-

[210] 編號 N.º : N/199075

ças em programas de computador e para a gestão de

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

programas de desenvolvimento de projectos; software

[730] 申請人 Requerente : 寶和堂製藥廠有限公司

informático e ferramentas informáticas de desenvol-

[511]

地址 Endereço : 香港柴灣豐業街12號啓力工業中心11樓

vimento de software informático para a concepção e

B14室，B9室，7樓B3室

desenvolvimento de programas de software de código

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

aberto (OOS) e software informático proprietário; fer-

segundo as leis de H.K.

ramentas informáticas de desenvolvimento de software

活動 Actividade : 商業 comercial

para computadores; software informático de desenvol-

類別 Classe : 5

vimento de programas; software informático de desen-
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volvimento de aplicações; programas informáticos de

(R PC), software informático relacionado com lin-

ferramentas para desenvolvimento de programas in-

guagens de programação de procedimentos para uso

formáticos; programas informáticos relacionados com

com protocolos de chamada remota de procedimento

o desenvolvimento de aplicações, interface de usuários

(RPC), software informático para aplicações de rede

e para a programação de ferramentas e serviços rela-

que usam chamada remota de procedimento (RPC),

cionados; software informático de desenvolvimento de

ferramentas de programação informática para o desen-

ferramentas descarregáveis para a criação de software

volvimento de aplicações de rede que usam semântica

informático de aplicações móveis; software informá-

em chamada remota de procedimento (RPC), concep-

tico para utilização como interface de programação

ção e desenvolvimento de linguagens de programação

de aplicações (“API”); software informático para a

informática; concepção e desenvolvimento de software

criação de listas de informações, listas de “websites”

e hardware informático; instalação, actualização e

e listas de outras fontes de informações; software in-

manutenção de software informático; serviços infor-

formático para a construção de aplicações para a web;

máticos; fornecimento de software informático não

programas de computador para executar programas

descarregável; fornecimento de uso online temporá-

de desenvolvimento e programas de aplicação num

rio de software informático não descarregável para o

ambiente de desenvolvimento comum; hardware in-

desenvolvimento de software, rastreio de alterações

formático; equipamento de processamento de dados;

e mudanças em programas de computador e para a

periféricos informáticos, equipamento para entrada de

gestão de programas de desenvolvimento de projectos;

dados; equipamento para saída de dados, equipamento

fornecimento de uso online temporário de ferramen-

para armazenamento e equipamento de transmissão

tas para desenvolvimento de software informático não

de dados; software informático de gestão de dados e

descarregável; fornecimento de uso online temporário

de gestão de base de dados; software informático para

de software informático não descarregável para utili-

o desenvolvimento, compilação e execução de outros

zação como interface de programação de aplicações

programas informáticos; programas de computador

(“API”); fornecimento online de informação relacio-

para uso no desenvolvimento de programas informáti-

nada com o desenvolvimento e concepção de software

cos, linguagens de programação, caixas de ferramentas

informático e serviços informáticos relacionados;

informáticas e compiladores (de dados); publicações

consultoria no domínio da informática nomeadamente

electrónicas descarregáveis.

a análise, revisão, personificação, concepção, selec-

[540] 商標 Marca :

ção, implementação, optimização e uso de sistemas
informáticos de computadores para terceiros; serviços de apoio técnico relacionados com problemas de
programas informáticos; serviços de fornecimento de
apoio, de alerta e de informação técnica em áreas de

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, preto e
branco.

software informático através da internet; fornecimento
de informação online em áreas de software informático; software como serviço [SaaS]; plataformas como

[210] 編號 N.º : N/199077

um serviço [PaaS]; serviços de provedor de serviços

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

de aplicação (ASP); serviços de informação, aconse-

[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.

lhamento, e consultadoria relacionado com todos os

地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 -

acima mencionados.
[540] 商標 Marca :

1205, Cayman Islands
國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Criação, concepção, desenvolvimento, instalação, manutenção, reparação, actualização,

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, preto e
branco.

e redação de software informático relacionado com
linguagens de programação, software informático

[210] 編號 N.º : N/199078

relacionado com chamada remota de procedimento

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
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ambiente de desenvolvimento comum; hardware in-

[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.
地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

formático; equipamento de processamento de dados;

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 -

periféricos informáticos, equipamento para entrada de

1205, Cayman Islands

dados; equipamento para saída de dados, equipamento

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

para armazenamento e equipamento de transmissão

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de dados; software informático de gestão de dados e

[511]

類別 Classe : 9

de gestão de base de dados; software informático para

[511]

產品 Produtos : Software informático relacionado com

o desenvolvimento, compilação e execução de outros

linguagens de programação informática; software in-

programas informáticos; programas de computador

formático relacionado com chamada remota de proce-

para uso no desenvolvimento de programas informáti-

dimento (RPC); software informático relacionado com

cos, linguagens de programação, caixas de ferramentas

linguagens de programação de procedimentos para

informáticas e compiladores (de dados); publicações

uso com chamada remota de procedimento (RPC);

electrónicas descarregáveis.

software informático para aplicações de rede que usam

[540] 商標 Marca :

chamada remota de procedimento (RPC); ferramentas
de programação informática para o desenvolvimento
de aplicações de rede que usam chamada remota de
procedimento (RPC); software informático; programas de computador; programas de computador descar-

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, preto e
branco.

regáveis; software de desenvolvimento de programas
de computador; aplicações de software para negócios;
software informático de aplicação; aplicação de programas de computador descarregáveis; software aplica-

[210] 編號 N.º : N/199079

tivo descarregável para telefones inteligentes; software

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

informático de aplicação para computadores; software

[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.

informático para o rastreio de alterações e mudan-

地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

ças em programas de computador e para a gestão de

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 -

programas de desenvolvimento de projectos; software

1205, Cayman Islands

informático e ferramentas informáticas de desenvol-

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

vimento de software informático para a concepção e

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

desenvolvimento de programas de software de código

[511]

類別 Classe : 42

aberto (OOS) e software informático proprietário; fer-

[511]

服務 Serviços : Criação, concepção, desenvolvimen-

ramentas informáticas de desenvolvimento de software

to, instalação, manutenção, reparação, actualização,

para computadores; software informático de desenvol-

e redação de software informático relacionado com

vimento de programas; software informático de desen-

linguagens de programação, software informático

volvimento de aplicações; programas informáticos de

relacionado com chamada remota de procedimento

ferramentas para desenvolvimento de programas in-

(R PC), software informático relacionado com lin-

formáticos; programas informáticos relacionados com

guagens de programação de procedimentos para uso

o desenvolvimento de aplicações, interface de usuários

com protocolos de chamada remota de procedimento

e para a programação de ferramentas e serviços rela-

(RPC), software informático para aplicações de rede

cionados; software informático de desenvolvimento de

que usam chamada remota de procedimento (RPC),

ferramentas descarregáveis para a criação de software

ferramentas de programação informática para o desen-

informático de aplicações móveis; software informá-

volvimento de aplicações de rede que usam semântica

tico para utilização como interface de programação

em chamada remota de procedimento (RPC), concep-

de aplicações (“API”); software informático para a

ção e desenvolvimento de linguagens de programação

criação de listas de informações, listas de “websites”

informática; concepção e desenvolvimento de software

e listas de outras fontes de informações; software in-

e hardware informático; instalação, actualização e

formático para a construção de aplicações para a web;

manutenção de software informático; serviços infor-

programas de computador para executar programas

máticos; fornecimento de software informático não

de desenvolvimento e programas de aplicação num

descarregável; fornecimento de uso online temporá-
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rio de software informático não descarregável para o

software informático para aplicações de rede que usam

desenvolvimento de software, rastreio de alterações

chamada remota de procedimento (RPC); ferramentas

e mudanças em programas de computador e para a

de programação informática para o desenvolvimento

gestão de programas de desenvolvimento de projectos;

de aplicações de rede que usam chamada remota de

fornecimento de uso online temporário de ferramen-

procedimento (RPC); software informático; progra-

tas para desenvolvimento de software informático não

mas de computador; programas de computador descar-

descarregável; fornecimento de uso online temporário

regáveis; software de desenvolvimento de programas

de software informático não descarregável para utili-

de computador; aplicações de software para negócios;

zação como interface de programação de aplicações

software informático de aplicação; aplicação de pro-

(“API”); fornecimento online de informação relacio-

gramas de computador descarregáveis; software aplica-

nada com o desenvolvimento e concepção de software

tivo descarregável para telefones inteligentes; software

informático e serviços informáticos relacionados;

informático de aplicação para computadores; software

consultoria no domínio da informática nomeadamente

informático para o rastreio de alterações e mudan-

a análise, revisão, personificação, concepção, selec-

ças em programas de computador e para a gestão de

ção, implementação, optimização e uso de sistemas

programas de desenvolvimento de projectos; software

informáticos de computadores para terceiros; servi-

informático e ferramentas informáticas de desenvol-

ços de apoio técnico relacionados com problemas de

vimento de software informático para a concepção e

programas informáticos; serviços de fornecimento de

desenvolvimento de programas de software de código

apoio, de alerta e de informação técnica em áreas de

aberto (OOS) e software informático proprietário; fer-

software informático através da internet; fornecimento

ramentas informáticas de desenvolvimento de software

de informação online em áreas de software informá-

para computadores; software informático de desenvol-

tico; software como serviço [SaaS]; plataformas como

vimento de programas; software informático de desen-

um serviço [PaaS]; serviços de provedor de serviços

volvimento de aplicações; programas informáticos de

de aplicação (ASP); serviços de informação, aconse-

ferramentas para desenvolvimento de programas in-

lhamento, e consultadoria relacionado com todos os

formáticos; programas informáticos relacionados com

acima mencionados.

o desenvolvimento de aplicações, interface de usuários

[540] 商標 Marca :

e para a programação de ferramentas e serviços relacionados; software informático de desenvolvimento de
ferramentas descarregáveis para a criação de software
informático de aplicações móveis; software informático para utilização como interface de programação

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, preto e
branco.

de aplicações (“API”); software informático para a
criação de listas de informações, listas de “websites”
e listas de outras fontes de informações; software informático para a construção de aplicações para a web;

[210] 編號 N.º : N/199080

programas de computador para executar programas

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

de desenvolvimento e programas de aplicação num

[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.

ambiente de desenvolvimento comum; hardware in-

地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

formático; equipamento de processamento de dados;

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 -

periféricos informáticos, equipamento para entrada de

1205, Cayman Islands

dados; equipamento para saída de dados, equipamento

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

para armazenamento e equipamento de transmissão

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de dados; software informático de gestão de dados e

[511]

類別 Classe : 9

de gestão de base de dados; software informático para

[511]

產品 Produtos : Software informático relacionado com

o desenvolvimento, compilação e execução de outros

linguagens de programação informática; software in-

programas informáticos; programas de computador

formático relacionado com chamada remota de proce-

para uso no desenvolvimento de programas informáti-

dimento (RPC); software informático relacionado com

cos, linguagens de programação, caixas de ferramentas

linguagens de programação de procedimentos para

informáticas e compiladores (de dados); publicações

uso com chamada remota de procedimento (RPC);

electrónicas descarregáveis.
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[540] 商標 Marca :

14465

ção, implementação, optimização e uso de sistemas
informáticos de computadores para terceiros; serviços de apoio técnico relacionados com problemas de
programas informáticos; serviços de fornecimento de
apoio, de alerta e de informação técnica em áreas de

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, preto e

software informático através da internet; fornecimento

branco.

de informação online em áreas de software informático; software como serviço [SaaS]; plataformas como

[210] 編號 N.º : N/199081

um serviço [PaaS]; serviços de provedor de serviços

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

de aplicação (ASP); serviços de informação, aconse-

[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.

lhamento, e consultadoria relacionado com todos os
acima mencionados.

地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 -

[540] 商標 Marca :

1205, Cayman Islands
國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Criação, concepção, desenvolvimen-

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, preto e
branco.

to, instalação, manutenção, reparação, actualização,
e redação de software informático relacionado com
linguagens de programação, software informático

[210] 編號 N.º : N/199082

relaciodado com chamada remota de procedimento

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

(R PC), software informático relacionado com lin-

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司

guagens de programação de procedimentos para uso

Xiaomi Inc.

com protocolos de chamada remota de procedimento

地址 Endereço : 中國北京市海澱區西二旗中路33號院6

(RPC), software informático para aplicações de rede

號樓6層006號

que usam chamada remota de procedimento (RPC),

No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi

ferramentas de programação informática para o desen-

Road, Haidian District, Beijing, China

volvimento de aplicações de rede que usam semântica

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

em chamada remota de procedimento (RPC), concep-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

ção e desenvolvimento de linguagens de programação

[511]

類別 Classe : 9

informática; concepção e desenvolvimento de software

[511]

產品 Produtos : 手機攝像頭；數碼攝像頭；手機屏幕；智

e hardware informático; instalação, actualização e

能手機用顯示屏；A I攝像頭；攝像頭；個人電腦用攝像

manutenção de software informático; serviços infor-

頭；網絡攝像頭；手機；智能手機；揚聲器音箱；音箱；音

máticos; fornecimento de software informático não

響設備；電視機；電視顯示器；電視音響；激光投影電視

descarregável; fornecimento de uso online temporá-

套裝；激光投影電視；高清電視機；數字多媒體廣播電視

rio de software informático não descarregável para o

機；激光投影電視專用抗光屏；計算機；便攜式計算機專

desenvolvimento de software, rastreio de alterações

用包；穿戴式計算機；計算機軟件（已錄製）；可下載的

e mudanças em programas de computador e para a

計算機程序；計算機硬件；筆記本電腦；平板電腦；計算

gestão de programas de desenvolvimento de projectos;

機器；中央處理器（C PU）；已錄製的計算機遊戲軟件；

fornecimento de uso online temporário de ferramen-

計算機存儲裝置；交互式觸屏終端；可下載的手機應用

tas para desenvolvimento de software informático não

軟件；計算機外圍設備；數據處理設備；磁性編碼身份鑒

descarregável; fornecimento de uso online temporário

別手環；智能手環；智能手環腕帶；遠程臨場機器人；已

de software informático não descarregável para utili-

編碼磁卡；讀出器（數據處理設備）；掃描儀（數據處理

zação como interface de programação de aplicações

設備）；可下載的影像文件；可下載的音樂文件；可下載

(“API”); fornecimento online de informação relacio-

的手機鈴音；電子筆（視覺演示裝置）；電子出版物（可

nada com o desenvolvimento e concepção de software

下載）；電子字典；智能眼鏡（數據處理）；磁性數據介

informático e serviços informáticos relacionados;

質；磁性編碼信用卡；SI M卡；監視器（計算機硬件）；鼠

consultoria no domínio da informática nomeadamente

標墊；鼠標（計算機外圍設備）；具有人工智能的人形機

a análise, revisão, personificação, concepção, selec-

器人；與計算機連用的打印機；照片打印機；電子書；打
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印機和複印機用未填充的墨盒；觸摸屏用觸控筆；計算

自動指示器；胎壓測量器；運載工具用測速儀；非醫用診

機鍵盤；噴墨打印機；筆記本內膽包；智能手錶（數據處

斷設備；連線手環（測量儀器）；水質溶解性總固體檢測

理）；液晶顯示器；顯示器；數碼照片打印機；電腦專用

筆；溫濕度計；工具測量儀器；測壓儀器；溫度指示計；

包；已錄製的計算機程序；磁性身份識別卡；微處理機；

教學儀器；教學機器人；實驗室機器人；視聽教學儀器；

監視程序（計算機程序）；光盤；商品電子標籤；集成電

化學儀器和器具；電測量儀器；感應器（電）；運載工具

路卡；智能卡（集成電路卡）；計算器；U S B閃存盤；便

駕駛和控制模擬器；科學用探測器；光學器械和儀器；

攜式計算機；便攜式計算機用套；計算機屏幕專用保護

顯微鏡；放大鏡（光學）；天文學儀器及裝置；望遠鏡；

膜；安全令牌（加密裝置）；平板電腦用套；電子交互式

手機用U S B線；電話線；電源材料（電線、電纜）；數據

白板；個人數字助理（PDA）；已錄製的或可下載的計算

線；USB線；音頻連接線；電轉接線；汽車電線束；半導

機軟件平臺；可下載的計算機遊戲軟件；筆記本電腦專

體；集成電路用晶片；芯片 [集成電路]；汽車用電子控制

用支架；可下載的電子錢包；生物特徵識別卡；智能戒指

單元；電導體；電流換向器；磁性材料和器件；發光二極

（數據處理）；電子記事器；計步器；計數器；時間記錄

管（L ED）；電源適配器；電開關；電插頭；電源插座；電

裝置；郵戳檢查裝置；驗鈔機；信用卡終端機；投幣啓動

源插頭轉換器；傳感器；運動傳感器；溫度傳感器；紅外

設備用機械裝置；口述聽寫機；全息圖；驗手紋機；人臉

線傳感器；濕度傳感器；門窗傳感器；光照傳感器；浸水

識別裝置；複印機（照相、靜電、熱）；考勤鐘（時間記錄

漏水傳感器；高速充電插頭；無線開關（電）；墻壁開關

裝置）；體重秤；衡量器具；帶身體質量分析儀的秤；體

（電）；智能開關；分線器；插頭、插座和其他接觸器（電

脂秤；家用體脂秤；量具；測量用圓規；尺（量器）；電子

連接）；觸摸屏傳感器；觸摸傳感器；轉接插頭；警報器

公告牌；信號燈；手機專用支架；智能手機屏幕專用保

用傳感器；測溫度用傳感器；生物芯片傳感器；動作識別

護膜；手錶式智能手機；智能手機用殼；智能手機配件；

傳感器；電線圈；接線盒（電）；配電控制台（電）；電線

移動電話；手機帶；電話用成套免提工具；全球定位系統

連接物；電器接插件；車輛用泊車傳感器；視頻顯示屏；

（GPS）設備；內部通信裝置；對講機；導航儀器；穿戴式

觸摸屏；遙控裝置；光學纖維（光導纖維）；熱調節裝置；

行動追踪器；腕戴式智能電話；移動電話和智能手機零

工業遙控操作用電氣設備；整流用電力裝置；避雷針；避

件；移動電話和智能手機的支架、肩帶、臂帶、掛繩和夾

雷器；電解裝置；滅火設備；汽車用滅火設備；非醫用X

子；移動電話和智能手機的保護膜；電話機；發射器（電

光產生裝置和設備；安全頭盔；個人用防事故裝置；防護

信）；可視電話；電子通信設備、裝置和儀器；網絡路由

面罩；滑雪護目鏡；游泳護目鏡；游泳面罩；摩托車頭盔；

器；網關；手機用散熱器；路由器；手機用自拍杆；智能

潜水用護目鏡；滑雪鏡；滑雪頭盔；水下呼吸裝置；游泳

手機或相機用自拍單腳架；多功能網關；多模網關；藍牙

用鼻夾；防止事故和傷害用的摩托車手防護服；防事故、

防丟器；兒童電話手錶；W I F I放大器；電力線通訊數據

防輻射、防火用服裝；防眩光眼鏡；頭盔用面罩；潜水用

機（電力貓）；無線局域網控制器；電子導航和定位設備

水下通氣管；護目鏡；報警器；防盜報警器；聲音警報器；

和儀器；手機殼；分線盒（電）；無線電設備；手機屏幕

電子防盜裝置；生物指紋門鎖；智能鎖；門窺視孔（廣擴

專用保護膜；汽車導航裝置；汽車天線；攝像機；安全監

鏡）；電門鈴；火警報警器；烟霧探測器；水浸報警器；數

控機器人；運載工具用後視攝像頭；C D盤（音像）；耳

字門鎖；電鎖；聯鎖門用電子門禁裝置；眼鏡；太陽鏡；

機；投幣式自動點唱機；揚聲器；麥克風；便攜式媒體播

3D眼鏡；電池；電池充電器；無線充電器；USB充電器；

放器；音頻視頻接收器；錄音裝置；聲音傳送裝置；錄像

移動電源（可充電電池）；車載移動電話充電器；運載工

機；穿戴式視頻顯示器；頭戴式虛擬現實裝置；智能手

具用電池；汽車電池；汽車用蓄電池；動畫片；運動哨；裝

機用無線耳機；混音器；行車記錄儀；學習機（軟件）；翻

飾磁鐵；訓練動物用電子項圈；照蛋器；電栅欄；便攜式

譯機；電子圖書閱讀器；機頂盒；觸屏音箱；頭戴式視頻

遙控阻車器。

顯示器；雲台相機；後視鏡記錄儀；智能後視鏡；早教機

[540] 商標 Marca :

（軟件）；點讀筆；故事機（軟件）；卡片學習機（軟件）；
網絡機頂盒；藍牙耳機；便攜式攝像機的防水罩；數字
聲音處理器；收音機；降噪耳機；錄音機；頭戴式耳機；
數碼相框；嬰兒監控器；帶有圖書的電子發聲裝置；汽
車揚聲器；汽車音響設備；照相機 [攝影]；特製攝影設

[210] 編號 N.º : N/199083

備和器具箱；視頻投影機；濾光鏡（攝影）；放映設備；

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

照相器材架；自拍杆（手持單腳架）；投影儀；激光投影

[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司

儀；投影銀幕；多媒體投影儀；電影膠片的投影屏幕；照

Xiaomi Inc.

相取景器；光圈（攝影）；攝影用紫外線濾光鏡；照相機

地址 Endereço : 中國北京市海澱區西二旗中路33號院6

用三腳架；閃光燈（攝影）；自拍鏡頭；攝影器具包；測量

號樓6層006號

器械和儀器；測量裝置；室外空氣質量檢測儀；測距儀；

No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi

空氣分析儀器；濕度表；紅外探測器；運載工具輪胎低壓

Road, Haidian District, Beijing, China
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[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 產品展示；廣告；廣告宣傳；廣告材料出
租；廣告空間出租；在通信媒體上出租廣告時間；廣告代
理；為零售目的在通信媒體上展示商品；貨物展出；通過
體育賽事贊助推廣商品和服務；組織商業或廣告展覽；
忠誠度計劃和激勵計劃的組織、運作和監督；通過網站
提 供商業信息；提 供商業信息；民意測驗；價格比較服

[210] 編號 N.º : N/199085
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司
Xiaomi Inc.

務；商業研究；公共關係；工商管理輔助；為消費者提供

地址 Endereço : 中國北京市海澱區西二旗中路33號院6

商業信息和建議（消費者建議機構）；特許經營的商業管

號樓6層006號

理；市場營銷；進出口代理；替他人推銷；拍賣；為商品和

No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi

服務的買賣雙方提供在綫市場；職業介紹；計算機數據

Road, Haidian District, Beijing, China

庫信息系統化；替他人預訂電信服務；會計；自動售貨機

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

出租；尋找贊助；銷售展示架出租；藥用、獸醫用、衛生用
製劑和醫療用品的批發服務；藥用、獸醫用、衛生用製劑
和醫療用品的零售服務。
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Ser v iços : 多媒體產品的設計和開發；多媒體設備
編程；多媒體應用程序編程；虛擬現實軟件的設計和開
發；科學研究；替 他人研究和開發新產品；技術研究；
質量控制；質量檢測；測量；石油、天然氣和礦業領域的
勘探服務；化妝品研究；化學研究；生物學研究；氣象預

[210] 編號 N.º : N/199084
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : 小米科技有限責任公司
Xiaomi Inc.
地址 Endereço : 中國北京市海澱區西二旗中路33號院6
號樓6層006號
No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi
Road, Haidian District, Beijing, China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : 無人機攝像服務；音樂製作；音樂視頻製
作；錄像帶製作；電視節目製作；電影製作；教育；通過模
擬裝置進行的培訓服務；培訓；安排和組織學術討論會；
安排和組織會議；組織表演；組織文化活動；組織教育或
娛樂競賽；出借書籍的圖書館；流動圖書館；提供不可下
載的在線電子出版物；書籍出版；電子書籍和雜誌的在線

報；氣象信息；車輛性能檢測；工業品外觀設計；包裝設
計；電話設計；移動電話設計；室內設計；服裝設計；計
算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件維護；計算
機硬件設計和開發諮詢；恢復計算機數據；計算機系統
分析；計算機系統設計；計算機編程；手機軟件更新；手
機軟件設計；智能手機數據恢復；手機解鎖；軟件即服務
（S a a S）；計算機平臺的開發；托管計算機站（網站）；
平臺即服務(Pa a S)；替他人創建和維護網站；應用程序
提供商服務；提供在綫非下載軟件工具；雲計算；電子數
據存儲；遠程數據備份；服務器托管；計算機系統遠程
監控；數據加密服務；計算機病毒的防護服務；信息技術
諮詢服務；互聯網安全諮詢；把有形的數據或文件轉換
成電子媒體；提供互聯網搜索引擎；藝術品鑒定；平面美
術設計；廣告宣傳材料的平面設計；替他人稱量貨物；地
圖繪製服務；（人工降雨時）雲的催化；筆迹分析（筆迹
學）；名片設計；能耗記錄表出租。
[540] 商標 Marca :

出版；文字出版（廣告宣傳文本除外）；錄像帶發行；提
供不可下載在線視頻；視頻製作；廣播和電視節目製作；
翻譯；配字幕；攝影；通過視頻點播服務提供不可下載的
電視節目；提供不可下載的在線音樂；通過視頻點播服
務提供不可下載的電影；通過計算機網絡在線提供的遊

[210] 編號 N.º : N/199086

戲服務；娛樂服務；提供娛樂信息；俱樂部服務（娛樂或

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

教育）；在計算機網絡上提供在線虛擬現實遊戲；健身俱

[730] 申請人 Requerente : SAÚDE MODERNA LIMITA-

樂部（健身和體能訓練）；健身指導課程；玩具出租；遊

DA

戲器具出租；導遊服務；藝術展覽；提供博物館設施（表

地址 Endereço : 澳門北京街54號怡山怡海地下P座

演、展覽）；動物園服務；為藝術家提供模特服務；組織

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

彩票發行；室內水族池出租；組織抽獎。

segundo as leis de Macau
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活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199090

[511]

類別 Classe : 30

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

[511]

產品 Produtos : 非醫用保健品。

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia

[540] 商標 Marca :

Pty Ltd
地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85
Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia
國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 28

[511]

產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色，如圖所示。

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos
para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem

[210] 編號 N.º : N/199087

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

mesmos.

[730] 申請人 Requerente : Dr. Ing. h.c. F. Porcshe Aktienge-

[540] 商標 Marca :

sellschaft
地址 Endereço : Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany
國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199091

[511]

類別 Classe : 12

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

[511]

產品 Produtos : Veículos e suas peças.

[730] 申請人 Requerente : Stichting BDO
地址 Endereço : Philitelaan 73, 5617 AM Eindhoven,

[540] 商標 Marca :

The Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Software; aplicações (software); aplica-

[210] 編號 N.º : N/199089
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

ções móveis; publicações eletrónicas (descarregáveis).
[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : 愛慕股份有限公司
AIMER CO., LTD.
地址 Endereço : 中國北京市朝陽區望京開發區利澤中園
二區218、219號樓
No. 218-219 Bu i ld i ng, 2nd Blo ck L i zez hong y ua n,
Wangjing New Tech Dev. Zone, Chaoyang District,
Beijing, China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 廣告；貨物展出；商業櫥窗佈置；為廣告

[210] 編號 N.º : N/199092
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : Stichting BDO
地址 Endereço : Philitelaan 73, 5617 AM Eindhoven,
The Netherlands
國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

或銷售組織時裝展覽；進出口代理；推銷（替他人）；藝
術家演出的商業管理；商業場所搬遷；在計算機檔案中進
行數據檢索（替他人）；繪製帳單、帳目報表；自動售貨機
出租；尋找贊助。
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : Serviços de contabilidade; serviços
de contabilidade forense, incluindo determinação de
fraudes e investigação de fraudes; auditoria interna
e externa; contabilidade; investigação fiscal (contabilidade); elaboração de declarações fiscais; serviços administrativos e consultas relacionadas com os
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mesmos; consultas relacionadas com os serviços de

no domínio dos seguros e da gestão de riscos de segu-

secretariado; investigações em negócios comerciais;

ros; serviços de pensões; serviços de administração de

investigações comerciais de empresas e consultas

fundos de pensões; serviços de cobrança de dívidas;

comerciais relacionadas com empresas insolventes;

serviços fiduciários; fornecimento de informações no

assistência comercial relacionada com a incorporação

domínio dos seguros, questões financeiras e fiscais.

de empresas; fornecimento de informações comerciais

[540] 商標 Marca :

e em negócios comerciais, seja on-line ou não; análise
de custos e consultas relacionadas com os mesmos;
fornecimento de gestão comercial temporária para
uma organização, denominada gestão comercial interina; assistência e consultas na direção de negócios
comerciais; pesquisas de mercado, estudos de mercado

[210] 編號 N.º : N/199094

e análises de mercado; consultadoria em organização e

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

direção de negócios comerciais; consultoria comercial

[730] 申請人 Requerente : Stichting BDO

de negócios para empresas; consultoria no domínio

地址 Endereço : Philitelaan 73, 5617 AM Eindhoven,

da eficiência empresarial; consultoria no domínio do

The Netherlands

marketing; consultorias relacionadas com fusão de

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

empresas, aquisições, franchising, liquidação de em-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

presas e vendas de empresas; consultoria no domínio

[511]

類別 Classe : 45

da gestão de riscos comerciais e gestão de processos

[511]

服務 Serviços : Consulta no domínio do direito fiscal;

comerciais; gestão, selecção e recrutamento de pessoal;
destacamento de pessoal; consultoria no domínio de

serviços de arbitragem e mediação.
[540] 商標 Marca :

recursos humanos; consultoria em despedimento de
pessoal.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199095
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.
[210] 編號 N.º : N/199093

地址 Endereço : 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Finan-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

cial Centre, Singapore 049315

[730] 申請人 Requerente : Stichting BDO

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

地址 Endereço : Philitelaan 73, 5617 AM Eindhoven,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

The Netherlands

[511]

類別 Classe : 9

國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa

[511]

產品 Produtos : Programas de computador descarre-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

gáveis; aparelhos e instrumentos para gravação, trans-

[511]

類別 Classe : 36

missão, reprodução ou processamento de som, imagens

[511]

服務 Serviços : Avaliação fiscal; consultorias relacio-

ou dados; suportes gravados e descarregáveis, suportes

nadas com questões fiscais (sem ser contabilidade);

de gravação e armazenamento digitais ou analógicos

consultorias relacionadas com verificações de crédi-

em branco; computadores e dispositivos periféricos

to e verificações de devedores; serviços actuariais e

para computador; hardware e software para computa-

consultas relacionadas com os mesmos; serviços de

dor; programas de computador; aplicações de software

pesquisa financeira e fiscal; consultoria no domínio

(descarregáveis); aplicações móveis; aplicações de

do investimento; consultoria no domínio de subsídios

software informático descarregáveis para telemóveis,

(financeiros); consultoria na área de (obtenção de) fi-

computadores em forma de tablet e computadores per-

nanciamento e empréstimos; consultoria no domínio

mitem aos usuários acessar uma plataforma digital on-

do financiamento de empresas; consultoria no domínio

-line através da qual as contas são abertas e serviços

das questões financeiras e impostos; estimativas imo-

financeiros e de seguros interativos, além de ferra-

biliárias (avaliações); gestão de imóveis; consultoria

mentas e recursos financeiros; aplicação de software
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informático para telemóveis, tabletes, computadores

dados, mensagens e imagens por dispositivos eletrô-

portáteis e dispositivos electrónicos portáteis; publica-

nicos; programas de computador para acessar, nave-

ções electrónicas (descarregáveis); arquivos de áudio

gar, e pesquisar bancos de dados online; centros de

e / ou visuais descarregáveis; dispositivos de coleta de

comunicação de dados; software de mineração de da-

dados; software para coleta, análise, armazenamento

dos; aparelhos de segurança de dados; software EDP

e compartilhamento de dados; software para pesqui-

(processamento eletrônico de dados); programas de

sa, acesso, navegação, localização, compilação, inde-

computador para uso na prestação e gerenciamento de

xação, correlação, navegação, obtenção, download,

serviços de seguros, produtos e corretagem de seguros;

recebimento, codificação, decodificação, reprodução,

software para uso em conexão com gerenciamento e

armazenamento e / ou organização de texto, dados,

proteção contra fraudes; software para análise de da-

imagens, gráficos, áudio e vídeo em nível global rede

dos, que utiliza sistemas de aprendizado de máquina

de computadores; software de computador para jogos

e inteligência artificial; aparelhos de inteligência ar-

de vídeo; software informático para desporto; software

tificial; aparelhos de pagamento eletrónico; telefones

para o redireccionamento de dados de um armaze-

celulares, telefones inteligentes, dispositivos eletrôni-

namento de dados ou associado a um computador ou

cos digitais, fones de ouvido, e suas peças e acessórios;

servidor pessoal; software para criação, elaboração,

aparelhos biométricos de identificação e autenticação;

distribuição, download, transmissão, recebimento,

instrumentos biométricos eletrônicos; sistemas de

reprodução, edição, extração, codificação, decodifica-

controle de acesso para identificação e autenticação

ção, exibição, armazenamento e organização de texto,

biométrica; aparelhos e equipamentos criptográficos;

gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdo multimídia

software no domínio das funções de segurança de re-

e publicações eletrónicas (descarregáveis); software de

des criptográficas e de segurança de dados; software

sincronização de dados; software para formatação e

para sistemas biométricos para identificação e auten-

conversão de conteúdo, texto, obras visuais, obras de

ticação de pessoas; cartões de fidelidade, cartões de

áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ar-

incentivo, cartões de recompensa, cartões de oferta,

quivos, documentos e obras eletrônicas em um forma-

e cartões de clube, todos codificados ou magnéticos;

to compatível com dispositivos eletrônicos e computa-

cartões para armazenamento de dados electrónicos,

dores portáteis; software que permita o download e o

ópticos ou magnéticos para utilização como cartões de
fidelidade para clientes.

acesso a conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio,
obras audiovisuais, obras literárias, dados, arquivos,

[540] 商標 Marca :

documentos e trabalhos eletrônicos em um computador ou outro dispositivo eletrônico portátil; software
para download na natureza de aplicativo móvel para
computadores ou outro dispositivo eletrônico portátil;
software de navegador da web para dispositivos de comunicações móveis; software para transmissão, compartilhamento, recebimento, download, streaming,
exibição e transferência de conteúdo, texto, obras vi-

[210] 編號 N.º : N/199096

suais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literá-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

rias, dados, arquivos, documentos e obras eletrônicas

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

via dispositivos e computadores eletrônicos portáteis

地址 Endereço : 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Finan-

e computadores e computadores globais redes de co-

cial Centre, Singapore 049315

municação; software para mensagens e comunicações

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

online; aparelhos e instrumentos para comunicação

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de dados; aparelhos e dispositivos para leitura e pro-

[511]

類別 Classe : 36

cessamento de dados armazenados; aparelhos e ins-

[511]

服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos

trumentos para monitorizar redes de comunicação de

monetários; assuntos imobiliários; análise financeira;

dados; aparelhos para verificação de dados; hardware

mercado de transação de divisas; investimento de ca-

e software para gestão de bases de dados; programa de

pitais; investimentos de fundos; consultadoria finan-

computador relacionado com finanças, investimentos,

ceira; consultadoria em seguros; serviços de cartões de

informações comerciais, seguros, e transmissão de

débito; aconselhamento em matéria de endividamento;
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avaliações financeiras (seguros, bancos, imobiliário);

e / ou visuais descarregáveis; dispositivos de coleta de

serviços financeiros; avaliação fiscal; coletas de be-

dados; software para coleta, análise, armazenamento

neficência; informações financeiras; informações em

e compartilhamento de dados; software para pesqui-

seguros; empréstimos (finanças); serviços de caixas de

sa, acesso, navegação, localização, compilação, inde-

pagamento de reformas; patrocínio financeiro; servi-

xação, correlação, navegação, obtenção, download,

ços de cotações em bolsa; serviços de corretagem de

recebimento, codificação, decodificação, reprodução,

ações da bolsa de valores; serviços de garantias (cau-

armazenamento e / ou organização de texto, dados,

ções); serviços de gestão de capital; serviços de plane-

imagens, gráficos, áudio e vídeo em nível global rede

amento financeiro; serviços de investimento; serviços

de computadores; software de computador para jogos

de consultoria financeira; fornecimento de informação

de vídeo; software informático para desporto; software

fiscal; serviços financeiros associados a programas

para o redireccionamento de dados de um armaze-

de fidelidade ou esquemas de incentivos; serviços de

namento de dados ou associado a um computador ou

cartões de desconto e fidelidade; serviços de pagamen-

servidor pessoal; software para criação, elaboração,

to eletrónico; serviços de consultadoria, assessoria e

distribuição, download, transmissão, recebimento,

prestação de informações relacionadas com todos os

reprodução, edição, extração, codificação, decodifica-

supramencionados.

ção, exibição, armazenamento e organização de texto,

[540] 商標 Marca :

gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdo multimídia
e publicações eletrónicas (descarregáveis); software de
sincronização de dados; software para formatação e
conversão de conteúdo, texto, obras visuais, obras de
áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, arquivos, documentos e obras eletrônicas em um formato compatível com dispositivos eletrônicos e computadores portáteis; software que permita o download e o

[210] 編號 N.º : N/199097

acesso a conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

obras audiovisuais, obras literárias, dados, arquivos,

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

documentos e trabalhos eletrônicos em um computa-

地址 Endereço : 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Finan-

dor ou outro dispositivo eletrônico portátil; software

cial Centre, Singapore 049315

para download na natureza de aplicativo móvel para

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

computadores ou outro dispositivo eletrônico portátil;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

software de navegador da web para dispositivos de co-

[511]

類別 Classe : 9

municações móveis; software para transmissão, com-

[511]

產品 Produtos : Programas de computador descarre-

partilhamento, recebimento, download, streaming,

gáveis; aparelhos e instrumentos para gravação, trans-

exibição e transferência de conteúdo, texto, obras vi-

missão, reprodução ou processamento de som, imagens

suais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literá-

ou dados; suportes gravados e descarregáveis, suportes

rias, dados, arquivos, documentos e obras eletrônicas

de gravação e armazenamento digitais ou analógicos

via dispositivos e computadores eletrônicos portáteis

em branco; computadores e dispositivos periféricos

e computadores e computadores globais redes de co-

para computador; hardware e software para computa-

municação; software para mensagens e comunicações

dor; programas de computador; aplicações de software

online; aparelhos e instrumentos para comunicação

(descarregáveis); aplicações móveis; aplicações de

de dados; aparelhos e dispositivos para leitura e pro-

software informático descarregáveis para telemóveis,

cessamento de dados armazenados; aparelhos e ins-

computadores em forma de tablet e computadores per-

trumentos para monitorizar redes de comunicação de

mitem aos usuários acessar uma plataforma digital on-

dados; aparelhos para verificação de dados; hardware

-line através da qual as contas são abertas e serviços

e software para gestão de bases de dados; programa de

financeiros e de seguros interativos, além de ferra-

computador relacionado com finanças, investimentos,

mentas e recursos financeiros; aplicação de software

informações comerciais, seguros, e transmissão de

informático para telemóveis, tabletes, computadores

dados, mensagens e imagens por dispositivos eletrô-

portáteis e dispositivos electrónicos portáteis; publica-

nicos; programas de computador para acessar, nave-

ções electrónicas (descarregáveis); arquivos de áudio

gar, e pesquisar bancos de dados online; centros de
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comunicação de dados; software de mineração de da-

seguros; empréstimos (finanças); serviços de caixas de

dos; aparelhos de segurança de dados; software EDP

pagamento de reformas; patrocínio financeiro; servi-

(processamento eletrônico de dados); programas de

ços de cotações em bolsa; serviços de corretagem de

computador para uso na prestação e gerenciamento de

ações da bolsa de valores; serviços de garantias (cau-

serviços de seguros, produtos e corretagem de seguros;

ções); serviços de gestão de capital; serviços de plane-

software para uso em conexão com gerenciamento e

amento financeiro; serviços de investimento; serviços

proteção contra fraudes; software para análise de da-

de consultoria financeira; fornecimento de informação

dos, que utiliza sistemas de aprendizado de máquina

fiscal; serviços financeiros associados a programas

e inteligência artificial; aparelhos de inteligência ar-

de fidelidade ou esquemas de incentivos; serviços de

tificial; aparelhos de pagamento eletrónico; telefones

cartões de desconto e fidelidade; serviços de pagamen-

celulares, telefones inteligentes, dispositivos eletrôni-

to eletrónico; serviços de consultadoria, assessoria e

cos digitais, fones de ouvido, e suas peças e acessórios;

prestação de informações relacionadas com todos os

aparelhos biométricos de identificação e autenticação;

supramencionados.

instrumentos biométricos eletrônicos; sistemas de

[540] 商標 Marca :

controle de acesso para identificação e autenticação
biométrica; aparelhos e equipamentos criptográficos;
software no domínio das funções de segurança de redes criptográficas e de segurança de dados; software
para sistemas biométricos para identificação e autenticação de pessoas; cartões de fidelidade, cartões de
incentivo, cartões de recompensa, cartões de oferta,
e cartões de clube, todos codificados ou magnéticos;

[210] 編號 N.º : N/199099

cartões para armazenamento de dados electrónicos,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

ópticos ou magnéticos para utilização como cartões de

[730] 申請人 Requerente : Vitasoy International Holdings

fidelidade para clientes.

Limited

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New
Territories, Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída
segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : Leite à base de plantas; leite de planta;
leite à base de plantas e substitutos lácteos; bebidas de

[210] 編號 N.º : N/199098

leite; bebidas lácteas com elevado teor de leite; leite à

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

base de nozes; leite de arroz; bebidas à base de leite de

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

arroz; leite à base de legumes; leite de trigo; bebidas à

地址 Endereço : 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Finan-

base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas à base de

cial Centre, Singapore 049315

leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base de leite de

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

grãos; leite de coco; bebidas à base de leite de coco;

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

leite de amêndoas; bebidas à base de leite de amêndo-

[511]

類別 Classe : 36

as; leite de soja; bebidas à base de leite de soja; queijo

[511]

服務 Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos

à base de aveia; iogurte à base de aveia; conservas à

monetários; assuntos imobiliários; análise financeira;

base de aveia (produtos lácteos); pudins e sobremesas

mercado de transação de divisas; investimento de ca-

lácteos à base de aveia; dips à base de aveia (produtos

pitais; investimentos de fundos; consultadoria finan-

lácteos); produtos alimentares derivados de grãos,

ceira; consultadoria em seguros; serviços de cartões de

legumes, ervas, frutas ou vegetais (produtos lácteos);

débito; aconselhamento em matéria de endividamento;

substitutos lácteos; substitutos de produtos lácteos;

avaliações financeiras (seguros, bancos, imobiliário);

substitutos do leite contendo aveia; bebidas à base de

serviços financeiros; avaliação fiscal; coletas de be-

aveia para utilização como substituto do leite; bebidas

neficência; informações financeiras; informações em

à base de substitutos do leite; bebidas à base de aveia
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com sabor a fruta para utilização como substituto do

em pó; sal; maionese; sorvete; sucedâneos de gelado;

leite; bebidas à base de substitutos do leite contendo

gelado feito de substitutos do leite; gelado não lácteo;

café; substitutos do iogurte; substitutos do iogurte

gelado à base de aveia; gelado à base de soja; iogurte

contendo aveia; substituto do iogurte à base de aveia;

congelado feito de substitutos do leite; iogurte conge-

substitutos de natas ácidas; substitutos de natas ácidas

lado não lácteo; creme inglês; creme inglês à base de

contendo aveia; substitutos de natas; substitutos de

aveia; panquecas (crepes); waffles (gaufres); massa de

smetana (nata azeda); substitutos de nata contendo

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base

aveia; substitutos de smetana (nata azeda) contendo

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em

aveia; branqueador de café não à base de produtos lác-

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de

teos; nata e branqueador de café de cozinha à base de

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá

aveia; nata à base de vegetais; substitutos de manteiga;

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base

substitutos da margarina; substitutos da manteiga à

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de

base de aveia; substitutos das margarinas à base de

plantas.

aveia; sucedâneos de queijo; queijo à base de aveia;

[540] 商標 Marca :

substituto do leite em pó; iogurte; leites à base de
plantas carbonatadas; substitutos do leite carbonatados; carnes; peixe (não vivo); aves domésticas; geleias
comestíveis, doces (geleias), compotas; ovos; tofu; sub-produtos e aperitivos de tofu; tofu de beringela; tofu

[210] 編號 N.º : N/199101

de ovo.

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : Vitasoy International Holdings
Limited
地址 Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New
Territories, Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[210] 編號 N.º : N/199100

segundo as leis de H.K.

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : Vitasoy International Holdings
Limited

[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas

地址 Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto;

Territories, Hong Kong

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz;

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e sumos

segundo as leis de H.K.

de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas de er-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

vas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de legu-

[511]

類別 Classe : 30

mes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de grãos;

[511]

產品 Produtos : Café; bebidas à base de café; sucedâ-

xarope, pós, extractos, concentrados à base de soja, à

neos do café; bebidas à base de café contendo sucedâ-

base de frutas, à base de vegetais, à base de ervas, à

neos do leite; bebidas de cacau e chocolate; chá; bebi-

base de cereais, à base de legumes, à base de noz, e à

da à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; sagu; farinha

base de grãos e outros preparados para fazer bebidas

e preparações feitas a partir de cereais; preparações

não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; bebidas

feitas a partir de aveia; produtos alimentares deriva-

não-alcoólicas contendo sumos à base de plantas, no-

dos de cereais e grãos; alimentos e comida à base de

meadamente, sumos de grãos de soja, sumos de arroz,

aveia; farinha de aveia, flocos de aveia; cereais trans-

sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos de amên-

formados; cereais para pequeno-almoço; barras de

doa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; extractos não

cereais e barras energéticas; cereais em pó; flocos de

alcoólicos à base de plantas utilizadas na preparação

aveia; snacks à base de grãos; snacks à base de cereais;

de bebidas, nomeadamente extractos de grãos de soja,

snack e aperitivos feitos a partir de cereais; misturas

extractos de arroz, extractos de feijão preto, extractos

para bolos à base de aveia, misturas de biscoitos à base

de coco, extractos de amêndoa, extractos de sésamo,

de aveia; pão; biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e

e extractos de aveia; bebidas de sumo de plantas não-

confeitaria; gelados; mel; melaço; levedura, fermento

-alcoólicas, nomeadamente bebidas de soja, bebidas
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de arroz, bebidas de feijão preto, bebidas de coco,

aveia; substitutos de smetana (nata azeda) contendo

bebidas de amêndoa, bebidas de sésamo, e bebidas de

aveia; branqueador de café não à base de produtos lác-

aveia; bebidas à base de aveia (não sendo sucedâneos

teos; nata e branqueador de café de cozinha à base de

do leite); bebidas energéticas naturais à base de aveia;

aveia; nata à base de vegetais; substitutos de manteiga;

bebidas à base de aveia para o pequeno-almoço; bebi-

substitutos da margarina; substitutos da manteiga à

das de fruta à base de aveia; smoothies à base de aveia;

base de aveia; substitutos das margarinas à base de

refrigerantes; cerveja, cerveja leve (ale) e cerveja preta

aveia; sucedâneos de queijo; queijo à base de aveia;

(porter); água mineral, destilada e aerada; preparados

substituto do leite em pó; iogurte; leites à base de

para fazer bebidas; bebidas não alcoólicas.

plantas carbonatadas; substitutos do leite carbonatados; carnes; peixe (não vivo); aves domésticas; geleias

[540] 商標 Marca :

comestíveis, doces (geleias), compotas; ovos; tofu; sub-produtos e aperitivos de tofu; tofu de beringela; tofu
de ovo.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/199102
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : Vitasoy International Holdings
Limited
地址 Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New
Territories, Hong Kong

[210] 編號 N.º : N/199103

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

segundo as leis de H.K.

[730] 申請人 Requerente : Vitasoy International Holdings

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

Limited

[511]

類別 Classe : 29

地址 Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New

[511]

產品 Produtos : Leite à base de plantas; leite de planta;

Territories, Hong Kong

leite à base de plantas e substitutos lácteos; bebidas de

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

leite; bebidas lácteas com elevado teor de leite; leite à

segundo as leis de H.K.

base de nozes; leite de arroz; bebidas à base de leite de

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

arroz; leite à base de legumes; leite de trigo; bebidas à

[511]

類別 Classe : 30

base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas à base de

[511]

產品 Produtos : Café; bebidas à base de café; sucedâ-

leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base de leite de

neos do café; bebidas à base de café contendo sucedâ-

grãos; leite de coco; bebidas à base de leite de coco;

neos do leite; bebidas de cacau e chocolate; chá; bebi-

leite de amêndoas; bebidas à base de leite de amêndo-

da à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; sagu; farinha

as; leite de soja; bebidas à base de leite de soja; queijo

e preparações feitas a partir de cereais; preparações

à base de aveia; iogurte à base de aveia; conservas à

feitas a partir de aveia; produtos alimentares deriva-

base de aveia (produtos lácteos); pudins e sobremesas

dos de cereais e grãos; alimentos e comida à base de

lácteos à base de aveia; dips à base de aveia (produtos

aveia; farinha de aveia, flocos de aveia; cereais trans-

lácteos); produtos alimentares derivados de grãos,

formados; cereais para pequeno-almoço; barras de

legumes, ervas, frutas ou vegetais (produtos lácteos);

cereais e barras energéticas; cereais em pó; flocos de

substitutos lácteos; substitutos de produtos lácteos;

aveia; snacks à base de grãos; snacks à base de cereais;

substitutos do leite contendo aveia; bebidas à base de

snack e aperitivos feitos a partir de cereais; misturas

aveia para utilização como substituto do leite; bebidas

para bolos à base de aveia, misturas de biscoitos à base

à base de substitutos do leite; bebidas à base de aveia

de aveia; pão; biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e

com sabor a fruta para utilização como substituto do

confeitaria; gelados; mel; melaço; levedura, fermento

leite; bebidas à base de substitutos do leite contendo

em pó; sal; maionese; sorvete; sucedâneos de gelado;

café; substitutos do iogurte; substitutos do iogurte

gelado feito de substitutos do leite; gelado não lácteo;

contendo aveia; substituto do iogurte à base de aveia;

gelado à base de aveia; gelado à base de soja; iogurte

substitutos de natas ácidas; substitutos de natas ácidas

congelado feito de substitutos do leite; iogurte conge-

contendo aveia; substitutos de natas; substitutos de

lado não lácteo; creme inglês; creme inglês à base de

smetana (nata azeda); substitutos de nata contendo

aveia; panquecas (crepes); waffles (gaufres); massa de
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panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base

das de fruta à base de aveia; smoothies à base de aveia;

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em

refrigerantes; cerveja, cerveja leve (ale) e cerveja preta

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de

(porter); água mineral, destilada e aerada; preparados

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá
e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base

para fazer bebidas; bebidas não alcoólicas.
[540] 商標 Marca :

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de
plantas.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199107
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : Montres Tudor SA
[210] 編號 N.º : N/199104

地址 Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

Switzerland
國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[730] 申請人 Requerente : Vitasoy International Holdings

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

Limited
地址 Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New

[511]

類別 Classe : 14

Territories, Hong Kong

[511]

產品 Produtos : Artigos de relógios de parede e mesa

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

e relojoaria, nomedamente relógios, relógios de pul-

segundo as leis de H.K.

so, componentes para artigos de relógios de parede e

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

mesa e relojoaria e acessórios para artigos de relógios

[511]

類別 Classe : 32

de parede e mesa e relojoaria não incluídos noutras

[511]

產品 Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas

classes, relógios de parede e mesa e outros instrumen-

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto;

tos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz;

de parede e mesa e relojoaria), braceletes para reló-

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e sumos

gios, pulseiras para relógios, ponteiros de relógios (re-

de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas de er-

lógios de parede e mesa e relojoaria), caixas e estojos

vas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de legu-

para oferta de relógios de parede e mesa e relojoaria e

mes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de grãos;

artigos de joalharia, mecanismos e peças para relógios

xarope, pós, extractos, concentrados à base de soja, à

para os mesmos; artigos de joalharia; pedras preciosas

base de frutas, à base de vegetais, à base de ervas, à

e pedras semipreciosas; metais preciosos e suas ligas;

base de cereais, à base de legumes, à base de noz, e à

alfinetes (artigos de joalharia).

base de grãos e outros preparados para fazer bebidas

[540] 商標 Marca :

não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; bebidas
não-alcoólicas contendo sumos à base de plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos de arroz,
sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; extractos não
alcoólicos à base de plantas utilizadas na preparação

[210] 編號 N.º : N/199108

de bebidas, nomeadamente extractos de grãos de soja,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

extractos de arroz, extractos de feijão preto, extractos

[730] 申請人 Requerente : Montres Tudor SA

de coco, extractos de amêndoa, extractos de sésamo,

地址 Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva,

e extractos de aveia; bebidas de sumo de plantas não-

Switzerland

-alcoólicas, nomeadamente bebidas de soja, bebidas

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

de arroz, bebidas de feijão preto, bebidas de coco,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

bebidas de amêndoa, bebidas de sésamo, e bebidas de

[511]

類別 Classe : 14

aveia; bebidas à base de aveia (não sendo sucedâneos

[511]

產品 Produtos : Artigos de relógios de parede e mesa

do leite); bebidas energéticas naturais à base de aveia;

e relojoaria, nomedamente relógios, relógios de pul-

bebidas à base de aveia para o pequeno-almoço; bebi-

so, componentes para artigos de relógios de parede e
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mesa e relojoaria e acessórios para artigos de relógios

[210] 編號 N.º : N/199111

de parede e mesa e relojoaria não incluídos noutras

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

classes, relógios de parede e mesa e outros instrumen-

[730] 申請人 Requerente : Ajinomoto Co., Inc.

tos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios

地址 Endereço : 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,

de parede e mesa e relojoaria), braceletes para reló-

Tokyo, Japan

gios, pulseiras para relógios, ponteiros de relógios (re-

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

lógios de parede e mesa e relojoaria), caixas e estojos

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

para oferta de relógios de parede e mesa e relojoaria e

[511]

類別 Classe : 29

artigos de joalharia, mecanismos e peças para relógios

[511]

產品 Produtos : Sopas; sopas com massas alimentares;

para os mesmos; artigos de joalharia; pedras preciosas

misturas para sopas instantâneas; misturas de sopas

e pedras semipreciosas; metais preciosos e suas ligas;

instantâneas com massas alimentares; caldos de sopa.

alfinetes (artigos de joalharia).
[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 C ores de marca : Verde, laranja e preto,
como se apresenta na imagem.

[210] 編號 N.º : N/199109
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : Ajinomoto Co., Inc.
地址 Endereço : 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[210] 編號 N.º : N/199112
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : Ajinomoto Co., Inc.

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,

[511]

類別 Classe : 29

Tokyo, Japan

[511]

產品 Produtos : Sopas; sopas com massas alimentares;

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

misturas para sopas instantâneas; misturas de sopas

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

instantâneas com massas alimentares; caldos de sopa.
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : Massas alimentares; refeições embaladas constituídas principalmente por massas alimentares ou arroz; preparações à base de cereais; ravioli;
molhos para massas alimentícias; arroz; farinhas alimentares; temperos.

[210] 編號 N.º : N/199110

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : Ajinomoto Co., Inc.
地址 Endereço : 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[591] 商標顏色 C ores de marca : Verde, laranja e preto,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : Massas alimentares; refeições emba-

como se apresenta na imagem.

ladas constituídas principalmente por massas alimen-

[210] 編號 N.º : N/199113

tares ou arroz; preparações à base de cereais; ravioli;

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06

molhos para massas alimentícias; arroz; farinhas ali-

[730] 申請人 Requerente : De Beers UK Limited

mentares; temperos.

地址 Endereço : 17 Char terhouse Street, L ondon,

[540] 商標 Marca :

EC1N 6RA, United Kingdom
國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 14
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產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos

[511]

類別 Classe : 35

em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não

[511]

服務 Serviços : 為零售為目的在通訊媒體上展示商品；廣

incluídos noutras classes; artigos de joalharias e biju-

告；特許經營的商業管理；進出口代理；為他人推銷；市

terias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoaria e

場營銷；飯店的商業管理；計算機文檔管理；會計；銷售

instrumentos cronométricos.

展示架出租。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199114
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : De Beers UK Limited

[210] 編號 N.º : N/199118

地址 Endereço : 17 Char terhouse Street, L ondon,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/07

EC1N 6RA, United Kingdom

[730] 申請人 Requerente : 天浩倫國際企業有限公司

國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

地址 Endereço : 中國臺灣臺北市大安區忠孝東路4段197

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

號10樓之7

[511]

類別 Classe : 35

活動 Actividade : 商業 comercial

[511]

服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho e por gros-

[511]

類別 Classe : 41

so, serviços de publicidade e comercialização, tudo

[511]

服務 Ser v iços : 娛樂；演出；提供娛樂設施；音樂廳；俱

no sector de metais preciosos e suas ligas e artigos em

樂部服務（娛樂或教育）；娛樂信息；現場表演；組織舞

metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de

會；組織表演（演出）；提供娛樂場所；提供卡拉O K服

joalharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-precio-

務。

sas, instrumentos horológicos e cronométricos.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199115
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : 楊歡
地址 Endereço : 中國重慶市長壽區雙龍鎮天堂村2組95
號
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 31

[511]

產品 P ro duto s : 新鮮蔬菜；新鮮水果；新鮮漿果；活家
禽；活動物；新鮮的園藝草本植物；新鮮塊菌；新鮮土豆；
未加工過的堅果；動物飼料。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199119
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/07
[730] 申請人 Requerente : 天浩倫國際企業有限公司
地址 Endereço : 中國臺灣臺北市大安區忠孝東路4段197
號10樓之7
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 43

[511]

服務 Serviços : 自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；
快餐館；酒吧。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199116
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/06
[730] 申請人 Requerente : 楊歡
地址 Endereço : 中國重慶市長壽區雙龍鎮天堂村2組95
號

[210] 編號 N.º : N/199120

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/07

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : KOWA COMPANY, LTD.
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14478

地址 Endereço : 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Na-
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[540] 商標 Marca :

goya-shi, Aichi-ken, Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 10

[511]

產品 Produtos : Suportes médicos para as pernas; suportes médicos para os pés; suportes médicos para
os joelhos; suportes médicos para os braços; suportes

[210] 編號 N.º : N/199122
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/07
[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司
地址 Endereço : 中國上海市靜安區延安西路129號22層

médicos para os pulsos; suportes médicos para os om-

2209室

bros; suportes médicos para o corpo; suportes médicos

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

para os tornozelos; suportes médicos para as costas;
suportes médicos para os cotovelos; suportes médicos
para as barriga das pernas; suportes médicos para os
polegares; suportes para uso médico; artigos ortopédi-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 研磨劑；洗衣劑；香精油；香；香皂；非醫

cos; ligaduras de suporte para uso médico; artigos de

用洗浴製劑；梳洗用製劑；去污劑；拋光製劑；擦亮用劑；

malha para suporte médico; aparelhos e instrumentos

香料；化妝品；化妝棉；美容用凝膠眼貼；非醫用洗眼劑；

médicos; suportes para fins médicos.

美容面膜；潔牙劑；牙膏；動物用化妝品；空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199121
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/07

[210] 編號 N.º : N/199123

[730] 申請人 Requerente : KOWA COMPANY, LTD.

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/07

地址 Endereço : 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Na-

[511]
[511]

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

goya-shi, Aichi-ken, Japan

地址 Endereço : 中國上海市靜安區延安西路129號22層

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

2209室

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe : 28
產品 Produtos : Suportes para as pernas para fins des-

[511]

類別 Classe : 5

portivos; perneiras para usar em atletismo [artigos de

[511]

產品 P rodutos : 消毒劑；醫用營養品；礦物質膳食補充

desporto]; suportes para os pés para fins desportivos;

劑；人用藥；醫用藥膏；藥草；護膚藥劑；維生素製劑；含

suportes para os joelhos para fins desportivos; joelhei-

藥物的梳洗用製劑；醫用香膏；眼藥水；營養補充劑；嬰

ras [artigos de desporto]; suportes para os braços para

兒食品；淨化劑；醫用眼罩；器官療法製劑；滅微生物劑；

fins desportivos; protetores de braço [artigos despor-

外科敷料；醫用棉籤；搽劑。

tivos]; suportes para os pulsos para fins desportivos;

[540] 商標 Marca :

proteções de pulso [artigos desportivos]; suportes para
os ombros para fins desportivos; suportes para o corpo
para fins desportivos; suportes para os tornozelos para
fins desportivos; suportes para as costas para fins desportivos; suportes para os cotovelos para fins desportivos; cotoveleiras [artigos de desporto]; suportes para

[210] 編號 N.º : N/199124

as barriga das pernas para fins desportivos; suportes

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/07

para os polegares para fins desportivos; suportes para

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

fins desportivos [artigos de desporto]; suspensórios

地址 Endereço : 中國上海市靜安區延安西路129號22層

para desporto; aparelhos de desporto; artigos despor-

2209室

tivos para usar em atletismo [suportes para os pulsos e

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

as articulações, cotoveleiras, joelheiras para uso des-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

portivo].

[511]

類別 Classe : 10
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[511]

產品 Produtos : 醫用身體康復儀；醫用帶；醫療器械和儀

[210] 編號 N.º : N/199127

器；耳塞（聽力保護裝置）；失眠用催眠枕頭；按摩器械；

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/07

醫用薰蒸設備；敷藥用器具；牙科設備和儀器；電熱敷布

[730] 申請人 Requerente : 南京科捷基因技術有限公司

14479

（外科）；電子針灸儀；放射醫療設備；電療器械；醫用

地址 Endereço : 中國南京市江寧區龍眠大道568號3棟1

墊；醫用冷敷貼；奶瓶；假肢；矯形用物品；縫合材料；醫

層（江寧高新園）

用口罩。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 免疫刺激劑；醫用生物標誌物診斷試劑；
醫用氨基酸製劑；醫療基因檢測用試劑；獸醫基因檢測用
試劑；醫用或獸醫用微生物製劑；醫用化學製劑；獸醫用
化學製劑；醫用生物製劑；醫用診斷製劑；疫苗；醫用酶

[210] 編號 N.º : N/199125
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/07
[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

製劑；人和獸用微量元素製劑；獸醫用製劑。
[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 中國上海市靜安區延安西路129號22層
2209室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : 調味品；咖啡；茶飲料；茶；糖；巧克力；
糕點；穀類製品；米；穀粉；可可飲料；蜂蜜；麵包；比薩

[210] 編號 N.º : N/199128
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 長江存儲科技有限責任公司
地址 Endereço : 中國湖北省武漢市東湖新技術開發區未

餅；麵條；以穀物為主的零食小吃；食用澱粉；冰淇淋；

來三路88號

酵母；食用芳香劑。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : USB閃存盤；處理半導體晶片用計算機
軟件；固態硬盤；存儲器擴容模塊；已錄製的計算機程
序；半導體存儲器；數據處理設備；電子存儲器；計算機；

[210] 編號 N.º : N/199126

半導體存儲單元；計算機網絡附加存儲（NA S）硬件；人

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/07

臉識別設備；網絡通信設備；電子監控裝置；照相機（攝

[730] 申請人 Requerente : 福曆科技（上海）有限公司

影）；半導體測試設備；光學器械和儀器；半導體；半導

地址 Endereço : 中國上海市靜安區延安西路129號22層

體器件；光學半導體；集成電路用晶片；半導體芯片；半

2209室

導體晶片；電子芯片；芯片（集成電路）；集成電路；遙控

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

裝置；結構化半導體晶片；半導體光放大器；功率半導體

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；市場營銷；為他人

構件；電池。
[540] 商標 Marca :

推銷；組織商業或廣告展覽；藥用、獸醫用、衛生用製劑
和醫療用品的零售服務；為商品和服務的買賣雙方提供
在線市場；人事管理諮詢；商業管理諮詢；為推銷優化搜
索引擎；尋找贊助；廣告片製作；特許經營的商業管理；
市場分析；進出口代理；在計算機數據庫中更新和維護數
據；計算機數據庫信息系統化；通過網站提供商業信息；
為商業或廣告目的安排和組織商品交易會；關於替他人
採購商品的顧問和諮詢服務。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199146
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 美國藝康公司
Ecolab USA Inc.
地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota
55102, United States of America
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 殺菌清潔劑；消毒劑；衛生消毒製劑。

[511]
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產品 P rodutos : 清潔製劑；地板清潔用脫蠟劑；清潔下
水道用清潔製劑；洗碗機用清潔劑；餐具洗滌劑；洗餐具

[540] 商標 Marca :

製劑；烤箱清潔劑；清潔用去油劑；清潔去漬製劑；洗潔
精。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199147
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 美國藝康公司

[210] 編號 N.º : N/199150

Ecolab USA Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota

[730] 申請人 Requerente : 美國藝康公司

55102, United States of America

Ecolab USA Inc.

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

55102, United States of America

[511]

類別 Classe : 3

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[511]

產品 P rodutos : 清潔製劑；地板清潔用脫蠟劑；清潔下

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

水道用清潔製劑；洗碗機用清潔劑；餐具洗滌劑；洗餐具

[511]

類別 Classe : 5

製劑；烤箱清潔劑；清潔用去油劑；清潔去漬製劑；洗潔

[511]

產品 Produtos : 殺菌清潔劑；消毒劑；衛生消毒製劑。

精。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199151
[210] 編號 N.º : N/199148

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

[730] 申請人 Requerente : 美國藝康公司
Ecolab USA Inc.

[730] 申請人 Requerente : 美國藝康公司
Ecolab USA Inc.

地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota

地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota

55102, United States of America

55102, United States of America

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 3

[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 清潔製劑；地板清潔用脫蠟劑；清潔下水

[511]

產品 Produtos : 殺菌清潔劑；消毒劑；衛生消毒製劑。

[540] 商標 Marca :

道用清潔製劑；洗碗機用清潔劑；餐具洗滌劑；洗餐具製
劑；烤箱清潔劑；清潔用去油劑；清潔去漬製劑；去汙製
劑。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199149
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

[210] 編號 N.º : N/199152

[730] 申請人 Requerente : 美國藝康公司

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

Ecolab USA Inc.

[511]

[730] 申請人 Requerente : 美國藝康公司

地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota

Ecolab USA Inc.

55102, United States of America

地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

55102, United States of America

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

類別 Classe : 3

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 殺菌清潔劑；消毒劑；衛生消毒製劑。

14481

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199171
[210] 編號 N.º : N/199164
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 中華時報傳媒集團有限公司
地址 Endereço : 香港銅鑼灣怡和街1號香港大廈11樓L

[730] 申請人 Requerente : AMI PARIS

座

地址 Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

segundo as leis de H.K.

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 14

[511]

產品 P rodutos : 精緻首飾；珠寶飾品；首飾盒（匣）；貴
重金屬製藝術品；貴重金屬盒；計時器及測時儀器；錶

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 16

[511]

產品 Produtos : 支票簿夾，文件夾，文具，文具或家用膠
水，包裝用紙袋或塑膠袋，紙及不屬別類的塑料包裝物

殼；錶帶；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；獎章、硬幣。

品，卡片，目錄冊，印刷品，印花用圖畫，地圖，卸妝用紙

[540] 商標 Marca :

巾，明信片，宣傳單，相簿，書，書寫工具，書寫用紙，海
報，紙手帕，紙製或塑料製垃圾袋，紙製餐具墊，教學材
料（儀器除外），速印機，廁紙。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199165
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : AMI PARIS
地址 Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

[591] 商標顏色 Cores de marca : 磚紅色、白色、黑色、藍色、如
圖所示。

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 18

[511]

產品 P rodutos : 袋；手提包；背包；旅行包；包裝用皮袋
或小皮袋（信封、小袋）；用於裝化妝用品的手提包（空

[210] 編號 N.º : N/199172

的）；旅行用具（皮件）；行李箱；手提箱（搬運箱）；衣

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

箱；會議用文件包；錢包；皮夾子；卡片盒（皮夾子）；鑰

[730] 申請人 Requerente : 中華時報傳媒集團有限公司
地址 Endereço : 香港銅鑼灣怡和街1號香港大廈11樓L

匙盒（皮製）；傘。

座

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída
segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[210] 編號 N.º : N/199167
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : AMI PARIS
地址 Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 服裝；鞋；帽子；鴨舌帽；帽子（浴帽）；

[511]

類別 Classe : 38

[511]

服務 Serviços : 新聞社，電子公告牌服務（通訊服務），
電台廣播，電訊服務，電訊信息，電視播放，語音郵件服
務，光纖通訊，通過電子通訊網絡傳送數據和信息，提供
互聯網聊天室，提供在線論壇，視頻會議服務，數字文件
傳送，衛星傳送。

[540] 商標 Marca :

外套；夾克衫；大衣；西裝；襯衫；T恤衫；馬球衫；運動
衫；毛衣；羊毛衫；褲子；五分短褲；腰帶（衣服）；服裝
帶（衣服）；手套（服裝）；圍巾；領帶；襪、臥室拖鞋；內
衣。

[591] 商標顏色 Cores de marca : 磚紅色、白色、黑色、藍色、如
圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/199173

地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路576至600J號第

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

一國際商業中心8樓801至802室

[730] 申請人 Requerente : 中華時報傳媒集團有限公司

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

地址 Endereço : 香港銅鑼灣怡和街1號香港大廈11樓L

segundo as leis de Macau

座

活動 Actividade : 商業 comercial

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[511]

類別 Classe : 32

segundo as leis de H.K.

[511]

產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : 出版，在電腦網絡上提供在線遊戲服務，

的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑。
[540] 商標 Marca :

安排及舉行會議、議會、展覽、研討會、專題研討會、工作
坊、演出項目、比賽及競技比賽，提供電子刊物、書刊、錄
像、電影及演出（非下載的），電子刊物、書刊、雜誌及期

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

刊的出版，電影、音樂、演出、藝術表演及文化活動的訂
票服務，圖書館服務或流動圖書館服務，製作及發行（非
運輸）影片、廣播及電視節目、電影、報紙、影音節目及音
樂唱片，製作音樂、廣播及電視節目及演出，錄像、影片
及電影之錄音及剪輯，職業輔導（教育或訓練之諮詢），

[210] 編號 N.º : N/199176
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 澳門滙能國際投資控股有限公司
地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路576至600J號第

藝術展覽服務。

一國際商業中心8樓801至802室

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial

[591] 商標顏色 Cores de marca : 磚紅色、白色、黑色、藍色、如

[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 P ro duto s : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

圖所示。

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰
製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙
司（調味品），調味用香料，飲用冰。

[210] 編號 N.º : N/199174

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 澳門滙能國際投資控股有限公司
地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路576至600J號第
一國際商業中心8樓801至802室

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau
活動 Actividade : 商業 comercial

[210] 編號 N.º : N/199177

[511]

類別 Classe : 30

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

[511]

產品 P ro duto s : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

[730] 申請人 Requerente : 澳門滙能國際投資控股有限公司

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路576至600J號第

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

一國際商業中心8樓801至802室

司（調味品），調味用香料，飲用冰。

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída
segundo as leis de Macau

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業 comercial

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精
的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑。

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/199175
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 澳門滙能國際投資控股有限公司

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。
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[210] 編號 N.º : N/199178

[210] 編號 N.º : N/199181

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

[730] 申請人 Requerente : 澳門滙能國際投資控股有限公司

[730] 申請人 Requerente : 美國藝康公司

14483

地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路576至600J號第

Ecolab USA Inc.

一國際商業中心8樓801至802室

地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

55102, United States of America

segundo as leis de Macau

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

活動 Actividade : 商業 comercial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 30

[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 P ro duto s : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

[511]

產品 P rodutos : 洗手液；去油劑；清潔製劑；去污劑；洗

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

潔精；洗碗機用洗滌劑；廁所清洗劑；除銹製劑；地毯清

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

洗劑；非生產操作用、非醫用的去污劑；烤箱清潔劑；去

司（調味品），調味用香料，飲用冰。

污粉。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。
[210] 編號 N.º : N/199179

[210] 編號 N.º : N/199182

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

[730] 申請人 Requerente : 澳門滙能國際投資控股有限公司

[730] 申請人 Requerente : The Pandemonium Institute Pty

地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路576至600J號第

Ltd

一國際商業中心8樓801至802室

地址 Endereço : Level 1, 1-3 Albert Street, Blackburn,

國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída

VIC 3130, Australia

segundo as leis de Macau

國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

活動 Actividade : 商業 comercial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 32

[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精

[511]

產品 Produtos : 移動電話用計算機遊戲軟件；可從全球

的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑。

計算機網絡下載的計算機遊戲軟件；可下載的電子遊戲

[540] 商標 Marca :

程序；可下載的視頻遊戲程序；交互式多媒體計算機遊
戲程序；視頻遊戲和計算機遊戲用程序；可下載的計算
機遊戲軟件；已錄製的計算機遊戲軟件。

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色（如圖所示）。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199180
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 美國藝康公司
Ecolab USA Inc.

[210] 編號 N.º : N/199183

地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

55102, United States of America

[730] 申請人 Requerente : The Pandemonium Institute Pty

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

Ltd

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : Level 1, 1-3 Albert Street, Blackburn,

[511]

類別 Classe : 5

VIC 3130, Australia

[511]

產品 Produtos : 消毒劑；消毒皂；消毒紙巾；抗菌劑；殺

國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

菌劑；殺真菌劑；衛生消毒劑。

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 28

[511]

產品 Produtos : 棋盤遊戲器具；集換式卡片遊戲器具；
紙牌遊戲器具；體育活動器械；遊戲器具；玩具；桌遊器
具；紙牌。
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[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 P ro dut o s : 可下載的計算機應用軟件；視頻遊戲
機用內存卡；連接器（數據處理設備）；可下載的計算機
遊戲軟件；手機；音頻視頻接收器；電源材料（電線、電
纜）；移動電源（可充電電池）；已錄製的或可下載的計
算機軟件平台；移動電話用可下載圖像。

[210] 編號 N.º : N/199184
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : The Pandemonium Institute Pty
Ltd
地址 Endereço : Level 1, 1-3 Albert Street, Blackburn,
VIC 3130, Australia
國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[210] 編號 N.º : N/199187

[511]

服務 Serviços : 計算機編程；計算機軟件設計；計算機系

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

統設計；計算機軟件安裝；計算機軟件諮詢；通過網站提

[730] 申請人 Requerente : 匯泉國際企業有限公司

供計算機技術和編程信息；計算機技術諮詢；計算機安

Telford International Enterprise Limited

全諮詢；軟件即服務（SaaS）；平面美術設計。

地址 Endereço : 香港新界葵涌和宜合道63號麗晶中心A
座2樓

[540] 商標 Marca :

2/F, Tower A, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Road,
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída
segundo as leis de H.K.
[210] 編號 N.º : N/199185
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 益世界網絡科技（上海）有限公司

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 Produtos : 無酒精果汁；無酒精果汁飲料；果汁；水
（飲料）；無酒精飲料；帶果肉果汁飲料；以蜂蜜為主的

地址 Endereço : 中國上海市嘉定區江橋鎮沙河路337號

無酒精飲料；無酒精蘆薈飲料；茶味非酒精飲料；椰青

1_203室JT2466
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : 通過計算機網絡在線提供的遊戲服務；

水。
[540] 商標 Marca :

教育；安排和組織會議；電子書籍和雜誌的在線出版；提
供體育設施；提供娛樂設施；遊戲廳服務；組織彩票發
行；流動圖書館；通過視頻點播服務提供不可下載的電
視節目。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199188
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 匯泉國際企業有限公司
Telford International Enterprise Limited
地址 Endereço : 香港新界葵涌和宜合道63號麗晶中心A
座2樓
2/F, Tower A, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Road,
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

[210] 編號 N.º : N/199186

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

segundo as leis de H.K.

[730] 申請人 Requerente : 益世界網絡科技（上海）有限公司

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 中國上海市嘉定區江橋鎮沙河路337號

[511]

類別 Classe : 29

1_203室JT2466

[511]

產品 Produtos : 油炸土豆片；薯餅；乾蔬菜；土豆片；低

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

脂炸土豆片；土豆煎餅；加工過的甜玉米粒；低脂土豆

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

片。

N.º 36 — 7-9-2022  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/199191
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 千禾味業食品股份有限公司
地址 Endereço : 中國四川省眉山市東坡區城南岷家渡
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199189

[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 P ro duto s : 醋；醬油；佐料（調味品）；料酒；味噌
（調 味 品）；豉 油；調 味 料；調 味 醬 汁；香 蒜 醬（調 味

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08

料）；調味醬；豆醬（調味品）；調味品；酵母；家用嫩肉

[730] 申請人 Requerente : 匯泉國際企業有限公司
Telford International Enterprise Limited
地址 Endereço : 香港新界葵涌和宜合道63號麗晶中心A

劑；醬菜（調味品）。
[540] 商標 Marca :

座2樓
2/F, Tower A, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Road,
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída
segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199194

[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : 薄片（穀類產品）；玉米片（碾碎的玉米

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

粒）；穀類製品；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零

[730] 申請人 Requerente : 美國藝康公司
Ecolab USA Inc.

食小吃；脆米餅；茶飲料。

地址 Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota

[540] 商標 Marca :

55102, United States of America
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 清潔製劑；地板清潔用脫蠟劑；清潔下水
道用清潔製劑；洗碗機用清潔劑；餐具洗滌劑；洗餐具製
劑；烤箱清潔劑；清潔用去油劑；清潔去漬製劑；去汙製

[210] 編號 N.º : N/199190
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/08
[730] 申請人 Requerente : 匯泉國際企業有限公司

劑。
[540] 商標 Marca :

Telford International Enterprise Limited
地址 Endereço : 香港新界葵涌和宜合道63號麗晶中心A
座2樓
2/F, Tower A, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Road,
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

[210] 編號 N.º : N/199198

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

segundo as leis de H.K.

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

TIER

[511]

類別 Classe : 32

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

[511]

產品 Produtos : 茶味非酒精飲料；無酒精果汁；無酒精果

France

汁飲料；果汁；無酒精飲料；碳酸水；能量飲料；帶果肉果

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

汁飲料；蘇打水；氣泡水。

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Software; ficheiros informáticos descarregáveis contendo mercadorias, localizações ou
caracteres virtuais para usar online e em ambientes
online ou virtual de realidade virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista; colecionáveis digitais
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e tokens não fungíveis (ficheiros multimédia descarre-

sobreposições e skins digitais em ambientes online ou

gáveis) para usar online e em ambientes de realidade

offline de realidade virtual, de realidade aumentada

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

ou de realidade mista; chaves criptográficas descarre-

software de jogos descarregável de realidade virtual, de

gáveis para receção e gasto de criptomoedas; carteiras

realidade aumentada ou de realidade mista; software

de hardware; óculos e lentes de contacto de realidade

de jogos eletrónicos descarregável; software descar-

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

regável para gerir transações utilizando tecnologia de

óculos 3D, óculos inteligentes; software descarregável e

cadeia de blocos [blockchain]; software de computador

plataformas informáticas sob a forma de software des-

descarregável para negociação, intercâmbio, partilha,

carregável para acesso, compra, aluguer, partilha, tro-

visualização, armazenagem e/ou gestão de mercado-

ca, criação, visualização, gestão, operação, utilização,

rias, localizações ou caracteres virtuais, colecionáveis

e interação com mercadorias, localizações ou carateres

digitais e tokens não fungíveis; software de computa-

virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis

dor descarregável para mercadorias, localizações ou

em ambientes online ou offline de realidade virtual,

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não

de realidade aumentada ou de realidade mista; passes

fungíveis; aplicações descarregáveis destinadas a dis-

(tokens) de segurança [dispositivos de encriptação];

positivos móveis; aplicações descarregáveis destinadas

luvas com sensores incorporados; luvas de realidade

a dispositivos móveis para negociação, visualização,

virtual; hologramas; imagens holográficas; película

armazenagem e/ou gestão de produtos virtuais, loca-

holográfica; impressões fotográficas holográficas; ecrãs

lizações ou caracteres, colecionáveis digitais e tokens

holográficos; relógios inteligentes.

não fungíveis; tokens não fungíveis (NFTs) e outros

[540] 商標 Marca :

tokens de aplicação (ficheiros multimédia descarregáveis); carteira de hardware de mercadorias, localizações ou caracteres virtuais, colecionáveis digitais e
tokens não fungíveis; headsets de realidade virtual, de
realidade aumentada ou de realidade mista; software
de jogos descarregável de realidade virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista; software de

[210] 編號 N.º : N/199200
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLETIER

jogos eletrónicos descarregável; software descarregável

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

de realidade virtual, de realidade aumentada ou de

France

realidade mista; software descarregável para criação,

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

produção, modificação, negócio, intercâmbio, partilha
de imagens animadas ou não animadas, vídeos, textos
e conteúdo de áudio em ambientes online ou offline de
realidade virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista; software descarregável para rede social e
interação com comunidades online e/ou num ambiente
de realidade virtual, de realidade aumentada ou de
realidade mista; software descarregável para aceder a
conteúdo de entretenimento multimédia; software de
computador descarregável para fornecimento de acesso
a um ambiente de realidade virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista; software descarregável
para criação, produção, modificação, acesso, visua-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 36

[511]

服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com
mercadorias, localizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis; negócios monetários relacionados com mercadorias, localizações
ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens
não fungíveis; serviços de angariação de fundos e de
patrocínio financeiro relacionados com mercadorias,
localizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis.

[540] 商標 Marca :

lização, utilização, negócio, intercâmbio, partilha de
visuais digitais animados ou não animados de produtos
virtuais, nomeadamente, relógios de pulso, joalharia,
óculos [ótica], perfumes, cosméticos, artigos desporti-

[210] 編號 N.º : N/199201

vos, artigos de mesa, artigos decorativos, velas, sacos,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

bagagem, vestuário, calçado, chapelaria, acessórios,

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

móveis, obras de arte, carateres, avatares, localizações,

TIER
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地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

colecionáveis digitais e tokens não fungíveis; armaze-

France

namento eletrónico de mercadorias, localizações ou

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

fungíveis; serviço de autenticação; conceção e desen-

[511]

類別 Classe : 41

volvimento de hardware e software de computador;

[511]

服務 Serviços : Serviços de divertimento online ou

serviços de computação em nuvem, nomeadamente,

offline, nomeadamente, disponibilização de mercado-

alojamento de software para transação, comercializa-

rias, localizações ou carateres virtuais, colecionáveis

ção, visualização, gestão e/ou autenticação de merca-

digitais e tokens não fungíveis; serviços de divertimen-

dorias, localizações ou carateres virtuais, colecioná-

to, nomeadamente, disponibilização de jogos online

veis digitais e tokens não fungíveis; software não des-

em que os jogadores podem ganhar mercadorias, loca-

carregável para criação, produção, modificação, aces-

lizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais,

so, visualização, utilização, comercialização, troca e

tokens não fungíveis ou outros tokens de aplicação;

partilha de materiais visuais digitais animados ou não

fornecimento de software não descarregável para jogos

animados de mercadorias virtuais, nomeadamente,

em realidade virtual, realidade aumentada ou realida-

relógios de pulso, joalharia, óculos [ótica], perfumes,

de mista; fornecimento de software de jogo eletrónico

cosméticos, artigos desportivos, artigos de mesa, arti-

não descarregável; organização, preparação, produção

gos para decoração, velas, sacos, bagagem, vestuário,

e realização de eventos de entretenimento social, sim-

calçado, chapelaria, acessórios, móveis, obras de arte,

pósios, conferências, congressos, em ambientes online

carateres, avatares, localizações, sobreposições e skins

ou offline de realidade virtual, de realidade aumen-

digitais em ambientes online ou offline de realidade

tada ou de realidade mista; organização, realização e

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

produção de espetáculos e desfiles de moda em am-

disponibilização de software ou plataformas não des-

bientes online ou offline de realidade virtual, de rea-

carregáveis que permitem aos utilizadores acessarem,

lidade aumentada ou de realidade mista para fins de

comprarem, alugarem, partilharem, trocarem, criarem,

entretenimento; organização de exposições e feiras em

visualizarem, gerirem, utilizarem, interagirem com

ambientes online ou offline de realidade aumentada

mercadorias, localizações ou carateres virtuais, cole-

ou de realidade virtual para fins culturais ou educa-

cionáveis digitais e tokens não fungíveis; disponibiliza-

tivos; organização e orientação de visitas guiadas em

ção de software de computador não descarregável para

ambientes online ou offline de realidade virtual, de

acessar, criar, produzir, modificar, visualizar, utilizar,

realidade aumentada ou de realidade mista para fins

comercializar, trocar, partilhar e gerir em ambientes

culturais ou educativos.

online ou offline de realidade virtual, de realidade aumentada e de realidade mista.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199202
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

[210] 編號 N.º : N/199203

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

TIER

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

TIER

France

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

France

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

[511]

類別 Classe : 42

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

服務 Ser v iços : Dispon ibili zação de sof tware não

[511]

類別 Classe : 9

descarregável para gestão de transações utilizando

[511]

產品 Produtos : Software; ficheiros informáticos des-

tecnologia de cadeia de blocos [blockchain]; disponibi-

carregáveis contendo mercadorias, localizações ou

lização de software de computador não descarregável

caracteres virtuais para usar online e em ambientes

com mercadorias, localizações ou carateres virtuais,

online ou virtual de realidade virtual, de realidade au-
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mentada ou de realidade mista; colecionáveis digitais

móveis, obras de arte, carateres, avatares, localizações,

e tokens não fungíveis (ficheiros multimédia descarre-

sobreposições e skins digitais em ambientes online ou

gáveis) para usar online e em ambientes de realidade

offline de realidade virtual, de realidade aumentada

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

ou de realidade mista; chaves criptográficas descarre-

software de jogos descarregável de realidade virtual, de

gáveis para receção e gasto de criptomoedas; carteiras

realidade aumentada ou de realidade mista; software

de hardware; óculos e lentes de contacto de realidade

de jogos eletrónicos descarregável; software descar-

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

regável para gerir transações utilizando tecnologia de

óculos 3D, óculos inteligentes; software descarregável e

cadeia de blocos [blockchain]; software de computador

plataformas informáticas sob a forma de software des-

descarregável para negociação, intercâmbio, partilha,

carregável para acesso, compra, aluguer, partilha, tro-

visualização, armazenagem e/ou gestão de mercado-

ca, criação, visualização, gestão, operação, utilização,

rias, localizações ou caracteres virtuais, colecionáveis

e interação com mercadorias, localizações ou carateres

digitais e tokens não fungíveis; software de computa-

virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis

dor descarregável para mercadorias, localizações ou

em ambientes online ou offline de realidade virtual,

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não

de realidade aumentada ou de realidade mista; passes
(tokens) de segurança [dispositivos de encriptação];

fungíveis; aplicações descarregáveis destinadas a dis-

luvas com sensores incorporados; luvas de realidade

positivos móveis; aplicações descarregáveis destinadas

virtual; hologramas; imagens holográficas; película

a dispositivos móveis para negociação, visualização,

holográfica; impressões fotográficas holográficas; ecrãs

armazenagem e/ou gestão de produtos virtuais, localizações ou caracteres, colecionáveis digitais e tokens
não fungíveis; tokens não fungíveis (NFTs) e outros

holográficos; relógios inteligentes.
[540] 商標 Marca :

tokens de aplicação (ficheiros multimédia descarregáveis); carteira de hardware de mercadorias, localizações ou caracteres virtuais, colecionáveis digitais e
tokens não fungíveis; headsets de realidade virtual, de
realidade aumentada ou de realidade mista; software
de jogos descarregável de realidade virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista; software de
jogos eletrónicos descarregável; software descarregável
de realidade virtual, de realidade aumentada ou de

[210] 編號 N.º : N/199205
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLETIER

realidade mista; software descarregável para criação,

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

produção, modificação, negócio, intercâmbio, partilha

France

de imagens animadas ou não animadas, vídeos, textos

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

e conteúdo de áudio em ambientes online ou offline de
realidade virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista; software descarregável para rede social e
interação com comunidades online e/ou num ambiente
de realidade virtual, de realidade aumentada ou de
realidade mista; software descarregável para aceder a
conteúdo de entretenimento multimédia; software de
computador descarregável para fornecimento de acesso
a um ambiente de realidade virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista; software descarregável
para criação, produção, modificação, acesso, visualização, utilização, negócio, intercâmbio, partilha de
visuais digitais animados ou não animados de produtos
virtuais, nomeadamente, relógios de pulso, joalharia,
óculos [ótica], perfumes, cosméticos, artigos desportivos, artigos de mesa, artigos decorativos, velas, sacos,
bagagem, vestuário, calçado, chapelaria, acessórios,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 36

[511]

服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com
mercadorias, localizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis; negócios monetários relacionados com mercadorias, localizações
ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens
não fungíveis; serviços de angariação de fundos e de
patrocínio financeiro relacionados com mercadorias,
localizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis.

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/199206

[511]

類別 Classe : 42

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

[511]

服務 Ser viços : Disponibili zação de software não

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

descarregável para gestão de transações utilizando

TIER

tecnologia de cadeia de blocos [blockchain]; disponibi-

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

lização de software de computador não descarregável

France

com mercadorias, localizações ou carateres virtuais,

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

colecionáveis digitais e tokens não fungíveis; armaze-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

namento eletrónico de mercadorias, localizações ou

[511]

類別 Classe : 41

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não

[511]

服務 Serviços : Serviços de divertimento online ou

fungíveis; serviço de autenticação; conceção e desen-

offline, nomeadamente, disponibilização de mercado-

volvimento de hardware e software de computador;

rias, localizações ou carateres virtuais, colecionáveis

serviços de computação em nuvem, nomeadamente,

digitais e tokens não fungíveis; serviços de divertimen-

alojamento de software para transação, comercializa-

to, nomeadamente, disponibilização de jogos online

ção, visualização, gestão e/ou autenticação de merca-

em que os jogadores podem ganhar mercadorias, loca-

dorias, localizações ou carateres virtuais, colecioná-

lizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais,

veis digitais e tokens não fungíveis; software não des-

tokens não fungíveis ou outros tokens de aplicação;

carregável para criação, produção, modificação, aces-

fornecimento de software não descarregável para jogos

so, visualização, utilização, comercialização, troca e

em realidade virtual, realidade aumentada ou realida-

partilha de materiais visuais digitais animados ou não

de mista; fornecimento de software de jogo eletrónico

animados de mercadorias virtuais, nomeadamente,

não descarregável; organização, preparação, produção

relógios de pulso, joalharia, óculos [ótica], perfumes,

e realização de eventos de entretenimento social, sim-

cosméticos, artigos desportivos, artigos de mesa, arti-

pósios, conferências, congressos, em ambientes online

gos para decoração, velas, sacos, bagagem, vestuário,

ou offline de realidade virtual, de realidade aumen-

calçado, chapelaria, acessórios, móveis, obras de arte,

tada ou de realidade mista; organização, realização e

carateres, avatares, localizações, sobreposições e skins

produção de espetáculos e desfiles de moda em am-

digitais em ambientes online ou offline de realidade

bientes online ou offline de realidade virtual, de rea-

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

lidade aumentada ou de realidade mista para fins de

disponibilização de software ou plataformas não des-

entretenimento; organização de exposições e feiras em

carregáveis que permitem aos utilizadores acessarem,

ambientes online ou offline de realidade aumentada

comprarem, alugarem, partilharem, trocarem, criarem,

ou de realidade virtual para fins culturais ou educa-

visualizarem, gerirem, utilizarem, interagirem com

tivos; organização e orientação de visitas guiadas em

mercadorias, localizações ou carateres virtuais, cole-

ambientes online ou offline de realidade virtual, de

cionáveis digitais e tokens não fungíveis; disponibiliza-

realidade aumentada ou de realidade mista para fins

ção de software de computador não descarregável para

culturais ou educativos.

acessar, criar, produzir, modificar, visualizar, utilizar,

[540] 商標 Marca :

comercializar, trocar, partilhar e gerir em ambientes
online ou offline de realidade virtual, de realidade aumentada e de realidade mista.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199207
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLETIER
地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

[210] 編號 N.º : N/199208

France

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

a um ambiente de realidade virtual, de realidade au-

France

mentada ou de realidade mista; software descarregável

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

para criação, produção, modificação, acesso, visua-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

lização, utilização, negócio, intercâmbio, partilha de

[511]

類別 Classe : 9

visuais digitais animados ou não animados de produtos

[511]

產品 Produtos : Software; ficheiros informáticos des-

virtuais, nomeadamente, relógios de pulso, joalharia,

carregáveis contendo mercadorias, localizações ou

óculos [ótica], perfumes, cosméticos, artigos desporti-

caracteres virtuais para usar online e em ambientes

vos, artigos de mesa, artigos decorativos, velas, sacos,

online ou virtual de realidade virtual, de realidade au-

bagagem, vestuário, calçado, chapelaria, acessórios,

mentada ou de realidade mista; colecionáveis digitais

móveis, obras de arte, carateres, avatares, localizações,

e tokens não fungíveis (ficheiros multimédia descarre-

sobreposições e skins digitais em ambientes online ou

gáveis) para usar online e em ambientes de realidade

offline de realidade virtual, de realidade aumentada

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

ou de realidade mista; chaves criptográficas descarre-

software de jogos descarregável de realidade virtual, de

gáveis para receção e gasto de criptomoedas; carteiras

realidade aumentada ou de realidade mista; software

de hardware; óculos e lentes de contacto de realidade

de jogos eletrónicos descarregável; software descar-

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

regável para gerir transações utilizando tecnologia de

óculos 3D, óculos inteligentes; software descarregável e

cadeia de blocos [blockchain]; software de computador

plataformas informáticas sob a forma de software des-

descarregável para negociação, intercâmbio, partilha,

carregável para acesso, compra, aluguer, partilha, tro-

visualização, armazenagem e/ou gestão de mercado-

ca, criação, visualização, gestão, operação, utilização,

rias, localizações ou caracteres virtuais, colecionáveis

e interação com mercadorias, localizações ou carateres

digitais e tokens não fungíveis; software de computa-

virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis

dor descarregável para mercadorias, localizações ou

em ambientes online ou offline de realidade virtual,

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não

de realidade aumentada ou de realidade mista; passes

fungíveis; aplicações descarregáveis destinadas a dis-

(tokens) de segurança [dispositivos de encriptação];

positivos móveis; aplicações descarregáveis destinadas

luvas com sensores incorporados; luvas de realidade

a dispositivos móveis para negociação, visualização,

virtual; hologramas; imagens holográficas; película

armazenagem e/ou gestão de produtos virtuais, loca-

holográfica; impressões fotográficas holográficas; ecrãs

lizações ou caracteres, colecionáveis digitais e tokens

holográficos; relógios inteligentes.

não fungíveis; tokens não fungíveis (NFTs) e outros

[540] 商標 Marca :

tokens de aplicação (ficheiros multimédia descarregáveis); carteira de hardware de mercadorias, localizações ou caracteres virtuais, colecionáveis digitais e
tokens não fungíveis; headsets de realidade virtual, de
realidade aumentada ou de realidade mista; software
de jogos descarregável de realidade virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista; software de
jogos eletrónicos descarregável; software descarregável
de realidade virtual, de realidade aumentada ou de

[210] 編號 N.º : N/199210

realidade mista; software descarregável para criação,

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

produção, modificação, negócio, intercâmbio, partilha

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

de imagens animadas ou não animadas, vídeos, textos

TIER

e conteúdo de áudio em ambientes online ou offline de

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

realidade virtual, de realidade aumentada ou de reali-

France

dade mista; software descarregável para rede social e

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

interação com comunidades online e/ou num ambiente

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

de realidade virtual, de realidade aumentada ou de

[511]

類別 Classe : 36

realidade mista; software descarregável para aceder a

[511]

服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com

conteúdo de entretenimento multimédia; software de

mercadorias, localizações ou carateres virtuais, cole-

computador descarregável para fornecimento de acesso

cionáveis digitais e tokens não fungíveis; negócios mo-
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[540] 商標 Marca :

ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens
não fungíveis; serviços de angariação de fundos e de
patrocínio financeiro relacionados com mercadorias,
localizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/199212
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLETIER
地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –
France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[210] 編號 N.º : N/199211

[511]

類別 Classe : 42

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

[511]

服務 Ser viços : Disponibili zação de software não

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

descarregável para gestão de transações utilizando

TIER

tecnologia de cadeia de blocos [blockchain]; disponibi-

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

lização de software de computador não descarregável

France

com mercadorias, localizações ou carateres virtuais,

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

colecionáveis digitais e tokens não fungíveis; armaze-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

namento eletrónico de mercadorias, localizações ou

[511]

類別 Classe : 41

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não

[511]

服務 Serviços : Serviços de divertimento online ou

fungíveis; serviço de autenticação; conceção e desen-

offline, nomeadamente, disponibilização de mercado-

volvimento de hardware e software de computador;

rias, localizações ou carateres virtuais, colecionáveis

serviços de computação em nuvem, nomeadamente,

digitais e tokens não fungíveis; serviços de divertimen-

alojamento de software para transação, comercializa-

to, nomeadamente, disponibilização de jogos online

ção, visualização, gestão e/ou autenticação de merca-

em que os jogadores podem ganhar mercadorias, loca-

dorias, localizações ou carateres virtuais, colecioná-

lizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais,

veis digitais e tokens não fungíveis; software não des-

tokens não fungíveis ou outros tokens de aplicação;

carregável para criação, produção, modificação, aces-

fornecimento de software não descarregável para jogos

so, visualização, utilização, comercialização, troca e

em realidade virtual, realidade aumentada ou realida-

partilha de materiais visuais digitais animados ou não

de mista; fornecimento de software de jogo eletrónico

animados de mercadorias virtuais, nomeadamente,

não descarregável; organização, preparação, produção

relógios de pulso, joalharia, óculos [ótica], perfumes,

e realização de eventos de entretenimento social, sim-

cosméticos, artigos desportivos, artigos de mesa, arti-

pósios, conferências, congressos, em ambientes online

gos para decoração, velas, sacos, bagagem, vestuário,

ou offline de realidade virtual, de realidade aumen-

calçado, chapelaria, acessórios, móveis, obras de arte,

tada ou de realidade mista; organização, realização e

carateres, avatares, localizações, sobreposições e skins

produção de espetáculos e desfiles de moda em am-

digitais em ambientes online ou offline de realidade

bientes online ou offline de realidade virtual, de rea-

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

lidade aumentada ou de realidade mista para fins de

disponibilização de software ou plataformas não des-

entretenimento; organização de exposições e feiras em

carregáveis que permitem aos utilizadores acessarem,

ambientes online ou offline de realidade aumentada

comprarem, alugarem, partilharem, trocarem, criarem,

ou de realidade virtual para fins culturais ou educa-

visualizarem, gerirem, utilizarem, interagirem com

tivos; organização e orientação de visitas guiadas em

mercadorias, localizações ou carateres virtuais, cole-

ambientes online ou offline de realidade virtual, de

cionáveis digitais e tokens não fungíveis; disponibiliza-

realidade aumentada ou de realidade mista para fins

ção de software de computador não descarregável para

culturais ou educativos.

acessar, criar, produzir, modificar, visualizar, utilizar,
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comercializar, trocar, partilhar e gerir em ambientes

al, de realidade aumentada ou de realidade mista;

online ou offline de realidade virtual, de realidade au-

software de jogos eletrónicos descarregável; software

mentada e de realidade mista.

descarregável de realidade virtual, de realidade au-

[540] 商標 Marca :

mentada ou de realidade mista; software descarregável
para criação, produção, modificação, negócio, intercâmbio, partilha de imagens animadas ou não animadas, vídeos, textos e conteúdo de áudio em ambientes
online ou offline de realidade virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista; software descarregável
para rede social e interação com comunidades online

[210] 編號 N.º : N/199213

e/ou num ambiente de realidade virtual, de realidade

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

aumentada ou de realidade mista; software descar-

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

regável para aceder a conteúdo de entretenimento

TIER

multimédia; software de computador descarregável

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

para fornecimento de acesso a um ambiente de reali-

France

dade virtual, de realidade aumentada ou de realidade

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

mista; software descarregável para criação, produção,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

modificação, acesso, visualização, utilização, negócio,

[511]

類別 Classe : 9

intercâmbio, partilha de visuais digitais animados ou

[511]

產品 Produtos : Software; ficheiros informáticos des-

não animados de produtos virtuais, nomeadamente,

carregáveis contendo mercadorias, localizações ou

relógios de pulso, joalharia, óculos [ótica], perfumes,

caracteres virtuais para usar online e em ambientes

cosméticos, artigos desportivos, artigos de mesa, ar-

online ou virtual de realidade virtual, de realidade au-

tigos decorativos, velas, sacos, bagagem, vestuário,

mentada ou de realidade mista; colecionáveis digitais

calçado, chapelaria, acessórios, móveis, obras de arte,

e tokens não fungíveis (ficheiros multimédia descar-

carateres, avatares, localizações, sobreposições e skins

regáveis) para usar online e em ambientes de realida-

digitais em ambientes online ou offline de realidade

de virtual, de realidade aumentada ou de realidade

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

mista; software de jogos descarregável de realidade

chaves criptográficas descarregáveis para receção e

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

gasto de criptomoedas; carteiras de hardware; óculos

software de jogos eletrónicos descarregável; software

e lentes de contacto de realidade virtual, de realidade

descarregável para gerir transações utilizando tecno-

aumentada ou de realidade mista; óculos 3D, óculos

logia de cadeia de blocos [blockchain]; software de

inteligentes; software descarregável e plataformas

computador descarregável para negociação, intercâm-

informáticas sob a forma de software descarregável

bio, partilha, visualização, armazenagem e/ou gestão

para acesso, compra, aluguer, partilha, troca, criação,

de mercadorias, localizações ou caracteres virtuais,

visualização, gestão, operação, utilização, e interação

colecionáveis digitais e tokens não fungíveis; software

com mercadorias, localizações ou carateres virtuais,

de computador descarregável para mercadorias, loca-

colecionáveis digitais e tokens não fungíveis em am-

lizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e

bientes online ou offline de realidade virtual, de reali-

tokens não fungíveis; aplicações descarregáveis desti-

dade aumentada ou de realidade mista; passes (tokens)

nadas a dispositivos móveis; aplicações descarregáveis

de segurança [dispositivos de encriptação]; luvas com

destinadas a dispositivos móveis para negociação,

sensores incorporados; luvas de realidade virtual; ho-

visualização, armazenagem e/ou gestão de produtos

logramas; imagens holográficas; película holográfica;

virtuais, localizações ou caracteres, colecionáveis digi-

impressões fotográficas holográficas; ecrãs holográfi-

tais e tokens não fungíveis; tokens não fungíveis (NFTs)
e outros tokens de aplicação (ficheiros multimédia
descarregáveis); carteira de hardware de mercadorias,
localizações ou caracteres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis; headsets de realidade
virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;
software de jogos descarregável de realidade virtu-

cos; relógios inteligentes.
[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/199215

tada ou de realidade mista; organização, realização e

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

produção de espetáculos e desfiles de moda em am-

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

bientes online ou offline de realidade virtual, de rea-

TIER

lidade aumentada ou de realidade mista para fins de

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

entretenimento; organização de exposições e feiras em

France

ambientes online ou offline de realidade aumentada

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

ou de realidade virtual para fins culturais ou educa-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

tivos; organização e orientação de visitas guiadas em

[511]

類別 Classe : 36

ambientes online ou offline de realidade virtual, de

[511]

服務 Serviços : Serviços financeiros relacionados com

realidade aumentada ou de realidade mista para fins

mercadorias, localizações ou carateres virtuais, cole-

culturais ou educativos.

cionáveis digitais e tokens não fungíveis; negócios mo-

[540] 商標 Marca :

netários relacionados com mercadorias, localizações
ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens
não fungíveis; serviços de angariação de fundos e de
patrocínio financeiro relacionados com mercadorias,
localizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis.
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/199217
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLETIER
地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –
France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
[210] 編號 N.º : N/199216

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

[511]

類別 Classe : 42

[730] 申請人 Requerente : LOUIS V UIT TON M A LLE-

[511]

服務 Ser viços : Disponibili zação de software não

TIER

descarregável para gestão de transações utilizando

地址 Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris –

tecnologia de cadeia de blocos [blockchain]; disponibi-

France

lização de software de computador não descarregável

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

com mercadorias, localizações ou carateres virtuais,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

colecionáveis digitais e tokens não fungíveis; armaze-

[511]

類別 Classe : 41

namento eletrónico de mercadorias, localizações ou

[511]

服務 Serviços : Serviços de divertimento online ou

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não

offline, nomeadamente, disponibilização de mercado-

fungíveis; serviço de autenticação; conceção e desen-

rias, localizações ou carateres virtuais, colecionáveis

volvimento de hardware e software de computador;

digitais e tokens não fungíveis; serviços de divertimen-

serviços de computação em nuvem, nomeadamente,

to, nomeadamente, disponibilização de jogos online

alojamento de software para transação, comercializa-

em que os jogadores podem ganhar mercadorias, loca-

ção, visualização, gestão e/ou autenticação de merca-

lizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais,

dorias, localizações ou carateres virtuais, colecioná-

tokens não fungíveis ou outros tokens de aplicação;

veis digitais e tokens não fungíveis; software não des-

fornecimento de software não descarregável para jogos

carregável para criação, produção, modificação, aces-

em realidade virtual, realidade aumentada ou realida-

so, visualização, utilização, comercialização, troca e

de mista; fornecimento de software de jogo eletrónico

partilha de materiais visuais digitais animados ou não

não descarregável; organização, preparação, produção

animados de mercadorias virtuais, nomeadamente,

e realização de eventos de entretenimento social, sim-

relógios de pulso, joalharia, óculos [ótica], perfumes,

pósios, conferências, congressos, em ambientes online

cosméticos, artigos desportivos, artigos de mesa, arti-

ou offline de realidade virtual, de realidade aumen-

gos para decoração, velas, sacos, bagagem, vestuário,
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calçado, chapelaria, acessórios, móveis, obras de arte,

[511]

類別 Classe : 35

carateres, avatares, localizações, sobreposições e skins

[511]

服務 Ser v iç o s : 廣告；為他人推銷；特許經營的商業管

digitais em ambientes online ou offline de realidade

理；會計；商業管理諮詢；計算機網絡上的在線廣告；為

virtual, de realidade aumentada ou de realidade mista;

他人採購（為其他企業購買商品或服務）；人事管理；為

disponibilização de software ou plataformas não des-

推銷優化搜索引擎；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用

carregáveis que permitem aos utilizadores acessarem,

品的零售服務。

comprarem, alugarem, partilharem, trocarem, criarem,

[540] 商標 Marca :

visualizarem, gerirem, utilizarem, interagirem com
mercadorias, localizações ou carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens não fungíveis; disponibilização de software de computador não descarregável para
acessar, criar, produzir, modificar, visualizar, utilizar,
comercializar, trocar, partilhar e gerir em ambientes
online ou offline de realidade virtual, de realidade aumentada e de realidade mista.
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199225
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : 深圳市致遠創想科技有限公司
地址 Endereço : 中國深圳市南山區桃源街道龍井東70-1
棟羿空間創意中心三樓
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 44

[511]

服務 Serviços : 治療服務；美容服務；衛生設備出租；醫

[210] 編號 N.º : N/199223

療設備出租；理髮；醫療診所服務；美髮服務；染髮服務；

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

頭髮造型；美容護理服務。

[730] 申請人 Requerente : 深圳市致遠創想科技有限公司

[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : 中國深圳市南山區桃源街道龍井東70-1
棟羿空間創意中心三樓
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 洗髮液；護髮素；髮膜；護髮膏；美髮用
護髮製劑；洗髮劑；去色劑；染髮劑；燙髮劑；頭髮拉直製
劑；髮用去色劑；頭髮定型啫喱；頭髮造型用噴霧；頭髮

[210] 編號 N.º : N/199226

造型用製劑；髮油；頭髮挑染製劑；染髮膏；髮泥。

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : 深圳市致遠創想科技有限公司
地址 Endereço : 中國深圳市南山區桃源街道龍井東70-1
棟羿空間創意中心三樓
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : 洗髮液；護髮素；髮膜；護髮膏；美髮用
護髮製劑；洗髮劑；去色劑；染髮劑；燙髮劑；頭髮拉直製

[210] 編號 N.º : N/199224

劑；髮用去色劑；頭髮定型啫喱；頭髮造型用噴霧；頭髮

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

造型用製劑；髮油；頭髮挑染製劑；染髮膏；髮泥。

[730] 申請人 Requerente : 深圳市致遠創想科技有限公司
地址 Endereço : 中國深圳市南山區桃源街道龍井東70-1
棟羿空間創意中心三樓
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[540] 商標 Marca :
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[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : 深圳市致遠創想科技有限公司
地址 Endereço : 中國深圳市南山區桃源街道龍井東70-1
棟羿空間創意中心三樓
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 S er v iç o s : 廣告；為他人推銷；特許經營的商業管

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。
[210] 編號 N.º : N/199230

理；會計；商業管理諮詢；計算機網絡上的在線廣告；為

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

他人採購（為其他企業購買商品或服務）；人事管理；為

[730] 申請人 Requerente : 北京酷我科技有限公司

推銷優化搜索引擎；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用

地址 Endereço : 中國北京市海澱區農大南路1號院2號樓

品的零售服務。

2層辦公B-207-161
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : USB閃存盤；計算機軟件（已錄製）；已
錄製的計算機遊戲軟件；可下載的音樂文件；可下載的影
像文件；電子出版物（可下載）；計算機外圍設備；可下載
的手機鈴音；手機用可下載的表情符號；平板電腦；智能

[210] 編號 N.º : N/199228

手機用殼；智能手機；網絡通信設備；音頻視頻接收器；

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

C D播放機；光盤（音像）；帶有圖書的電子發聲裝置；唱
片；麥克風；投幣式自動點唱機；揚聲器音箱；便攜式媒

[730] 申請人 Requerente : 深圳市致遠創想科技有限公司
地址 Endereço : 中國深圳市南山區桃源街道龍井東70-1

體播放器；耳機用耳墊；耳機；放映設備；視頻顯示屏；

棟羿空間創意中心三樓

眼鏡；移動電源（可充電電池）；動畫片；可下載的計算

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

機程序；可下載的計算機應用軟件；已錄製的或可下載

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

的計算機軟件平臺；可下載的計算機遊戲軟件；可下載的

[511]

類別 Classe : 44

手機應用軟件；互聯網服務器；人臉識別設備；考勤機；

[511]

服務 Serviços : 治療服務；美容服務；衛生設備出租；醫

秤；量具；電子公告牌。

療設備出租；理髮；醫療診所服務；美髮服務；染髮服務；

[540] 商標 Marca :

頭髮造型；美容護理服務。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199231
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : 北京酷我科技有限公司
地址 Endereço : 中國北京市海澱區農大南路1號院2號樓
[210] 編號 N.º : N/199229

2層辦公B-207-161

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[730] 申請人 Requerente : 廣東雙瀛品牌運營管理有限公司

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 中國廣東省廣州市番禺區石壁街韋海路

[511]

類別 Classe : 41

226 號（1棟）1614房

[511]

服務 Serviços : 教育；組織教育或娛樂競賽；安排和組織

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

音樂會；組織表演（演出）；出借書籍的圖書館；提供不

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

可下載的在線電子出版物；提供不可下載的在線音樂；

[511]

類別 Classe : 12

電影發行；娛樂服務；通過計算機網絡在線提供的遊戲

[511]

產品 Produtos : 電動運載工具；汽車；自行車；手推車；

服務；提供卡拉OK服務；電視文娛節目；無線電文娛節

運載工具用輪胎；空中運載工具；運載工具內裝飾品；

目；提供不可下載的在線視頻；健身俱樂部（健身和體能

陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛連接器；雪

訓練）；音樂主持服務；音樂製作；廣播和電視節目製作；

橇（運載工具）。

現場表演；為活動提供視頻編輯服務；譯製；通過視頻點
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播服務提供不可下載的電視節目；通過視頻點播服務提

電影發行；娛樂服務；通過計算機網絡在線提供的遊戲

供不可下載的電影；為藝術家提供模特服務；組織文化

服務；提供卡拉OK服務；電視文娛節目；無線電文娛節

藝術活動；提供在線非下載漫畫和圖畫小說；視頻製作；

目；提供不可下載的在線視頻；健身俱樂部（健身和體能

錄音製作；提供音頻或視頻錄製室。

訓練）；音樂主持服務；音樂製作；廣播和電視節目製作；

[540] 商標 Marca :

現場表演；為活動提供視頻編輯服務；譯製；通過視頻點
播服務提供不可下載的電視節目；通過視頻點播服務提
供不可下載的電影；為藝術家提供模特服務；組織文化
藝術活動；提供在線非下載漫畫和圖畫小說；視頻製作；
錄音製作；提供音頻或視頻錄製室。

[210] 編號 N.º : N/199232

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : 北京酷我科技有限公司
地址 Endereço : 中國北京市海澱區農大南路1號院2號樓
2層辦公B-207-161
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : USB閃存盤；計算機軟件（已錄製）；已

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、橙色及藍色，如圖所示
[210] 編號 N.º : N/199235

錄製的計算機遊戲軟件；可下載的音樂文件；可下載的影

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

像文件；電子出版物（可下載）；計算機外圍設備；可下載

[730] 申請人 Requerente : 肖名東

的手機鈴音；手機用可下載的表情符號；平板電腦；智能

地址 Endereço : 中國四川省開江縣梅家鄉梅家壩村3組

手機用殼；智能手機；網絡通信設備；音頻視頻接收器；

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

C D播放機；光盤（音像）；帶有圖書的電子發聲裝置；唱

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

片；麥克風；投幣式自動點唱機；揚聲器音箱；便攜式媒

[511]

類別 Classe : 20

體播放器；耳機用耳墊；耳機；放映設備；視頻顯示屏；

[511]

產品 P r o d u t o s : 傢俱；椅子（座椅）；桌子；墊子（床

眼鏡；移動電源（可充電電池）；動畫片；可下載的計算

墊）；帶小腳 輪 的 茶具台；學校用傢俱；床；金 屬傢俱；化

機程序；可下載的計算機應用軟件；已錄製的或可下載

妝台；凳子（傢俱）。

的計算機軟件平臺；可下載的計算機遊戲軟件；可下載的

[540] 商標 Marca :

手機應用軟件；互聯網服務器；人臉識別設備；考勤機；
秤；量具；電子公告牌。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199246
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司
Huawei Technologies Co., Ltd.

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色、橙色及藍色，如圖所示

地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區阪田華為總部
辦公樓

[210] 編號 N.º : N/199233

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R. China

[730] 申請人 Requerente : 北京酷我科技有限公司

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

地址 Endereço : 中國北京市海澱區農大南路1號院2號樓

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

2層辦公B-207-161

[511]

類別 Classe : 9

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

產品 P rodutos : 手機充電器；便攜式充電器；無線電池

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

充電器；電池；移動電源（可充電電池）；機動車輛用充

[511]

類別 Classe : 41

電裝置；計算機程序（可下載軟件）；已錄製的或可下載

[511]

服務 Serviços : 教育；組織教育或娛樂競賽；安排和組織

的計算機軟件平台；可下載的計算機應用軟件；計算機硬

音樂會；組織表演（演出）；出借書籍的圖書館；提供不

件；計算機外圍設備；平板電腦；智能眼鏡（數據處理）；

可下載的在線電子出版物；提供不可下載的在線音樂；

智能手錶（數據處理）；計算機；筆記本電腦；鼠標（計算
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機外圍設備）；計算機鍵盤；電子出版物（可下載）；智能

[210] 編號 N.º : N/199249

卡（集成電路卡）；磁性身份識別卡；生物特徵識別卡；

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11

網絡通信設備；智能手機；路由器；全球定位系統（GPS）

[730] 申請人 Requerente : 比亞迪股份有限公司

14497

設備；家居智能型集線器；耳機；頭戴式虛擬現實裝置；

BYD COMPANY LIMITED

非醫用電子監控裝置；電視機；攝像機；揚聲器音箱；便

地址 Endereço : 中國廣東省深圳市大鵬新區葵涌街道延

攜式媒體播放器；穿戴式視頻顯示器；數字投影儀；照相

安路一號

機（攝影）；數碼攝像機；測量儀器；紅外探測器；空氣分

No.1, Yan’An Road, Kuichong Street, Dapeng New

析儀器；非醫用診斷設備；生物芯片；USB線；電線；芯片

District, Shenzhen, People’s Republic of China

（集成電路）；傳感器；插頭、插座和其他接觸器（電連

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

接）；電池開關（電）；電池檢測器。

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 P rodutos : 已錄製的計算機程序；計算機軟件（已
錄製）；數據處理設備；導航儀器；運載工具用導航儀器
（隨載計算機）；非醫用監控裝置；傳感器；衛星導航儀
器；運載工具駕駛和控制模擬器；運載工具用自動轉向裝

[210] 編號 N.º : N/199247
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[730] 申請人 Requerente : Fontaine Limited

置。
[540] 商標 Marca :

地址 Endereço : c/o TMF Group, 8th Floor, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB, UK
國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 Produtos : Perfumes; fragrâncias; eau de parfum;
águas de toilette; águas de colónia; preparações para
barbear; gel para barbear; sabão para a barba; espuma

[210] 編號 N.º : N/199250
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : 比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

de barbear; loções pós-barba [after-shave]; bálsamos

地址 Endereço : 中國廣東省深圳市大鵬新區葵涌街道延

para a barba; loções para a barba; produtos de toilette

安路一號

não medicinais para uso pessoal, nomeadamente, sa-

No.1, Yan’An Road, Kuichong Street, Dapeng New

bão, preparações para banho e duche, loções corporais

District, Shenzhen, People’s Republic of China

e óleos para o corpo [cosméticos]; champôs, amaciado-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

res e óleos para os cabelos; óleos para os cuidados dos
cabelos; óleos essenciais; óleos com aromas; desodorizantes para uso pessoal [perfumaria]; fragrâncias para
interiores.
[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 P rodutos : 已錄製的計算機程序；計算機軟件（已
錄製）；數據處理設備；導航儀器；運載工具用導航儀器
（隨載計算機）；非醫用監控裝置；傳感器；衛星導航儀
器；運載工具駕駛和控制模擬器；運載工具用自動轉向裝
置。

[210] 編號 N.º : N/199248

[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[730] 申請人 Requerente : Fontaine Limited
地址 Endereço : c/o TMF Group, 8th Floor, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB, UK
國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 4

[511]

產品 Produtos : Velas; velas perfumadas.

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199251
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/11
[730] 申請人 Requerente : 珠海橫琴優格實業有限公司
地址 Endereço : 中國廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號
105室-6055
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

澳門特別行政區公報——第二組

14498

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

服務 Serviços : 空氣淨化；空氣除臭；空氣清新；空調設

[511]

類別 Classe : 9

備出租；空間供暖設備出租；食物冷凍；水淨化；材料處

[511]

產品 P rodutos : 電力配送設備及設施；USB充電器；整

理信息；淨化有害材料。

流用電力裝置；揚聲器音箱；電氣連接裝置；插頭、插座

[540] 商標 Marca :

和其他接觸器（電連接）；音響設備；電線連接物；電導
體；電開關。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199252
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[730] 申請人 Requerente : 卓匯集團國際有限公司

[210] 編號 N.º : N/199254
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[730] 申請人 Requerente : 卓匯集團國際有限公司
CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMI-

CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMI-

TED

TED

地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街33號元朗貿易中

地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街33號元朗貿易中

心8樓801室

心8樓801室

Flat/Rm 801 8/F Yuen Long Trading Centre, 33 Wang

Flat/Rm 801 8/F Yuen Long Trading Centre, 33 Wang

Yip Street West, Yuen Long NT Hong Kong

Yip Street West, Yuen Long NT Hong Kong

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

segundo as leis de H.K.

segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 11

[511]

產品 Produtos : 空氣淨化裝置和機器；通風設備和裝置

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 11

[511]

產品 Produtos : 空氣淨化裝置和機器；通風設備和裝置
（空氣調節）；空氣過濾設備；空氣調節裝置；空氣調節

（空氣調節）；空氣過濾設備；空氣調節裝置；空氣調節

設備；潤濕空氣裝置；空氣乾燥器；空氣冷卻裝置；空氣

設備；潤濕空氣裝置；空氣乾燥器；空氣冷卻裝置；空氣
處理電離設備；空氣除臭裝置；空氣消毒器。
[540] 商標 Marca :

處理電離設備；空氣除臭裝置；空氣消毒器。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199255
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[730] 申請人 Requerente : 卓匯集團國際有限公司
CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMITED
地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街33號元朗貿易中

[210] 編號 N.º : N/199253

心8樓801室

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12

Flat/Rm 801 8/F Yuen Long Trading Centre, 33 Wang

[730] 申請人 Requerente : 卓匯集團國際有限公司

Yip Street West, Yuen Long NT Hong Kong

CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMI-

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

TED

segundo as leis de H.K.

地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街33號元朗貿易中
心8樓801室
Flat/Rm 801 8/F Yuen Long Trading Centre, 33 Wang
Yip Street West, Yuen Long NT Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída
segundo as leis de H.K.
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 40

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 40

[511]

服務 Serviços : 空氣淨化；空氣除臭；空氣清新；空調設
備出租；空間供暖設備出租；食物冷凍；水淨化；材料處
理信息；淨化有害材料。

[540] 商標 Marca :
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[210] 編號 N.º : N/199256

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12

Town, Tortola, British Virgin Islands.

[730] 申請人 Requerente : 卓匯集團國際有限公司

國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMI-

Britânicas

TED

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街33號元朗貿易中

[511]

類別 Classe : 41

心8樓801室

[511]

服務 Serviços : 娛樂；組織競賽（教育或娛樂）；組織體

Flat/Rm 801 8/F Yuen Long Trading Centre, 33 Wang

育比賽；體育比賽計時；娛樂信息；提供體育設施；體育

Yip Street West, Yuen Long NT Hong Kong

野營服務；體育場設施出租；輔導（培訓）；書籍出版；

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

流動圖書館；健身俱樂部服務（健身和體能訓練）；體育

segundo as leis de H.K.

設備出租（車輛除外）；私人健身教練服務；健身指導課

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 40

[511]

服務 Serviços : 空氣淨化；空氣除臭；空氣清新；空調設

程。
[540] 商標 Marca :

備出租；空間供暖設備出租；食物冷凍；水淨化；材料處
理信息；淨化有害材料。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199262
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[210] 編號 N.º : N/199260

[730] 申請人 Requerente : PROOF Holdings, Inc.

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12

地址 Endereç o : 5331 SW Macada m Ave, 258-202,

[730] 申請人 Requerente : 創作者國際有限公司

Portland, Oregon 97239

Creator International Co., Ltd.

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城離岸公

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

司郵遞區號 957 號

[511]

類別 Classe : 9

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road

[511]

產品 Produtos : 包含由非同質化代幣認證的藝術品的可
下載圖像文件。

Town, Tortola, British Virgin Islands.
國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens

[540] 商標 Marca :

Britânicas
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : 娛樂；組織競賽（教育或娛樂）；組織體

[300] 優先權 Prioridade : 2022/03/14，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 97/310,986

育比賽；體育比賽計時；娛樂信息；提供體育設施；體育
野營服務；體育場設施出租；輔導（培訓）；書籍出版；
流動圖書館；健身俱樂部服務（健身和體能訓練）；體育

[210] 編號 N.º : N/199263

設備出租（車輛除外）；私人健身教練服務；健身指導課

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12

程。

[730] 申請人 Requerente : PROOF Holdings, Inc.

[540] 商標 Marca :

地址 Endereç o : 5331 SW Macada m Ave, 258-202,
Portland, Oregon 97239
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199261

[511]

類別 Classe : 45

[511]

服務 Ser viços : 社交網絡服務；在線社交介紹和網絡服

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12

務；可通過可下載的移動應用程序訪問的在線社交網絡

[730] 申請人 Requerente : 創作者國際有限公司

服務。

Creator International Co., Ltd.
地址 Endereço : 英屬維京群島托爾托拉島羅德城離岸公
司郵遞區號 957 號

[540] 商標 Marca :
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[300] 優先權 Prioridade : 2022/05/09，美國 Estados Unidos
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[540] 商標 Marca :

da América，編號N.º 97/402,116

[210] 編號 N.º : N/199265
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[730] 申請人 Requerente : PROOF Holdings, Inc.
地址 Endereç o : 5331 SW Macada m Ave, 258-202,
Portland, Oregon 97239

[210] 編號 N.º : N/199270
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[730] 申請人 Requerente : Ocular Therapeutix, Inc.
地址 Endereço : 15 Crosby Drive, Bedford, Massachu-

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

setts 01730, United States of America

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : 安排和舉辦在線及線下活動、教育會議、
研討會、講習班和座談會；娛樂服務，即旨在表彰和獎勵
從事和參與的用戶的激勵性獎勵節目；藝術畫廊服務；在

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 44

[511]

服務 Serviços : Serviços de informação médica; serviços de informação médica, nomeadamente, provisão

線藝術畫廊服務。

de informação médica a médicos, profissionais de

[540] 商標 Marca :

saúde, e pacientes sobre tópicos relacionados com problemas de saúde, produtos farmacêuticos, e temas de
sensibilização para a saúde relacionadas com doenças
e condições oculares.

[300] 優先權 Prioridade : 2022/05/09，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 97/402,116

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199268
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[730] 申請人 Requerente : Ocular Therapeutix, Inc.

[210] 編號 N.º : N/199271

地址 Endereço : 15 Crosby Drive, Bedford, Massachu-

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12

setts 01730, United States of America

[730] 申請人 Requerente : 陳文杰

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

地址 Endereço : 中國廣東省東莞市虎門鎮南面十一巷27

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

號

[511]

類別 Classe : 5

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

tamento de doenças e condições oculares.
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 15

[511]

產品 Produtos : 吉他；箏；小提琴；印度手鼓；薩克斯管；
樂器架；鋼琴；樂器；音樂盒；鼓（樂器）；校音器（定音
器）；樂器鍵盤；打擊樂器；雙簧管；手風琴；琵琶；電子
琴；音叉；活頁樂譜翻頁器；音樂合成器。

[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/199269
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[730] 申請人 Requerente : Ocular Therapeutix, Inc.
地址 Endereço : 15 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, United States of America
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[210] 編號 N.º : N/199272

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12

[511]

類別 Classe : 10

[730] 申請人 Requerente : 陳文杰

[511]

產品 Produtos : Sistemas (dispositivos) médicos de im-

地址 Endereço : 中國廣東省東莞市虎門鎮南面十一巷27

plementação para administração de medicamentos no

號

canal lagrimal (dexamethasone punctum plug) para o

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

tratamento de doenças e condições oculares.

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe : 35

[210] 編號 N.º : N/199278

[511]

服務 Serviços : 特許經營的商業管理；戶外廣告；替他人

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12

推銷；廣告宣傳；計算機網絡和網站的在線推廣；通過全

[730] 申請人 Requerente : 安徽省宸沃醫藥科技有限公司

14501

球計算機網絡提供商業信息；為商品和服務的買賣雙方

地址 Endereço : 中國安徽省合肥市包河區廬州大道與貴

提供在線市場；替他人採購；進出口代理；為零售目的在

陽路交口萬達親湖苑17幢辦2613室

通訊媒體上展示商品；製作電視購物節目；藥物零售批

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

發服務；為推銷優化搜索引擎；人員招收；演員的商業管

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

理；市場營銷；商業中介服務；廣告片製作；廣告代理；廣

[511]

類別 Classe : 30

告版面設計。

[511]

產品 P ro duto s : 茶；蜂蜜；糕點；以穀物為主的零食小

[540] 商標 Marca :

吃；穀類製品；調味品；方便米飯；糖；食用澱粉；咖啡飲
料。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199273
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12
[730] 申請人 Requerente : 陳文杰

[210] 編號 N.º : N/199280

地址 Endereço : 中國廣東省東莞市虎門鎮南面十一巷27

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13

號

[730] 申請人 Requerente : F. Hoffmann-La Roche AG

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

Suíça

[511]

類別 Classe : 41

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[511]

服務 Serviços : 安排和組織培訓班；提供不可下載的在

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

線電子出版物；電子書籍和雜誌的在線出版；教育；培

[511]

類別 Classe : 5

訓；組織表演（演出）；演出製作；安排在教育機構中進行

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

的培訓課程；組織教育或娛樂競賽；教育考核；安排和組

[540] 商標 Marca :

織音樂會；攝影；文稿撰寫；提供不可下載的在線視頻；
作曲；票務代理服務（娛樂）；導遊服務；歌曲創作；除廣
告片以外的影片製作；提供不可下載的音樂。
[540] 商標 Marca :
[210] 編號 N.º : N/199282
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13
[730] 申請人 Requerente : 卡士乳業（深圳）有限公司
地址 Endereço : 中國深圳市寶安區松崗街道東方村大田
洋工業區東方大道
[210] 編號 N.º : N/199277

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/12

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 安徽省宸沃醫藥科技有限公司
地址 Endereço : 中國安徽省合肥市包河區廬州大道與貴

[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : 肉；醃製水果；食用油脂；酸奶；魚製食

陽路交口萬達親湖苑17幢辦2613室

品；乾食用菌；牛奶製品；食用果凍；醃製蔬菜；水果色

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

拉。

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 5

[511]

產品 Produtos : 人用藥；中藥材；消毒劑；營養補充劑；

[540] 商標 Marca :

殺蟲劑；獸醫用藥；淨化劑；醫用敷料；膳食纖維；補藥。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199283
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13
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[730] 申請人 Requerente : 卡士乳業（深圳）有限公司
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地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號

地址 Endereço : 中國深圳市寶安區松崗街道東方村大田

809室

洋工業區東方大道

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 9

[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；可下載的手

[511]

產品 P rodutos : 啤酒；乳酸飲料（果製品，非奶）；乳清

機應用軟件；可下載的計算機遊戲軟件；電子出版物（可

飲料；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；果汁；水（飲

下載）；移動電話用可下載圖像；已錄製的計算機遊戲軟

料）；無酒精飲料；植物飲料；奶茶（非奶為主）。

件；已錄製的計算機程序；已錄製的或可下載的計算機

[540] 商標 Marca :

軟件平臺；視頻遊戲卡；頭戴式虛擬現實裝置；動畫片；
視頻遊戲機用內存卡；計算機；網絡通訊設備；光盤（音
像）；遙控裝置；與計算機連用的操縱杆（視頻遊戲用除
外）；遊戲光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電
腦遊戲儲值卡。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199284
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13
[730] 申請人 Requerente : 卡士乳業（深圳）有限公司
地址 Endereço : 中國深圳市寶安區松崗街道東方村大田

[210] 編號 N.º : N/199287

洋工業區東方大道

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號

[511]

類別 Classe : 29

809室

[511]

產品 Produtos : 肉；醃製水果；食用油脂；酸奶；魚製食

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

品；乾食用菌；牛奶製品；食用果凍；醃製蔬菜；水果色

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

拉。
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : 提供不可下載在線視頻；在計算機網絡
上提供在線遊戲；通過計算機網絡在線提供的遊戲服
務；組織教育或娛樂競賽；組織體育比賽；組織角色扮演
娛樂活動；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；提
供不可下載的在線電子出版物；除廣告片外的影片製作；

[210] 編號 N.º : N/199285

娛樂服務；提供娛樂信息；俱樂部服務（娛樂或教育）；

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13

遊戲器具出租；組織表演（演出）；提供娛樂設施；動畫

[730] 申請人 Requerente : 卡士乳業（深圳）有限公司

製作；動畫出版；提供有關電腦遊戲及娛樂之資訊；提供

地址 Endereço : 中國深圳市寶安區松崗街道東方村大田
洋工業區東方大道

線上網路互動遊戲；提供虛擬實境遊戲場。
[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 32

[511]

產品 P rodutos : 啤酒；乳酸飲料（果製品，非奶）；乳清
飲料；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；果汁；水（飲

[210] 編號 N.º : N/199288

料）；無酒精飲料；植物飲料；奶茶（非奶為主）。

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司
地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號
809室
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199286

[511]

類別 Classe : 9

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13

[511]

產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；可下載的手

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司

機應用軟件；可下載的計算機遊戲軟件；電子出版物（可
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下載）；移動電話用可下載圖像；已錄製的計算機遊戲軟

14503

[540] 商標 Marca :

件；已錄製的計算機程序；已錄製的或可下載的計算機
軟件平臺；視頻遊戲卡；頭戴式虛擬現實裝置；動畫片；
視頻遊戲機用內存卡；計算機；網絡通訊設備；光盤（音
像）；遙控裝置；與計算機連用的操縱杆（視頻遊戲用除
外）；遊戲光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電
腦遊戲儲值卡。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199291
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13
[730] 申請人 Requerente : 網易互動娛樂私人有限公司
NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT
PTE. LTD.
地址 Endereço : 新加坡美芝路38號風華南岸#17-12（郵

[210] 編號 N.º : N/199289

政編碼：189767）

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13

38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore

[730] 申請人 Requerente : 三七互娛（上海）科技有限公司

(189767)

地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮銀翔路655號

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

809室

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

類別 Classe : 41

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

服務 Ser v iços : 組織教育或娛樂競賽；提供在線電子出

[511]

類別 Classe : 41

版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；娛樂；娛樂信息

[511]

服務 Serviços : 提供不可下載在線視頻；在計算機網絡

（消遣）；在流動網路上提供線上遊戲；在計算機網路上

上提 供在線遊戲；通過計算機網絡在線提 供的遊戲服

提供在線遊戲。

務；組織教育或娛樂競賽；組織體育比賽；組織角色扮演

[540] 商標 Marca :

娛樂活動；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；提
供不可下載的在線電子出版物；除廣告片外的影片製作；
娛樂服務；提供娛樂信息；俱樂部服務（娛樂或教育）；
遊戲器具出租；組織表演（演出）；提供娛樂設施；動畫
製作；動畫出版；提供有關電腦遊戲及娛樂之資訊；提供
線上網路互動遊戲；提供虛擬實境遊戲場。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199293
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13
[730] 申請人 Requerente : 香港鼎新工貿有限公司
地址 Endereço : 香港九龍旺角彌敦道678號華僑商業中
心15C
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída
segundo as leis de H.K.

[210] 編號 N.º : N/199290

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13
[730] 申請人 Requerente : 網易互動娛樂私人有限公司
NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT
PTE. LTD.

[511]

類別 Classe : 11

[511]

產品 Produtos : 烹調用裝置和設備；廚房爐灶（烘箱）；
烤爐；煤氣灶；燃氣烤爐（家用）；烹飪用爐；燃氣爐；家

地址 Endereço : 新加坡美芝路38號風華南岸#17-12（郵

用烤箱；臺式烹飪爐；麵包店烤箱；微波爐（廚房用具）；

政編碼：189767）

飲用水過濾裝置；廚房水槽；家用消毒器；電酒窖；浴室

38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore

設施；冰箱；抽油煙機；燈；壁爐。

(189767)

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟
體（已錄製）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算

[210] 編號 N.º : N/199294

機應用軟件；手機應用軟件；手機及行動裝置遊戲軟件；

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/13

計算機遊戲軟件；動畫片；虛擬現實遊戲軟件。

[730] 申請人 Requerente : 香港鼎新工貿有限公司
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地址 Endereço : 香港九龍旺角彌敦道678號華僑商業中

序和軟件；可通過全球計算機網絡和無線設備下載的計

心15C

算機遊戲軟件；通過互聯網下載的計算機遊戲程序（軟

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

件）；可下載的電子遊戲程序；可下載的計算機應用軟

segundo as leis de H.K.

件；應用開發軟件（可下載）；計算機軟件（已錄製）；計

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

算機程序（可下載軟件）；視頻遊戲卡；電子出版物（可

[511]

類別 Classe : 20

下載）；電子出版物，包括在線銷售和發行的；記錄在計

[511]

產品 P ro dut o s : 存儲和運輸用非金屬容器；壁爐隔屏

算機媒體上的電子出版物；可下載的音樂文件；可下載的

（傢俱）；展示板；碗櫃；盥洗台（傢俱）；傢俱門；金屬傢

影像文件；計算機硬件；計算機外圍設備；計算機鍵盤；

俱；工作臺；定製的廚房傢俱；餐具櫃；工具箱，非金屬製

光盤；鼠標（計算機外圍設備）；鼠標墊；與計算機配套

[傢俱]；櫥櫃；傢俱；送餐車（傢俱）；箱子，非金屬製；枕

使用的腕墊；便攜式計算機；便攜式計算機用套；平板計

墊；非金屬工具櫃；展示櫃；食物架；抽屜櫃；靠墊；食品

算機；平板計算機保護套；個人數字助理；移動通信設

用塑料裝飾品；非金屬傢俱配件；窗戶配件，非金屬製；

備；集成電路卡；視頻遊戲機用內存卡；與計算機連用的

非金屬浴缸扶手；食品櫥。

操縱桿（視頻遊戲用除外）；安全令牌（加密設備）；USB

[540] 商標 Marca :

閃存盤；流動電話；智能手機保護套；智能手機用保護
膜；手機帶；科學研究用具有人工智能的人形機器人；虛
擬現實耳機；可穿戴視頻顯示器；頭戴式耳機；電源材
料（電線、電纜）；電線；電池；電池充電器；裝飾磁鐵；
動畫片；已曝光的電影膠片；耳機；照相機（攝影）；電源

[210] 編號 N.º : N/199295

（電池）；視頻增強器；錄製、傳送、重放聲音或影像的裝

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/14

置；用於電子出版的設備；用於桌面出版的設備；用於桌

[730] 申請人 Requerente : 惠州市順步科技有限公司

面出版的計算機程序。

地址 Endereço : 廣東省惠州市惠城區三棟鎮翠竹四路5

[540] 商標 Marca :

號中信凱旋城花園4棟1層12號
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : 技術研究；科學實驗室服務；科學研究；
替 他人研究和開發新產品；質量檢測；質量評估；質量
體系認證；計算機軟件設計；軟件即服務；計算機軟件諮

[300] 優先權 Prioridade : 2022/04/06，新加坡 Singapura，編
號N.º 40202207661Q

詢。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199301
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/14
[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司
TENCENT HOLDINGS LIMITED
[210] 編號 N.º : N/199300

地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/14

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

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

TENCENT HOLDINGS LIMITED

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

Islands

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

P.O. Box 2681 GT, Centur y Yard, Cricket Square

活動 Actividade : 商業 comercial

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman

[511]

類別 Classe : 41

Islands

[511]

服務 Serviços : 在計算機網絡上提供在線遊戲；提供不

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

可下載的網絡遊戲；遊戲節目；遊戲服務；出版服務；電

活動 Actividade : 商業 comercial

子出版；雜誌、期刊和報紙的多媒體出版；印刷品出版；

[511]

類別 Classe : 9

數字視頻、音頻和多媒體娛樂出版服務；廣泛主題的信

[511]

產品 P rodutos : 計算機遊戲程序；計算機遊戲軟件；視

息電子出版，包括在線的和通過全球計算機網絡的；提

頻遊戲軟件；用於流動電話和手機的計算機遊戲軟件；

供不可下載的在線電子出版物；通過全球計算機網絡提

流動 電 話 電子遊 戲 軟件；用於各種電子遊 戲的 遊 戲 程

供的電子報章的出版；書籍、雜誌、年鑑和期刊的出版；
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培訓、科學、公法和社會事務領域文件的出版；印刷出版

算；外包商提供的信息技術服務；計算機技術諮詢；計算

物的出租；組織電子競技比賽；組織教育或娛樂競賽；組

機安全諮詢；書畫刻印藝術設計；工業品外觀設計；造型

織角色扮演娛樂活動；文字出版（廣告宣傳材料除外）；

（工業品外觀設計）；遊戲設計；互動託管服務，以讓用

提供在線電子出版物（非下載）；組織表演（演出）；組織

戶在線發布和分享自己的內容和圖像；遊戲軟件出租；應

文化或教育展覽；安排和組織大會；現場表演；演出；電

用服務提供商（A SP）服務；計算機軟件應用解決方案的

視文娛節目；除廣告片外的影片製作；提供在線音樂（非

開發；移動應用軟件領域的設計和開發；與規劃應用軟

下載）；提供在線錄像（非下載）；通過視頻點播服務提

件有關的諮詢服務。

供不可 下載的電影；通 過視頻點播服務提 供不可 下載

[540] 商標 Marca :

的電視節目；從計算機網絡提供的在線虛擬現實遊戲服
務；在線娛樂，即提供遊戲錦標賽；娛樂服務；視頻娛樂
服務；互動娛樂服務；娛樂信息；娛樂信息（消遣）；提供
包括在線信息的關於教育、培訓、娛樂、體育和文化活動
的信息；與遊戲相關的教育和培訓服務；提供娛樂新聞；
在線提供與計算機遊戲和遊戲計算機增強相關的信息；
遊樂園服務；遊戲廳服務；提供娛樂設施；俱樂部服務

[300] 優先權 Prioridade : 2022/04/06，新加坡 Singapura，編
號N.º 40202207661Q

（娛樂或教育）；玩具出租；遊戲器具出租；與出版有關
的諮詢服務。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199307
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/14
[730] 申請人 Requerente : EcoTech Environmental Limited
地址 Endereço : Unit 1003, 10/F., Fat Lee Industrial
Building, 17 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

[300] 優先權 Prioridade : 2022/04/06，新加坡 Singapura，編

segundo as leis de H.K.

號N.º 40202207661Q

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[210] 編號 N.º : N/199302

[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Ser v iços : 科技服務和與之相關的研究和設計；工

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/14

業分析和研究服務；計算機硬件和軟件的設計和開發；

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

雲計算；雲託管提供商服務；通過雲計算提供虛擬電腦

TENCENT HOLDINGS LIMITED

系統；提供臨時使用不可下載的基於雲的軟件和雲計算

地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

軟件；通過雲計算提供虛擬計算機系統和虛擬計算機環

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

境；軟件即服務（SaaS）；平臺即服務（PaaS）；計算機平

P.O. Box 2681 GT, Centur y Yard, Cricket Square

臺的開發；樓宇管理系統設計；建築服務系統和設備設

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman

計。

Islands

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
活動 Actividade : 商業 comercial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 S er v iç o s : 計算機軟件設計；計算機軟件出租；計
算機軟件技術支持服務；計算機研究服務；與計算機軟
件相關的研究和諮詢服務；計算機編程；託管計算機網

[210] 編號 N.º : N/199308

站；維護計算機網站；提供網絡軟件的臨時使用；提供

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/14

網絡應用程序的臨時使用；為他人創建和設計網站信息

[730] 申請人 Requerente : 上海海和藥物研究開發股份有限公

索引（信息技術服務）；軟件即服務（SaaS）；平台即服务

司

（P a a S）；軟件出版框架下的軟件開發；信息技術諮詢

地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區祖沖之路

服務；計算機軟件安裝；計算機軟件諮詢；恢復計算機數

865號1號樓1層102單元及2-6整層及2號樓4層整層

據；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；計算機程序

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業 comercial

複製；計算機病毒的防護服務；提供互聯網搜尋引擎；計
算機系統遠程監控；網站設計諮詢；電子數據存儲；雲計

[511]

類別 Classe : 5
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產品 Produtos : 醫用氣體；醫用藥物；藥用化學製劑；醫

術的電子運動跟踪傳感器；增強現實軟件；虛擬現實遊

用同位素；醫用或獸醫用微生物培養物；醫用營養品；淨

戲電腦硬件；虛擬現實護目鏡。

化劑；滅微生物劑；醫用敷料；醫用生物製劑；醫用化學

[540] 商標 Marca :

製劑；化學藥物製劑；醫藥製劑；人用藥；麻醉劑；鎮靜
劑；抗生素；醫用生物鹼；醫用酶；醫用酶製劑；抗惡性腫
瘤劑；醫用激素；醫用生物標誌物診斷試劑；醫用及獸醫
用細菌學研究製劑；醫用或獸醫用微生物製劑；細菌抑制
劑；滅菌劑；藥用酯；醫用糖；藥茶。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199315
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : 青島小鳥看看科技有限公司
Qingdao Pico Technology Co., Ltd.
地址 Endereço : 中國山東省青島市嶗山區松嶺路393號
北京航空航天大學青島研究院3號樓4樓
Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of
Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan

[210] 編號 N.º : N/199309

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/14

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[730] 申請人 Requerente : 追覓科技（蘇州）有限公司

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

地址 Endereço : 中國江蘇省蘇州市吳中經濟開發區郭巷

[511]

類別 Classe : 45

街道淞葦路1688號

[511]

服務 Ser viços : 在線社交網絡服務；虛擬現實領域的在

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

線社交網絡服務；增強現實領域的在線社交網絡服務；

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

互動娛樂領域的在線社交網絡服務；基於互聯網的社交

[511]

類別 Classe : 8

介紹、網絡和約會服務；提供社交網絡、社交介紹和約

[511]

產品 Produtos : 手動的手工具；剃鬚刀；捲髮用手工具；

會領域的在線計算機數據庫；在線社交介紹服務；由他

電動頭髮拉直器；捲睫毛夾；電動編髮器；電動和非電動

人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；社交護送

脫毛器；燙髮鉗；個人用理髮推子（電動和非電動）；非

（陪伴）；法律服務；為有形財產和個人提供實體保護

醫用激光脫毛裝置。

的安全服務；交友服務；個人背景調查；個人服裝搭配諮

[540] 商標 Marca :

詢；舉行葬禮；領養代理；失物招領；版權管理；調解；知
識產權許可。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199314
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : 青島小鳥看看科技有限公司
Qingdao Pico Technology Co., Ltd.
地址 Endereço : 中國山東省青島市嶗山區松嶺路393號

[210] 編號 N.º : N/199316

北京航空航天大學青島研究院3號樓4樓

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of

[730] 申請人 Requerente : 青島小鳥看看科技有限公司

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

地址 Endereço : 中國山東省青島市嶗山區松嶺路393號

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

北京航空航天大學青島研究院3號樓4樓

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of

[511]

類別 Classe : 9

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan

[511]

產品 P rodutos : 虛擬現實眼鏡；虛擬現實耳機；用於虛

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

擬現實耳機的電子控制器；用於虛擬現實技術的電子運

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

動跟踪傳感器；虛擬現實軟件；增強現實眼鏡；增強現實
耳機；用於增強現實耳機的電子控制器；用於增強現實技

[511]

類別 Classe : 42
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服務 S er v i ç o s : 遊戲軟件和虛擬現實軟件的設計與開

無線電文娛節目；電視文娛節目；綜藝表演；提供娛樂設

發；電腦遊戲、硬件、軟件的設計和開發；視頻遊戲開發

施；提供娛樂信息；為娛樂或文化目的提供用戶評價；為

服務；提供臨時使用、不可下載的軟件；科學技術服務和

娛樂或文化目的提供用戶排名；為娛樂或文化目的提供

與之相關的研究與設計服務；工業分析、工業研究和工業

用戶評級；體操訓練；提供體育設施；健身指導課程；導

品外觀設計服務；質量控制和質量認證服務；計算機硬

遊服務；動物訓練；動物園服務；組織抽獎。

件與軟件的設計與開發；計算機遊戲的計算機編程；技

[540] 商標 Marca :

術研究；節能領域的諮詢；地質研究；化學研究；醫學研
究；氣象信息；材料測試；工業品外觀設計；包裝設計；多
媒體產品的設計和開發；室內設計；服飾設計；計算機編
程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機硬件設計
和開發諮詢；計算機軟件出租；計算機系統設計；計算機
系統分析；計算機軟件維護；計算機軟件諮詢；計算機病
毒的防護服務；軟件即服務[Sa a S]；電子數據存儲；信息
技術諮詢服務；通過網站提供計算機技術和編程信息；

[210] 編號 N.º : N/199318

計算機 平台的開發；雲計算；藝術品鑑定；平面美術設

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

計。

[730] 申請人 Requerente : 青島小鳥看看科技有限公司

[540] 商標 Marca :

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.
地址 Endereço : 中國山東省青島市嶗山區松嶺路393號
北京航空航天大學青島研究院3號樓4樓
Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of
Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan
District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199317

[511]

類別 Classe : 38

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

[511]

服務 Ser v iços : 提供對計算機、電子和在線數據庫的訪

[730] 申請人 Requerente : 青島小鳥看看科技有限公司

問；電訊服務，即虛擬現實內容和數據的電子傳輸；提供

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

在線論壇，就普遍感興趣的話題進行交流；提供電子公

地址 Endereço : 中國山東省青島市嶗山區松嶺路393號

告板，在普遍感興趣的領域的用戶之間傳輸信息；I P語音

北京航空航天大學青島研究院3號樓4樓

服務；電話通信服務；提供數據庫接入服務；提供互聯網

Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of

聊天室；提供在線論壇；信息傳送；提供電信領域的信息

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan

電子公告板服務[電信服務]；電話業務；電話會議服務；

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

數字文件傳送；電子郵件傳輸；播客視頻傳輸；電報傳

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

送；提供全球計算機網絡用戶接入服務；視頻點播傳輸；

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

視頻會議服務；語音郵件服務；無線廣播；電話通信；數

[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Serviços : 娛樂服務，即提供虛擬現實遊戲、互動娛

據流傳輸。
[540] 商標 Marca :

樂和虛擬現實內容；安排和舉辦競賽，以鼓勵使用和開
發互動娛樂、虛擬現實、消費電子和視頻遊戲娛樂軟件
和硬件；為文化、教育或娛樂目的舉辦展覽和活動；為文
化或教育目的，在互動娛樂、虛擬現實、消費電子和視頻
遊戲娛樂行業舉辦展覽和活動；視頻和電腦遊戲軟件的
製作；提供電腦遊戲供網絡用戶全網使用；提供在線增
強現實遊戲；娛樂服務，即提供在線視頻遊戲；教育；提
供培訓；娛樂；文體活動；教學；學校（教育）；通過模擬

[210] 編號 N.º : N/199319

裝置進行的培訓服務；組織教育或娛樂競賽；安排和組

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

織學術討論會；安排和組織會議；流動圖書館；出借書籍

[730] 申請人 Requerente : 青島小鳥看看科技有限公司

的圖書館；電子書籍和雜誌的在線出版；書籍出版；提供

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

不可下載的在線電子出版物；電子桌面排版；電影放映；

地址 Endereço : 中國山東省青島市嶗山區松嶺路393號

演出製作；廣播和電視節目製作；翻譯；攝影；電影發行；

北京航空航天大學青島研究院3號樓4樓
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Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of

信息系統化；定向市場營銷；在計算機數據庫中更新和維

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan

護數據；為商業或廣告目的提供用戶排名；為商業或廣告

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

目的提供用戶評價；人事管理諮詢；會計；尋找贊助；自

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 36

[511]

服務 Serviços : 財務支付；金融，貨幣和銀行服務；保險

動售貨機出租；銷售展示架出租。
[540] 商標 Marca :

服務；不動產事務；金融分析；金融管理；金融研究；金融
諮詢；虛擬貨幣的金融兌換；提供金融信息；融資服務；
財政估 算；網上 銀行；信用卡支付處理；借記卡支付處
理；電子轉賬；為成本估算目的準備報價；保險承保；保
險諮詢；藝術品估價；不動產管理；公寓管理；不動產代
理；海關金融經紀服務；保釋擔保；募集慈善基金；受託

[210] 編號 N.º : N/199321

管理；典當經紀。

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : 青島小鳥看看科技有限公司
Qingdao Pico Technology Co., Ltd.
地址 Endereço : 中國山東省青島市嶗山區松嶺路393號
北京航空航天大學青島研究院3號樓4樓
Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of
Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan
District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[210] 編號 N.º : N/199320

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

[511]

類別 Classe : 28

[730] 申請人 Requerente : 青島小鳥看看科技有限公司

[511]

產品 Produtos : 視頻遊戲機；用於遊戲機的遊戲手柄；

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

用於電子遊戲的遊戲手柄；街機視頻遊戲機；手持遊戲

地址 Endereço : 中國山東省青島市嶗山區松嶺路393號

機；遊戲主機；遊戲機和設備；用於玩視頻遊戲的手持控

北京航空航天大學青島研究院3號樓4樓

制台；適合與外部顯示屏或顯示器一起使用的娛樂設備；

Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of

與電視屏幕一起使用的娛樂設備；特別適用於玩電子遊

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan

戲的遊戲耳機；視頻遊戲操縱桿；遊戲和玩具；視頻遊

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

戲裝置；體育和運動用品；聖誕樹用裝飾品；遊戲機；視

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

頻遊戲機器；遊戲用籌碼；遊戲用小鍵盤；遊戲用鼠標；

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

帶液晶屏幕的電池驅動的計算機遊戲機；玩具；骰子；棋

[511]

類別 Classe : 35

盤遊戲器具；撲克牌；遊戲用集換式卡片；台球；球棒；

[511]

服務 Serviços : 營銷、廣告和促銷服務；提供市場研究信

鍛煉身體肌肉器械；運動用球；射箭用器具；電子靶；飛

息；通過計算機和通信網絡推銷他人的商品和服務；通
過計算機和通信網絡促進第三方服務和產品的交換和銷

鏢；游泳池（娛樂用品）；運動腰帶。
[540] 商標 Marca :

售；以虛擬現實耳機、虛擬現實內容和數據為特色的在
線零售店服務；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；
提供連接賣家和買家的在線設施；商業網絡；廣告；商業
經營、組織和管理；辦公事務；廣告宣傳；廣告代理；宣傳
代理服務；商業管理和組織諮詢；商業管理輔助；商業管
理諮詢；商業組織諮詢；貨物展出；廣告材料分發；樣品
散發；組織商業或廣告展覽；進出口代理；市場營銷；媒
體關係服務；計算機網絡上的在線廣告；點擊付費廣告；

[210] 編號 N.º : N/199322

為零售目的在通信媒體上展示商品；公共關係；為消費者

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

選擇產品和服務提供商業信息和建議；計算機和計算機

[730] 申請人 Requerente : 青島小鳥看看科技有限公司

外圍設備的零售服務；計算機軟件零售服務；計算機和計

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

算機外圍設備的在線零售服務；計算機軟件的在線零售

地址 Endereço : 中國山東省青島市嶗山區松嶺路393號

服務；為他人推銷；為推銷優化搜索引擎；計算機數據庫

北京航空航天大學青島研究院3號樓4樓
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Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of

子掛鎖；眼鏡鏈；眼鏡；3D眼鏡；電池；US B充電器；無

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan

線充電器；動畫片；幻燈片（照相）；運動哨。

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

[540] 商標 Marca :

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 P rodutos : 可下載的應用程序接口[A PI]軟件；虛
擬現實軟件；增強現實軟件；混合現實軟件；虛擬現實眼
鏡；虛擬現實耳機；用於教育的虛擬現實軟件；用於電影
拍攝的虛擬現實軟件；虛擬現實計算機遊戲軟件；教育
領域的虛擬現實培訓模擬軟件；科學領域的虛擬現實培
訓模擬軟件；適合用於玩視頻遊戲的虛擬現實頭盔；用於
玩計算機遊戲的虛擬現實軟件；用於虛擬現實耳機的電

[210] 編號 N.º : N/199323
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : 江西海能新能源技術有限公司
地址 Endereço : 中國江西省吉安市安福縣高新技術產業

子控制器；信息技術領域的虛擬現實培訓模擬軟件；科

園區裕元北路1號

學、研究、導航、測量、攝影、電影、視聽、光學、衡具、量

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

具、信號、偵測、測試、檢驗、救生和教學用裝置及儀器；

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

處理、開關、轉換、積累、調節或控制電的配送或使用的

[511]

類別 Classe : 9

裝置和儀器；錄製、傳送、重放或處理聲音、影像或數據

[511]

產品 Produtos : 太陽能晶片；減壓器（電）；自動定時開

的裝置和儀器；已錄製和可下載的媒體，計算機軟件，錄

關；光伏逆變器；電池箱；光伏電池；太陽能電池；發電用

製和存儲用空白的數字或模擬介質；投幣啟動設備用機

太陽能電池板；光伏發電板；太陽能發電用光伏裝置和

械裝置；收銀機，計算設備；計算機和計算機外圍設備；

設備；太陽能供電的充電器；電池充電器；運載工具用蓄

潛水服，潛水面罩，潛水用耳塞，潛水和游泳用鼻夾，潛

電池；運載工具用電池；機動車輛用充電裝置；蓄電瓶；

水員手套，潛水呼吸器；滅火設備；數據處理設備；計算

蓄電池箱；蓄電池隔板；備用電池組；電池充電裝置。

機存儲裝置；已錄製的計算機程序；計算機鍵盤；已錄

[540] 商標 Marca :

製的計算機操作程序；計算機外圍設備；計算機軟件（已
錄製）；連接器（數據處理設備）；電子筆（視覺演示裝
置）；計算機用接口；微處理機；監視器（計算機硬件）；
監視程序（計算機程序）；鼠標（計算機外圍設備）；中
央處理器（C PU）；視頻遊戲卡；電子出版物（可下載）；
可下載的計算機程序；鼠標墊；與計算機配套使用的腕

[210] 編號 N.º : N/199324

墊；已錄製的計算機遊戲軟件；可下載的計算機應用軟

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

件；視頻遊戲機用內存卡；計算機 硬件；交互式觸屏終

[730] 申請人 Requerente : 深圳市捷順科技實業股份有限公司

端；個人數字助理（PDA）；已錄製的或可下載的計算機

地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華區觀湖街道鷺湖
社區觀盛二路5號捷順科技中心

軟件平台；穿戴式計算機；可下載的計算機遊戲軟件；智

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據處理）；智能戒指
（數據處理）；可下載的手機應用軟件；視頻遊戲卡帶；
通過互聯網下載的計算機遊戲程序；計步器；計數器；數
量顯示器；時間記錄裝置；電子記事器；電子計分器；電
子記分牌；郵戳檢驗器；開發票機；驗鈔機；自動取款機
[AT M]；信用卡終端機；自動售票機；投票機；搖獎機；
驗手紋機；人臉識別設備；繪圖機；秤；衡器；量具；信號

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 7

[511]

產品 Produtos : 升降機操作裝置；帶升降設備的立體車
庫；升降裝置；升降設備；工業機器人；電子工業設備；機
器聯動裝置；電動關門器；電動開門器；電動卷門機。

[540] 商標 Marca :

鈴；電子公告牌；電話聽筒；電子信號發射器；發射機（電
信）；內部通信裝置；智能手機；音頻視頻接收器；聲音傳
送裝置；耳機；探測器；空氣分析器；高度計；氣壓表；距
離記錄儀；運載工具用測速儀；里程計；比較儀；視聽教
學儀器；電測量儀器；運載工具駕駛和控制模擬器；顯微
鏡；電線；電纜；半導體；擴音器；視頻顯示屏；計算機顯

[210] 編號 N.º : N/199325

示器；觸摸屏；遙控裝置；熱調節裝置；避雷針；滅火器；

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

安全頭盔；聲音警報器；電子防盜裝置；煙霧探測器；電

[730] 申請人 Requerente : 深圳市捷順科技實業股份有限公司
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[730] 申請人 Requerente : 固固（廣州）新材料技術有限公司

社區觀盛二路5號捷順科技中心

地址 Endereço : 廣東省廣州市花都區獅嶺鎮金獅大道

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

東21號自編3棟（廠房一）2-3層

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

類別 Classe : 9

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

產品 Produtos : 可下載的計算機應用軟件；精簡型客戶

[511]

類別 Classe : 9

端計算機；計算機存儲裝置；已錄製的或可下載的計算

[511]

產品 P ro duto s : 發光標誌；防暴盾牌；防彈衣；實驗室

機軟件平台；電動運載工具用充電站；人臉識別設備；磁

用特製服裝；防事故用手套；防火服裝；防止事故和傷害

性身份識別卡；收銀機；交通信號燈（信號裝置）；閃光

用的摩托車手防護服；防事故、防輻射、防火用服裝；化

信號燈；信號燈；電鎖；停車計時器；工業遙控操作用電

學防護服；個人用防事故裝置；非醫用防護面罩；防彈背

氣設備；電站自動化裝置；光學字符識別器；遙控信號用

心。

電動裝置；探測器；非醫用監控裝置。

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199331
[210] 編號 N.º : N/199328

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

[730] 申請人 Requerente : 固固（廣州）新材料技術有限公司

[730] 申請人 Requerente : Shiseido Americas Corporation

地址 Endereço : 廣東省廣州市花都區獅嶺鎮金獅大道

地址 Endereço : 390 Madison Avenue, 15th Floor, New

東21號自編3棟（廠房一）2-3層

York, NY 10017 US

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 13

[511]

類別 Classe : 3

[511]

產品 P rodutos : 步槍背帶；帶彈匣袋的手槍套；火器專

[511]

產品 Produtos : Máscaras cosméticas para o cabelo;

用便攜箱；槍衣；槍托；武器肩帶；子彈袋；火藥；信號煙

champôs e amaciadores para o cabelo; preparações

火；個人防護用噴霧。

não medicinais para os cuidados dos cabelos.

[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199329
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : JOHNSON & JOHNSON

[210] 編號 N.º : N/199332

地址 Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

[730] 申請人 Requerente : 固固（廣州）新材料技術有限公司

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

地址 Endereço : 廣東省廣州市花都區獅嶺鎮金獅大道

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

東21號自編3棟（廠房一）2-3層

[511]

類別 Classe : 5

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[511]

產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

humano.
[540] 商標 Marca :

[511]

類別 Classe : 18

[511]

產品 Produtos : 半加工或未加工皮革；背包；皮製帶子；
手提包；手提箱；包；人造皮革箱；公文包；傘；手杖。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199330
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
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[540] 商標 Marca :

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : 固固（廣州）新材料技術有限公司
地址 Endereço : 廣東省廣州市花都區獅嶺鎮金獅大道
東21號自編3棟（廠房一）2-3層
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[210] 編號 N.º : N/199336

[511]

類別 Classe : 24

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

[511]

產品 Produtos : 紡織織物；布；織物；輕薄織物（布料）；

[730] 申請人 Requerente : 廈門勇仕網絡技術股份有限公司

半合成纖維織物；金屬棉（不織布）；襯料（紡織品）；紡

Xiamen YongShi Technology Co., Ltd

織纖維織物；合成纖維織物；化纖織物。

地址 Endereço : 中國福建省廈門市湖里區高林中路535
號701-713單元

[540] 商標 Marca :

Room 701-713, No. 535, Gaolin Zhong Road, Huli District, Xiamen, Fujian, China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 41

[511]

服務 Ser v iços : 培訓教學；組織競賽（教育或娛樂）；遊

[210] 編號 N.º : N/199334

戲；提供在線電子出版物（非下載）；錄像帶出租；安排

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

和組織大會；在計算機網絡上提供在線遊戲；提供娛樂

[730] 申請人 Requerente : 固固（廣州）新材料技術有限公司

設施；提供娛樂場所；教育。

地址 Endereço : 廣東省廣州市花都區獅嶺鎮金獅大道

[540] 商標 Marca :

東21號自編3棟（廠房一）2-3層
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 25

[511]

產品 Produtos : 工作服；工裝褲；背心；服裝；製服；鞋；
靴；帽；手套（服裝）；腰帶。

[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199337
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : 廈門勇仕網絡技術股份有限公司
Xiamen YongShi Technology Co., Ltd
地址 Endereço : 中國福建省廈門市湖里區高林中路535
號701-713單元
Room 701-713, No. 535, Gaolin Zhong Road, Huli District, Xiamen, Fujian, China

[210] 編號 N.º : N/199335

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : 廈門勇仕網絡技術股份有限公司
Xiamen YongShi Technology Co., Ltd
地址 Endereço : 中國福建省廈門市湖里區高林中路535
號701-713單元
Room 701-713, No. 535, Gaolin Zhong Road, Huli District, Xiamen, Fujian, China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 S er v iç o s : 研究和開發（替他人）；計算機系統設
計；技術研究；計算機軟件維護；計算機編程；計算機軟
件出租；計算機軟件設計；恢復計算機數據；網絡服務器
出租；計算機軟件諮詢。

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 P roduto s : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機
外圍設備；計算機軟件（已錄製）；與外接顯示屏或監視
器連用的遊戲機；電視遊戲卡；計算機程序（可下載軟

[210] 編號 N.º : N/199338

件）；計算機遊戲軟件；電腦軟件（錄製好的）；計算機周

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

邊設備；內部通訊裝置。

[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.
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地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 –

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 –

1205 Cayman Islands

1205 Cayman Islands

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 42

[511]

類別 Classe : 9

[511]

服務 Ser v iços : 視頻遊戲軟件的編程；視頻遊戲軟件的

[511]

產品 Produtos : 可下載的手機遊戲軟件；手機電子遊戲

設計和開發；電腦遊戲軟體的設計和開發；電腦遊戲軟

軟件；虛擬現實遊戲軟件；增強現實遊戲軟件；互動式多

件設計；電腦遊戲用電腦硬體的開發；計算機程式的開

媒體電腦遊戲程式；可下載的電子遊戲程式；已錄製的

發；軟體即服務（SaaS）；平臺即服務（PaaS）；雲計算；

電腦遊戲軟體；可下載的視頻遊戲程式；頭戴式耳機；虛

為開發計算機遊戲提供臨時使用不可下載的軟件；手機

擬實境遊戲用耳機；用於玩視頻遊戲的遊戲耳機；智能

應用軟體的設計和開發；智能手機軟件設計；提供臨時

手機用套；用於遊戲的計算機硬體；滑鼠墊；電腦周邊設

使用不可下載的數字媒體，即數字資產、數字收藏品、數

備；電腦鍵盤；平板電腦；智能手機；智慧眼鏡（資料處

字代幣和不可替代代幣 (NFT)。

理）；虛擬實境眼鏡；視頻遊戲機用記憶體卡；揚聲器；

[540] 商標 Marca :

計算機程式，包括可下載的虛擬商品和配件，用於在線
和在線虛擬世界；可下載的數字媒體，即數字資產、數字
收藏品、數字代幣和不可替代代幣（N F T）；可下載的虛
擬商品，即以在線和用於在線虛擬世界的鞋類、服裝、頭
飾、眼鏡、包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具和

[210] 編號 N.º : N/199339
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

配件為特色的計算機程式 。
[540] 商標 Marca :

[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.
地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 –
1205 Cayman Islands
國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

[210] 編號 N.º : N/199341

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

[511]

類別 Classe : 41

[730] 申請人 Requerente : 布洛克查恩遊戲合夥公司

[511]

服務 Serviços : 通過電腦網路線上提供的遊戲服務；在

Blockchain Game Partners, Inc.

電腦網路上提供線上遊戲；通過互聯網方式提供的電子

地址 Endereço : 美國懷俄明州傑克遜市凱馳南大街680

遊戲服務；遊戲軟體的出租；遊戲器具出租；視頻遊戲發

號100室, 郵編83001

行；提供視頻遊戲；在互聯網上提供不可下載的遊戲；在

680 S C ache Street, Su ite 100, Jackson, Wyom i ng

電腦網路上提供線上遊戲；組織電子競技遊戲比賽；娛

83001, USA

樂服務；提供娛樂資訊；遊戲廳服務；提供不可下載的線

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

上視頻；提供遊戲性質的在線娛樂；提供遊戲節目性質

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

的在線娛樂；娛樂服務，包括與元宇宙和虛擬世界有關

[511]

類別 Classe : 45

的在線、不可下載的虛擬商品、服務和資產，包括香水和

[511]

服務 Ser viços : 在線社交網絡服務；通過可下載的移動

化妝品、眼鏡、珠寶和手錶、包、錢包、皮帶、鞋類、服裝
和頭飾，用於虛擬環境；娛樂服務，即提供在線、不可下

應用程序訪問的在線社交網絡服務。
[540] 商標 Marca :

載的虛擬鞋類、服裝、頭飾、眼鏡、包、 運動包、背包、運
動器材、藝術品、玩具和配件，以供在虛擬環境中使用。
[540] 商標 Marca :
[300] 優先權 Prioridade : 2022/02/08，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 97/258,838

[210] 編號 N.º : N/199343
[210] 編號 N.º : N/199340

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/18

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

[730] 申請人 Requerente : 布洛克查恩遊戲合夥公司

[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.

Blockchain Game Partners, Inc.
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[300] 優先權 Prioridade : 2022/02/08，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 97/258,838

號100室, 郵編83001
680 S C ache Street, Su ite 100, Jackson, Wyom i ng
83001, USA

[210] 編號 N.º : N/199348

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : 內蒙古巴彥綠業實業（集團）有限

[511]

類別 Classe : 41

公司

[511]

服務 Ser viços : 提供在線環境，供用戶分享用於娛樂的

地址 Endereço : 中國內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區金

數據、音頻、視頻和視聽內容；提供在線不可下載的軟

川大道發展大廈西側天賦河套品牌運營中心

件之臨時使用，該軟件提供有關娛樂領域人物、活動及

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

比賽的信息；軟件、遊戲、音頻、視頻、視聽內容及電子

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

出版物的多媒體出版；提供娛樂領域的元宇宙；提供娛
樂領域軟件、遊戲、音頻、視頻和活動的信息、評論及個
性化推薦；娛樂，即提供不可下載的音頻、視頻和多媒

[511]

類別 Classe : 29

[511]

產品 Produtos : 肉；肉片；肉乾；番茄泥；烹調用番茄汁；
番茄醬；奶；酸奶；乳清；酸牛奶；馬奶酒（奶飲料）；乳酒

體內容回放；通過在線視頻點播服務提供不可下載的視

（奶飲料）；加工過的堅果；加工過的葵花籽；加工過的

頻、音頻和視聽節目；提供數字娛樂內容數據庫；娛樂服
務，即通過全球計算機網絡提供遊戲和娛樂領域的信息
和評論；娛樂服務，即提供旨在獎賞節目參與者的在線

種子；加工過的瓜子。
[540] 商標 Marca :

競賽、抽獎、問答和激勵獎勵節目；娛樂服務，即提供以
娛樂信息為特色的網站，即顯示表演相關用戶的排名和
統計數據。
[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2022/02/08，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 97/258,838

[210] 編號 N.º : N/199349
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : 內蒙古巴彥綠業實業（集團）有限
公司

[210] 編號 N.º : N/199346

地址 Endereço : 中國內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區金

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/18

川大道發展大廈西側天賦河套品牌運營中心

[730] 申請人 Requerente : 布洛克查恩遊戲合夥公司

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

Blockchain Game Partners, Inc.
地址 Endereço : 美國懷俄明州傑克遜市凱馳南大街680
號100室, 郵編83001
680 S C ache Street, Su ite 100, Jackson, Wyom i ng
83001, USA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 為可下載的由非同質化代幣認證的數字

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 30

[511]

產品 Produtos : 人食用小麥胚芽；麵包；麵粉；蛋糕粉；
人食用的去殼穀物；去殼大麥；粗麵粉；玉米粗粉；製麵
糊用混合粉；做蛋糕用麵團；麵條；方便麵；麵條為主的
預製食物；生麵團；拉麵；掛麵；蕃茄醬（調味品）；蕃茄
調味醬。

[540] 商標 Marca :

藝術、圖像、聲音、音頻、視頻、視聽和遊戲文件的買家
和賣家提供在線市場；通過與藝術、圖像、聲音、音頻、
視頻、視聽和遊戲文件有關的贊助安排和許可協議，對
第三方的產品和服務進行宣傳；可下載的藝術、圖像、聲
音、音頻、視頻、視聽和遊戲文件的網上零售店服務；可
下載的藝術、圖像、聲音、音頻、視頻、視聽和遊戲文件
的網上批發店服務。
[540] 商標 Marca :

[210] 編號 N.º : N/199350
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : 內蒙古巴彥綠業實業（集團）有限
公司
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地址 Endereço : 中國內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區金

680 S C ache Street, Su ite 100, Jackson, Wyom i ng

川大道發展大廈西側天賦河套品牌運營中心

83001, USA

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe : 31

[511]

類別 Classe : 45

[511]

產品 Produtos : 小麥；玉米；大麥；未加工的堅果；新鮮

[511]

服務 Ser viços : 在線社交網絡服務；通過可下載的移動

水果；新鮮西瓜；新鮮甜瓜；新鮮梨；新鮮蘋果；新鮮蔬
菜；未加工的番茄；新鮮黃瓜；新鮮南瓜。

應用程序訪問的在線社交網絡服務。
[540] 商標 Marca :

[540] 商標 Marca :

[300] 優先權 Prioridade : 2022/05/11，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 97/406,419
[210] 編號 N.º : N/199368
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : 布洛克查恩遊戲合夥公司
Blockchain Game Partners, Inc.

[210] 編號 N.º : N/199374
[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15
[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.
地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

地址 Endereço : 美國懷俄明州傑克遜市凱馳南大街680

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 -

號100室, 郵編83001

1205, Cayman Islands

680 S C ache Street, Su ite 100, Jackson, Wyom i ng

國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

83001, USA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 35

[511]

服務 Serviços : 為可下載的由非同質化代幣認證的數字
藝術、圖像、音樂、聲音、音頻、視頻、視聽和遊戲文件的
買家和賣家提供在線市場；通過與藝術、圖像、音樂、聲
音、音頻、視頻、視聽和遊戲文件有關的贊助安排和許可
協議，為第三方的產品和服務提供促銷廣告；可下載的藝
術、圖像、音樂、聲音、音頻、視頻、視聽和遊戲文件的在
線零售店服務；可下載的藝術、圖像、音樂、聲音、音頻、
視頻、視聽和遊戲文件的在線批發店服務。

[540] 商標 Marca :

活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 9

[511]

產品 Produtos : Software informático relacionado com
linguagens de programação informática; software informático relacionado com chamada remota de procedimento (RPC); software informático relacionado com
linguagens de programação de procedimentos para
uso com chamada remota de procedimento (RPC);
software informático para aplicações de rede que usam
chamada remota de procedimento (RPC); ferramentas
de programação informática para o desenvolvimento
de aplicações de rede que usam chamada remota de
procedimento (RPC); software informático; programas de computador; programas de computador descarregáveis; software de desenvolvimento de programas
de computador; aplicações de software para negócios;
software informático de aplicação; aplicação de programas de computador descarregáveis; software aplica-

[300] 優先權 Prioridade : 2022/05/11，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 97/406,419

tivo descarregável para telefones inteligentes; software
informático de aplicação para computadores; software
informático para o rastreio de alterações e mudan-

[210] 編號 N.º : N/199373

ças em programas de computador e para a gestão de

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

programas de desenvolvimento de projectos; software

[730] 申請人 Requerente : 布洛克查恩遊戲合夥公司

informático e ferramentas informáticas de desenvol-

Blockchain Game Partners, Inc.

vimento de software informático para a concepção e

地址 Endereço : 美國懷俄明州傑克遜市凱馳南大街680

desenvolvimento de programas de software de código

號100室, 郵編83001

aberto (OOS) e software informático proprietário; fer-
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ramentas informáticas de desenvolvimento de software

e redação de software informático relacionado com

para computadores; software informático de desenvol-

linguagens de programação, software informático

vimento de programas; software informático de desen-

relaciodado com chamada remota de procedimento

volvimento de aplicações; programas informáticos de

(R PC), software informático relacionado com lin-

ferramentas para desenvolvimento de programas in-

guagens de programação de procedimentos para uso

formáticos; programas informáticos relacionados com

com protocolos de chamada remota de procedimento

o desenvolvimento de aplicações, interface de usuários

(RPC), software informático para aplicações de rede

e para a programação de ferramentas e serviços rela-

que usam chamada remota de procedimento (RPC),

cionados; software informático de desenvolvimento de

ferramentas de programação informática para o desen-

ferramentas descarregáveis para a criação de software

volvimento de aplicações de rede que usam semântica

informático de aplicações móveis; software informá-

em chamada remota de procedimento (RPC), concep-

tico para utilização como interface de programação

ção e desenvolvimento de linguagens de programação

de aplicações (“API”); software informático para a

informática; concepção e desenvolvimento de software

criação de listas de informações, listas de “websites”

e hardware informático; instalação, actualização e

e listas de outras fontes de informações; software in-

manutenção de software informático; serviços infor-

formático para a construção de aplicações para a web;

máticos; fornecimento de software informático não

programas de computador para executar programas

descarregável; fornecimento de uso online temporá-

de desenvolvimento e programas de aplicação num

rio de software informático não descarregável para o

ambiente de desenvolvimento comum; hardware in-

desenvolvimento de software, rastreio de alterações

formático; equipamento de processamento de dados;

e mudanças em programas de computador e para a

periféricos informáticos, equipamento para entrada de

gestão de programas de desenvolvimento de projectos;

dados; equipamento para saída de dados, equipamento

fornecimento de uso online temporário de ferramen-

para armazenamento e equipamento de transmissão

tas para desenvolvimento de software informático não

de dados; software informático de gestão de dados e

descarregável; fornecimento de uso online temporário

de gestão de base de dados; software informático para

de software informático não descarregável para utili-

o desenvolvimento, compilação e execução de outros

zação como interface de programação de aplicações

programas informáticos; programas de computador

(“API”); fornecimento online de informação relacio-

para uso no desenvolvimento de programas informáti-

nada com o desenvolvimento e concepção de software

cos, linguagens de programação, caixas de ferramentas

informático e serviços informáticos relacionados;

informáticas e compiladores (de dados); publicações

consultoria no domínio da informática nomeadamente

electrónicas descarregáveis.

a análise, revisão, personificação, concepção, selec-

[540] 商標 Marca :

ção, implementação, optimização e uso de sistemas
informáticos de computadores para terceiros; serviços de apoio técnico relacionados com problemas de
programas informáticos; serviços de fornecimento de
apoio, de alerta e de informação técnica em áreas de

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, preto e
branco.

software informático através da internet; fornecimento
de informação online em áreas de software informático; software como serviço [SaaS]; plataformas como

[210] 編號 N.º : N/199375

um serviço [PaaS]; serviços de provedor de serviços

[220] 申請日 Data de pedido : 2022/07/15

de aplicação (ASP); serviços de informação, aconse-

[730] 申請人 Requerente : Lemon Inc.

lhamento, e consultadoria relacionado com todos os

地址 Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 -

acima mencionados.
[540] 商標 Marca :

1205, Cayman Islands
國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa
活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
[511]

類別 Classe : 42

[511]

服務 Serviços : Criação, concepção, desenvolvimento, instalação, manutenção, reparação, actualização,

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, preto e
branco.
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示
向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo
mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給
Concessão

編號
N.º
N/179192

註冊日期
Data de
registo
2022/08/10

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

2022/08/10

北京埃碧普羅信息諮詢有限公司

09

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.
N/179193

2022/08/10

2022/08/10

北京埃碧普羅信息諮詢有限公司

35

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.
N/179194

2022/08/10

2022/08/10

北京埃碧普羅信息諮詢有限公司

38

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.
N/179195

2022/08/10

2022/08/10

北京埃碧普羅信息諮詢有限公司

41

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.
N/179196

2022/08/10

2022/08/10

北京埃碧普羅信息諮詢有限公司

42

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.
N/179197

2022/08/10

2022/08/10

北京埃碧普羅信息諮詢有限公司

45

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.
N/180561

2022/08/10

2022/08/10

香港大公文匯傳媒集團事業發展有限公司

16

TA K U N G W E N W E I M E D I A G R O U P B U S I N E S S
DEVELOPMENT LIMITED
N/180562

2022/08/10

2022/08/10

香港大公文匯傳媒集團事業發展有限公司

35

TA K U N G W E N W E I M E D I A G R O U P B U S I N E S S
DEVELOPMENT LIMITED
N/180563

2022/08/10

2022/08/10

香港大公文匯傳媒集團事業發展有限公司

41

TA K U N G W E N W E I M E D I A G R O U P B U S I N E S S
DEVELOPMENT LIMITED
N/180765

2022/08/10

2022/08/10

CLARKE, MURRAY COLIN

05

N/180766

2022/08/10

2022/08/10

CLARKE, MURRAY COLIN

30

N/180767

2022/08/10

2022/08/10

CLARKE, MURRAY COLIN

35

N/180774

2022/08/10

2022/08/10

CLARKE, MURRAY COLIN

05

N/180775

2022/08/10

2022/08/10

CLARKE, MURRAY COLIN

30

N/180776

2022/08/10

2022/08/10

CLARKE, MURRAY COLIN

35

N/181098

2022/08/10

2022/08/10

開放原子開源基金會

45

N/181625

2022/08/10

2022/08/10

北京攸樂科技有限公司

09

N/183849

2022/08/10

2022/08/10

DREAMWELL, LTD.

20

N/183850

2022/08/10

2022/08/10

DREAMWELL, LTD.

24

N/183851

2022/08/10

2022/08/10

DREAMWELL, LTD.

35
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批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/185812

2022/08/10

2022/08/10

RBG Kew Enterprises Limited

35

N/185813

2022/08/10

2022/08/10

RBG Kew Enterprises Limited

41

N/185814

2022/08/10

2022/08/10

RBG Kew Enterprises Limited

43

N/186727

2022/08/10

2022/08/10

澳門深圳經濟文化促進會

41

AS S O C I AÇÃO D E P RO M O ÇÃO DAS E C O N O M I A E
CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU
N/186729

2022/08/10

2022/08/10

澳門深圳經濟文化促進會

41

AS S O C I AÇÃO D E P RO M O ÇÃO DAS E C O N O M I A E
CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU
N/186730

2022/08/10

2022/08/10

澳門深圳經濟文化促進會

41

AS S O C I AÇÃO D E P RO M O ÇÃO DAS E C O N O M I A E
CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU
N/187320

2022/08/10

2022/08/10

NOVARTIS AG

05

N/187325

2022/08/10

2022/08/10

澳門文化推廣協會

41

N/187950

2022/08/10

2022/08/10

Spindrift Beverage Co., Inc.

33

N/187984

2022/08/10

2022/08/10

De Beers Jewellers Limited

14

N/187985

2022/08/10

2022/08/10

De Beers Jewellers Limited

35

N/188633

2022/08/10

2022/08/10

USA Pro IP Limited

18

N/188634

2022/08/10

2022/08/10

USA Pro IP Limited

25

N/188635

2022/08/10

2022/08/10

USA Pro IP Limited

28

N/189629

2022/08/10

2022/08/10

王者互娛控股

25

KingsGroup Holdings
N/189630

2022/08/10

2022/08/10

王者互娛控股

28

KingsGroup Holdings
N/189631

2022/08/10

2022/08/10

王者互娛控股

41

KingsGroup Holdings
N/189632

2022/08/10

2022/08/10

王者互娛控股

42

KingsGroup Holdings
N/189633

2022/08/10

2022/08/10

王者互娛控股

45

KingsGroup Holdings
N/190011

2022/08/10

2022/08/10

Barefoot Dreams, Inc.

25

N/190012

2022/08/10

2022/08/10

Barefoot Dreams, Inc.

26

N/190137

2022/08/10

2022/08/10

ARUZE GAMING AMERICA, Inc.

28

N/190138

2022/08/10

2022/08/10

ARUZE GAMING AMERICA, Inc.

28

N/190139

2022/08/10

2022/08/10

ARUZE GAMING AMERICA, Inc.

28

N/190419

2022/08/10

2022/08/10

中國安迪通用機械有限公司

07

CHINA ANDI UNIVERSAL MACHINERY CO., LIMITED
N/190594

2022/08/10

2022/08/10

High Schoolers, LLC

09

N/190706

2022/08/10

2022/08/10

Cargill, Incorporated

32

N/190709

2022/08/10

2022/08/10

Cargill, Incorporated

30

N/190711

2022/08/10

2022/08/10

Cargill, Incorporated

42

N/190808

2022/08/10

2022/08/10

WeBank Co., Ltd

42
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批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/190809

2022/08/10

2022/08/10

WeBank Co., Ltd

41

N/190810

2022/08/10

2022/08/10

WeBank Co., Ltd

38

N/190811

2022/08/10

2022/08/10

WeBank Co., Ltd

36

N/190812

2022/08/10

2022/08/10

WeBank Co., Ltd

35

N/190813

2022/08/10

2022/08/10

WeBank Co., Ltd

09

N/191049

2022/08/10

2022/08/10

Unisys Corporation

35

N/191050

2022/08/10

2022/08/10

Unisys Corporation

42

N/191097

2022/08/10

2022/08/10

MScorporation Co.,Ltd

03

N/191100

2022/08/10

2022/08/10

MScorporation Co.,Ltd

03

N/191101

2022/08/10

2022/08/10

MScorporation Co.,Ltd

03

N/191102

2022/08/10

2022/08/10

MScorporation Co.,Ltd

21

N/191103

2022/08/10

2022/08/10

MScorporation Co.,Ltd

03

N/191104

2022/08/10

2022/08/10

MScorporation Co.,Ltd

21

N/191168

2022/08/10

2022/08/10

Gemological Institute of America, Inc.

42

N/191204

2022/08/10

2022/08/10

Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

14

N/191205

2022/08/10

2022/08/10

Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

14

N/191246

2022/08/10

2022/08/10

Microsoft Corporation

09

N/191248

2022/08/10

2022/08/10

Microsoft Corporation

09

N/191288

2022/08/10

2022/08/10

Barefoot Dreams, Inc.

24

N/191289

2022/08/10

2022/08/10

Barefoot Dreams, Inc.

25

N/191294

2022/08/10

2022/08/10

Consitex S.a.

09

N/191295

2022/08/10

2022/08/10

Consitex S.a.

12

N/191297

2022/08/10

2022/08/10

Consitex S.a.

16

N/191298

2022/08/10

2022/08/10

Consitex S.a.

18

N/191299

2022/08/10

2022/08/10

Consitex S.a.

20

N/191300

2022/08/10

2022/08/10

Consitex S.a.

24

N/191373

2022/08/10

2022/08/10

MasterCard International Incorporated

09

N/191393

2022/08/10

2022/08/10

Kyndryl, Inc.

09

N/191394

2022/08/10

2022/08/10

Kyndryl, Inc.

35

N/191395

2022/08/10

2022/08/10

Kyndryl, Inc.

37

N/191396

2022/08/10

2022/08/10

Kyndryl, Inc.

42

N/191431

2022/08/10

2022/08/10

Hims, Inc.

03

N/191432

2022/08/10

2022/08/10

Hims, Inc.

05

N/191433

2022/08/10

2022/08/10

Hims, Inc.

09

N/191434

2022/08/10

2022/08/10

Hims, Inc.

10

N/191435

2022/08/10

2022/08/10

Hims, Inc.

25

N/191436

2022/08/10

2022/08/10

Hims, Inc.

30

N/191437

2022/08/10

2022/08/10

Hims, Inc.

35

N/191438

2022/08/10

2022/08/10

Hims, Inc.

41

N/191439

2022/08/10

2022/08/10

Hims, Inc.

44
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N/191440

2022/08/10

2022/08/10

Hims, Inc.

45

N/191475

2022/08/10

2022/08/10

CJ CHEILJEDANG CORPORATION

30

N/191477

2022/08/10

2022/08/10

CJ CHEILJEDANG CORPORATION

30

N/191587

2022/08/10

2022/08/10

Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

14

N/191770

2022/08/10

2022/08/10

MScorporation Co.,Ltd

10

N/191771

2022/08/10

2022/08/10

MScorporation Co.,Ltd

11

N/191788

2022/08/10

2022/08/10

SUPERIOR S.R.L.

20

N/191790

2022/08/10

2022/08/10

SUPERIOR S.R.L.

09

N/191793

2022/08/10

2022/08/10

澳門劍擊學校有限公司

41

N/191840

2022/08/10

2022/08/10

Coinbase, Inc.

09

N/191843

2022/08/10

2022/08/10

Coinbase, Inc.

41

N/191844

2022/08/10

2022/08/10

Coinbase, Inc.

42

N/191845

2022/08/10

2022/08/10

Coinbase, Inc.

09

N/191847

2022/08/10

2022/08/10

Coinbase, Inc.

41

N/191848

2022/08/10

2022/08/10

Coinbase, Inc.

42

N/191906

2022/08/10

2022/08/10

SG Gaming, Inc.

09

N/191907

2022/08/10

2022/08/10

SG Gaming, Inc.

28

N/191908

2022/08/10

2022/08/10

SG Gaming, Inc.

41

N/191915

2022/08/10

2022/08/10

OCULIS SA

05

N/191916

2022/08/10

2022/08/10

帕薩焦義務責任有限公司

18

Passaggio Obbligato S.p.A.
N/191917

2022/08/10

2022/08/10

帕薩焦義務責任有限公司

25

Passaggio Obbligato S.p.A.
N/191930

2022/08/10

2022/08/10

懷特麥凱有限公司

33

Whyte and Mackay Limited
N/191968

2022/08/10

2022/08/10

深圳市長豐影像器材有限公司

09

Shenzhen Jiayz Photo Industrial.,Ltd.
N/192058

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

09

N/192059

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

35

N/192060

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

36

N/192061

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

38

N/192062

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

41

N/192063

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

09

N/192064

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

35

N/192065

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

36

N/192066

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

38

N/192067

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

41

N/192073

2022/08/10

2022/08/10

A.S. Watson TM Limited

32

N/192098

2022/08/10

2022/08/10

北京雅昌藝術影像有限公司

40

N/192099

2022/08/10

2022/08/10

北京雅昌藝術影像有限公司

41

N/192100

2022/08/10

2022/08/10

北京雅昌藝術影像有限公司

42
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2022/08/10

傳拓歐洲股份公司

07

TRATON SE
N/192112

2022/08/10

2022/08/10

傳拓歐洲股份公司

11

TRATON SE
N/192113

2022/08/10

2022/08/10

傳拓歐洲股份公司

12

TRATON SE
N/192114

2022/08/10

2022/08/10

傳拓歐洲股份公司

16

TRATON SE
N/192115

2022/08/10

2022/08/10

傳拓歐洲股份公司

07

TRATON SE
N/192116

2022/08/10

2022/08/10

傳拓歐洲股份公司

09

TRATON SE
N/192117

2022/08/10

2022/08/10

傳拓歐洲股份公司

11

TRATON SE
N/192118

2022/08/10

2022/08/10

傳拓歐洲股份公司

12

TRATON SE
N/192119

2022/08/10

2022/08/10

傳拓歐洲股份公司

16

TRATON SE
N/192356

2022/08/10

2022/08/10

Starbucks (HK) Limited

16

N/192360

2022/08/10

2022/08/10

Starbucks (HK) Limited

41

N/192361

2022/08/10

2022/08/10

Starbucks (HK) Limited

42

N/192365

2022/08/10

2022/08/10

HERMES INTERNATIONAL

03

N/192494

2022/08/10

2022/08/10

Casa del Caffè Vergnano S.p.A

30

N/192495

2022/08/10

2022/08/10

Casa del Caffè Vergnano S.p.A

35

N/192955

2022/08/10

2022/08/10

逸苗（澳門）醫療集團有限公司

03

N/193039

2022/08/10

2022/08/10

深圳市科盛達運動器材有限公司

12

N/193075

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

09

N/193076

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

35

N/193077

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

36

N/193078

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

38

N/193079

2022/08/10

2022/08/10

A.C.N. 655 220 670 PTY LIMITED

41

N/193093

2022/08/10

2022/08/10

Starbucks (HK) Limited

38

N/193095

2022/08/10

2022/08/10

Starbucks (HK) Limited

38

N/193220

2022/08/10

2022/08/10

Holcim AG

37

N/193221

2022/08/10

2022/08/10

Holcim AG

19

N/193222

2022/08/10

2022/08/10

Holcim AG

17

N/193223

2022/08/10

2022/08/10

Holcim AG

02

N/193224

2022/08/10

2022/08/10

Lasengle Inc.

09

N/193225

2022/08/10

2022/08/10

Lasengle Inc.

41

N/193243

2022/08/10

2022/08/10

GLOBAL RESTAURANTS SPV LTD

43

N/193256

2022/08/10

2022/08/10

Suzhou Abogen Biosciences Co., Ltd.

05

N/193257

2022/08/10

2022/08/10

Suzhou Abogen Biosciences Co., Ltd.

42
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N/193258

2022/08/10

2022/08/10

Suzhou Abogen Biosciences Co., Ltd.

05

N/193259

2022/08/10

2022/08/10

Suzhou Abogen Biosciences Co., Ltd.

42

N/193260

2022/08/10

2022/08/10

Tine SA

29

N/193261

2022/08/10

2022/08/10

Tine SA

29

N/193262

2022/08/10

2022/08/10

Tine SA

29

N/193263

2022/08/10

2022/08/10

Tine SA

29

N/193310

2022/08/10

2022/08/10

Melissa & Doug LLC

16

N/193336

2022/08/10

2022/08/10

Bugatti International S.A.

14

N/193337

2022/08/10

2022/08/10

水經注控股集團有限公司

32

N/193367

2022/08/10

2022/08/10

KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki

35

Heavy Industries, Ltd.)
N/193369

2022/08/10

2022/08/10

KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki

39

Heavy Industries, Ltd.)
N/193370

2022/08/10

2022/08/10

KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki

41

Heavy Industries, Ltd.)
N/193371

2022/08/10

2022/08/10

KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki

42

Heavy Industries, Ltd.)
N/193383

2022/08/10

2022/08/10

南京泉峰科技有限公司

07

N/193411

2022/08/10

2022/08/10

Kyndryl, Inc.

35

N/193413

2022/08/10

2022/08/10

Kyndryl, Inc.

42

N/193417

2022/08/10

2022/08/10

Bellecell Limited

05

N/193418

2022/08/10

2022/08/10

Bellecell Limited

10

N/193419

2022/08/10

2022/08/10

Bellecell Limited

42

N/193476

2022/08/10

2022/08/10

SCEA FONCIERE DU CHATEAU MONTROSE

33

N/193477

2022/08/10

2022/08/10

SCEA FONCIERE DU CHATEAU MONTROSE

33

N/193478

2022/08/10

2022/08/10

SCEA FONCIERE DU CHATEAU MONTROSE

33

N/193479

2022/08/10

2022/08/10

DOMAINE HENRI REBOURSEAU

33

N/193554

2022/08/10

2022/08/10

Panasonic Corporation

07

N/193565

2022/08/10

2022/08/10

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

35

N/193620

2022/08/10

2022/08/10

株式會社佳丹

30

Garden Co., Ltd.
N/193635

2022/08/10

2022/08/10

Tine SA

29

N/193665

2022/08/10

2022/08/10

HEXAGON TECHNOLOGY AS

06

N/193666

2022/08/10

2022/08/10

HEXAGON TECHNOLOGY AS

12

N/193672

2022/08/10

2022/08/10

HEXAGON TECHNOLOGY AS

12

N/193702

2022/08/10

2022/08/10

山常股份有限公司

18

YAMATSUNE CO.,LTD.
N/193703

2022/08/10

2022/08/10

山常股份有限公司

25

YAMATSUNE CO.,LTD.
N/193704

2022/08/10

2022/08/10

山常股份有限公司

28

YAMATSUNE CO.,LTD.
N/193750

2022/08/10

2022/08/10

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

16
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2022/08/10

第一流行鋼琴教室有限公司

41

Ming’s Piano Limited
N/193764

2022/08/10

2022/08/10

名迪貿易有限公司

30

MENG TEK TRADING COMPANY LIMITED
N/193765

2022/08/10

2022/08/10

名迪貿易有限公司

30

MENG TEK TRADING COMPANY LIMITED
N/193766

2022/08/10

2022/08/10

名迪貿易有限公司

03

MENG TEK TRADING COMPANY LIMITED
N/193778

2022/08/10

2022/08/10

Albion Co., Ltd.

03

N/193779

2022/08/10

2022/08/10

Albion Co., Ltd.

03

N/193785

2022/08/10

2022/08/10

EASYWIN LIMITED

38

N/193860

2022/08/10

2022/08/10

旭一科技發展有限公司

42

Alter One Technology Development Company Limited
N/193861

2022/08/10

2022/08/10

旭一科技發展有限公司

42

Alter One Technology Development Company Limited
N/193864

2022/08/10

2022/08/10

Mouser Electronics, Inc.

41

N/193865

2022/08/10

2022/08/10

日惠株式會社有限公司

05

NIKKEI (HONG KONG) COMPANY LIMITED
N/193866

2022/08/10

2022/08/10

天成商務航空（澳門）有限公司

39

N/193868

2022/08/10

2022/08/10

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor

12

Corporation)
N/193869

2022/08/10

2022/08/10

衍生行有限公司

30

N/193870

2022/08/10

2022/08/10

衍生行有限公司

32

N/193873

2022/08/10

2022/08/10

上海高仙自動化科技發展有限公司

07

N/193874

2022/08/10

2022/08/10

上海高仙自動化科技發展有限公司

09

N/193875

2022/08/10

2022/08/10

上海高仙自動化科技發展有限公司

11

N/193876

2022/08/10

2022/08/10

上海高仙自動化科技發展有限公司

35

N/193877

2022/08/10

2022/08/10

上海高仙自動化科技發展有限公司

38

N/193878

2022/08/10

2022/08/10

上海高仙自動化科技發展有限公司

42

N/193880

2022/08/10

2022/08/10

五洲藥物國際貿易有限公司

05

N/193881

2022/08/10

2022/08/10

五洲藥物國際貿易有限公司

35

N/193884

2022/08/10

2022/08/10

五洲藥物國際貿易有限公司

35

N/193887

2022/08/10

2022/08/10

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

18

N/193888

2022/08/10

2022/08/10

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

21

N/193889

2022/08/10

2022/08/10

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

25

N/193890

2022/08/10

2022/08/10

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

28

N/193891

2022/08/10

2022/08/10

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

35

N/193894

2022/08/10

2022/08/10

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

42

N/193895

2022/08/10

2022/08/10

統一企業股份有限公司

30

Uni-President Enterprises Corp.
N/193900

2022/08/10

2022/08/10

泰安商業顧問有限公司

05

N/193901

2022/08/10

2022/08/10

泰安商業顧問有限公司

05
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N/193902

2022/08/10

2022/08/10

泰安商業顧問有限公司

05

N/193903

2022/08/10

2022/08/10

泰安商業顧問有限公司

35

N/193904

2022/08/10

2022/08/10

泰安商業顧問有限公司

35

N/193905

2022/08/10

2022/08/10

泰安商業顧問有限公司

35

N/193906

2022/08/10

2022/08/10

泰安商業顧問有限公司

35

N/193907

2022/08/10

2022/08/10

長江存儲科技有限責任公司

09

N/193908

2022/08/10

2022/08/10

長江存儲科技有限責任公司

35

N/193909

2022/08/10

2022/08/10

長江存儲科技有限責任公司

42

N/193913

2022/08/10

2022/08/10

Invisible Aligners Sdn. Bhd.

10

N/193914

2022/08/10

2022/08/10

Starbucks Corporation

29

N/193915

2022/08/10

2022/08/10

Starbucks Corporation

30

N/193916

2022/08/10

2022/08/10

藝文創薈（香港）文化傳播有限公司

35

CREATIVE ART (HK) CULTRUE COMMUNICATION CO.,
LIMITED
N/193917

2022/08/10

2022/08/10

藝文創薈（香港）文化傳播有限公司

36

CREATIVE ART (HK) CULTRUE COMMUNICATION CO.,
LIMITED
N/193918

2022/08/10

2022/08/10

藝文創薈（香港）文化傳播有限公司

41

CREATIVE ART (HK) CULTRUE COMMUNICATION CO.,
LIMITED
N/193919

2022/08/10

2022/08/10

深圳市萬如夏科技有限公司

09

Shenzhen Wanruxia Technology Co., Ltd.
N/193920

2022/08/10

2022/08/10

香港酒聖酒業有限公司

33

Hong Kong Wine Divine Enterprise Limited
N/193921

2022/08/10

2022/08/10

香港酒聖酒業有限公司

35

Hong Kong Wine Divine Enterprise Limited
N/193926

2022/08/10

2022/08/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/193927

2022/08/10

2022/08/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/193928

2022/08/10

2022/08/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/193929

2022/08/10

2022/08/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/193930

2022/08/10

2022/08/10

Sagami Rubber Industries Co., Ltd.

10

N/193931

2022/08/10

2022/08/10

Sagami Rubber Industries Co., Ltd.

05

N/193932

2022/08/10

2022/08/10

Sagami Rubber Industries Co., Ltd.

10

N/193933

2022/08/10

2022/08/10

Stonepeak Partners LP

36

N/193934

2022/08/10

2022/08/10

Stonepeak Partners LP

36

N/193935

2022/08/10

2022/08/10

Stonepeak Partners LP

36

N/193936

2022/08/10

2022/08/10

浙江元一家居用品集團有限公司

20

N/193937

2022/08/10

2022/08/10

Advanced New Technologies Co., Ltd.

09

N/193939

2022/08/10

2022/08/10

Advanced New Technologies Co., Ltd.

36

N/193940

2022/08/10

2022/08/10

Advanced New Technologies Co., Ltd.

38

N/193941

2022/08/10

2022/08/10

Advanced New Technologies Co., Ltd.

42

N/193946

2022/08/10

2022/08/10

澳門廠商聯合會

41
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N/193947

2022/08/10

2022/08/10

澳門廠商聯合會

43

N/193948

2022/08/10

2022/08/10

匯杰國際有限公司

05

VUI KIT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
N/193949

2022/08/10

2022/08/10

匯杰國際有限公司

30

VUI KIT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
N/193950

2022/08/10

2022/08/10

匯杰國際有限公司

35

VUI KIT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
N/193951

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

01

N/193952

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

02

N/193953

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

04

N/193954

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

05

N/193955

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

17

N/193956

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

35

N/193958

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

42

N/193959

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

01

N/193960

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

02

N/193961

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

04

N/193962

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

05

N/193963

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

17

N/193964

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

35

N/193966

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

42

N/193967

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

01

N/193968

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

02

N/193969

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

04

N/193970

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

05

N/193971

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

17

N/193972

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

35

N/193974

2022/08/10

2022/08/10

中國中化股份有限公司

42

N/193980

2022/08/10

2022/08/10

Eu Yan Sang International Ltd

05

N/193981

2022/08/10

2022/08/10

SG Gaming, Inc.

09

N/193982

2022/08/10

2022/08/10

Immedica Pharma AB

05

N/193983

2022/08/10

2022/08/10

Immedica Pharma AB

05

N/193984

2022/08/10

2022/08/10

Immedica Pharma AB

05

N/193994

2022/08/10

2022/08/10

中證指數有限公司

36

N/193999

2022/08/10

2022/08/10

遠日傳媒有限公司

40

N/194000

2022/08/10

2022/08/10

遠日傳媒有限公司

43

N/194001

2022/08/10

2022/08/10

澳媛名品有限公司

35

COMPANHIA DE MACAU FAMOSO LIMITADA
N/194003

2022/08/10

2022/08/10

WestVac Biopharma Co., Ltd.

05

N/194004

2022/08/10

2022/08/10

WestVac Biopharma Co., Ltd.

05

N/194005

2022/08/10

2022/08/10

WestVac Biopharma Co., Ltd.

05
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N/194007

2022/08/10

2022/08/10

LifeStyles Healthcare Pte Ltd

05

N/194008

2022/08/10

2022/08/10

LifeStyles Healthcare Pte Ltd

10

N/194009

2022/08/10

2022/08/10

PEILAI CORPORATION LIMITED

03

N/194010

2022/08/10

2022/08/10

PEILAI CORPORATION LIMITED

35

N/194011

2022/08/10

2022/08/10

Pfizer Inc.

05

N/194012

2022/08/10

2022/08/10

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

28

N/194013

2022/08/10

2022/08/10

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

28

N/194014

2022/08/10

2022/08/10

南京蓬勃生物科技有限公司

42

N/194015

2022/08/10

2022/08/10

南京蓬勃生物科技有限公司

05

N/194019

2022/08/10

2022/08/10

上海蔚來汽車有限公司

36

N/194020

2022/08/10

2022/08/10

深圳街電科技有限公司

09

N/194021

2022/08/10

2022/08/10

深圳街電科技有限公司

35

N/194022

2022/08/10

2022/08/10

深圳街電科技有限公司

37

N/194023

2022/08/10

2022/08/10

深圳街電科技有限公司

42

N/194024

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

05

N/194025

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

07

N/194027

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

23

N/194028

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

29

N/194029

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

30

N/194030

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

31

N/194032

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

33

N/194033

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

40

N/194034

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

42

N/194035

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

43

N/194036

2022/08/10

2022/08/10

LOUIS VUITTON MALLETIER

44

N/194037

2022/08/10

2022/08/10

山常股份有限公司

18

YAMATSUNE CO.,LTD.
N/194038

2022/08/10

2022/08/10

山常股份有限公司

25

YAMATSUNE CO.,LTD.
N/194039

2022/08/10

2022/08/10

山常股份有限公司

28

YAMATSUNE CO.,LTD.
N/194040

2022/08/10

2022/08/10

山常股份有限公司

18

YAMATSUNE CO.,LTD.
N/194041

2022/08/10

2022/08/10

山常股份有限公司

25

YAMATSUNE CO.,LTD.
N/194042

2022/08/10

2022/08/10

山常股份有限公司

28

YAMATSUNE CO.,LTD.
N/194088

2022/08/10

2022/08/10

北京卓識眾聯科技開發有限公司

09

Beijing Zhuoshizhonglian Technology Development Co., Ltd.
N/194089

2022/08/10

2022/08/10

北京卓識眾聯科技開發有限公司
Beijing Zhuoshizhonglian Technology Development Co., Ltd.
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2022/08/10

信興實業國際有限公司

16

SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL LIMITED
N/194094

2022/08/10

2022/08/10

信興實業國際有限公司

29

SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL LIMITED
N/194095

2022/08/10

2022/08/10

信興實業國際有限公司

30

SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL LIMITED
N/194096

2022/08/10

2022/08/10

信興實業國際有限公司

31

SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL LIMITED
N/194097

2022/08/10

2022/08/10

信興實業國際有限公司

32

SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL LIMITED
N/194098

2022/08/10

2022/08/10

信興實業國際有限公司

35

SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL LIMITED
N/194099

2022/08/10

2022/08/10

億盛集團發展有限公司

35

N/194100

2022/08/10

2022/08/10

江蘇蘇薩食品有限公司

30

N/194102

2022/08/10

2022/08/10

江蘇蘇薩食品有限公司

35

N/194103

2022/08/10

2022/08/10

江蘇蘇薩食品有限公司

30

N/194105

2022/08/10

2022/08/10

江蘇蘇薩食品有限公司

35

N/194106

2022/08/10

2022/08/10

江波

25

N/194107

2022/08/10

2022/08/10

上佳國際股份有限公司

30

N/194108

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

09

N/194109

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

16

N/194110

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

35

N/194111

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

36

N/194112

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

38

N/194113

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

39

N/194114

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

09

N/194115

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

16

N/194116

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

35

N/194117

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

36

N/194118

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

38

N/194119

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

39

N/194120

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

09

N/194121

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

35

N/194122

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

36

N/194123

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

38

N/194124

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

39

N/194125

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

42

N/194126

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

09

N/194127

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

35

N/194128

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

36

N/194129

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

38
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N/194130

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

39

N/194131

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

42

N/194132

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

09

N/194133

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

35

N/194134

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

36

N/194135

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

38

N/194136

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

39

N/194137

2022/08/10

2022/08/10

美域高科技研發有限公司

42

N/194138

2022/08/10

2022/08/10

深圳市普渡科技有限公司

07

N/194139

2022/08/10

2022/08/10

深圳市普渡科技有限公司

12

N/194140

2022/08/10

2022/08/10

深圳市普渡科技有限公司

07

N/194141

2022/08/10

2022/08/10

深圳市普渡科技有限公司

12

N/194142

2022/08/10

2022/08/10

深圳市普渡科技有限公司

12

N/194143

2022/08/10

2022/08/10

瑞士諧兒資本有限公司

29

Share Properties AG
N/194144

2022/08/10

2022/08/10

Intel Corporation

09

N/194145

2022/08/10

2022/08/10

Intel Corporation

42

N/194146

2022/08/10

2022/08/10

廣東耳康信息科技有限公司

35

N/194147

2022/08/10

2022/08/10

廣東耳康信息科技有限公司

44

N/194149

2022/08/10

2022/08/10

深圳市芯科盈實業有限公司

09

N/194152

2022/08/10

2022/08/10

Cartier International AG

09

N/194153

2022/08/10

2022/08/10

黃惠婷

43

WONG WAI TENG
N/194154

2022/08/10

2022/08/10

THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESSORIES, S.L.

31

N/194155

2022/08/10

2022/08/10

THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESSORIES, S.L.

35

N/194161

2022/08/10

2022/08/10

Rivian IP Holdings, LLC

18

N/194163

2022/08/10

2022/08/10

Rivian IP Holdings, LLC

24

N/194164

2022/08/10

2022/08/10

Rivian IP Holdings, LLC

25

N/194173

2022/08/10

2022/08/10

Rivian IP Holdings, LLC

18

N/194175

2022/08/10

2022/08/10

Rivian IP Holdings, LLC

24

N/194176

2022/08/10

2022/08/10

Rivian IP Holdings, LLC

25

N/194185

2022/08/10

2022/08/10

Rivian IP Holdings, LLC

18

N/194187

2022/08/10

2022/08/10

Rivian IP Holdings, LLC

24

N/194188

2022/08/10

2022/08/10

Rivian IP Holdings, LLC

25

N/194192

2022/08/10

2022/08/10

騰訊控股有限公司

35

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/194194

2022/08/10

2022/08/10

騰訊控股有限公司

38

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/194197

2022/08/10

2022/08/10

Wynn Resorts Holdings, LLC

32

N/194202

2022/08/10

2022/08/10

LABORATOIRE HRA PHARMA

03

N/194203

2022/08/10

2022/08/10

LABORATOIRE HRA PHARMA
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N/194204

2022/08/10

2022/08/10

LABORATOIRE HRA PHARMA

03

N/194205

2022/08/10

2022/08/10

LABORATOIRE HRA PHARMA

05

N/194206

2022/08/10

2022/08/10

Advanced New Technologies Co., Ltd.

09

N/194212

2022/08/10

2022/08/10

泳江製藥廠有限公司

03

N/194213

2022/08/10

2022/08/10

泳江製藥廠有限公司

05

N/194214

2022/08/10

2022/08/10

泳江製藥廠有限公司

09

N/194215

2022/08/10

2022/08/10

泳江製藥廠有限公司

10

N/194216

2022/08/10

2022/08/10

泳江製藥廠有限公司

29

N/194217

2022/08/10

2022/08/10

泳江製藥廠有限公司

30

N/194218

2022/08/10

2022/08/10

泳江製藥廠有限公司

32

N/194219

2022/08/10

2022/08/10

泳江製藥廠有限公司

35

N/194220

2022/08/10

2022/08/10

泳江製藥廠有限公司

42

N/194221

2022/08/10

2022/08/10

泳江製藥廠有限公司

44

N/194230

2022/08/10

2022/08/10

賽車動力汽車有限公司

12

RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA, em inglês
RACING DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED
N/194234

2022/08/10

2022/08/10

金湧長生醫學生物科技股份有限公司

05

N/194235

2022/08/10

2022/08/10

佛山市台士電梯有限公司

07

N/194239

2022/08/10

2022/08/10

NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED

05

N/194240

2022/08/10

2022/08/10

NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED

42

N/194242

2022/08/10

2022/08/10

NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED

05

N/194243

2022/08/10

2022/08/10

NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED

42

N/194248

2022/08/10

2022/08/10

匠心有限公司

20

N/194249

2022/08/10

2022/08/10

匠心有限公司

42

N/194258

2022/08/10

2022/08/10

H & M Hennes & Mauritz AB

35

N/194281

2022/08/10

2022/08/10

玉龍醫療科技有限公司

03

LONGEVITY MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED
N/194282

2022/08/10

2022/08/10

玉龍醫療科技有限公司

05

LONGEVITY MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED
N/194283

2022/08/10

2022/08/10

玉龍醫療科技有限公司

10

LONGEVITY MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED
N/194284

2022/08/10

2022/08/10

玉龍醫療科技有限公司

35

LONGEVITY MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED
N/194295

2022/08/10

2022/08/10

禮巷（澳門）實業有限公司

29

N/194296

2022/08/10

2022/08/10

禮巷（澳門）實業有限公司

30

N/194297

2022/08/10

2022/08/10

禮巷（澳門）實業有限公司

31

N/194298

2022/08/10

2022/08/10

禮巷（澳門）實業有限公司

32

N/194299

2022/08/10

2022/08/10

禮巷（澳門）實業有限公司

35

N/194300

2022/08/10

2022/08/10

度億科技有限公司

09

DOIT Network Technology Co., Ltd.
N/194301

2022/08/10

2022/08/10

度億科技有限公司
DOIT Network Technology Co., Ltd.

41
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N/194302

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

35

N/194303

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

36

N/194304

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

41

N/194305

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

43

N/194306

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

35

N/194307

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

36

N/194308

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

41

N/194309

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

43

N/194310

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

35

N/194311

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

36

N/194312

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

41

N/194313

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

43

N/194314

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

35

N/194315

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

36

N/194316

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

41

N/194317

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

43

N/194318

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

35

N/194319

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

36

N/194320

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

41

N/194321

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

43

N/194322

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

35

N/194323

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

36

N/194324

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

41

N/194325

2022/08/10

2022/08/10

Las Vegas Sands Corp.

43

N/194336

2022/08/10

2022/08/10

JOHNSON & JOHNSON

44

N/194337

2022/08/10

2022/08/10

JOHNSON & JOHNSON

05

N/194338

2022/08/10

2022/08/10

JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA

43

N/194344

2022/08/10

2022/08/10

阿格納生物製藥有限公司

05

ARGORNA PHARMACEUTICALS CO., LTD
N/194345

2022/08/10

2022/08/10

阿格納生物製藥有限公司

05

ARGORNA PHARMACEUTICALS CO., LTD
N/194346

2022/08/10

2022/08/10

阿格納生物製藥有限公司

05

ARGORNA PHARMACEUTICALS CO., LTD
N/194349

2022/08/10

2022/08/10

寶寶巴士股份有限公司

09

BabyBus CO., LTD.
N/194350

2022/08/10

2022/08/10

寶寶巴士股份有限公司

28

BabyBus CO., LTD.
N/194351

2022/08/10

2022/08/10

寶寶巴士股份有限公司

41

BabyBus CO., LTD.
N/194354

2022/08/10

2022/08/10

Viceroy Cayman Limited

36

N/194355

2022/08/10

2022/08/10

Viceroy Cayman Limited

43
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N/194383

2022/08/10

2022/08/10

Mastelli S.r.l.

03

N/194384

2022/08/10

2022/08/10

Mastelli S.r.l.

05

N/194385

2022/08/10

2022/08/10

Mastelli S.r.l.

10

N/194386

2022/08/10

2022/08/10

Tod's S.p.A.

18

N/194387

2022/08/10

2022/08/10

澳門主題公園渡假村股份有限公司

35

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês
MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED
N/194388

2022/08/10

2022/08/10

澳門主題公園渡假村股份有限公司

41

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês
MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED
N/194389

2022/08/10

2022/08/10

澳門主題公園渡假村股份有限公司

35

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês
MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED
N/194390

2022/08/10

2022/08/10

澳門主題公園渡假村股份有限公司

41

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês
MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED
N/194396

2022/08/10

2022/08/10

株式會社佳丹

30

Garden Co., Ltd.
N/194397

2022/08/10

2022/08/10

株式會社佳丹

43

Garden Co., Ltd.
N/194401

2022/08/10

2022/08/10

Lemon Inc.

09

N/194402

2022/08/10

2022/08/10

Lemon Inc.

41

N/194403

2022/08/10

2022/08/10

Lemon Inc.

42

N/194407

2022/08/10

2022/08/10

Pan Pacific International Holdings Corporation

43

N/194408

2022/08/10

2022/08/10

富原集團（國際）有限公司

29

Top Wealth Group (International) Limited
N/194409

2022/08/10

2022/08/10

網易互動娛樂私人有限公司

09

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.
N/194410

2022/08/10

2022/08/10

網易互動娛樂私人有限公司

41

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.
N/194411

2022/08/10

2022/08/10

張中村

25

CHEONG CHONG CHUN
N/194412

2022/08/10

2022/08/10

張中村

28

CHEONG CHONG CHUN
N/194413

2022/08/10

2022/08/10

張中村

35

CHEONG CHONG CHUN
N/194414

2022/08/10

2022/08/10

張中村

41

CHEONG CHONG CHUN
N/194438

2022/08/10

2022/08/10

楚雄州虹成藥業有限公司

05

N/194439

2022/08/10

2022/08/10

雲南誠睿機械設備有限公司

07

N/194440

2022/08/10

2022/08/10

雲南誠睿機械設備有限公司

35

N/194441

2022/08/10

2022/08/10

北京網元聖唐娛樂科技有限公司

09

BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTERTAINMENT
TECHNOLOGY CO., LTD.
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N/194442

2022/08/10

2022/08/10

北京網元聖唐娛樂科技有限公司
BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTERTAINMENT
TECHNOLOGY CO., LTD.

41

N/194445

2022/08/10

2022/08/10

信數位藝術設計及製作有限公司
FE DIGITAL ART DESIGN AND PRODUCTION CO. LTD.

35

N/194446

2022/08/10

2022/08/10

信數位藝術設計及製作有限公司
FE DIGITAL ART DESIGN AND PRODUCTION CO. LTD.

42

拒絕
Recusa

編號
N.º
N/178258

備註

批示日期
Data de
despacho
2022/08/10

申請人

類別

Requerente

Classe

Observações
根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

Standard Chartered plc

36

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214
條第2款b）項，結合第215條第1款。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º,
conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/179698

2022/08/05

深圳市尼西服飾有限公司

25

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條
第1款a）項，結合第9條第1款c）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado
com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/180322

2022/08/11

施金表

05

SHI JINBIAO

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。
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/182289

2022/08/05

深圳市尼西服飾有限公司

18

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條
第1款a）項，結合第9條第1款c）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado
com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/182290

2022/08/05

深圳市尼西服飾有限公司

25

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條
第1款a）項，結合第9條第1款c）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado
com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/182291

2022/08/05

深圳市尼西服飾有限公司

35

第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條
第1款a）項，結合第9條第1款c）項。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do
art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado
com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/186628

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

44

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

澳門特別行政區公報——第二組

14532

編號
N.º
N/186629

批示日期
Data de
despacho
2022/08/05

備註
申請人
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根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

UPJOHN US 1 LLC

42

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186630

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186631

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

38

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186637

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186638

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

16

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186639

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

10

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186640

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186641

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

44

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1
do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/186642

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

42

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1
do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/186643

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1
do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º
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根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

UPJOHN US 1 LLC

38

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1
do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/186645

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1
do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/186646

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

16

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1
do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/186647

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

10

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1
do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/186648

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1
do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/186649

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

44

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186650

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

42

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186651

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186652

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

38

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186653

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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編號
N.º
N/186654

備註

批示日期
Data de
despacho
2022/08/05

申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

UPJOHN US 1 LLC

16

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186655

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

10

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186656

2022/08/05

UPJOHN US 1 LLC

05

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186725

2022/08/12

澳門深圳經濟文化促進會

41

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

ASSOCIAÇÃO DE

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c)

PROMOÇÃO DAS

do n.º 1 do art.º 199.º

ECONOMIA E CULTURAL
DE SHENZHEN E DE
MACAU
N/186733

2022/08/12

澳門深圳經濟文化促進會

41

第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

ASSOCIAÇÃO DE

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c)

PROMOÇÃO DAS

do n.º 1 do art.º 199.º

ECONOMIA E CULTURAL
DE SHENZHEN E DE
MACAU
N/187976

2022/08/08

富勵恩有限公司

30

DROM COMPANHIA

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

LIMITADA
N/187977

2022/08/08

富勵恩有限公司

32

DROM COMPANHIA

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

LIMITADA
N/190896

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

09

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190897

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190898

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

38

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º
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編號
N.º
N/190899

備註

批示日期
Data de
despacho
2022/08/08

14535

申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

網易互動娛樂私人有限公司

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190900

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

42

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190902

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

09

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190903

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190904

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

38

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190905

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190906

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

42

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190908

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

09

NETEASE INTERACTIVE

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190909

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

澳門特別行政區公報——第二組

14536

編號
N.º
N/190910

備註

批示日期
Data de
despacho
2022/08/08

申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

網易互動娛樂私人有限公司

38

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190911

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190912

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

42

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190919

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

09

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190920

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

35

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190921

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

38

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190922

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

41

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1

LTD.

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do
n.º 1 do art.º 199.º

N/190923

2022/08/08

網易互動娛樂私人有限公司

42

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

NETEASE INTERACTIVE

1款b）項和c）項。

ENTERTAINMENT PTE.

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1
do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do

LTD.

n.º 1 do art.º 199.º
N/191894

2022/08/08

廣西桂平乳泉液酒業有限公司

33

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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編號
N.º
N/192856

備註

批示日期
Data de
despacho
2022/08/08

14537

申請人

類別

Observações

Requerente

Classe

根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

05

華潤三九醫藥股份有限公司

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/193723

2022/08/08

05

阮海燕

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第
1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

申請之拒絕
Recusa de Pedidos

編號
N.º
N/047845

遞交日期

批示日期

其他行為之性質

權利人/申請人

Data de

Data de

Natureza de

Titular/

apresentação

despacho

outros actos

Requerente

2022/04/07

2022/08/02

宣佈失效

產業有限公司

2022/08/02

Dezembro
Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do
art.º 232.º

caducidade
2022/04/07

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de

廣州王老吉大健康 第231條第1款b）項及第232條第5款。

Declaração de
N/047854

備註 Observações
根據12月13日第97/99/M號法令

宣佈失效

廣州王老吉大健康 第231條第1款b）項及第232條第5款。

Declaração de

產業有限公司

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do
art.º 232.º

caducidade

續期
Renovação
編號
N.º
P/000692

P/000941

P/001617

P/002155

P/002158

P/002363

P/004099

(631-M)

(846-M)

(1521-M)

(2058-M)

(2061-M)

(2259-M)

(3969-M)

P/004100

P/007101

P/008649

P/008940

P/009045

P/009049

P/009050

(3970-M)

(6871-M)

(8395-M)

(8668-M)

(8777-M)

(8781-M)

(8782-M)

N/001227

N/006006

N/006200

N/006802

N/007282

P/009051

P/010222

(8783-M)

(10143-M)

N/007440

N/007459

N/007470

N/007576

N/007580

N/007581

N/007582

N/007583

N/007587

N/007612

N/007613

N/007625

N/007626

N/007627

N/007628

N/007629

N/007819

N/007837

N/007870

N/007911

N/008028

N/008030

N/008038

N/008071

N/008072

N/008106

N/008109

N/008176

N/008177

N/008178

N/008179

N/008180

N/008376

N/008711

N/030165

N/030166

N/030167

N/030168

N/030169

N/030170

N/030171

N/030172

N/030173

N/031124

N/031290

N/031298

N/031766

N/031767

N/032362

N/032576

N/032912

N/032913

N/032914

N/032915

N/032916

N/032917
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編號
N.º
N/032918

N/032919

N/033075

N/033228

N/033229

N/033230

N/033231

N/033492

N/033493

N/033494

N/033495

N/033573

N/033574

N/033575

N/033588

N/033589

N/033590

N/033602

N/033603

N/033918

N/033934

N/033940

N/033941

N/033942

N/033943

N/033944

N/033945

N/034070

N/034071

N/034072

N/034073

N/034086

N/034108

N/034109

N/034187

N/034188

N/034189

N/034190

N/034191

N/034202

N/034206

N/034207

N/034208

N/034232

N/034233

N/034234

N/034235

N/034236

N/034237

N/034238

N/034239

N/034240

N/034241

N/034242

N/034243

N/034363

N/034364

N/034365

N/034366

N/034367

N/034384

N/034385

N/034386

N/034387

N/034638

N/034639

N/034640

N/034643

N/034665

N/034691

N/034755

N/034794

N/034795

N/034796

N/034797

N/034803

N/034812

N/035040

N/035043

N/035044

N/035045

N/035082

N/035099

N/035144

N/035145

N/035146

N/035147

N/035169

N/035170

N/035171

N/035172

N/035173

N/035174

N/035379

N/035380

N/035537

N/035775

N/035776

N/035777

N/035778

N/035783

N/035784

N/035785

N/035786

N/035787

N/035794

N/035795

N/035796

N/035797

N/035798

N/035799

N/035800

N/035801

N/035802

N/035803

N/035804

N/036170

N/036171

N/036172

N/036173

N/036174

N/036223

N/036274

N/036363

N/036365

N/036366

N/036442

N/036443

N/036469

N/036521

N/036592

N/036679

N/036749

N/036776

N/036777

N/036824

N/036925

N/037006

N/037007

N/037347

N/037419

N/037504

N/037520

N/037542

N/037547

N/038255

N/084564

N/086856

N/088636

N/089374

N/089375

N/089788

N/090455

N/091070

N/091856

N/091857

N/091858

N/091859

N/091860

N/092015

N/092650

N/092651

N/093296

N/093521

N/093947

N/093948

N/093949

N/093950

N/094394

N/094395

N/094444

N/094445

N/094446

N/094447

N/094448

N/094555

N/094715

N/094716

N/095168

N/095177

N/095178

N/095179

N/095180

N/095203

N/095204

N/095367

N/095430

N/095431

N/095432

N/095433

N/095434

N/095435

N/095436

N/095437

N/095438

N/095439

N/095440

N/095441

N/095442

N/095443

N/095444

N/095519

N/095520

N/095555

N/095556

N/095557

N/095593

N/095600

N/095601

N/095602

N/095615

N/095616

N/095617

N/095618

N/095619

N/095620

N/095621

N/095622

N/095623

N/095624

N/095625

N/095626

N/095627

N/095630

N/095631

N/095632

N/095730

N/095731

N/095732

N/095733

N/095734

N/095735

N/095736

N/095737

N/095738

N/095739

N/095740

N/095741

N/095742

N/095743

N/095744

N/095745

N/095746

N/095747

N/095748

N/095749

N/095754

N/095755

N/096063

N/096122

N/096123

N/096124

N/096159

N/096160

N/096161

N/096162

N/096199

N/096200

N/096354

N/096355

N/096356

N/096357

N/096358

N/096359

N/096360

N/096412

N/096422

N/096423

N/096424

N/096670

N/096671

N/096672

N/096673

N/096674

N/096675

N/096676

N/096677

N/096678

N/096679

N/096680
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編號
N.º
N/096681

N/096747

N/096751

N/096752

N/096753

N/096754

N/096755

N/096756

N/096783

N/096854

N/096855

N/096860

N/096861

N/096893

N/096894

N/096895

N/096896

N/096897

N/096898

N/096899

N/096900

N/096901

N/096902

N/096903

N/096904

N/096964

N/096965

N/096966

N/096967

N/096968

N/096969

N/096970

N/096971

N/096972

N/096973

N/096974

N/096975

N/096976

N/096977

N/096978

N/097123

N/097148

N/097173

N/097175

N/097276

N/097277

N/097283

N/097319

N/097328

N/097484

N/097486

N/097487

N/097825

N/097826

N/097866

N/097969

N/097970

N/097971

N/098047

N/098048

N/098049

N/098101

N/098102

N/098103

N/098104

N/098105

N/098106

N/098107

N/098108

N/098109

N/098112

N/098113

N/098212

N/098242

N/098261

N/098638

N/098639

N/098785

N/098786

N/098787

N/098788

N/098789

N/098883

N/098884

N/098885

N/098886

N/098887

N/098888

N/099139

N/099140

N/099141

N/099142

N/099196

N/099224

N/099256

N/099257

N/099310

N/099362

N/099377

N/099378

N/099379

N/099380

N/099402

N/099483

N/099691

N/099902

N/099978

N/100181

N/100182

N/100231

N/100232

N/100291

N/100292

N/100602

N/100604

N/100678

N/100679

N/100788

N/100789

N/100790

N/100791

N/100792

N/100793

N/100794

N/100795

N/100796

N/100797

N/100798

N/100799

N/100800

N/100801

N/101269

N/101270

N/101271

N/101272

N/101320

N/101333

N/101405

N/101406

N/101407

N/101439

N/101473

N/101474

N/101490

N/101636

N/101649

N/101650

N/101651

N/101695

N/101696

N/101697

N/101698

N/101699

N/101700

N/101701

N/101702

N/101765

N/101857

N/102077

N/102078

N/102079

N/102083

N/102400

N/102445

N/102446

N/102669

N/102670

N/102671

N/102672

N/102711

N/102717

N/102718

N/102719

N/102720

N/102721

N/102722

附註
Averbamento

編號
N.º
P/000500

P/000501

(445-M)

(446-M)

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/08/02

更改地址
Modificação de
sede

P/007509

2022/07/28

(7279-M)

更改地址
Modificação de
sede

P/010295

N/094703

2022/08/02

更改地址

(10205-M)

Modificação de

N/006891

sede

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

REEBOK

4th Floor, 11/12 Pall Mall, London

INTERNATIONAL

SW1Y 5LU, United Kingdom

LIMITED
BRITISH AMERICAN 251 Little Falls Drive, Suite 10 0,
TOBACCO

Wilmington, DE 19808-1674, U.S.A.

(BRANDS) INC.
Westin Hotel

7750 Wisconsin Avenue Bethesda,

Management, L.P.

Maryland 20814, United States of
America
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編號
N.º
N/003250

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/08/01

更改認別資料
Modificação de

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

BUCHER AG

MOTOREX AG

LANGENTHAL

identidade
N/004523

N/006067

2022/07/28

2022/07/28

轉讓

BONJOUR

B O N J O U R

Transmissão

COSMETIC

MANAGEMENT LIMITED, com sede

WHOLESALE

em 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang

CENTRE LIMITED

Wo Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

JANOME SEWING

JANOME Corporation

更改認別資料
Modificação de
identidade

N/007293

2022/08/03

更改地址
Modificação de

MACHINE
COMPANY LIMITED
PCCW Enterprises

41st Floor, PCCW Tower, Taikoo Place,

Limited

979 King's Road, Quarry Bay, Hong
Kong

sede
N/017940

N/017943

N/017941

N/017944

Modificação de

N/017942

N/017945

identidade

N/029651

2022/08/04

2022/08/02

更改認別資料

轉讓
Transmissão

B R A N D

綠雪生物工程（深圳） 卡士乳業（深圳）有限公司
有限公司

陽江十八子廚業有限公 陽江十八子集團有限公司，地址為中
司

國廣東省陽江市陽東區東城鎮那霍工
業區

N/030431

N/030436

N/030432

N/030437

Modificação de

N/030433

N/030438

sede

N/030434

N/030439

2022/07/29

更改地址

L o n s d a l e S p o r t s Unit A, Brook Park East, Shirebrook,
Limited

NG20 8RY, United Kingdom

N/030435
N/033042

N/034307

N/033043

N/034308

N/033044

N/034309

N/033045

N/034310

N/034306

N/034311

N/033046

N/033050

N/033047

N/033051

2022/08/03

轉讓
Transmissão

P l a y t e c h S o f t w a r e Playtech Software Limited, com sede
Limited

em Mid-City Place, 71 High Holborn,
London, WC1V 6EA, United Kingdom

2022/08/03

轉讓
Transmissão

V i d e o B H o l d i n g s Playtech Software Limited, com sede
Limited

em Mid-City Place, 71 High Holborn,
London, WC1V 6EA, United Kingdom

N/033048
N/033049
N/033107

2022/08/02

更改地址
Modificação de

H a c h e tt e Fi l i p a c c h i 2 rue des Cévennes, 75015 Paris, France
Presse

sede
N/033153

2022/08/01

轉讓

Janssen R&D Ireland

Janssen Sciences Ireland Unlimited
Company, com sede em Barnahely,

Transmissão

Ringaskiddy, Co Cork, Ireland
N/033750

2022/08/04

更改地址
Modificação de
sede

N/034098
N/034099

2022/07/28

更改地址
Modificação de
sede

安東尼奧集團有限公司

Ru a C o r re i a d a S i l va N o. 5 3 , S o i

A NTÓNI O GRUPO Cheong Rés-do-Chão A, Taipa, Macau
LIMITADA
B u c c e l l a t i H o l d i n g Via Brisa 5 20123 Milão, Itália
Italia S.p.A.
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編號
N.º
N/034806

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/08/03

轉讓

N/034807

Transmissão

14541

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

PT Network

Playtech Software Limited, com sede

Management Limited

em Mid-City Place, 71 High Holborn,
London, WC1V 6EA, United Kingdom

N/034808
N/034809
N/035097

2022/07/28

N/035098

更改地址

5.11, Inc.

3201 North Airport Way, Manteca, CA
95336, United States of America

Modificação
de sede

N/035143

2022/08/02

更改地址
Modificação

深圳市春谷園糧食物流 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道大
有限公司

鏟灣港區輔八路綜合樓201室

de sede
N/035240

2022/08/04

N/035241

轉讓
Transmissão

艾犀實業（上海）有限 湯昇（上海）信息技術有限公司，地
公司

址為中國上海市靜安區陽城路183號

Aixi Industrial

701-79室

(Shanghai) Co., Ltd.
N/035251

2022/08/01

更改地址

N/035252

Modificação

N/035253

de sede

PIZZA HUT

710 0 Corporate Drive, Plano, TX

INTERNATIONAL,

75024, United States of America

LLC

更改認別資料

Weight Watchers

N/072503

Modificação

International, Inc.

N/035869

N/072507

de identidade

N/035872

N/072508

N/035853

N/072502

N/035857

2022/07/28

更改地址

N/035891

675 Avenue of the Americas, New
York, New York 10010, United States

Modificação

N/035894
N/036813

WW International, Inc.

WW International, Inc.

de sede
2022/08/01

N/036814

更改地址
Modificação

The Bank of New York 240 Greenwich Street, New York, NY
Mellon

10286, USA

JOHNSON &

JOHNSON & JOHNSON

JOHNSON

CONSUMER HOLDINGS FRANCE

de sede
N/037888

2022/08/03

更改認別資料
Modificação
de identidade

CONSUMER
FRANCE SAS

N/041019

2022/08/02

轉讓
Transmissão

陽江十八子廚業有限公 陽江十八子集團有限公司，地址為中
司

國廣東省陽江市陽東區東城鎮那霍工

YANGJIANG SHIBAZI 業區
K I T C H E N WA R E
MANUFACTURING
CO., LTD
N/056581
N/056582
N/056583

2022/08/04

轉讓
Transmissão

粵華（亞洲）有限公司

1398有限公司，地址為香港九龍官塘

YUEHUA (ASIA)

開源道55號開聯工業中心B座11字樓1

COMPANY LIMITED

室
1398 LIMITED, com sede em Unit
1, 11/F, Blk B, Hoi Luen Ind CTR, 55
Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
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編號
N.º
N/063872

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/08/03

N/063873

轉讓

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

ICE FIRE LIMITED

I C E F I R E I N T E R N AT I O N A L
COMPANY LIMITED, com sede em

Transmissão

N/063874

Flat 27, 33/F, Hing Wai Centre, 7 Tin Wan

N/063875

Pra Ya Road, Aberdeen, Hong Kong
2022/08/01

更改地址

ICE FIRE LIMITED

Sung Wong Toi Road, Kowloon, Hong

Modificação de

Kong

sede
N/065734

N/092917

N/092915

N/092918

Modificação de

N/092916

N/092919

sede

N/071716

N/076015

2022/07/28

2022/07/28

2022/08/03

N/076016

更改地址

Room H, 12/F, Tower 1, Sky Tower, 38

Fedone S.r.l.

Piazzetta dei Sapienti 11, Frazione
Solomeo, 06073 Corciano PG, Italy

轉讓

LOIS TRADEMARK- SPANISH ORIGINAL BRANDS, S.L.,

Transmissão

C O N S U LT O R E S E com sede em Diego de Leon, 16 2-2A,

轉讓

SERVIÇOS, S.A.

28006 Madrid, Spain

Anytime Fitness, LLC

Self Esteem Brands, LLC, com sede em
111 Weir Drive, Woodbury, MN 55125,

Transmissão

USA
轉讓
Transmissão

Self Esteem Brands, Anytime Fitness Franchisor LLC, com
LLC

sede em 111 Weir Drive, Woodbury,
MN 55125, USA

N/079539

2022/08/03

更改地址

BHL S.A.

69, Boulevard de la Pétrusse, L - 2320
Luxembourg

Modificação de
sede
2022/07/28

轉讓

BHL S.A.

N/087603

2022/07/29

N/087605

更改認別資料
Modificação de

EVIDENS DE BEAUTE, com sede
em 26 rue Galilée, 75 116 Paris, France

Transmissão

上海世好餐飲管理有限 上海世好食品有限公司
公司

identidade
更改地址

上海世好食品有限公司

Modificação de

中國上海市青浦區外青松公路5655號1
幢3層K區309室

sede
N/088362

2022/07/28

更改地址
Modificação de

Exness Holdings CY Siafi 1, Porto Bello, Flat/Office 401,
Limited

3042, Limassol, Cyprus

GROMART S.R.L.

Unilever Italy Holdings S.r.l., com sede

sede
N/088386

2022/07/28

N/088387

轉讓

em Via Paolo di Dono n. 3/A 00142,

Transmissão

Rome, Italy
N/089976

2022/08/02

N/089977

更改認別資料
Modificação de

佛山市順客隆商業有限 廣東省順客隆商業連鎖有限公司
公司

identidade
N/091093

2022/08/01

N/091094

轉讓

LINK BY NET

Accenture Global Solutions Limited,
com sede em 3 Grand Canal Plaza,

Transmissão

Upper Grand Canal Street, Dublin 4,

N/091095

Ireland
N/092915

N/092919

2022/08/02

使用許可

Fedone S.r.l.

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.,

N/092916

Licença de

com sede em Viale Parco dell'Industria

N/092917

exploração

5, Frazione Solomeo, 06073 Corciano

N/092918

PG, Italy
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編號
N.º
N/093052

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/07/29

轉讓
Transmissão

N/093254

2022/08/08

更改認別資料
Modificação de

14543

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

深圳哈囉春天時裝有限 李叢，地址為中國浙江省溫州市鹿城
公司

區五馬街道三官殿巷43號102室

北京市千葉世紀珠寶首 北京市千葉珠寶股份有限公司
飾有限公司

identidade
更改地址
Modificação de

北京市千葉珠寶股份有 中國北京市東城區珠市口東大街4號4
限公司

層A1-A6

FRED PARIS

29 rue des Pyramides, 75001 Paris,

sede
N/094034

2022/07/28

更改地址
Modificação de

France

sede
N/094976

2022/08/02

更改認別資料

N/094977

Modificação de

N/095141

identidade

N/096935

更改地址
Modificação de

BALLY

SG Gaming ANZ Pty Ltd

TECHNOLOGIES
ANZ PTY LTD
SG Gaming ANZ Pty 4 Newington Rd, Silverwater, New
Ltd

South Wales, 2128, Australia

sede
N/095268

2022/08/03

N/095270

更改認別資料
Modificação de
identidade

昇恒昌金湖大飯店股份 金湖飯店股份有限公司
有限公司

GOLDEN LAKE HOTEL

EVER RICH

CORPORATION

GOLDEN
LAKE HOTEL
CORPORATION
N/095513

2022/07/28

N/098346

合併轉讓

CJ E&M Corporation

Republic of Korea

fusão
2022/07/29

N/096044

N/096049

N/096045

N/096050

Modificação de

N/096046

N/096051

identidade

N/096047

N/096052

更改認別資料

轉讓

N/096048

Transmissão

CJ ENM CO., LTD., com sede em 87013 Gwacheon-daero, Seocho-gu, Seoul,

Transmissão por

北京二商王致和食品有 北京首農味業集團有限公司
限公司
北京首農味業集團有限 北京王致和食品有限公司，地址為中
公司

國北京市海澱區阜石路41號24號樓1至
4層01

更改地址

K a b u s h i k i K a i s h a Saiko 997, Fujikawaguchiko-machi,

N/096120

Modificação de

Amuse (also trading as M i n a m i t s u r u - g u n , Ya m a n a s h i

N/096121

sede

N/096119

N/096362

N/097060

N/096363

N/097061

2022/08/01

2022/07/28

N/096364
N/097319

更改地址
Modificação de

Amuse Inc.)

Prefecture, Japan

LK Bennett Fashion 95-96 New Bond Street, London,
Limited

England, W1S 1DB

sede
2022/08/02

更改認別資料
Modificação de

Medeco Security Locks, ASSA ABLOY High Security Group
Inc.

Inc.

identidade
N/098197

2022/08/04

N/112111
N/098495
N/098496

轉讓

蕭蓓霖

Transmissão
2022/08/02

更改認別資料
Modificação de
identidade

惠饌國際企業有限公司，地址為中國
臺灣臺中市大里區科技路166號1樓

Associazione Radio
Maria

Radio Maria APS
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編號
N.º
N/099666

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/08/02

更改地址

N/099667

Modificação de

N/099668

sede

N/101131

2022/08/08

更改地址
Modificação de
sede

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

TECHNOLINE 有限 澳 門 宋 玉 生 廣 場 4 1 1- 4 17 號 皇 朝 廣 場
公 司 - 澳 門 離 岸 商 業 服 21G
務
豆咖啡集團私人有限公 2 Serangoon North Avenue 5, #06-02,
司

Singapore (554911)

KOI CAFE GROUP
(S) PTE. LTD.

N/101334

2022/08/02

N/101335

更改地址
Modificação de
sede

北京京東叁佰陸拾度電 中國北京市北京經濟技術開發區科創
子商務有限公司

十一街18號C座2層222室

BEIJING

Room 222, Floor 2, Building C, No. 18,

JINGDONG 360 DU

Kechuang 11 Street, Beijing Economic

E-COMMERCE LTD.

and Technological Development Zone,
Beijing, China

N/101487

2022/08/02

N/101488

更改地址
Modificação de

Bristol-Myers Squibb 430 East 29th Street, 14th Floor, New
Company

of America

sede
N/101541

2022/08/04

York New York 10016, United States

Boyaa Online

中國深圳市南山區西麗街道曙光社區

Modificação de

Game Development

中山園路10 0 1號T C L科學園區E1棟

sede

(SHENZHEN) CO.,

801

LTD

Room 801, E1 building, TCL Industrial

更改地址

Park, No.1001, Zhongshanyuan Rd.,
Nanshan Dist., Shenzhen, China.
N/101921

2022/08/04

更改地址
Modificação de
sede

北京京東叁佰陸拾度電 中國北京市北京經濟技術開發區科創
子商務有限公司

十一街18號C座2層222室

BEIJING

Room 222, Floor 2, Building C, No. 18,

JINGDONG 360 DU

Kechuang 11 Street, Beijing Economic

E-COMMERCE LTD.

and Technological Development Zone,
Beijing, China

N/104419

N/104424

N/104420

N/104425

N/104421

N/104426

N/104422

N/104427

2022/08/03

轉讓

AVIGILON

Motorola Solutions, Inc., com sede em

Transmissão

Corporation

500 West Monroe Street, Chicago IL
60661, USA

N/104423
N/114236

2022/07/28

更改地址

N/116629

Modificação de

N/116630

sede

傲峰物業服務有限公司

Rua Correia da Silva, nº53, Soi Cheong,

BELA VISTA - GESTÃO rés-do-chão A, Taipa, Macau
DE PROPRIEDADES E
SERVIÇOS, LIMITADA

N/122837

N/124260

N/122838

N/124636

Modificação de

N/122839

N/124639

sede

N/122840

N/124640

N/122841

N/124641

N/122843

N/124642

N/122844

N/124723

N/122845

N/124724

N/122846

N/124725

N/124259

N/127134

2022/08/05

更改地址

Aruze Gaming Hong Unit 2402-07, 24th floor, Berkshire
Kong Limited

House, 25 Westlands Road, Quarry
Bay, Hong Kong
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編號
N.º

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/08/05

N/122837

N/128713

N/122838

N/128714

Modificação de

N/122839

N/128715

sede

N/122840

N/128716

N/122841

N/128717

N/122843

N/128720

N/122844

N/143263

N/122845

N/143264

N/122846

N/143265

N/124259

N/143266

N/124260

N/143267

N/124636

N/143268

N/124639

N/143569

N/124640

N/143570

N/124641

N/147735

N/124642

N/150824

N/124723

N/154985

N/124724

N/154986

N/124725

N/159152

N/127134

N/159153

N/127919

N/168691

N/128698

N/168692

N/128699

N/168693

N/128700

N/168695

N/128701

N/168696

N/128702

N/168697

N/128703

N/168698

N/128704

N/168699

N/128705

N/174060

N/128706

N/174061

N/128707

N/174062

N/128708

N/174063

N/128709

N/174064

N/128710

N/174594

N/128711

N/174595

N/128712

N/174596

N/122837

N/128720

2022/08/05

更改地址

轉讓
Transmissão

14545

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

Aruze Gaming Hong Room 3666, 36/F, PCCW Tower, 979
Kong Limited

King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

Aruze Gaming Hong ARUZE GAMING AMERICA, Inc.,
Kong Limited

com sede em 690 0 South Decatur

N/122838

N/133723

N/122839

N/133724

Blvd., Suite 100, Las Vegas, NV 89118,

N/122840

N/133725

U.S.A.

N/122841

N/133726

N/122843

N/133727

N/122844

N/133978

N/122845

N/141671

N/122846

N/143263

N/124259

N/143264

N/124260

N/143265

N/124636

N/143266

N/124639

N/143267
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編號
N.º

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

Aruze Gaming Hong ARUZE GAMING AMERICA, Inc.,

N/124640

N/143268

N/124641

N/143569

N/124642

N/143570

Blvd., Suite 100, Las Vegas, NV 89118,

N/124723

N/147735

U.S.A.

N/124724

N/150824

N/124725

N/151884

N/127134

N/154985

N/127919

N/154986

N/128698

N/156904

N/128699

N/159152

N/128700

N/159153

N/128701

N/168691

N/128702

N/168692

N/128703

N/168693

N/128704

N/168695

N/128705

N/168696

N/128706

N/168697

N/128707

N/168698

N/128708

N/168699

N/128709

N/174060

N/128710

N/174061

N/128711

N/174062

N/128712

N/174063

N/128713

N/174064

N/128714

N/174594

N/128715

N/174595

N/128716

N/174596

2022/08/05

轉讓
Transmissão

Kong Limited

com sede em 690 0 South Decatur

N/128717
N/126088

2022/08/08

更改地址

N/126089

Modificação de

N/126090

sede

上海散爆網絡科技有限 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新
公司

片區新楊公路860號10幢

S h a n g h a i S u n b o r n B u i l d i n g 1 0 , N o. 8 6 0 , X i n y a n g
Network Technology Road, Lingang Special Area, China

N/133723

N/133978

N/133724

N/141671

Modificação de

N/133725

N/151884

sede

N/133726

N/156904

2022/08/05

更改地址

Co., Ltd.

(Shanghai) pilot Free Trade Zone

ARUZE GAMING

Room 3666, 36/F, PCCW Tower, 979

HONG KONG Limited King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

N/133727
N/139869

2022/08/03

合併轉讓

Volcan Azul

AGROTEQUILERA DE JALISCO

N/139936

Transmissão por

S . A . D E C . V. , c o m s e d e e m

N/147491

fusão

Prolongación Medina Ascencio 567,
Huaxtla, El Arenal, Estado de Jalisco,
Estados Unidos Mexicanos, C.P. 45368

N/145615
N/145685

2022/07/28

更改認別資料

PHARMATON AG

Opella Healthcare Switzerland AG

Opella Healthcare

Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz, Switzerland

Modificação de
identidade
更改地址
Modificação de
sede

Switzerland AG
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編號
N.º

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

N/147010

N/181040

N/178032

N/181041

Modificação de

N/178033

N/181042

sede

N/178034

N/181043

N/178035

N/181044

N/178036

N/181045

N/178037

N/181046

N/178038

N/181047

2022/07/29

更改地址

14547

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

美尚（廣州）化妝品股 中國廣東省廣州市海珠區琶洲大道83
份有限公司

號2501室（部位：自編2）

MeiShang (GZ)

Room 2501, No. 83, Pazhou Avenue,

Cosmetics Co., Ltd.

Haizhu District, Guangzhou City,
Guangdong Province, P. R. China

N/181039
N/150085

2022/08/08

轉讓

浙江心安食品有限公司

Transmissão

味斯美食品科技（安吉）有限公司，
地址為中國浙江省湖州市安吉縣經濟
開發區健康產業園

N/152764

2022/08/04

更改認別資料
Modificação de

N/152765

茅台國酒（北京）商務 北京玖臺食品有限公司
會所有限公司

identidade
更改地址

北京玖臺食品有限公司

Modificação de

中國北京市朝陽區建國門外大街19號1
號樓9層05C室

sede
N/154608

2022/08/08

N/154609

更改地址

美尚科研（廣東）國際 中國廣東省廣州市海珠區琶洲大道 83

Modificação de

生物科技有限公司

號 2501 室（部位：自編 1）（僅限辦

sede

MeiShang KeYan

公）

(GuangDong) Biotech

Room 2501, No. 83, Pazhou Avenue,

International Co., Ltd.

Haizhu District, Guangzhou City,
Guangdong Province, P. R. China

N/156138

2022/07/29

N/156139

轉讓
Transmissão

深圳市廣揚科技有限公 深圳市一號創品有限公司，地址為中
司

國廣東省深圳市寶安區新安街道興東
社區69區中糧創芯研發中心1棟1407

N/157199

2022/08/08

更改地址

柳州市螺螄粉協會

Modificação de

中國廣西壯族自治區柳州市三中路68
號

sede
N/159069

2022/07/29

更改認別資料

N/159070

Modificação de

N/159071

identidade

N/159072

更改地址

N/159073

Modificação de

N/159074
N/161386

西安創業天下信息科技 西安天下幫扶信息科技有限公司
有限公司
西安天下幫扶信息科技 中國陝西省西安市經濟技術開發區文
有限公司

景路16號白樺林國際B座11803室

sede
2022/08/04

N/161387

轉讓
Transmissão

蘇州鴻多文化創意有限 蘇州茶功禪餐飲管理有限公司，地址
公司

為中國江蘇省昆山市周市鎮長江北路
366號2號房2樓

N/162608

N/185030

N/162609

N/195633

Modificação de

N/174538

N/195634

sede

2022/08/08

更改地址

N/174539

優力克有限公司

香港柴灣永泰道60號柴灣工業城1期2

UNICO HK

樓1-3室

CORPORATION

Units 1-3, 2/F, Chai Wan Industrial City

LIMITED

Phase 1, 60 Wing Tai Road, Chai Wan,
Hong Kong

N/185029
N/165215

N/165218

2022/08/03

更改地址

N/165216

Modificação de

N/165217

sede

Calysta, Inc.

1900 Alameda de las Pulgas, Suite 200,
San Mateo, California 94403, USA
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編號
N.º
N/167703

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/08/03

更改地址
Modificação de

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

未来穿戴健康科技股份 中國廣東省深圳市南山區粤海街道高
有限公司

新區社區高新南一道009號中科研發園

sede

三號樓23AF

更改認別資料
Modificação de

廣東艾詩凱奇智能科技 未来穿戴健康科技股份有限公司
有限公司

identidade
N/174159

2022/08/04

N/174790

轉讓

肆拾玖坊實業有限公司

Transmissão

肆拾玖坊（天津）電子商務有限公
司，地址為中國天津市自貿試驗區

N/174791

（空港經濟區）空港國際物流區第二
大街1號103室

N/189620

N/189623

N/189621

N/189624

2022/08/03

N/189622
N/189660

2022/08/08

更改認別資料

珍貴市場株式會社

珍貴市場株式會社

Modificação de

Raremarket

RARE Inc.

identidade

corporation

更改認別資料
Modificação de

天津市揚帆名格培訓學 天津市揚帆名格網絡技術有限公司
校有限公司

identidade
轉讓

天津市揚帆名格網絡技 張運坡，地址為中國天津市濱海新區

Transmissão
N/189965

N/189968

N/189966

N/189969

2022/08/08

更改地址

術有限公司

生態城中新大道蘆花莊園136號樓2門

KYUBI LIMITED

香港新界葵涌大連排道21-33號宏達工

Modificação de

N/189967

業中心16樓1614室
Flat/Rm 1614 16/F Vanta Industrial

sede

Centre 21-33 Tai Lin Pai Road Kwai
Chung NT Hong Kong
N/191989

2022/08/02

N/192201

更改認別資料
Modificação de

C Integration

Mitsubishi UBE Cement Corporation

Arrangement, Ltd.

identidade
N/197256

N/197259

N/197257

N/197260

2022/08/03

更改認別資料
Modificação de

深圳市星卡科技有限公 深圳市星卡科技股份有限公司
司

identidade

N/197258

司法判決
Decisão judicial

1

2

編號

申請人/權利人

法院

卷宗編號

N.º

Requerente/Titular

Tribunal

Processo n.º

N/37743
N/57716

Las Vegas Sands, Corp.
Galaxy Entertainment Licensing Limited

確定判決日期
Data de trânsito
em julgado

中級法院

Ac de 16/05/2013

TSI

Proc. n.º 223/2013

2013/06/06

初級法院

CV3-13-0005-CRJ

2018/10/03

CV1-13-0018-CRJ

2013/11/05

終審法院

Ac de 2022/06/10

2022/06/23

TUI

Proc. n.º 62/2022

TJB
3

N/64289

Galaxy Entertainment Licensing Limited

初級法院
TJB

4

N/145302

Accolate Corporate Services Limited
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14549

確定判決日期

編號

申請人/權利人

法院

卷宗編號

N.º

Requerente/Titular

Tribunal

Processo n.º

初級法院

CV3-21-0102-CRJ

2022/06/13

CV2-22-0001-CRJ

2022/06/27

N/169267

Suntory Holdings Limited

Data de trânsito
em julgado

TJB
3

N/178669

Eat Just, Inc.

初級法院
TJB

1.

中級法院廢止批准有關商標註冊之批示。

2.

初級法院確認上訴之撤回。

3.

初級法院維持拒絕有關商標註冊之批示。

4.

終審法院宣判部分同意上訴內容，並裁定部分拒絕“訴訟服務”服務的註冊。

1.

O Acordão do TSI, revogou o despacho de concessão da marca.

2.

A sentença do TJB homologou a desistência do recurso.

3.

A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da marca.

4.

O Acordão do TUI, revogou parcialmente o despacho de concessão da marca e recusou para «serviços de contencioso».

放棄
Renúncia

編號
N.º
N/191558

批示日期
Data de
despacho
2022/08/02

權利人/申請人

類别

Titular/Requerente

Classe
43

華潤物業管理有限公司
China Resources Property Management Limited

部分放棄
Renúncia parcial

編號
N.º
N/181278

批示日期
Data de
despacho
2022/08/09

權利人

放棄部分

Titular

Parte renunciada

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH motociclos eléctricas.
& Co. KG

宣佈失效之申請
Pedido de declaração de caducidade

編號
N.º
N/133349

提交日期
Data de
entrada
2022/07/21

萬國寶華有限公司

權利人

宣布失效申請人

Titular

Requerente da declaração de caducidade
浙江寶芝林中藥科技有限公司
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宣佈失效
Declaração de caducidade

編號
N.º
N/014717

備註

失效日期
Data de
caducidade
2022/08/08

申請人

類號

Requerente

Classe

Observações
根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

Richly Fine Limited

42

第231條第1款b）項及第232條第5款。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

N/114139

2022/07/29

09

胡劍萍

第231條第1款b）項，結合第232條第5款。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 do
art.º 232.º

N/114142

2022/07/29

18

胡劍萍

第231條第1款b）項，結合第232條第5款。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 do
art.º 232.º

N/114143

2022/07/29

25

胡劍萍

第231條第1款b）項，結合第232條第5款。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 do
art.º 232.º

聲明異議
Reclamação

編號
N.º
N/193587

提交日期
Data de
entrada
2022/06/02

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

丹桂軒食品有限公司

LAUREL FASHION PTE. LTD.

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY
LIMITED
N/193589

2022/06/02

丹桂軒食品有限公司

LAUREL FASHION PTE. LTD.

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY
LIMITED
N/193590

2022/06/02

丹桂軒食品有限公司

LAUREL FASHION PTE. LTD.

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY
LIMITED
N/194425

2022/06/17

埃爾帝汽車集團有限公司

BRABUS GMBH

GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA/
/ IRD AUTOMOBILE GROUP LIMITED
N/194711

2022/07/04

太古清潔服務有限公司

John Swire & Sons Limited

N/194820

2022/07/04

昂戈有限公司

MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION

Angrow Company Limited
N/195117

2022/07/27

TBVSC, LLC

AS S O C I AÇÃO D O S A DVO GA D O S D E
MACAU

N/195247

2022/07/07

陳偉祥

ABG IZOD LLC

CHAN WAI CHEONG
N/195348

2022/08/01

海英

湖南中烟工業有限責任公司

N/195429

2022/08/01

Oatly AB

VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED
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編號
N.º
N/195430

提交日期
Data de
entrada
2022/08/01

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

Oatly AB
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VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED

N/195431

2022/08/01

Oatly AB

VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED

N/195951

2022/07/29

泰康醫療有限公司

泰康保險集團股份有限公司
TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

N/197308

2022/08/02

Luk Fook Holdings Company Limited

六福鐘錶有限公司
LUCK HOCK WATCH COMPANY LIMITED

營業場所名稱及標誌的保護
Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期
限內就下列批示向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s)
despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給
Concessão
編號

登記日期

批示日期

權利人

N.º

Data de registo

Data de despacho

Titular

E/000325

2022/08/10

2022/08/10

六福鐘錶有限公司

E/000326

2022/08/10

2022/08/10

六福鐘錶有限公司

續期
Renovação
編號
N.º
E/000158

設計及新型的保護
Protecção de Desenho e Modelo
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下
列批示向初級法院提起上訴。
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Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de
acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo
mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給
Concessão
編號

註冊日期

批示日期

權利人

N.º

Data de registo

Data de despacho

Titular

D/002705

2022/08/09

2022/08/09

周生生珠寶金行有限公司
Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002738

2022/08/09

2022/08/09

康恩泰有限公司
CONSITEX S.A.

D/002844

2022/08/09

2022/08/09

Société Jas Hennessy & Co.

D/002845

2022/08/09

2022/08/09

Société Jas Hennessy & Co.

D/002864

2022/08/09

2022/08/09

FERRARI S.p.A.

D/002865

2022/08/09

2022/08/09

FERRARI S.p.A.

D/002866

2022/08/09

2022/08/09

FERRARI S.p.A.

D/002867

2022/08/09

2022/08/09

FERRARI S.p.A.

D/002868

2022/08/09

2022/08/09

FERRARI S.p.A.

D/002884

2022/08/09

2022/08/09

易希提衛生與保健公司
ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG

D/002885

2022/08/09

2022/08/09

易希提衛生與保健公司
ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG

D/002888

2022/08/09

2022/08/09

康恩泰有限公司
CONSITEX S.A.

D/002889

2022/08/09

2022/08/09

康恩泰有限公司
CONSITEX S.A.

D/002890

2022/08/09

2022/08/09

康恩泰有限公司
CONSITEX S.A.

發明專利延伸的保護

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

申請

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual

Pedido

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região
Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、
第一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權
局和澳門特別行政區政府經濟局關於深化在知識產權領域交流

[21]

編號 N.º : J/006168

合作的安排》第六條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/16

[71]

申請人 Requerente : 商湯國際私人有限公司

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-

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.
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地址 E ndere ç o : 新加坡新加坡廣場05-318號，海濱路

Lavagem de objectos a serem limpados com, pelo me-

7500A座 199591

nos, uma cavidade na máquina de lavagem de trans-

7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

porte.

pore Singapore

[57]

摘要 R e s u m o : 本發明涉及一種用於清潔具有至少一

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

個空腔（114）的待清潔物品（112）的待清潔物品載體

發明人 Inventor : 崔盛平

（118），該清潔在輸送清洗機（124）中進行。待清潔物

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

品載體（118）尤其可用於清潔個人防護裝備。待清潔物

DNPI : 申請號N.º de pedido 202180006123.4，申請日

品載體（118）包括至少一個基部元件（172）和至少一個

Data de pedido 2021/09/15，公佈號N.º de anúncio CN

噴嘴管（174），該噴嘴管（174）連接到基部元件（172）。

114731340A，2022/07/08

噴嘴管（174）具有至少一個入口開口（176），該入口開

[51]

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : H 0 4L 67/ 10 , H 0 4L 67/ 3 0 6 ,

口（176）具有至少 一個漏斗 狀捕集 器（18 0）。噴嘴 管

H04L67/562

（174）具有至少一個出口噴嘴（178）。噴嘴管（174）至

[54]

標題 Título : 交互信息的處理方法、裝置、設備及存儲介

少部分地從入口開口（176）到出口噴嘴（178）逐漸變細。

質。

本發明還涉及一種清潔系統（110）和一種使用該清潔

Método de processamento de informação interactivo,

系統（H0）清潔具有至少一個空腔（114）的待清潔物品

[72]

[57]

dispositivo, equipamento e meio de armazenamento.

（112）的方法。

摘要 Resumo : 本公開涉及一種交互信息的處理方法、裝

附圖 Figura :

置、設備及存儲介質。根據所述處理方法的一個示例，代
理服務器接收第一設備以預定主題發佈的交互信息後，
保存所述交互信息至所述預定主 題對應的存儲路 徑。
然後，響應於訂閱所述預定主題的第二設備處於上線狀
態，代理服務器從所述預定主題對應的存儲路徑讀取所
述交互信息，並將讀取到的所述交互信息發送至所述第
二設備。其中，第一設備和第二設備分別表示雲端服務器

[30]

優先權 Prioridade : 2019/12/06，德國 Alemanha，編號
N.º 102019219094.4

和端側設備中的一個和另一個。
附圖 Figura :
發明專利延伸的保護
Protecção de Extensão de Patente de Invenção

[30]

優先權 Prioridade : 2021/04/30，新加坡 Singapura，編
號N.º 10202104505S

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法
律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局和澳
門特別行政區政府經濟局關於深化在知識產權領域交流合作

編號 N.º : J/006181

的安排》第六條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/22

明專利延伸申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第

[71]

申請人 Requerente : 邁科清洗科技集團公司

二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批

MEIKO MASCHINENBAU GMBH & CO. KG

示向初級法院提起上訴。

[21]

地址 Endereço : Englerstraße 3, 77652 Offenburg,

[72]

[51]
[54]

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do

Germany

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

發明人 Inventor : E．埃克, B．高斯, W．希爾斯, T．奈格,

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos

M．舍雷爾, M．西蒙迪克

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia

DNPI : 申請號N.º de pedido 202080084600.4，申請日

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau»,

Data de pedido 2020/12/04，公佈號N.º de anúncio CN

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

114761147A，2022/07/15

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na

分類 Classificação : B08B3/02, B08B13/00, B65G17/00,

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo

A61L2/18

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s)

標題 Título : 在輸送清洗機中清洗具有至少一個空腔的

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

待清潔物品。

tar da data desta publicação.

澳門特別行政區公報——第二組

14554

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

已授權發明專利的延伸

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

Extensão de Patente de Invenção Concedida

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201910791389.9，申請
日Data de pedido 2014/03/17，授權公告號N.º de anúncio

[21]

編號 N.º : J/005879

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/03/15

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

A61K31/573, A61K31/58, A61K45/06, A61P13/08,

[73]

權利人 Titular : 西奈衛生系統公司

A61P35/00

SINAI HEALTH SYSTEM

da concessão CN 110604721B，2022/02/08
[51]

[54]

地址 Endereço : 600 University Avenue Toronto, Ontario
M5G, 1X5, Canada

標題 Título : 乙酸阿比特龍酯製劑。
Preparações de acetato de abiraterona.

[57]

國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana
[72]

分類 Classificação : A61K9/14, A61K9/20, A61K9/48,

摘要 Resumo : 本申請涉及一種乙酸阿比特龍酯製劑。描
述了包含單位劑型的藥物組合物以及用於產生和使用這

發明人 Inventor : A﹒納吉, C﹒莫內蒂, Q﹒梁

樣的組合物的方法，所述藥物組合物包含具有或不具有

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

抗氧化劑和或多價螯合劑的細顆粒乙酸阿比特龍酯。

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680026489.7，申請

附圖 Figura :

日Data de pedido 2016/03/09，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 107849583B，2022/01/14
[51]

分類 Classificação : C12N15/85, C12N15/09, C12N5/10

[54]

標題 Título : 使用細胞分裂基因座控制細胞增殖的工具
和方法。
Ferramentas e métodos que usam o lócus de divisão

[57]

[30]

優先權 Prioridade : 2013/03/15，美國 Estados Unidos

celular para controlar a proliferação de células.

da América，編號N.º 61/789,141

摘要 Resu mo : 本披露提供了用於使用細胞分裂基因座

2013/09/27，美國 Estados Unidos da América，編號

（C DL）控制動物細胞中的細胞增殖的分子工具、方法和

N.º 61/883,941

試劑盒。如本文提供的，C DL是在細胞分裂期間其一種
或多種轉錄產物被表達的基因座。如本文所述的，C DL

[21]

編號 N.º : J/005903

可以被基因修飾成包括陰性選擇標記和∕或基於誘導型

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/03/22

激活物的基因表達系統，其允許用戶通過添加或除去適

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

當的誘導物來允許、消融和∕或抑制一個或多個基因修

[73]

權利人 Titular : 上海濟煜醫藥科技有限公司

飾細胞的增殖。

地址 Endereço : 中國上海市浦東新區自由貿易試驗區哈

附圖 Figura :

雷路1118號1幢1樓 201203
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[73]

權利人 Titular : 江西濟民可信集團有限公司
地址 Endereço : 中國江西省南昌市高新技術產業開發區
艾溪湖北路688 號中興南昌軟件園產業園14棟 330096

[30]

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

優先權 Prioridade : 2015/03/09，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 62/130,258

[72]

發明人 Inventor : 郭淑春, 范珺, 劉洋, 彭建彪, 郭海兵

2015/03/09，美國 Estados Unidos da América，編號

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

N.º 62/130,270

DNPI : 專利號N.º de patente ZL202010769535.0，申請
日Data de pedido 2020/08/03，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 112300195B，2021/12/24

[21]

編號 N.º : J/005897

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/03/21

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

C07D513/16, C07D498/22, C07D487/22, C07D513/22,

[73]

權利人 Titular : 太陽藥業環球公司

A61K31/55, A61K31/553, A61K31/519, A61K31/554,

SUN PHARMA GLOBAL FZE

A61K31/551, A61K31/5513, A61P35/00

地址 Endereço : #43, Block Y, Saif Zone, P.O. Box

[54]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D498/16, C 0 7 D487/16,

標題 Título : 四并環類化合物及其製備方法和應用。

#122304 Sharjah, United Arab Emirates (AE), AE

Compostos tetracíclicos e métodos de preparação e

國籍 Nacionalidade : 阿拉伯聯合酋長國 Emirados Árabes

aplicações dos mesmos.

Unidos
[72]

[51]

[57]

摘要 Re su mo : 本發明公開了式（I）所示化合物、其光

發明人 Inventor : H．威廉．博施, 馬克．諾雷特, 保羅．內

學異 構 體 及其 藥效 上可接受的鹽，以及該 化合 物作 為

梅特, 馬特．卡拉漢

KRAS抑制劑的應用。
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國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[72]

發明人 Inventor : P．布爾迪克 BURDICK, Paul, D．弗
洛里 FLORY, David
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780044302.0，申請
日Data de pedido 2017/06/16，授權公告號N.º de anúncio

[30]

優先權 P r ior id ade : 2019/08/02，中國 C h i na，編號
N.º 201910712388.0

da concessão CN 109563707B，2022/01/18
[51]

2019/09/23，中國 China，編號N.º 201910899724.7
2019/11/22，中國 China，編號N.º 201911157922.2

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : E 0 4 D1 3 / 18 , F 2 4 S 2 5 / 6 3 ,
F24S25/634, F24S25/67, F24S30/40, H01L31/042

[54]

2020/01/17，中國 China，編號N.º 202010054185.X

標題 Título : 太陽能模塊安裝和支撑系統。
Montagem do módulo solar e sistema de suporte.

[57]

摘要 Resu mo : 提供了一種用於安裝和支撑一個或多個

[21]

編號 N.º : J/005917

太陽能模塊的設備。該設備可包括前壁和後壁。該設備

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/03/28

還可包括彎曲表面，該彎曲表面連接前壁和後壁以形成

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

設備的基部。設備的基部可以具有彎曲底部。此外，設備

[73]

權利人 Titular : 卡納波浪公司

的基部可以構造為安裝和支撑一個或多個太陽能模塊。

KA’ANA WAVE COMPANY INC.

還提供了相關方法。

地址 Endereço : 111, 2601, W h iteley C ou r t, Nor th

附圖 Figura :

Vancouver, British Columbia V7J 2R7, Canada
國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana
[72]

發明人 Inventor : 詹姆斯．亞歷山大．沃森
國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780069009.X，申請
日Data de pedido 2017/11/08，授權公告號N.º de anúncio

[30]

da América，編號N.º 62/351,593

da concessão CN 109923318B，2022/01/04
[51]

2016/10/26，美國 Estados Unidos da América，編號

分類 Classificação : F04D35/00, E02B3/00, E02B9/08,

N.º 62/412,891

E04H4/12, F15D1/08, B05B1/34, E02B1/00
[54]
[57]

優先權 Prioridade : 2016/06/17，美國 Estados Unidos

標題 Título : 波浪產生方法和設備。
Método e aparelho de geração de ondas

[21]

編號 N.º : J/006007

摘要 Resu mo : 用於在水體中產生波浪的方法和設備可

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/04/25

包括在水流被推動穿過入口、波狀外形通道和出口時改

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

變水流，例如，其中，可改變主水流使得產生與主流的方

[73]

權利人 Titular : 伊繆諾金公司

向成角度的一個或多個輔流。

IMMUNOGEN, INC.

附圖 Figura :

地址 Endereço : 830 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451-1477, U.S.A.
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[72]

發明人 Inventor : Y．科夫通, D．塔瓦瑞斯, 芮淩雲, T．奇
藤登
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

[30]

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680038058.2，申請

優先權 Prioridade : 2016/11/08，美國 Estados Unidos

日Data de pedido 2016/06/28，授權公告號N.º de anún-

da América，編號N.º 62/418,891

cio da concessão CN 107889493B，2022/02/01
[51]

[21]

編號 N.º : J/005971

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/04/14

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 K 16 / 2 8 , A61K 39/ 39 5,
A61P35/00

[54]

標題 Título : 抗CD123抗體以及其綴合物和衍生物。

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

Anticorpos anti-CD123 e conjugados e derivados dos

[73]

權利人 Titular : 力場能源有限責任公司

mesmos.

POWERFIELD ENERGY LLC

[57]

摘要 Re s u mo : 本公開總體上涉及結合至C D123抗原

地址 Endereço : 701 Pennsylvania Avenue, Suite 900,

（白細胞介素3受體的a鏈或I L-3R a）的抗體、其抗原結

Washington, DC 20004, US

合片段、多肽以及免疫綴合物。本公開還涉及使用此類
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C D123結合分子來診斷和治療諸如B細胞惡性腫瘤的疾
[30]

[72]
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發明人 Inventor : 小尼爾．比富爾科, L．V．迪比特羅, B．

病的方法。

L．霍道斯, C．V．米杜圖魯

優先權 Prioridade : 2015/06/29，美國 Estados Unidos

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

da América，編號N.º 62/186,161

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201910274804.3，申請

2016/05/18，美國 Estados Unidos da América，編號

日Data de pedido 2014/10/23，授權公告號N.º de anúncio

N.º 62/338,203

da concessão CN 110028491B，2022/02/11

2016/06/07，美國 Estados Unidos da América，編號

[51]

N.º 62/346,730

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 07D401/0 4, C 07D239/8 4,
C07D405/12, C07D401/12, C07D471/04, C07D403/12,
C07D475/00, C07D409/12, A61K31/517, A61K31/519,

[21]

編號 N.º : J/006028

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/03

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 杜克大學
DUKE UNIVERSITY

A61K31/4375, A61P3/06, A61P35/00
[54]

Inibidores do receptor do factor de crescimento de
fibroblastos.
[57]

摘要 Resumo : 本文描述的是纖維母細胞生長因子受體
（FGFR）抑制劑，特別是FGFR-4抑制劑、包含此類化合

地址 Endereço : 2812 Erwin Road, Suite 1200, P.O.

物的藥物組合物以及使用此類化合物和組合物的方法。

Box 90083, Durham, North Carolina 27705, US

附圖 Figura :

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[72]

標題 Título : 纖維母細胞生長因子受體抑制劑。

發明人 Inventor : D．D．比格納, M．格羅梅爾, A．德雅
爾丹, H．S．弗里德曼, A．H．弗里德曼, J．H．桑普森
國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780018929.9，申請
日Data de pedido 2017/03/20，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 108883186B，2022/02/01

[51]

[30]

da América，編號N.º 61/895,472

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/0 6, A61K 31/418 8,

2014/01/15，美國 Estados Unidos da América，編號

A61K31/175, A61K35/768, A61P35/00
[54]

優先權 Prioridade : 2013/10/25，美國 Estados Unidos

N.º 61/927,782

標題 Título : 序貫抗癌治療。
Tratamento sequencial anti-cancro.

[57]

摘要 Resumo : 嵌合脊髓灰質炎病毒構建體的人類臨床

[21]

編號 N.º : J/006053

使用已經顯示了優異的抗腫瘤效果。先用病毒構建體後

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/06

用化療藥物的序貫治療增加抗腫瘤效果。不同類型的腫

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

瘤對組合治療敏感，包括但不限於黑素瘤、膠質母細胞

[73]

權利人 Titular : 比奧根MA公司

瘤、腎細胞癌、前列腺癌、乳腺癌、肺癌、成神經管細胞

Biogen MA Inc.

瘤和結腸直腸癌。

地址 Endereço : 225 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, U.S.A.

附圖 Figura :

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[73]

權利人 Titular : 蘇尼西斯製藥有限公司
Sunesis Pharmaceuticals, Inc.
地址 Endereço : 395 Oyster Point Boulevard, Suite

[30]

400, South San Francisco, CA 94080, U.S.A.

優先權 Prioridade : 2016/03/21，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 62/310,874

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[72]

發明人 Inventor : B﹒T﹒霍普金斯, P﹒康倫, T﹒R﹒錢, T﹒J
﹒詹金斯, X﹒蔡, M﹒休莫拉, X﹒施, R﹒A﹒米勒, A﹒湯普

[21]

編號 N.º : J/006052

森

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/05

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201810384098.3，申請

[73]

權利人 Titular : 纜圖藥品公司

日Data de pedido 2013/06/07，授權公告號N.º de anúncio

BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION

da concessão CN 109305959B，2022/02/08

地址 Endereço : 45 Sidney Street, Cambridge, Massa-

[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D4 01/14, A61K 31/50 6,

chusetts 02139, U.S.A.

A61 P 7/ 0 0 , A61 P 17/ 0 0 , A61 P 19/ 0 2 , A61 P 29/ 0 0 ,

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

A61P35/00, A61P35/02, A61P37/00, C12Q1/48
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[54]

標題 Título : 嘧啶基酪氨酸激酶抑制劑。
Inibidores de pirimidinil tirosina quinase.

[57]

[30]

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[72]

摘要 Resumo : 本發明提供適用作布魯頓酪氨酸激酶的

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

抑制劑並且對布魯頓酪氨酸激酶展現出所需的特徵的化

DNPI : 專利號N.º de patente Zl202010005646.4，申請
日Data de pedido 2015/02/15，授權公告號N.º de anúncio

優先權 Prioridade : 2012/06/08，美國 Estados Unidos

da concessão CN 111508165B，2022/02/22

[21]

編號 N.º : J/006056

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/10

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 索倫托藥業有限公司
SORRENTO THERAPEUTICS, INC.

[51]

分類 Classificação : G07F17/32

[54]

標題 Título : 用於通過重設即時遊戲玩樂數據來便利電
子百家樂遊戲的系統。
Sistema destinado a facilitar o jogo electrónico de bacará através de redefinir os dados do jogo em tempo
real.

[57]

玩）和多個電子玩家裝置（每個可被單個的玩家玩）的系

California 92121, US

統提供：選擇在所述百家樂桌中的至少一個上發牌得到

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

的多個結局；確定趨勢或模式是否已經在所述多個結局

發明人 Inventor : B．A．斯汪森 SWANSON, Barbara,

中展現（例如，至少預定長度的模式）；並且如果模式已

A., J．D．格雷 GR AY, John, Di xon, 周賀鉞 ZHOU,

經展現，則在所述電子玩家裝置之一上啟動投注機會，所

Heyue

述投注機會允許玩家對所述趨勢下注或不下注。在一個

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

實施方案中，所述多個被選結局中的每個結局包括在同

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680024600.9，申請

一百家樂桌上最初發牌得到的結局。

日Data de pedido 2016/03/04，授權公告號N.º de anúncio

附圖 Figura :

da concessão CN 107921121B，2022/02/08
[54]

摘要 Resu mo : 根據一些實施方案，一種包括多個百家
樂桌（在這些百家樂桌上，百家樂遊戲可以被多個玩家

地址 Endereço : 4955 Directors Place, San Diego,

[51]

發明人 Inventor : S．穆爾, M．羅素, J．戴利, K．阿特金森

合物和其組合物。
da América，編號N.º 61/657,360

[72]

14557

分類 Classificação : A61K39/395, C07K16/18, C07K16/28
標題 Título : 結合CD47的抗體治療劑。
Agentes terapêuticos de anticorpo que ligam CD47.

[57]

摘要 Resumo : 本文公開了涉及或源自抗CD47抗體的組
合物和方法。更具體地，本文公開了結合C D47的全人抗
體，這樣的抗體的C D47抗體結合片段和衍生物，以及包
含這樣的片段的C D47結合多肽。此外，本文公開了編碼

[30]

da América，編號N.º 61/940,427

這樣的抗體、抗體片段和衍生物、和多肽的核酸，包含這

2014/02/27，美國 Estados Unidos da América，編號

樣的多核苷酸的細胞，製備這樣的抗體、抗體片段和衍生

N.º 61/945,729

物、和多肽的方法，以及使用這樣的抗體、抗體片段和衍

2014/11/07，美國 Estados Unidos da América，編號

生物、和多肽的方法，包括治療疾病的方法。

N.º 62/076,527

附圖 Figura :

[30]

優先權 Prioridade : 2015/03/04，美國 Estados Unidos

優先權 Prioridade : 2014/02/15，美國 Estados Unidos

[21]

編號 N.º : J/006082

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/18

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 執行生物製藥有限公司
PERFORM BIOLOGICS, INC.

da América，編號N.º 62/128,462

地址 Endereço : 美國馬薩諸塞州霍利斯頓帕梅拉大道
98號

[21]

編號 N.º : J/006076

98 Pamela Dr Holliston, MA 01746, U.S.A.

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/17

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 沃克數字桌面系統有限責任公司

姆帕, 路瓦卡．格爾古雷維奇, 查爾斯．科恩

WALKER DIGITAL TABLE SYSTEMS, LLC

珀曼

地址 Endereço : 1181 Grier Drive, Ste. B, Las Vegas,

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

NV 89119, USA

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201880030038.X，申請

[72]

發明人 Inventor : 斯洛博丹．沃克切維奇, 科布爾．T﹒．薩
, 赫爾曼．歐
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日Data de pedido 2018/10/19，授權公告號N.º de anúncio

[30]

da concessão CN 110612129B，2022/02/22
[51]
[54]
[57]

優先權 P r ior id ade : 2019/10/25，中國 C h i n a，編號
N.º 201911021710.1

分類 Classificação : A61L27/36, A61L27/46
標題 Título : 自體骨移植物替代物。

[21]

編號 N.º : J/006089

Substituto de enxerto ósseo autólogo.

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/19

摘要 R e s u m o : 本發明涉及用於誘導新骨形成，促進

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

骨生 長 和 治 療 骨 缺 損 的自體 骨 移 植 物 替 代 物 組合 物

[73]

權利人 Titular : 安泰賽普生物風投二代有限責任公司

（ABGS），製備該自體骨移植物替代物組合物的方法以

ANTECIP BIOVENTURES II LLC

及製備植入物的自體骨移植物替代物組合物的套件。在

地址 Endereço : 630 Fifth Avenue, Suite 2000 New

具體的方面，本發明涉及用於治療骨缺損，誘導新骨形

York, New York, 10111, (US)

成和促進骨折癒合，脊柱融合的骨生長的可注射的∕可

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

擠壓的∕可植入的自體骨移植物替代物組合物，以修復

[30]
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[72]

發明人 Inventor : 赫里奧特．塔布提奧

整形外科和口腔上頜面牙科手術的骨重建步驟中的骨缺

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

損。

DNPI : 專利號N.º de patente ZL202080004041.1，申請

優先權 Prioridade : 2017/10/19，美國 Estados Unidos

日Data de pedido 2020/01/07，授權公告號N.º de anúncio

da América，編號N.º 62/574,656

da concessão CN 112437659B，2022/04/12
[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K 31/137, A61K 31/4 85,
A61P25/24

[21]

編號 N.º : J/006088

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/19

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

組合。

權利人 Titular : 年衍藥業（珠海）有限公司

Combinação de dextrometorfano e bupropiona para o

Nicoya Therapeutics (Zhuhai) Co., Ltd

tratamento da depressão.

[73]

地址 Endereço : 519000 中國廣東省珠海市橫琴新區寶

[57]

標題 Título : 用於治療抑鬱症的右美沙芬和安非他酮的

摘要 Resumo : 本文公開了與右美沙芬的持續釋放或改

華路6號105室-73504（集中辦公區）

善的治療效應有關的劑型、藥物遞送系統和方法。通常，

73504 (centralized office area), Room 105, No. 6, Bao-

將安非他酮或有關化合物口服施用於待用右美沙芬治療

hua Road, Hengqin New District, Zhuhai, Guangdong,

或正在用右美沙芬治療的人

519000, China
[72]

[54]

[30]

優先權 Prioridade : 2019/01/07，美國 Estados Unidos

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

da América，編號N.º 62/789,431

發明人 I nventor : 王建成 WA NG, Jia ncheng, 王曉

2019/01/07，美國 Estados Unidos da América，編號

軍 WA NG, X iaoju n, 左應林 ZUO, Yi ng l i n, 張英勳

N.º 62/789,446

ZHANG, Yingxun, 張英俊 ZHANG, Yingjun, 池波

2019/01/07，美國 Estados Unidos da América，編號

CHI, Bo, 韓偉 HAN, Wei, 丁小洪 DING, Xiaohong, 曾

N.º 62/789,451

君南 ZENG, Junnan

2019/01/07，美國 Estados Unidos da América，編號

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

N.º 62/789,488

DNPI : 專利號N.º de patente ZL202011130931.5，申請

[51]

日Data de pedido 2020/10/21，授權公告號N.º de anúncio

[21]

編號 N.º : J/006094

da concessão CN 112707854B，2022/03/15

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/23

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 07D207/34, C 07D405/0 6,

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

C07D405/04, C07D401/04, C07D417/12, A61P9/12,

[73]

權利人 Titular : 恩塔西斯治療有限公司

A61P1/16, A61P13/12, A61P3/10, A61P9/10, A61P9/04,

ENTASIS THERAPEUTICS LIMITED

A 61 P 7/ 0 2 , A 61 P 7/ 10 , A 61 P 3 / 0 4 , A 61 P 3 1 / 1 2 ,

地址 Endereço : One Ashley Road, 3rd Floor, Altrin-

A61P 31/0 4, A61P 31/10, A61P 2 5/0 0, A61P 2 5/0 4,

cham, Cheshire WA14 2DT, United Kingdom

A61P 2 5/22 , A61P 2 5/2 4, A61P 2 5/16, A61P 2 5/2 8,

國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

A61K31/40, A61K31/4439, A61K31/4025, A61K31/428
[54]
[57]

[72]

發明人 Inventor : 賈內爾．科米塔-普萊瓦爾 COMITA-

標題 Título : 吡咯醯胺類化合物及其用途。

-PREVOIR, Janelle, 托馬斯．佛朗索瓦．杜蘭德–雷維爾

Composto de «pyrrolidide» e sua aplicação.

DURAND-REVILLE, Thomas, Francois, 利茲．高蒂

摘要 Resu mo : 本發明涉及一種吡咯醯胺類化合物及其

爾 GAUTHIER, Lise, 約翰．奧唐奈 O’DONNELL,

用途，進一步涉及包含所述化合物的藥物組合物。本發明

John, 揚．羅梅羅 ROMERO, Jan, 魯本．托馬斯 TOM-

所述化合物或所述藥物組合物可以用作鹽皮質激素受體

MASI, Ruben, 傑倫．庫涅拉．維爾海連 VERHEIJEN,

拮抗劑。

Jeroen, Cunera, 吳新和 WU, Frank, 吳曉雲 WU, Xia-
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oyun, 張靖 ZHANG, Jing, 格雷戈里．S．巴薩拉布 BA-

癌，或高風險非轉移性去勢抵抗性前列腺癌。在一個方

SARAB, Gregory, S., 比爾．莫斯 MOSS, Bill

面，這些製劑包含ARN-509和HPMCAS的固體分散體。

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

在一個方面，A R N-509和H PMCA S的固體分散體可通

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780057302.4，申請

過如下方式獲得，具體地通過如下方式獲得：熔融擠出

日Data de pedido 2017/09/15，授權公告號N.º de anúncio

包含A R N-509和H P M C A S的混合物並且任選地隨後

da concessão CN 109715630B，2022/02/22

研磨所述熔融擠出的混合物。在一個方面，A R N-509和

[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D471/0 8, C 0 7 D211/78,

H P M C A S的固體分散體可通過如下方式獲得，具體地

A61K31/439, A61P31/04

通過如下方式獲得：噴霧乾燥包含溶解於合適溶劑中的

[54]

標題 Título : β-內醯胺酶抑制劑化合物。

ARN-509和HPMCAS的混合物。

Compostos inibidores de beta-lactamase.
[57]

[30]

摘要 Resu mo : 本發明涉及作為β-內醯胺酶抑制劑的化

優先權 Prioridade : 2014/12/05，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 14196594.7

合物。該化合物及其藥學上可接受的鹽與β-內醯胺類抗
生素的聯合可用於治療細菌感染，包括由耐藥生物（包括
多重耐藥生物）引起的感染。本發明包括根據式（I）的化
合物或其藥學上可接受的鹽，其中R 1、R 2、R 3、R4、R 5和
R6的值如本文中所述。
附圖 Figura :

[21]

編號 N.º : J/006105

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/25

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 豪夫邁．羅氏有限公司
F. Hoffmann-La Roche AG
地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,
Switzerland
國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[72]
[30]

發明人 Inventor : 陳新海, 董立亭, 安東尼．埃斯特拉德,
保羅．吉本斯, 馬爾科姆．休斯蒂斯, 特里．凱勒, 劉雯, 約

優先權 Prioridade : 2016/09/16，美國 Estados Unidos

瑟夫．P．利絲卡托斯, 馬昌友, 阿蘭．奧利韋羅, 斯納赫

da América，編號N.º 62/395,464

爾．帕特爾, 丹尼爾．肖爾, 邁克爾．西烏

2017/02/08，美國 Estados Unidos da América，編號

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

N.º 62/456,423

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201910136846.0，申請
日Data de pedido 2014/04/30，授權公告號N.º de anúncio

[21]

編號 N.º : J/006097

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/23

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

C 0 7 D491/0 4, A61P 25/0 0, A61P 25/2 8, A61P 9/10,

[73]

權利人 Titular : 阿拉貢藥品公司

A61P 2 5/16, A61P 21/0 0, A61P 21/0 4, A61P 2 5/0 8,

ARAGON PHARMACEUTICALS, INC.

A61P31/18, A61P27/02, A61P25/04, A61K31/506

地址 Endereço : 12780 EL Camino Real, Suite 301,

da concessão CN 110003178B，2022/02/25
[51]

[54]

San Diego, CA 92130, U.S.A.
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[72]

[51]

發明人 Inventor : D﹒M﹒赫斯特, J﹒M﹒沃格恩

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D401/14, C 0 7 D401/0 4,

標題 Título : 二雜芳基化合物及其用途。
Compostos de «diheteroaryl» e suas utilizações.

[57]

摘要 Resumo : 本發明涉及二雜芳基化合物及其用途。具
體而言，本發明提供用於疾病（例如，神經變性疾病）的

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

治療的式I-I的化合物以及其實施方案和鹽。在式I-I中可

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580066233.4，申請

變的R 1、R 2、R 3、X 1、X 2、A和C y均具有如在本文中定義

日Data de pedido 2015/12/03，授權公告號N.º de anúncio

的含義。

da concessão CN 106999431B，2022/03/04

附圖 Figura :

分類 Classificação : A61K9/14, A61K31/444, A61K9/16,
A61K9/26, A61K47/38, A61P35/00

[54]

標題 Título : 抗癌組合物。
Composição anticancerígena.

[57]

摘要 Resumo : 本發明涉及藥物製劑ARN-509，其可以
施用於患有雄激素受體（A R）相關疾病或病症的哺乳

[30]

優先權 Prioridade : 2013/05/01，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 61/817,966

動物，具體地是人，所述 A R相關疾病或病症具體地是
癌症，更具體地是前列腺癌，包括但不限於去勢抵抗性
前列腺癌、轉移性去勢抵抗性前列腺癌、未經化療轉移

[21]

編號 N.º : J/006112

性去勢抵抗性前列腺癌、生化復發性激素敏感性前列腺

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/30
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[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

裝、產品和設備。本公開還提供了用於調控四氫大麻酚酸

[73]

權利人 Titular : 北京市農林科學院

合成酶表達的方法，用於生產香煙、再造大麻和具有減

地址 Endereço : 100097 北京市海澱區曙光花園中路9號

少的∆9-四氫大麻酚酸的其它產品。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

[30]

發明人 Inventor : 楊兵, 周宏專, 蘇霞, 徐福洲, 林路路, 張

優先權 Prioridade : 2018/07/27，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 16/047,948

進, 齊頎
國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

[21]

編號 N.º : J/006123

DNPI : 專利號N.º de patente ZL202010689594.7，申請

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/31

日Data de pedido 2020/07/17，授權公告號N.º de anúncio

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

da concessão CN 111840308B，2022/03/01

[73]

權利人 Titular : 未來科技株式會社

[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/7068, A61K31/277,

FUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.

A61K31/7076, A61K31/7072, A61P31/20

地址 Endereço : Tomo Bldg. 4F, Ikebukuro 2-60-11,

[54]

標題 T ít u lo : 6種小分子藥物在抑制犬細小病毒中的應

Toshima-ku, Tokyo 1710014, Japan

用。
Aplicação de 6 medicamentos de pequenas moléculas
[57]

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
[72]

na inibição da parvovirose canina.

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

摘要 Re su mo : 本發明涉及已知化合物的新用途，特別

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201880089211.3，申請

是6種小分子藥物在抑制犬細小病毒中的應用。本發明

日Data de pedido 2018/02/22，授權公告號N.º de anúncio

提供Closantel，Closantel Sodium，Gemcitabine HCl，

da concessão CN 111712374B，2022/03/15

Trifluridine，Gemcitabine和Cladribine在製備抑制犬

[51]

分類 Classificação : B29C70/48, B29C39/42, B32B5/06

細小病毒複製的藥物方面的用途，所述藥物的活性成分

[54]

標題 Título : 複合材料製品的製造方法。

包含Closantel，Closantel Sodium，Gemcitabine HCl，
Trif luridine，Gemcitabine和∕或Cladribine。數據證

[30]

發明人 Inventor : 林浩司

Método de fabricação de produto de material compósito.
[57]

摘要 Resu mo : 提供用於對複合材料製品賦予自由度比

明，這6種小分子藥物對C P V複製均有非常卓越的抑制

以往高的圖案的技術，所述複合材料製品由採用特定纖

作用，能夠抑制不同基因型CPV病毒VP2蛋白的表達。

維（碳纖維、玻璃纖維、芳族聚醯胺纖維）製的線形成的

優先權 P r ior id a d e : 2019/07/18，中國 C h i n a，編號

織造布和樹脂構成。作為第一過程，使採用特定纖維製

N.º 201910650504.0

的線形成的織造布即特定纖維布（10 0）與採用熱塑性
樹脂製成的內襯片材（20 0）重疊。其次，通過用刺繡線

[21]

編號 N.º : J/006113

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/30

圖案。刺繡線（300）為特定纖維製，將特定纖維布（100）

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

和內襯片材（200）貫通。然後，將特定纖維布（100）和內

[73]

權利人 Titular : 卡巴斯有限責任公司

襯片材（200）用由熱塑性樹脂製成的樹脂片材（400）夾

CABBACIS LLC

持，採用RFI法使其固化。

地址 Endereço : Post Office Box 540, Clarence, New

附圖 Figura :

（300）進行刺繡，從而在特定纖維布（100）的表面製作

York 14031, USA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[72]

發明人 Inventor : 約瑟夫．潘多爾菲諾
國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201980058557.1，申請
日Data de pedido 2019/07/26，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 112702927B，2022/03/04

[51]

分類 Classificação : A24F40/10, A24F40/40

[54]

標題 Título : 促進吸煙者轉用煙草加熱產品或電子煙的

[21]

編號 N.º : J/006124

方法和產品。

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/05/31

Métodos e produtos de facilitar os fumadores a mudar

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

para usar produto de aquecimento de tabaco ou cigar-

[73]

權利人 Titular : 西格諾藥品有限公司

[57]

ros electrónicos.

Signal Pharmaceuticals, LLC

摘要 Resu mo : 本公開涉及用於幫助吸煙者從傳統煙草

地址 Endereço : 10300 Campus Point Drive, Suite 100

香煙過渡到電子煙或煙草加熱裝置的煙草產品，包括方

San Diego, CA 92121, US

法、裝置和組合物。本文提供了用於轉換的方法，以及套

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
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[54]

發明人 Inventor : 瑪麗．喬治．彼徹姆斯, 安東尼奧．克里

[57]

14561

摘要 Resumo : 本發明涉及基於統一發碼的信息處理網

斯蒂安．費雷蒂, 胡安．安東尼奧．甘博亞, 凱文．克洛普

絡及方法和傳感接入設備，發佈者向核心管理者發送相

弗, 威廉．愛德華．柯內可, 馬修．邁克爾．克雷萊茵, 阿尼

應的發碼請求，由核心管理者或其授權的發碼機構來生

爾．門諾, 阿曼達．尼科爾．米克洛斯, 約翰．菲茨傑拉德．

成編碼介質；使接入者通過配備的傳感接入設備識別所

特拉弗斯

述編碼介質時，能夠獲得與所識別的編碼介質相匹配的

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

信息，進而獲得發佈者所提供的以下信息包含：發佈者所

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201811517073.2，申請

要發佈的信息、發佈者的屬性狀態、與發佈者關聯的交互

日Data de pedido 2014/05/28，授權公告號N.º de anúncio

方的屬性狀態、通過發佈者所配備的傳感接入設備識別

da concessão CN 109503591B，2022/03/01

其他編碼介質而獲得的信息。本發明可以通過各種傳感

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D487/0 4, C 0 7 D241/20,

接入方式，進行基於場景的特定主題接入，精確追溯信息

C 07B59/0 0, A61K 31/4985, A61K9/28, A61K9/20,

傳播過程的各節點，實現基於流通領域的價值量化及兌

A 61 P 3 / 0 4 , A 61 P 3 / 10 , A 61 P 9 / 0 0 , A 61 P 2 5 / 2 8 ,

現。

A61P29/00, A61P35/00, A61P37/02

附圖 Figura :

標題 Tít u lo : 二氫吡嗪并吡嗪化合物的藥物組合物、其
固體形式和它們的用途。
Composições farmacêuticas do composto de «dihydropyrazine pyrazine», sua forma sólida e seu uso.

[57]

摘要 R e s u m o : 本文提供了7-（6-（2-羥基丙-2-基）吡
啶-3-基）-1-（（反式）-4-甲氧基環己基）-3,4-二氫吡嗪并
［2,3-b］吡嗪-2（1H）-酮及其固體形式、同位素體和代
謝物，以及它們的製備方法。
附圖 Figura :

[21]

編號 N.º : J/006132

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/06

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 蘇伊士國際公司
SUEZ INTERNATIONAL

[30]

地址 E nd ere ç o : 16 P l a c e d e L’i r i s, Tou r C B 21,

優先權 Prioridade : 2013/05/29，美國 Estados Unidos

F-92040 Paris La Defense Cedex, France

da América，編號N.º 61/828,506

國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
[72]

發明人 Inventor : S．拜戈

[21]

編號 N.º : J/006130

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/02

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780007465.1，申請

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

日Data de pedido 2017/01/20，授權公告號N.º de anúncio

[73]

權利人 Titular : 徐蔚

da concessão CN 108473348B，2022/03/08

XU, Wei

[51]

分類 Classificação : C02F1/78, C02F3/12

地址 Endereço : 中國浦東新區航頭鎮航都路18號4幢2

[54]

標題 Título : 通過氧化處理廢水的方法和設備。

層 郵編 201316

Processo e dispositivo para tratamento de águas resi-

Floor 2, Building 4, No. 18 Hangdu Road, Hangtou

duais por oxidação.

Town, Pudong District, Shanghai, 201316, PRC

[57]

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

摘要 Resumo : 本發明涉及一種廢水處理方法，包括至少
一個在生物反應器（3）中的廢水需氧生物處理步驟，其

發明人 Inventor : 徐蔚 XU Wei

特徵在於，所述方法還包括臭氧化步驟，在該步驟期間臭

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

氧被注入到一個或多個被佈置用於將相應流體運送到生

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510649977.0，申請

物反應器（3）中的線路（1，6）中。本發明還涉及與此相

日Data de pedido 2015/10/09，授權公告號N.º de anúncio

關的設備。

da concessão CN 105354747B，2022/03/01

附圖 Figura :

[51]

分類 Classificação : G06Q50/00, G06Q30/02

[54]

標題 Título : 基於統一發碼的信息處理網絡及方法和傳
感接入設備。
Rede e método de processamento de informações baseado em envio de código uniforme e equipamento de
acesso de detecção.

[30]

優先權 P r ior idade : 2016/01/21，法國 Fra nç a，編號
N.º 1650486
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[21]

編號 N.º : J/006163

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/15

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K 31 /519, A61K45/ 0 6 ,
A61P19/06, A61P7/00

[54]

權利人 Titular : 南京明德新藥研發有限公司
MEDSHINE DISCOVERY INC.

[72]

[51]
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標題 Título : 用於降低尿酸水平的化合物。
Compostos para reduzir os níveis de ácido úrico.

[57]

摘要 Resumo : 本申請提供了PDE4抑制劑（例如，如式

地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江北新區高新路9號

（I）所示的化合物）或其藥學上可接受的鹽）在製備用於

商務辦公樓218室

在個體中降低尿酸水平，預防尿酸水平升高，治療、預防

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

或緩解個體中與尿酸水平升高相關的疾病、病症或狀況

發明人 Inventor : 付翔宇, 丁照中, 胡利紅, 陸劍宇, 江文,

（例如，痛風、高尿酸血症）的藥物中的用途。

黎健, 陳曙輝

附圖 Figura :

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201980064621.7，申請
日Data de pedido 2019/09/27，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 112839930B，2022/03/15
[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D241/06, A61K31/4965,

[54]

標題 Títu lo : 作為F LT3和A X L抑制劑的3,9-二氮雜螺

A61P35/00, A61P35/02
[5,5]十一烷類化合物。
«3,9-Diazaspiro[5,5] composto undecano» como inibidores FLT3 e AXL.
[57]

摘要 R e s u m o : 本發明公開了新的一類作為F LT3和

[21]

編號 N.º : J/006174

A X L抑制劑的化合物，具體公開了式（I）所示化合物及

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/17

其藥學上可接受的鹽。

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

附圖 Figura :

[73]

權利人 Titular : 恒翼生物醫藥科技（上海）有限公司
Newsoara Biopharma Co., Ltd.
地址 E n d e r e ç o : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路
1690號3號樓413室
Room 413, Building 3, 1690 Cailun Road, Free Trade
Zone, Shanghai, China

[30]

優先權 P r ior id ade : 2018/09/30，中國 C h i na，編號
N.º 201811157842.2

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 Inventor : T．哈拉姆 HALLAM, Thomas, R．
傑克曼 JACKMAN, Robin, J．羅登里斯 RODENRYS,

2019/03/14，中國 China，編號N.º 201910193150.1

John
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

[21]

編號 N.º : J/006173

DNPI : 專利號N.º de patente ZL202110088870.9，申請

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/17

日Data de pedido 2015/03/24，授權公告號N.º de anúncio

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

da concessão CN 112641771B，2022/04/15

[73]

權利人 Titular : 恒翼生物醫藥科技（上海）有限公司

[51]

Newsoara Biopharma Co., Ltd.

A61K 9/ 0 8 , A61K47/10, A61K47/ 0 2 , A61K47/ 2 6 ,

地址 E n d e r e ç o : 中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路

A61P1/00, A61P7/00, A61P9/00, A61P9/06, A61P9/10,

1690號3號樓413室

A61P17/00, A61P31/14, A61P43/00, A61K31/7004,
A61K33/00 , A61K33/04, A61K33/14

Room 413, Building 3, 1690 Cailun Road, Free Trade
Zone, Shanghai, China

[54]

發明人 Inventor : 李元念 LI, Yuannian, 陳瑾瑜 CHEN,

標題 Título : 用於治療自身消化的組合物。
Composições para o tratamento da autodigestão.

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K 31/196, A61K 31/765,

[57]

摘要 Re s u m o : 提供用於治療休克、自身消化、多器官

Jinyu, 朱清華 ZHU, Qinghua, 朱倩 ZHU, Qian

衰竭、腸缺血或腸灌注不足的組合物。在一些實施方案

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

中，本文公開的組合物包含氨甲環酸、PEG、葡萄糖及一

DNPI : 專利號N.º de patente ZL202111345096.1，申請

種或多種電解質。在一些實施方案中，所述PEG是PEG

日Data de pedido 2021/11/15，授權公告號N.º de anúncio

3350。在一些實施方案中，本文公開的組合物包含氨甲環

da concessão CN 113768937B，2022/04/08

酸、PEG、葡萄糖及一種或多種電解質。在一些實施方案

N.º 36 — 7-9-2022  
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中，所述PEG是PEG 3350。在某些實施方案中，本文公
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附圖 Figura :

開的組合物包含非結腸清洗量的PEG 3350。
附圖 Figura :

[30]
[30]

優先權 Prioridade : 2016/01/18，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 62/280,038

優先權 Prioridade : 2014/03/25，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 61/970,247
2014/06/30，美國 Estados Unidos da América，編號

[21]

編號 N.º : J/006176

N.º 62/019,007

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/21

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 大鵬藥品工業株式會社

[21]

編號 N.º : J/006175

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/21

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 奧賽拉公司
Ulthera, Inc.
地址 Endereço : 1840 South Stapley Drive, Suite 200,

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
地址 Endereço : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0054, Japan
國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
[72]

Mesa, AZ 85204, USA

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780036197 6，申請

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana
[72]

日Data de pedido 2017/06/20，授權公告號N.º de anún-

發明人 Inventor : J．A．布朗 BROWN, Jeremy, A., J．
R．萊德貝特 LEADBETTER, Jeffrey, R., C．D．埃默
里 EMERY, Charles, D.
國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL202010927033.6，申請
日Data de pedido 2017/01/16，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 112007840B，2022/04/29

[51]

分類 Classificação : B06B1/02, B06B1/06

[54]

標題 Título : 具有外圍電連接到柔性印刷電路板的環形

cio da concessão CN 109312325B，2022/04/26
[51]
[54]

標題 Título : 新型杉樹花粉蛋白。

[57]

摘要 Resumo : 本發明提供一種新型的杉樹花粉蛋白以

Nova proteína de pólen de abeto chinês.
及使用其的以杉樹花粉為原因的過敏性疾病的診斷藥、
預防藥和治療 藥等。該杉 樹花 粉蛋白選自以下的（a）
∼（c）：（a）包含序列號2所示的氨基酸序列的蛋白質；
（b）包含在序列號2所示的氨基酸序列中1個或多個氨基

Dispositivo ultrassónico compacto com arranjo ultras-

酸被取代、缺失或添加而成的氨基酸序列且具有杉樹花

sónico anular conectado, eléctrica e perifericamente, à

粉過敏原活性的蛋白質；（c）包含與序列號2所示的氨基

placa de circuito impresso flexível e método de monta-

酸序列具有90%以上的同一性的氨基酸序列且具有杉樹

gem do mesmo.
摘要 Resu mo : 本申請涉及具有外圍電連接到柔性印刷
電路板的環形超聲波陣列的緊湊型超聲波裝置及其組裝

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 1 2 N1 5/ 0 9, A61 K 3 8 / 0 2 ,
A61P37/08, C07K14/415, C07K16/16, C12P21/08

超聲波陣列的緊湊型超聲波裝置及其組裝方法。

[57]

發明人 Inventor : 長田年弘, 田中悠喜
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

花粉過敏原活性的蛋白質。
[30]

優先權 P r ior id ade : 2016/06/21，日本 Japão，編號
N.º 2016-122318

方法，並公開了超聲波裝置及其相關組裝方法，借此，超
聲波換能器的環形電極陣列以緊湊配置電連接到柔性印
刷電路板。所述柔性電路板包括細長柔性段和遠側分佈

[21]

編號 N.º : J/006177

段，其中所述分佈段附接到圍繞所述超聲波換能器的至

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/21

少一部分的外圍支撐環。所述分佈段包括多個空間分布

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

式接觸墊，並且在所述接觸墊與所述環形陣列的所述環

[73]

權利人 Titular : 武漢朗來科技發展有限公司

形電極之間設置電連接件。可設置接觸所述環形陣列電

地址 Endereço : 湖北省武漢市東湖新技術開發區高新

極且從其處延伸的背襯材料，並且所述細長柔性段的遠

大道 666 號光谷生物城 C2-2 棟，郵編: 430075

側部分可被封裝在所述背襯材料中，使得所述遠側部分

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

從所述外圍支撐環向內延伸，而不接觸所述電連接件且
不接觸所述陣列表面。

[72]

發明人 Inventor : 胡曉婧, 錢麗娜, 張志超, 王遠蘋, 陳永
凱, 馮偉, 祁雯雯, 王朝東
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附圖 Figura :

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201810195617.1，申請
日Data de pedido 2018/03/09，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 110237071B，2022/03/22
[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K 31/4245, A61K31/497,
A61K 31 / 216 , A61K45/ 0 6 , A61P 9/12 , A61P 9/ 0 4,
A61P9/10, A61P3/10, A61P9/06

[54]

標題 Título : 藥物製劑及其應用。

[30]

N.º 201811157825.9

Preparação farmacêutica e sua aplicação.
[57]

優先權 P r ior idade : 2018/09/30，中國 C h i na，編號

摘要 Resumo : 本發明公開了一種藥物製劑及其應用，所
述製劑包括第一活性組分，第二活性組分和藥學上可接

[21]

編號 N.º : J/006179

受的輔料，其中，第一活性組分為選自中性內肽酶抑制劑

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/22

及其前體、活性代謝產物、立體異構體、藥學上可接受的

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

鹽、前藥和溶劑合物中的至少一種；第二活性組分為選

[73]

權利人 Titular : 上海商湯臨港智能科技有限公司

自如下式（I）所示化合物或其前體、活性代謝產物、立體

Shanghai SenseTime Lingang Intelligent Technology

異構體、藥學上可接受的鹽、前藥和溶劑合物中的至少一

Co., Ltd.

種；所述藥學上可接受的輔料包括一種或多種崩解劑和

地址 Endereço : 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片

∕或一種或多種填充劑。該製劑能夠改善常規輔料無法

區泥城鎮秋山路1775弄29、30號2樓01室, 200232

有效使活性成分溶出的問題。

Room 01, 2nd Floor, No. 29, 30, Lane 1775, Qiushan

附圖 Figura :

Road, Mucheng Town, Lingang New A rea, China
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200232, China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 Inventor : 李激光 LI, Jiguang, 蘇水靜 SU, Shuiji ng, 吳佳傑 W U, Jiajie, 孫牽宇 SU N, Qiany u, 許亮
XU, Liang
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL202011510856.5，申請

[21]

編號 N.º : J/006178

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/21

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 南京明德新藥研發有限公司

日Data de pedido 2020/12/18，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 112615992B，2022/05/17
[51]

分類 Classificação : H04N5/225, B60R11/04, B60R1/04

[54]

標題 Título : 攝像裝置、車輛和後視鏡。
Dispositivo de imagem, veículo e espelho retrovisor.

地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江北新區高新路9號
商務辦公樓218室
[72]

[51]

[57]

摘要 Resu mo : 本公開提供一種攝像裝置、車輛和後視

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

鏡。攝像裝置包括殼體和安裝於所述殼體的光學傳感器

發明人 Inventor : 錢文遠, 楊純道, 代國強, 黎健, 陳曙輝

組件、鏡頭以及遮光罩，所述遮光罩具有沿所述鏡頭的光

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

軸方向設置的通孔，所述遮光罩在所述通孔的沿所述光

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201980064561.9，申請

軸方向的兩個端部分別與所述鏡頭和所述光學傳感器組

日Data de pedido 2019/09/27，授權公告號N.º de anúncio

件相接觸。根據本公開的攝像裝置結構簡單、拍攝的影

da concessão CN 112771045B，2022/04/19

像畫面質量高。
附圖 Figura :

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D471/0 4, C 0 7D491/20,
A61K31/444, A61K31/4545, A61K31/551, A61P35/00

[54]

標題 Título : 喹啉并吡咯烷-2-酮類衍生物及其應用。
Derivados de «quinopyrrolopyrrolidine-2-one» e uso
dos mesmos.

[57]

摘要 Resumo : 公開了一系列喹啉并吡咯烷-2-酮類的化
合物，及其在製備AT M抑制劑相關疾病的藥物中的應

[21]

編號 N.º : J/006182

用。具體涉及了式（I）所示衍生化合物、其互變異構體或

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/23

其藥學上可接受的組合物。

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

N.º 36 — 7-9-2022  
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[73]

[72]

權利人 Titular : NGM生物製藥有限公司

[57]

14565

摘要 Resu mo : 本發明涉及一種雜環化合物及其在醫藥

NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC.

上的應用。具體地，本發明公開了如通式I所示的雜環化

地址 Endereço : 333 Oyster Point Boulevard, South

合物、或其同位素標記化合物、或其光學異構體、幾何

San Francisco, California 94080, USA

異構體、互變異構體或異構體混合物、或其可藥用的鹽、

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

或其前體藥。本發明還涉及這些化合物在醫學方面的應

發明人 I nventor : 沈文彥, D．林德浩特, R．霍爾丹卡,

用。

H．梅特恩

附圖 Figura :

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580049362.2，申請
日Data de pedido 2015/10/29，授權公告號N.º de anúncio da concessão CN 106687128B，2022/05/10
[51]
[54]

分類 Classificação : A61K39/00, C07K14/475
標題 Título : 用於治療代謝病症的組合物和方法。
Composições e métodos para o tratamento de distúrbios metabólicos.

[57]

摘要 Re su mo : 本文描述一種包含GDF15多肽的複合
物。提供治療患有諸如葡萄糖代謝病症的代謝病症和∕

[30]

優先權 P r i o r i d a d e : 2017/11/14，中國 C h i n a，編號
N.º 201711123800.2

或體重病症的個體的方法及與此相關的組合物。
附圖 Figura :

[30]

[21]

編號 N.º : J/006184

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/23

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 蘇文生命科學有限公司

優先權 Prioridade : 2014/10/31，美國 Estados Unidos

SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED

da América，編號N.º 62/073,737

地址 Endereço : Serene Chambers, Road - 5, Avenue -

2015/10/21，美國 Estados Unidos da América，編號

7, Banjara Hills, Hyderabad 500 034, Telangana, India

N.º 62/244,604

國籍 Nacionalidade : 印度 Indiana
[72]

[21]

編號 N.º : J/006183

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/23

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 杭州安道藥業有限公司

Ramakrishna, 阿尼爾．卡巴里．欣德 SH I N DE, A nil
Karbhari, 阿卜杜勒．拉希德．穆罕默德 MOHAMMED,
Abdul Rasheed, 拉傑什．庫馬爾．拜丹吉 BADANGE,
R a j e s h K u m a r, 拉加瓦．喬達里．帕拉沙拉 PA L ACHARLA, Raghava Choudary, 文卡特斯瓦盧．賈斯蒂

Kind Pharmaceutical

JASTI, Venkateswarlu

地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區經濟開發區超

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

峰東路2號南樓512室，郵編311100

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201880075861.2，申請

Rm512, South Building, #2 East Chaofeng Rd, Eco-

日Data de pedido 2018/11/21，授權公告號N.º de anúncio

nomic-technological Development Area, Yuhang Dis-

da concessão CN 111386270B，2022/05/03

trict, Hangzhou Zhejiang, China, 311100
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

[51]

[54]

[51]

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D 471 / 0 4, A61P 2 5/ 0 0,
A61K31/437

發明人 Inventor : 劉棟
國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

發明人 I nve nt o r : 羅摩克里希納．尼羅吉 N I RO GI,

[54]

標題 Título : 作為毒蕈碱M1受體正向別構調節劑的經取

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201811354547.6，申請

代氮雜環。

日Data de pedido 2018/11/14，授權公告號N.º de anúncio

«Substituted azaheterocycles» como moduladores

da concessão CN 109776523B，2022/04/15

alostéricos positivos de receptores muscarínicos M1.

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/4745,

[57]

摘要 Re su mo : 本發明涉及作為毒蕈碱M1受體正向別

A61 P 35/ 0 0 , A61 P 19/ 10 , A61 P 2 5/ 2 8 , A61 P 9/ 0 0 ,

構調節劑（M1 PAM）的式（I）化合物或其同位素形式、

A61P5/50, A61P15/00, A61P37/06, A61P3/04

立體異構體、互變異構體或其可藥用鹽。本發明描述了式

標題 Título : 雜環化合物及其在醫藥上的應用。

（I）化合物、其立體異構體、同位素形式或其可藥用鹽

Composto heterocíclico e sua aplicação na medicina.

的製備方法、藥物組合物、組合和用途。
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日Data de pedido 2018/04/09，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 110365987B，2022/03/25
[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : H0 4N19/513, H0 4N19/56 ,

[54]

標題 Título : 一種運動矢量確定方法、裝置及其設備。

H04N19/573
Método, aparelho de determinação de vetor de movimento e seu equipamento.
[57]
[30]

摘要 Resu mo : 本申請提供一種運動矢量確定方法、裝

優先權 P r i o r i d a d e : 2017/11/23，印度 Í n d i a，編號

置及其設備，該方法包括：獲取編碼比特流，所述編碼比

N.º 201741042082

特流攜帶運動矢量參數值；根據所述運動矢量參數值確
定目標圖像塊的原始運動矢量和運動矢量決策信息；若

編號 N.º : J/006185

所述運動矢量決策信息是第一指示信息，則根據所述原

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/24

始運動矢量獲取目標運動矢量，並根據所述目標運動矢

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

量確定所述目標圖像塊的最終運動矢量。通過本申請的

[73]

權利人 Titular : 詹森藥業有限公司

技術方案，可以根據原始運動矢量獲取目標運動矢量，並

JANSSEN PHARMACEUTICA NV

根據目標運動矢量確定目標圖像塊的最終運動矢量，從

地址 Endereço : Turnhoutseweg 30 2340 Beerse (BE)

而可以提高運動矢量的精度，提高編碼性能。

國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga

附圖 Figura :

[21]

[72]

發明人 Inventor : L．斯奈德 Linda SNYDER, G．鮑爾
Gordon POWERS, M．A．塞普爾韋達 Manuel Alejandro
SEPULVEDA, J．D．阿爾瓦雷斯 John D. ALVAREZ
國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680048121.0，申請
日Data de pedido 2016/06/23，授權公告號N.º de anúncio

[21]

編號 N.º : J/006188

da concessão CN 107922497B，2022/04/12

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/24

[51]

分類 Classificação : C07K16/28

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[54]

標題 Título : 抗VISTA抗體和片段。

[73]

權利人 Titular : 南京明德新藥研發有限公司

[57]

Anticorpos e fragmentos anti-VISTA.

地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江北新區高新路9號

摘要 Resu mo : 本發明涉及新穎的抗體和片段，這些抗

商務辦公樓218室

體和片段與T細胞活化的V結構域Ig抑制劑（VISTA）結

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

合，並涉及檢測VISTA的方法。
[30]

[72]

發明人 Inventor : 李鵬, 李小林, 羅志, 賀海鷹, 胡國平, 黎

優先權 Prioridade : 2015/06/24，美國 Estados Unidos

健, 陳曙輝

da América，編號N.º 62/184,108

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

2015/07/01，美國 Estados Unidos da América，編號

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201980083959.7，申請

N.º 62/187,659

日Data de pedido 2019/12/18，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 113227051B，2022/05/17

[21]

編號 N.º : J/006187

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/24

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 杭州海康威視數字技術股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D213/0 0, A61K 31/136,
A61P27/00

[54]

標題 Título : 用於視網膜疾病的化合物。

[57]

摘要 Resumo : 提供了一種醛結合劑，具體公開了式(II)

Compostos para doenças da retina.

LOGY CO., LTD.

所示化合物或藥學上可接受的鹽。

地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號，

附圖 Figura :

310051
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang 310051, China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 Inventor : 陳方棟 , 王莉, 武曉陽

[30]

優先權 P r ior id ade : 2018/12/18，中國 C h i n a，編號

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

N.º 201811550604.8

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201810312713.X，申請

2019/12/04，中國 China，編號N.º 201911226373.X
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[21]

編號 N.º : J/006189

包括使用這些結合蛋白用於預防或治療各種疾病、或用

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/27

於在體外或在體內檢測特定抗原的方法。

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

附圖 Figura :

[73]

權利人 Titular : 新源生物科技股份有限公司
地址 Endereço : 中國台灣臺北市松山區八德路四段760
號7樓之1

[72]

發明人 Inventor : 吳佩姿, 許家豪, 徹如庫瑞．馬渡, 阮譚,
曾國輝

[30]

優先權 P r ior id ade : 2016/02/06，中國 C h i na，編號
N.º PCT/CN2016/073722

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680032951.4，申請

[51]
[54]
[57]

日Data de pedido 2016/06/24，授權公告號N.º de anúncio

[21]

編號 N.º : J/006191

da concessão CN 108430489B，2022/03/25

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/27

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61 K 3 8 / 0 0 , A61 K 3 8 / 18 ,

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

C07K14/705, C07K19/00

[73]

權利人 Titular : 南京明德新藥研發有限公司

標題 Título : 用於抑制血管新生的融合蛋白。

地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江北新區高新路9號

Proteínas de fusão para inibir a angiogénese.

商務辦公樓218室

摘要 Resumo : 本發明是涉及一種抑制血管新生（angio-

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

genesis）的生物製劑（biologic）。特別是，本發明是涉及

[72]

融合蛋白，該融合蛋白可抑制整合蛋白活化路徑（i nt e-

發明人 Inventor : 羅雲富, 雷茂義, 王勇, 黎健, 陳曙輝
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

grin activated pathway）及一其他的血管新生因子活化

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201980058618.4，申請

路徑（angiogenic factor-activated pathway）；且涉及這

日Data de pedido 2019/09/09，授權公告號N.º de anúncio

些融合蛋白的組合物；以及其製備及使用方法。

da concessão CN 112689627B，2022/03/29

附圖 Figura :

[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 07D401/0 4, C 07D401/0 0,
C07D493/00, A61K31/445

[54]
[30]

優先權 Prioridade : 2015/06/28，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 62/185,716

標題 Título : 三環取代哌啶二酮類化合物。
«Tricyclic substituted piperidinediones».

[57]

摘要 Resumo : 公開了一系列帶有三環取代呱啶二酮類化
合物，及其在製備治療與C R BN蛋白相關疾病藥物中的
應用，具體公開了式（I）所示衍生化合物或其藥學上可接

[21]

編號 N.º : J/006190

受的鹽。

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/27

附圖 Figura :

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 岸邁生物科技有限公司
EPIMAB BIOTHERAPEUTICS INC.
地址 Endereço : 中國上海市閔行區浦馳路1335弄56號
C/O 1335 Pu Chi Road, #56 Shanghai, China 201112
國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

[72]

[30]

優先權 P r ior id ade : 2018/09/07，中國 C h i na，編號

發明人 Inventor : 吴辰冰

N.º 201811044122.5

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

2018/11/14，中國 China，編號N.º 201811353938.6

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780021758.5，申請

2019/03/22，中國 China，編號N.º 201910223413.9

日Data de pedido 2017/02/06，授權公告號N.º de anúncio
[51]
[54]
[57]

da concessão CN 109195993B，2022/05/10

[21]

編號 N.º : J/006194

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 K 16 /4 6 , C 0 7 K 16 / 2 8 ,

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/28

A61K39/395, C12P21/08

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

標題 Título : 串聯FAB免疫球蛋白及其用途。

[73]

權利人 Titular : 衛材R&D管理有限公司

«Tandem FAB immunoglobulins» e seus usos.

EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

摘要 Resumo : 本發明提供能夠結合兩個或多個抗原或

地址 Endereço : 6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-

兩個或多個表位的多價和多特異性結合蛋白。本發明還

-ku, Tokyo, 112-8088, Japan

提供製備和使用這些多價和多特異性結合蛋白的方法，

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa
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發明人 Inventor : 大橋芳章, 乘嶺吉彥, 星川環, 吉田融,

鹽，以及單寧或其可藥用鹽。本發明還公開了所述抗菌產

小林義久, 佐藤信裕, 萩原幸司

品的製備方法及其應用，以及包含該產品的藥物製劑。本

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

發明通過喹諾酮類藥物和單寧組合，藥效學試驗顯示，

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201880053052.1，申請

組合產品對敏感菌具有明顯的協同作用，可以顯著降低

日Data de pedido 2018/09/05，授權公告號N.º de anúncio

喹諾酮類藥物的最低抑菌濃度，減少喹諾酮類藥物的使

da concessão CN 111051316B，2022/05/31

用量；同時，徹底消除了喹諾酮類藥物的強烈苦味、變成

[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D495/22 , A61K 31/551,

完全無味，解決現有的喹諾酮類藥物在用藥時由於藥物

A61P25/28

本身的苦味導致口服依從性差的問題，幫助耐受力差的

[54]

標題 Título : 五環化合物。

病人，如老人和兒童更易服用，具有很好的應用前景。

Compostos pentacíclicos.

附圖 Figura :

[57]

摘要 Resumo : 本發明提供了由式(I)至(VI)表示的化合
物或其藥學上可接受的鹽：
附圖 Figura :

[30]

優先權 P r ior id ade : 2018/12/19，中國 C h i na，編號
N.º 201811566655.X

[30]

優先權 P r ior id ade : 2017/09/07，日本 Japão，編號
N.º 2017-172169

[21]

編號 N.º : J/006196

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/28

[21]

編號 N.º : J/006195

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/28

[73]

權利人 Titular : 泰加生物工藝學公司

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

TAIGA BIOTECHNOLOGIES, INC.

[73]

權利人 Titular : 心遠（廣州）藥物研究有限公司

地址 Endereço : 12635 East Montview Boulevard, Au-

SINGFAR LABORATORIES INC.

rora, CO 80045-7336, U.S.A.

地址 Endereço : 510700 廣東省廣州市黃埔區科學城攬

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

月路3號廣州國際企業孵化器F512、F513室

[72]

Ro om F512, F513, No. 3 L a ny ue Road, Hu a ng pu

[73]

BRIAN CURTIS, 優素褔．里菲利 REFAELI, YOSEF,

Guangzhou, Guangdong 510700 (CN)

G．A．伯德 BIRD, GREGORY A.

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

權利人 Titular : 廣州自遠生物科技有限公司

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201810243366.X，申請

GENIFARM LABORATORIES INC.

日Data de pedido 2014/03/11，授權公告號N.º de anúncio

地址 Endereço : 510640 廣東省廣州市天河區金穎路1號

da concessão CN 108504626B，2022/05/24

金穎大廈

[51]

分類 Classificação : C12N5/074, C12N5/0789

Jinyjing Building, No.1 Jinying Road, Tianhe Guangzhou,

[54]

標題 Título : 成人幹細胞的體外擴增。

Guangdong 510640 (CN)
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 I nventor : 布賴恩．柯蒂斯．特納 T U R N E R,

Expansão in vitro de células-tronco adultas.
[57]

摘要 Resumo : 本發明公開了成人幹細胞的體外擴增。具

發明人 Inventor : 王永東, 祝詩發, 黃志鵬, 操基元

體涉及用於操縱和擴增包括成人幹細胞在內的幹細胞群

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

體的方法、通過這種方法產生的細胞以及與其相關的各

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201911195245.3，申請

種蛋白質構建體。

日Data de pedido 2019/11/28，授權公告號N.º de anúncio

附圖 Figura :

da concessão CN 111135182B，2022/04/15
[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/7024, A61K31/496,
A61 K 31 /53 8 3, A61 K 31 /43 75, A61 K 31 /470 9,
A61K31/455, A61K45/06, A61P31/04

[54]

標題 Título : 一種抗菌產品及其製備方法和應用。
Produto antibacteriano e método de preparação e aplicação dos mesmos.

[57]

摘要 Resu mo : 本發明公開了一種抗菌產品及其製備方
法和應用。所述抗菌產品包含喹諾酮類藥物或其可藥用

[30]

優先權 Prioridade : 2013/03/11，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 61/776,422
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標題 Título : 一種包含第三信號受體的嵌合抗原受體及
其應用。
Receptor de antígeno quimérico contendo terceiro re-

[21]

編號 N.º : J/006197

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/28

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 南京明德新藥研發有限公司

ceptor de sinal e aplicação do mesmo.
[57]

CD3zeta-M N的嵌合抗原受體；其中，X包括腫瘤靶向抗
體或能與腫瘤特異結合的配體、受體；Y為共刺激受體
的胞內區，所述共刺激受體選自IC O S、C D28、C D27、

地址 Endereço : 中國江蘇省南京市江北新區高新路9號

H V E M、L I G H T、C D4 0L、4 -1B B、OX4 0、D R 3、

商務辦公樓218室

G I T R、C D30、T I M1、S L A M、C D2、C D226；M為

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

ga m ma cha i n家族細胞因子受體的胞內區，所述細胞因

發明人 Inventor : 張鵬, 李衛東, 吳淩雲

子受體選自I L2R a、I L2Rb、I L4R a、I L7R a、I L9R a、

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

I L15R a、I L21R a；N為I L2R g胞內區。本發明還提供了

DNPI : 專利號N.º de patente ZL20198008798.5，申請

由上述嵌合抗原受體的重組表達載體構建的C A R-T細

日Data de pedido 2019/01/18，授權公告號N.º de anúncio

胞及其製備方法和應用。本發明所述的CA R-T細胞顯著

da concessão CN 111683946B，2022/04/05
[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D417/0 4, C 0 7 D413/0 4,

[54]

標題 Título : 一種三并環化合物的晶型、鹽型及其製備方

摘要 Resumo : 本發明提供了一種結構為scFv（X）-（Y）

提高了腫瘤殺傷能力和擴增能力。
附圖 Figura :

A61P37/02
法。
Forma de cristal, forma de sal e método de preparação
de composto tricíclico.
[57]

摘要 Resu mo : 本發明公開了一種三并環類化合物晶型
及其製備方法，還包括所述晶型在製備治療與1-磷酸鞘

[30]

優先權 P r ior idade : 2018/06/20，中國 C h i na，編號
N.º 201810636414.1

氨醇1亞型（S1P1）受體相關疾病藥物中的應用。
附圖 Figura :

[30]

[21]

編號 N.º : J/006201

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/29

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 實驗室救助者公司
LABORATORIOS SALVAT, S.A.

優先權 P r ior id ade : 2018/01/18，中國 C h i n a，編號

地址 Endereço : C. Gall, 30-36 08950 Esplugues De

N.º 201810049853.2

Llobregate, ES
國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola
[72]

發明人 I nventor : J．薩納古斯廷．阿奎魯 Jav ier SA-

[21]

編號 N.º : J/006199

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/29

NAGUSTIN AQUILUE, M．D．C．倫迪內斯．格里斯

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

Maria Del Carmen LENDINEZ GRIS, M．I．德爾加

[73]

權利人 Titular : 上海隆耀生物科技有限公司

多．加南 Maria Isabel DELGADO GANAN

Shanghai Longyao Biotechnology Inc., Ltd.

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

地址 Endereço : 200072 上海市靜安區永和路118弄42號

DN PI : 專利號N.º de patente Z L201880040366.8 ，

1503室

申請日Data de ped ido 2018/01/18，授權公告號N.º de
anúncio da concessão CN 110944625B，2022/05/03

Room 1503, Bu i ldi ng 42, Lane 118, Yonghe Road,
Jing’an District, Shanghai 200072

[51]

A61K47/26, A61K47/44, A61K31/573, A61P29/00

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 Inventor : 楊選明, 傅陽心, 汪鑫, 葉聖勤, 李民

[54]

標題 Título : 氯倍他索的水包油納米乳液組合物。

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

Composição de nanoemulsão de óleo em água de clo-

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201980041282.0，申請

betasol.

日Data de pedido 2019/03/13，授權公告號N.º de anúncio
[51]

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : A61 K 9 / 10 7, A 61 K4 7/ 14 ,

[57]

摘要 Resu mo : 本發明涉及一種具有連續的水相和分散

da concessão CN 112673025B，2022/04/01

的油微滴的水包油納米乳液組合物，其中所述納米乳液

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 K 19 / 0 0 , A61 K4 8 / 0 0 ,

包含：（a）氯倍他索；（b）一種或多種油組分；和（c）一

A61P35/00

種或多種表面活性劑；以及一種或多種藥學上可接受的

澳門特別行政區公報——第二組
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國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

賦形劑或載劑，其中：所述納米乳液組合物的重量滲透
摩爾濃度為100mOsm/Kg至500mOsm/Kg；通過動態光

[72]

散射測得的所述微滴的平均尺寸為1n m至500n m；所述

發明人 Inventor : G．弗, C．V．李, P．凱尼格
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

油組分與所述油組分和一種或多種表面活性劑的總和之

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480067934.5，申請

間的重量比為0.001至0.5；所述油組分與氯倍他索之間

日Data de pedido 2014/12/18，授權公告號N.º de anúncio

的重量比為1:1至200:1；並且所述表面活性劑與氯倍他

da concessão CN 105849124B，2022/04/12

索之間的重量比為2:1至20 0:1。本發明還涉及所述組合

[51]

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 K 16 / 2 4 , C 0 7 K 16 /4 6 ,

[54]

標題 Título : 雙重特異性抗體。

A61K39/395

物的製備方法，其作為藥物以及用於預防和∕或治療炎
性疾病或病況的用途。
[30]
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優先權 Prioridade : 2017/06/23，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 17382393.1

Anticorpos de dupla especificidade.
[57]

摘要 Resumo : 本發明提供雙重特異性抗體和產生並使
用這類抗體的方法。通常，通過以下方式產生雙重特異

[21]

編號 N.º : J/006202

性抗體：鑒定具有帶靜電或疏水的輕鏈可變區V L殘基的

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/29

單特異性抗體，單獨地改變編碼抗體V H中一個或多個

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

溶劑可及性殘基的核酸序列或與改變編碼抗體V L的核

[73]

權利人 Titular : APR 應用製藥研究股份公司

酸序列組合。表達改變的V H和V L並且選擇雙重特異性

APR APPLIED PHARMA RESEARCH S.A.

抗體或其抗原結合片段。本發明還提供示例性雙重特異

地址 E ndere ç o : V i a C or t i, 5, C H-6828 Ba ler n a,

性抗體以及使用所述抗體的方法。

Switzerland
[72]

[30]

優先權 Prioridade : 2013/12/20，美國 Estados Unidos

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

da América，編號N.º 61/919,552

發明人 Inventor : A．雷納, G．雷納

2014/02/28，美國 Estados Unidos da América，編號

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

N.º 61/946,547

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680069481.9，申請

[51]

[54]

[57]

日Data de pedido 2016/09/27，授權公告號N.º de anúncio

[21]

編號 N.º : J/006206

da concessão CN 108289835B，2022/04/15

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/30

分類 Classificação : A61K9/00, A61K9/50, A61K31/198,

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

A61K31/401, A61K31/405, A61K31/4172, A23L33/175,

[73]

權利人 Titular : 聲學知識有限責任公司

A61K45/06 , A61K9/16

ACOUSTIC KNOWLEDGE, LLC

標題 Título : 修飾釋放口服給藥的氨基酸製劑。

地址 Endereço : 4101 Dublin Blvd., Suite F-209 Du-

A preparação de aminoácidos de medicamentos orais

blin, CA 94568 U.S.A.

de liberação modificada.

國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

摘要 Resu mo : 提供了修飾釋的氨基酸的方法和製劑用

[72]

發明人 Inventor : C．A．G．博伊爾 BOYLE, Charles,

於治療或管理由受損的氨基酸代謝限定的疾病，所述製

A.G., C．馬德森 MADSEN, Caleb

劑具有改進的藥物動力學、代謝和利用。

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

附圖 Figura :

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780046908.8，申請
日Data de pedido 2017/05/30，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 109564467B，2022/04/15
[51]

分類 Classificação : H04N9/82, H04N5/92, H04N9/802,
H0 4N5/225, H0 4N5/232 , H0 4N5/272 , H0 4N5/0 4,
H 0 4N5/ 7 7, G 0 6 T 7/ 2 0 , G 0 6 T 19/ 0 0 , G 0 6 T 7/579,

[30]

優先權 Prioridade : 2015/09/28，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 62/233,695

G11B20/10, G11B31/00 , H04N101/00
[54]

標題 Título : 具有音頻、視覺和運動分析的數碼相機。
Câmera digital com análise de áudio, visual e movimento.

[57]

摘要 Resu mo : 一種具有音頻、視覺和運動分析的數碼

[21]

編號 N.º : J/006203

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/30

相機，包括：數字處理器；輸入處理系統；以及一個或多

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

個成像傳感器、聲音傳感器和運動傳感器。在非限制實

[73]

權利人 Titular : 豪夫邁．羅氏有限公司

施方式中，所述輸入處理系統包括非暫時性計算機可讀

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

介質，所述非暫時性計算機可讀介質包括可由所述數字

地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,

處理器執行的用於實時音頻、視覺和運動分析以根據從

Switzerland

所述成像傳感器（一個或多個）、所述聲音傳感器（一個

N.º 36 — 7-9-2022  
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或多個）和所述運動傳感器（一個或多個）獲得的數據創

[21]

編號 N.º : J/006208

建所述數碼相機的周圍環境的數字模型的代碼段。

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/30

附圖 Figura :

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 杭州海康威視數字技術股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號，
310051

[30]

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou,

優先權 Prioridade : 2016/05/28，美國 Estados Unidos

Zhejiang 310051, China

da América，編號N.º 62/342,916

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 Inventor : 孫煜程

[21]

編號 N.º : J/006207

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/30

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201911343050.9，申請

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

日Data de pedido 2019/12/23，授權公告號N.º de anúncio

[73]

權利人 Titular : 杭州海康威視數字技術股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

H04N19/61, H04N19/184 , H04N19/176, H04N19/147,

地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號，

H04N19/11

[54]

[57]

[54]

標題 Título : 一種編解碼方法、裝置及其設備。

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou,

Método de codificação e decodificação, dispositivo e

Zhejiang 310051, China

equipamento.

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : H0 4N19/513, H0 4N19/593,

LOGY CO., LTD.
310051

[72]

da concessão CN 113099240B，2022/05/31
[51]

[57]

摘要 Resumo : 本申請提供一種編解碼方法、裝置及其設

發明人 Inventor : 孫煜程

備，該方法包括：在確定對當前塊啟動加權預測時，獲取

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

當前塊的權重預測角度；針對當前塊的每個像素位置，

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201910901820.0，申請

根據權重預測角度從當前塊外部的周邊位置中確定像素

日Data de pedido 2019/09/23，授權公告號N.º de anúncio

位置指向的周邊匹配位置，根據周邊匹配位置關聯的參

da concessão CN 112543323B，2022/05/31

考權重值確定像素位置的目標權重值，根據目標權重值

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : H0 4N19/105, H0 4N19/176,

確定像素位置的關聯權重值；根據第一預測模式確定像

H04N19/503, H04N19/593, H04N19/147, H04N19/182,

素位置的第一預測值，根據第二預測模式確定像素位置

H04N19/13, H04N19/70, H04N19/184

的第二預測值，根據第一預測值，目標權重值，第二預測

標題 Título : 一種編解碼方法、裝置及其設備。

值和關聯權重值，確定像素位置的加權預測值；根據每

Método de codificação e decodificação, dispositivo e

個像素位置的加權預測值確定當前塊的加權預測值。通

equipamento.

過本申請的技術方案，提高預測準確性。

摘要 Resu mo : 本申請提供一種編解碼方法、裝置及其

附圖 Figura :

設備，該方法包括：在確定對當前塊啟動加權預測時，獲
取所述當前塊的權重預測角度；確定所述當前塊外部的
周邊位置的參考權重值；針對所述當前塊的每個像素位
置，根據所述權重預測角度確定所述像素位置指向的周
邊匹配位置，並根據與所述周邊匹配位置關聯的參考權
重值確定所述像素位置的目標權重值；根據每個像素位

[21]

編號 N.º : J/006209

置的目標權重值確定所述當前塊的加權預測值；其中，

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/30

所述參考權重值是預先配置的或根據權重配置參數配置

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

的。通過本申請的技術方案，提高了預測的準確性。

[73]

權利人 Titular : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

附圖 Figura :

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號，
310051
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang 310051, China
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國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

[57]
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摘要 Re su mo : 本申請提供一種解碼、編碼、編解碼方

發明人 Inventor : 曹小强

法、裝置及其設備，該解碼方法包括：若幀間預測濾波允

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

許標誌位允許當前塊採用幀間預測濾波，和∕或，增強幀

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201911222274.4，申請

間預測濾波允許標誌位允許當前塊採用增強幀間預測濾

日Data de pedido 2019/12/03，授權公告號N.º de anúncio

波，且當前塊滿足幀間預測濾波條件，則從當前塊的編碼

da concessão CN 112911288B，2022/05/27

比特流中解析當前塊的幀間預測濾波標識；若所述幀間

[51]

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : H0 4N19/12 2 , H0 4N19/13,

預測濾波標識指示當前塊的濾波類型為幀間預測濾波，

H04N19/186, H04N19/42

則對當前塊進行幀間預測濾波處理，得到當前塊的目標

[54]

標題 Título : 解碼方法、編碼方法、裝置及設備。

預測值；若所述幀間預測濾波標識指示當前塊的濾波類

Método de decodificação, método de codificação, dis-

型為增強幀間預測濾波，則對當前塊進行增強幀間預測

positivo e seus equipamentos.

濾波處理，得到當前塊的目標預測值。通過本申請，能夠

[57]

摘要 Resumo : 本申請提供一種解碼方法、編碼方法、裝

提高編碼性能。

置及設備，該方法可以獲取當前塊的碼流；當確定所述當

附圖 Figura :

前塊採用S RC C時，從所述碼流中獲取目標位置坐標信
息，並基於所述目標位置坐標信息確定所述當前塊的目
標掃描區域；所述目標位置坐標信息包括第一坐標值和
第二坐標值，針對所述當前塊的目標掃描區域中的待解
碼變換係數，基於第一映射值和第二映射值，確定所述待
解碼變換係數的待解碼標誌位的上下文模型；基於所述
上下文模型，對所述待解碼標誌位進行解碼。該方法可以

[21]

編號 N.º : J/006211

提高解碼性能。

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/30

附圖 Figura :

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 豪夫邁．羅氏有限公司
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,
Switzerland
國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

[72]

發明人 Inventor : 比約恩．巴特爾斯 , 羅蘭．雅各布–勒

[21]

編號 N.º : J/006210

特, 安雅．林貝格, 維爾納．奈德哈特, 哈薩內．拉特尼, 羅

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/06/30

莎瑪麗亞．羅德里格斯薩爾米恩托

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

[73]

權利人 Titular : 杭州海康威視數字技術股份有限公司

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780039078.6，申請

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

日Data de pedido 2017/06/26，授權公告號N.º de anúncio

LOGY CO., LTD.

da concessão CN 109311878B，2022/05/24

地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區阡陌路555號，

[51]

A61P25/28

310051
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou,

[72]

[54]

[54]

標題 Título : 作為γ-分泌酶調節劑的三唑并吡啶類化合

Zhejiang 310051, China

物。

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

Compostos de triazolopiridinas como moduladores de

發明人 Inventor : 曹小强

gama secretase.

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

[51]

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 07D471/04 , A61K 31/437,

[57]

摘要 Resumo : 本發明涉及式（I）的化合物，其中HetAr

DN PI : 專利號N.º de patente ZL202010220367.X ，

是五元或六元雜芳基，所述雜芳基含有一個、兩個或三個

申請日Data de pedido 2020/03/25，授權公告號N.º de

選自N、O或S的雜原子；R 1是氫、低級烷基、被鹵素取代

anúncio da concessão CN 113452998B，2022/05/31

的低級烷基、鹵素或低級烷氧基；R 2 是被鹵素取代的低

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : H0 4N19/10 7, H0 4N19/18 4,

級烷基；R 3是氫、被鹵素取代的低級烷基、低級烷基或被

H04N19/186, H04N19/82, H04N19/86

羥基取代的低級烷基；Y是（A）或（B）；R4是低級烷氧

標題 Título : 一種解碼、編碼、編解碼方法、裝置及其設

基、被鹵素取代的低級烷氧基或C N；或涉及其藥物活性

備。

酸加成鹽、其外消旋混合物或相應的對映體和∕或光學

Método de decodificação, de codificação, de codifica-

異構體和∕或立體異構體。所述化合物可以用於治療阿

ção/decodificação, dispositivo e seus equipamentos.

爾茨海默病、腦澱粉樣血管病、荷蘭型遺傳性腦出血伴

N.º 36 — 7-9-2022  
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澱粉樣變性（HCHWA-D）、多發性腦梗塞癡呆、拳擊手

[72]

14573

發明人 Inventor : U．施維特 , F．拉恩 , A．阿爾克, T．基

癡呆或唐氏綜合徵。

斯林 , T．楚姆斯泰因

附圖 Figura :

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780066108.2，申請
日Data de pedido 2017/10/27，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 109862964B，2022/04/29

[30]

優先權 Prioridade : 2016/06/27，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 16176435.2

[51]
[54]

分類 Classificação : B01L3/00, B01L3/06
標題 Título : 準備和分析物質的固態特性。
Preparar e analisar as propriedades de estado sólido
da substância.

[21]

編號 N.º : J/006212

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/01

態特性的方法中，在多孔板（4）的多個槽孔（1，46）中

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

的一個槽孔中獲得固化物質。在多孔板（4）中，多個槽孔

[73]

權利人 Titular : 大塚製藥株式會社

（1，46）中的所述至少一個槽孔具有由熱塑性聚醯亞胺

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

製成的底部（22）。該方法還包括通過X射線衍射分析多

[72]

[57]

摘要 Resumo : 在包括固化物質的步驟的分析物質的固

地址 Endereço : 9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome,

孔板（4）的槽孔（1，46）中的固化物質。由此，所述分析

Chiyoda-Ku, Tokyo 1018535, Japan

包括透過固化物質和槽孔（1，46）的底部（22）提供X射

國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

線並評估通過固化物質和槽孔（1，46）的底部（22）的X

發明人 Inventor : 金子大樹, 松田貴邦, 星加裕亮

射線。這種方法和多孔板（4）提供了耐用且成本有效的

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

系統，其允許對物質的固態特性進行高質量分析以及對

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201810143716.5，申請

物質的有效且安全的處理。

日Data de pedido 2013/04/23，授權公告號N.º de anúncio

附圖 Figura :

da concessão CN 108186556B，2022/06/10
[51]

分類 Classificação : A61K9/06, A61K47/10, A61K47/32,
A61K47/38, A61K31/496 , A61P25/24, A61P25/18

[54]

標題 Título : 可注射製劑。

[57]

摘要 Resumo : 本申請涉及可注射製劑。本發明的一個目

Preparações injectáveis.
[30]

優先權 Prioridade : 2016/10/28，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 16196151.1

的是提供包含下述組合物的儲存穩定的可注射製劑，所
述組合物包含作為活性成分的難溶性藥物和分散媒介。
本發明的另一個目的是通過用所述可注射製劑裝填注射
器來提供緊湊、輕便的預裝填注射器。本發明提供了包含
含有難溶性藥物、分散媒介和特定助懸劑的組合物的可
注射製劑，進行測量時，所述組合物在0.01至0.02s -1的剪
切速率範圍中的至少一個點時的粘度為40帕斯卡-秒或

[21]

編號 N.º : J/006214

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/01

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 豪夫邁．羅氏有限公司
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

更高，並且在900至1000s -1的剪切速率範圍中的至少一個

地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,

點時的粘度為0.2帕斯卡-秒或更低。
[30]

Switzerland

優先權 Prioridade : 2012/04/23，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 61/636,938
2013/03/15，美國 Estados Unidos da América，編號

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça
[72]

發明人 Inventor : L．佩德森, H．賈萬巴赫特, M．賈克羅
特, S．奧特森 , S．盧昂塞

N.º 61/792,089

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780017220.7，申請

[21]

編號 N.º : J/006213

日Data de pedido 2017/03/14，授權公告號N.º de anúncio

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/01

da concessão CN 108779465B，2022/05/13

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 豪夫邁．羅氏有限公司

[51]

A61K31/7125, A61K47/50, C07H21/00, A61P37/04,

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C12N15/113, A61K 31/ 712 ,
A61P33/02, A61P31/00

[54]

標題 Título : 用於減少PD-L1表達的寡核苷酸。

Switzerland

«Oligonucleotides» para reduzir a expressão de PD-

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

L1.
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[57]
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摘要 Resumo : 本發明涉及能夠減少靶細胞中PD-L1表

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

達的反義寡核苷酸。所述寡核苷酸與P D-L1m R N A雜

[73]

權利人 Titular : 巴馬丹拿建築及工程師有限公司

交。本發明還涉及寡核苷酸的綴合物和藥物組合物；以

P&T Architects and Engineers Limited

及使用寡核苷酸治療肝臟病毒性感染如H BV、HC V和

地址 Endereço : 香港北角英皇道633號33樓

H DV感染；寄生物感染如瘧疾、弓形蟲病、利什曼病和

33/F, 633 King’s Road, North Point, Hong Kong

錐蟲病；或肝癌或肝臟中的轉移灶的方法。

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

優先權 Prioridade : 2016/03/14，歐洲聯盟 União Euro-

segundo as leis de H.K.

peia，編號N.º 16160149.7

[72]

發明人 Inventor : 梁惠文
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

[21]

編號 N.º : J/006216

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/04

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 北京加科思新藥研發有限公司
JACOBIO PHARMACEUTICALS CO., LTD.
地址 Endereço : 中國北京市大興區經濟技術開發區科創

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201910672802.X，申請
日Data de pedido 2019/07/24，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 111719709B，2022/04/05
[51]

E04C5/02
[54]

Estrutura de conexão entre estruturas pré-fabricadas

Unit 2, Building 5, BYBP, No.88 Kechuang Street 6th,

de concreto armado e método de configuração de bar-

Business Development Area Daxing, Beijing 101111,
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

ras de aço para estruturas de concreto armado.
[57]

柱、梁、地板或檯面的結構體的第一預製鋼筋混凝土結
構體。結構體包含一個或多個第一鋼筋連接件沿著第一

DU, Yuelei, 王燕萍 WANG, Yanping, 吳彤 WU, Tong,

預製鋼筋混凝土結構體的一側面部分嵌入，至少交替地

李慶龍 LI, Qinglong, 張蕾 ZHANG, Lei, 胡邵京 HU,

自第一預製鋼筋混凝土結構體的側面向外延伸形成一凸

Shaojing

出部，以使各第一鋼筋連接件形成具有週期性的凸出結

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

構，各向外凸出部與第一預製鋼筋混凝土結構體的側面

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201980041760.8，申請

形成一空洞，空洞用以接收一連接元件。另提供一個設

日Data de pedido 2019/04/26，授權公告號N.º de anúncio

置第一預製混凝土結構體旁且具有相似設定的第二預製

da concessão CN 112513041B，2022/05/10

混凝土結構體。一可旋轉的螺旋式連接元件與第一鋼筋

分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D471/14, A61K 31/437,

連接件的孔洞和第二鋼筋連接件的孔洞交錯結合，再通

A61P35/00
[54]

標題 Título : 三環化合物。

[57]

摘要 R e s u m o : 本發明公開作為溴 結 構 域和末 端外

摘要 Resumo : 本發明是提供一種介於預製鋼筋混凝土
結構體之間的連接結構，其包括一種選自於牆、組件、

發明人 I nventor : 方海權 FA NG, H a iqu a n, 陳明明
CH EN, M ingming, 楊貴群 YA NG, Guiqun, 杜曰雷

[51]

標題 Título : 一種介於預製鋼筋混凝土結構體之間的連
接結構及用於該鋼筋混凝土結構體的鋼筋配置方法。

六街88號生物醫藥園5號樓2單元 郵編101111

China

分類 Classificação : E04B1/41, E04B2/68, E04C5/06,

過灌漿完成連結，借此免去現場的模板。
附圖 Figura :

Compostos tricíclicos.
(BE T)抑制劑的三環化合物，如式I所示，它們的合成及
其用於治療疾病的用途。更具體地，本發明公開可用作
BE T抑制劑的稠合雜環衍生物，製備這些化合物的方法
和治療疾病和病症的方法，其中一種或多種BET溴結構

[30]

優先權 Prioridade : 2019/03/21，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 62/822,024

域的抑制提供了益處。
附圖 Figura :

[30]

[21]

編號 N.º : J/006219

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 伊萊利利公司
ELI LILLY AND COMPANY

優先權 P r ior id ade : 2018/06/25，中國 C h i na，編號

地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis,

N.º PCT/CN2018/092542

IN 46285, USA
國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[21]

編號 N.º : J/006217

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/04

[72]

發明人 Inventor : D．A．科茨, C．蒙特羅, B．K．R．帕特
爾 , D．M．雷米克, V．亞達夫
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和（i i）通過將前面步驟中獲得的孵育反應混合物直接應

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201880071902.0，申請

用在表面等離振子共振法中，用表面等離振子共振法測

日Data de pedido 2018/11/09，授權公告號N.º de anúncio

定抗體Fab對其抗原的結合親和力，從而測定人Ig G1亞

da concessão CN 111344292B，2022/06/03

類二價全長抗體的結合部位的結合親和力。

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D 4 8 7/ 0 4, A61P 35/ 0 0,

附圖 Figura :

A61K31/519
[54]

標題 Título : 用於抑制CDK7的化合物。
Compostos para inibir CDK7.

[57]

摘要 Resumo : 本發明提供了新的C DK7抑制劑或其藥
學上可接受的鹽及其藥物組合物。

[30]

附圖 Figura :

優先權 Prioridade : 2015/12/09，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 15198556.1

[21]

編號 N.º : J/006223

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 上海翰森生物醫藥科技有限公司
SHANGHAI HANSOH BIOMEDICAL CO., LTD.
地址 E n d e r e ç o : 中國上海市張江高科技園區金科路

[30]

優先權 Prioridade : 2017/11/16，歐洲聯盟 União Euro-

3728號2號樓，郵編201203

peia，編號N.º 17382778.3

Building 2, No.3728 Jinke Road, Zhangjiang Hi-Tech

2 0 1 8 / 0 1 / 2 3，歐 洲 聯 盟 U n i ã o E u r o p e i a，編 號

Park, Shanghai, 201203, China

N.º 18382034.9

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

2 0 1 8 / 0 7 / 2 0，歐 洲 聯 盟 U n i ã o E u r o p e i a，編 號

[73]

權利人 Titular : 江蘇豪森藥業集團有限公司

N.º 18382546.2

J I A N G S U H A N S O H P H A R M AC E U T I C A L

[21]

編號 N.º : J/006220

地址 Endereço : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區，

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/05

郵編222047

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

Economic and Technological Development Zone,

GROUP CO., LTD.

[73]

權利人 Titular : 豪夫邁．羅氏有限公司

Lianyungang, Jiangsu 222047, P.R. China

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,

[72]

[72]

發明人 Inventor : 花海清 HUA, Haiqing, 包如迪 BAO,

Switzerland

Rudi

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

發明人 I nventor : M．莫爾霍伊, C．加斯納, J．莫萊肯,

DNPI : 專利號N.º de patente ZL202080004455.4，申請

M．恩德斯費爾德

日Data de pedido 2020/07/29，授權公告號N.º de anúncio

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

da concessão CN 112585168B，2022/04/15

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680071959.1，申請

[51]

da concessão CN 108369232B，2022/05/31

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 K 16 / 2 8 , C 1 2 N1 5/ 1 3 ,
C12N15/62, A61K39/395, A61P35/00, G01N33/574

日Data de pedido 2016/12/05，授權公告號N.º de anúncio
[54]

標題 Título : 抗BCMA抗體、其抗原結合片段及其醫藥

[51]

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : G 01N33/5 69, G 01N33/53,

用途。

G01N33/536

Anticorpos anti-BCMA, seus fragmentos de ligação

[54]

標題 Título : 人IgG1結合多聚抗原的直接親和力測量。

ao antígeno e seus usos médicos.

A IgG1 humana combina a afinidade direta do poliantígeno para medir.
[57]

[57]

摘要 Resumo : 提供了抗BCMA抗體、其抗原結合片段
及其醫藥用途。進一步地，提供了包含所述抗BC M A抗

摘要 Resumo : 本文報道用於測定人IgG1亞類二價全長

體C DR區的嵌合抗體、人源化抗體，以及包含抗BC M A

抗體的結合部位與同多聚抗原的結合親和力的方法，其

抗體或其抗原結合片段的藥物組合物，以及其作為抗癌

包括步驟：i）在從pH7.5至pH 8.5的pH下、在還原劑存在

藥物和治療自身免疫疾病的用途。尤其地，提供了一種人

下、在從30º C至42º C的溫度下，孵育包含抗體和衍生自

源化的抗BCMA抗體，及其在製備用於治療BCMA介導

牙齦卟啉單胞菌的賴氨酸牙齦菌蛋白酶的多肽的混合物

的疾病或病症的藥物中的用途和用於疾病檢測和診斷中

10分鐘至240分鐘的時間，以將抗體切割為Fab和Fc區；

的用途。
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[30]

優先權 P r ior id ade : 2019/07/30，中國 C h i na，編號

[73]

N.º 201910695597.9
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權利人 Titular : 基恩菲特公司
GENFIT
地址 Endereço : Parc Eurasante, Lille Metropole, 885,

[21]

編號 N.º : J/006224

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/05

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 上海隆耀生物科技有限公司

Rue Eugene Avinee, F-59120 Loos France
國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa
[72]

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780020144.5，申請

Shanghai Longyao Biotechnology Inc., Ltd.

日Data de pedido 2017/03/30，授權公告號N.º de anúncio

地址 Endereço : 200072 上海市靜安區永和路118弄42號
1503室
Room 1503, Bu i ldi ng 42, Lane 118, Yonghe Road,
Jing’an District, Shanghai 200072
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 Inventor : 楊選明, 傅陽心, 汪鑫, 葉聖勤, 李范林,
張會會

da concessão CN 109152756B，2022/05/17
[51]

分類 Classificação : A61K31/192, A61P1/16, A61K9/00,

[54]

標題 Título : 膽汁淤積性疾病的治療方法。

A61K45/06
Métodos de tratamento de doenças colestáticas.
[57]

丙-2-烯-1-酮（伊拉布諾（Elafibranor）或GFT505）在治

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201980041270.8，申請

療膽汁淤積性疾病、並更具體是P BC和∕或P S C中的應

日Data de pedido 2019/03/13，授權公告號N.º de anúncio
[51]

分 類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 K 19 / 0 0 , A61 K4 8 / 0 0 ,

用。
[30]

[57]

優先權 Prioridade : 2016/03/31，歐洲聯盟 União Europeia，編號N.º 16305381.2

A61P35/00
[54]

摘 要 R e s u m o : 本 發 明 涉及化合 物 1-［4 - 甲硫 基 苯
基］- 3 -［3 , 5 - 二甲 基 - 4 - 羧 基 二甲 基 甲 氧 基 苯 基］

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

da concessão CN 112673024B，2022/05/03

發明人 Inventor : 雷米．漢夫 Rémy HANF

標題 Título : 一種包含共刺激受體的嵌合抗原受體及應
用。

[21]

編號 N.º : J/006226

Receptor de antígeno quimérico contendo receptor de

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/05

co-estimulação e aplicação do mesmo.

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

摘要 Resu mo : 本發明提供了一種包含共刺激受體的嵌

[73]

權利人 Titular : 索芙特海爾公司

合抗原受體，該嵌合抗原受體的結構為s c F v（X）-（Y）

Softhale NV

C D3z et a-2A-（Z）；其中，X包括腫瘤靶向抗體或能與

地址 Endereço : Agoralaan building Abis 3590 Die-

腫瘤特異結合的配體、受體；Y為共刺激受體的胞內區，

penbeek, Belgium
國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga

Z為共刺激受體，所述共刺激受體選自I C O S、C D28、
C D27、H V E M、L I G H T、C D40L、4 -1B B、OX40、

[72]

發明人 Inventor : 弗蘭克．巴特爾斯, 尤爾根．拉威爾特

DR3、GI T R、C D30、T I M1、SL A M、C D2、C D226。

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

本發明還提供一種由上述嵌合抗原受體的重組表達載體

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201780055849.0，申請

構建的CA R-T細胞及其製備方法和應用。本發明所述的

日Data de pedido 2017/09/14，授權公告號N.º de anúncio

CAR-T細胞顯著提高了腫瘤殺傷能力和擴增能力。

da concessão CN 109890447B，2022/05/17

附圖 Figura :

[51]

分類 Classificação : A61M16/20, B01L3/00, F16K99/00,
A61M11/00, F04B19/00, A61M39/24

[54]

標題 Título : 一種尤其用於用來施用液體藥物的設備的
閥門以及一種用來施用液體藥物的相應設備。
Um tipo de válvula e um tipo de dispositivo relevante
para aplicação de medicamento líquido, particularmente para ser usado no equipamento de aplicação de
medicamento líquido.

[30]

優先權 P r ior idade : 2018/06/20，中國 C h i na，編號
N.º 201810636409.0

[57]

摘要 Resu mo : 本發明涉及一種尤其用於用來施用液體
藥物的設備的閥門，所述閥門具有閥體（1），所述閥體
（1）具有用於容納液體（20）的內部空間（2），其中，所
述閥體（1）具有液體入口（3）和對置的液體出口（4），所

[21]

編號 N.º : J/006225

述液體入口（3）和所述液體出口（4）均通向所述內部空間

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/05

（2），其中，在所述內部空間（2）中佈置有多個微型通道

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

（5），所述多個微型通道（5）在所述液體入口（3）與所
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述液體出口（4）之間的連接方向（x）上延伸。此外，本發

No.1, Level 1, Building 8-2, Chun’an Street, Shiqiaozi,

明還描述了一種用來施用液體藥物的相應設備。

Xihu District, Benxi City, Liaoning Province, 117004,

附圖 Figura :

China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

發明人 I n v e n t o r : 蓋波 G A I, B o, 竇春豔 D O U,
C h u n y a n, 張軼 Z H A N G, Y i, 張國英 Z H A N G,
Guoying

[30]

國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

優先權 Prioridade : 2016/09/15，德國 Alemanha，編號

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201980010253.8，申請

N.º 102016117396.7
[21]

編號 N.º : J/006227

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/06

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 星展銀行

日Data de pedido 2019/12/16，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 111801105B，2022/05/10
[51]

C12N1/06, C12R1/01
[54]

Uso de produtos «Rhodococcus ruber» para o trata-

地址 Endereço : 12 Marina Boulevard Marina Bay Fi國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana
[72]

mento de úlceras de «aphthous» recorrentes.
[57]

輕型復發性阿弗他潰瘍、皰疹型復發性阿弗他潰瘍、重

國家知識產權局發明專利 P a t e n t e d e I nve n ç ã o d a

型復發性阿弗他潰瘍。用藥後可見潰瘍癒合消失，充血消

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201380079340.1，申請
da concessão CN 105580046B，2022/04/08
[51]

失，疼痛症狀消失。
[30]

標題 Título : 提供與遠程銀行裝置的銀行業務交互的系
統和方法。
Sistema e método para fornecer transações bancárias
com um dispositivo bancário remote.

[57]

摘要 Resumo : 提供與遠程銀行裝置的銀行業務交互的

2019/10/25，中國 China，編號N.º 201911022193.X
[21]

編號 N.º : J/006229

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/06

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

[73]

權利人 Titular : 温洛克股份公司
WINLOC AG

系統和方法。一種認證諸如自動櫃員機（AT M）的遠程

地址 Endereço : c/o Domanda Verwaltungs GmbH,

銀行裝置的用戶的系統和方法。使用移動用戶裝置來與

Grafenaustrasse 5, 6302 Zug, Switzerland

遠程銀行裝置交互以用於認證用戶。使用移動用戶裝置
的顯示圖像和用戶的生物特徵圖像來執行認證。顯示圖
像和生物特徵圖像的分析基本上同時執行。

優先權 P r ior id ade : 2019/01/15，中國 C h i n a，編號
N.º 201910036001.4

分類 Classificação : G06Q40/02, H04L9/32, H04B5/02,
G06V30/224

[54]

摘要 Resumo : 赤紅球菌產品在治療復發性阿弗他潰瘍
中的用途。復發性阿弗他潰瘍選自以下的任一種或組合：

發明人 Inventor : S．摩納根 Steve MONAGHAN

日Data de pedido 2013/07/05，授權公告號N.º de anúncio

標題 Título : 赤紅球菌産品在治療復發性阿弗他潰瘍中
的用途。

DBS BANK LTD
nancial Centre Tower 3 Singapore 018982 (SG)

分類 Classificação : A61K35/74, A61P1/04, C12N1/20,

國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça
[72]

發明人 Inventor : B．維登 WIDÉN, Bo
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a

附圖 Figura :

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201880100049.0，申請
日Data de pedido 2018/12/07，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 113227519B，2022/04/29
[51]

分類 Classificação : E05B17/04, E05B19/00, E05B27/00

[54]

標題 Título : 圓柱鎖單元以及相關的鑰匙。

[57]

摘要 Resu mo : 一種圓柱鎖單元，其設置有可旋轉的鑰

Unidade de bloqueio do cilindro e chave associada.
[21]

編號 N.º : J/006228

匙插塞（300）和用於在鑰匙插塞旋轉時將扭矩傳遞至鎖

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/06

定機構的連接件。圓柱鎖單元包括具有上部（220）和下

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

部（240）的殼體（200），上部（220）在相關的腔室中設

[73]

權利人 Titular : 遼寧格瑞仕特生物製藥有限公司

有一中心排的鎖定銷，並且下部（240）具有容納可旋轉

Liaoning Greatest Bio-pharmaceutical Co., Ltd

的鑰匙插塞的圓柱形孔。鑰匙插塞的後方區域（L1）的最

地址 Endereço : 中國遼寧省本溪市溪湖區石橋子春安

小長度至少為鑰匙插塞的總長度的50%。鄰接的前方區

街8-2棟1層1號 郵編: 117004

域（F R1）的最大長度為總長度的50%，並且除了中心排
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的鎖定銷外，容納至少一個側面鎖定機構（351a、351b、

279 Wenji ng Road, M i n ha ng D i st r ic t, Sha ng ha i,

351c），所述至少一個側面鎖定機構（351a、351b、351c）

200245, China

完全位於鑰匙插塞的前方區域內，並與殼體的下部相互

國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[72]

作用。本發明還涉及用於解鎖該鎖單元的鑰匙（40）。

發明人 Inventor : 馬亞輝, 張浩宇, 韓龍, 邵啟雲, 杜振興 ,

附圖 Figura :

王捷, 馮君 , 賀峰
國家知識產權局發明專利 P a t e nt e d e I nve n ç ã o d a
DNPI : 專利號N.º de patente ZL201980027589.5，申請
日Data de pedido 2019/07/01，授權公告號N.º de anúncio
da concessão CN 112004810B，2022/04/08
分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C 0 7 D401/12 , C 0 7 D401/14,

[51]

A61K31/4439, A61P9/10, A61P11/00, A61P7/02
[54]

標題 Título : 一種氧代吡啶酰胺類衍生物的晶型及製備

[21]

編號 N.º : J/006231

方法。

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/07/07

Forma de cristal do derivado de «oxopyridine amide»

[24]

批示日 Data de despacho : 2022/08/09

e método de preparação da mesma.

[73]

權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

[57]

摘要 Resu mo : 本發明涉及一種氧代吡啶醯胺類衍生物

JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

的晶型及製備方法。具體地，本發明涉及式（I）化合物的

地址 Endereço : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆

A、B、C、D、E、F晶型及製備方法。本發明式（I）化合物

侖山路7號，郵編222047

的晶型具備良好的晶型穩定性，可更好地用於臨床。

No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological

附圖 Figura :

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047,
China
國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa
[73]

權利人 Titular : 上海恒瑞医药有限公司
SH A NGH A I H ENGRU I PH A R M AC EU T ICA L
CO., LTD.
地址 Endereço : 中國上海市閔行區文井路 279 號，郵編

[30]

優先權 P r ior id ade : 2018/07/02，中國 C h i n a，編號
N.º 201810710037.1

200245
附註
Averbamento

編號
N.º
J/005323

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/08/01

轉讓
Transmissão

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

南京明德新藥研發有限公司
Medshine Discovery Inc.

輝諾生物醫藥科技（杭州）有限公司，地
址為中國浙江省杭州經濟技術開發區下沙
街道福城路291號和達藥穀中心1-404室
Phaeno Therapeutics Co., Ltd.

發明專利的保護
Protecção de Patente de Invenção
申請
Pedido

下列在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公
佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。
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

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法
律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente,
qualquer terceiro pode apresentar reclamação.
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[21]

編號 N.º : I/001707

案上顯示的預測骰子結果至少部分地匹配在第二多個相

[22]

申請日 Data de pedido : 2021/02/26

應彩色骰子圖案上顯示的實際骰子結果，則用戶贏得獎

[71]

申請人 Requerente : DiSa Digital Safety Pte Ltd

賞遊戲中的獎勵。該獎勵使得用戶能夠在投注遊戲的獎

地址 Endereço : 120 Lower Delta Road, #03-15 Cendex

賞環節中重複使用合格的用戶放置的賭注，而不要求用

Centre, Singapore 169208

戶為重複使用的賭注出資。

國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

附圖 Figura :

[71]

申請人 Requerente : LEE Yi Hans
地址 Endereço : 20 Bedok Terrace, Singapore 469179
國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

[72]

發明人 Inventor : LEE Yi Hans, CHNG Weng Wah

[51]

分類 Classificação : A61L2/08

[54]

標題 Título : 用於消毒賭博籌碼的裝置和方法。
Dispositivo e método para desinfectar fichas do jogo.

[57]

[30]

優先權 Prioridade : 2021/02/26，美國 Estados Unidos
da América，編號N.º 17/186,635

摘要 Resumo : 本發明涉及對在娛樂場環境中使用的遊
戲籌碼進行消毒，涉及一種用於自動消毒遊戲籌碼的裝
置和方法。在娛樂場環境中需要一種可以自動消毒遊戲
籌碼的設備和方法。在本發明的一個方面，提供了一種用
於對多個遊戲籌碼進行消毒的設備，該設備包括用於裝
載遊戲籌碼的進給管槽，用於從進給管槽接收遊戲籌碼

[21]

編號 N.º : I/001744

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/02/25

[71]

申請人 R e q u e r e n t e : L A N G O N E, E Z E Q U I E L
MATIAS

的消毒單元，消毒單元包括傳送帶和殺菌輻射源，其中殺

地址 Endereço : AYACUCHO 720 PISO 2 DTO, D

菌輻射源適於當遊戲籌碼在傳送帶上時從兩側以規定劑

4700, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca,

量的輻射輻射遊戲籌碼；用於接收從消毒單元排出的消

Argentina

毒遊戲籌碼的收集盤；以及用於促使遊戲籌碼落在消毒
單元表面的掉落裝置。
附圖 Figura :

國籍 Nacionalidade : 阿根廷 Argentina
[72]

發明人 Inventor : LANGONE, EZEQUIEL MATIAS

[51]

分類 Classificação : B05C5/00

[54]

標題 Título : 用於在主體上施加流體的設備。
Dispositivo destinado a colocar fluido no sujeito.

[57]

摘要 Resumo : 用於在主體上施加流體的設備包括所述
主體擱置在其上的基座，該基座連結到至少一個柱，該
柱設置有包含出口噴嘴的流體噴灑裝置。所述流體由用
於潤濕階段、皂洗階段和至少一個沖洗階段的液態第一
流體以及限定乾燥階段的至少一種第二流體選擇。所述

[21]

編號 N.º : I/001743

基座具有用於廢棄的液體流體的收集裝置，廢棄的液體

[22]

申請日 Data de pedido : 2022/02/21

流體被傳送到固體分離器以及與回收液體的再迴圈裝置

[71]

申請人 Requerente : ZUUM Limited

相連結的驅動回收的淨化液體的裝置，該回收液體在其

地址 Endereço : 261, 28th October Street, View Point

通過加熱介質之前再次被送到噴射噴嘴，該加熱介質將

Tower, 3035 Limassol, Cyprus

再迴圈液體的溫度升高到預定的噴射溫度。所述噴灑裝

國籍 Nacionalidade : 塞浦路斯 Cipriota

置限定所述主體上的旋轉包絡團，所述主體放置在所述

[72]

發明人 Inventor : Blaž Vrabec, Mitja Kolman

包絡體內，該噴灑裝置調節包絡體的速度和分配裝置的

[51]

分類 Classificação : A63F13/00

位移以及水的再迴圈。

[54]

標題 Título : 用於播放投注骰子遊戲的電子遊戲機。

附圖 Figura :

Máquinas de jogos electrónicos para exibir apostas nos
jogos de dados.
[57]

摘要 Resu mo : 用於播放投注骰子遊戲的電子遊戲機。
電子遊戲機的播放器終端具有顯示裝置，顯示裝置具有
三個顯示區域。第一顯示區域顯示與投注骰子遊戲相關
聯的多個用戶可選擇的投注選項。第二顯示區域顯示第
一多個彩色骰子圖像，每個骰子圖像顯示預測的骰子結
果。第三顯示區域顯示第二多個彩色骰子圖像，每個骰子
圖像顯示實際的骰子結果。如果在第一多個彩色骰子圖

[30]

優先權 Prioridade : 2021/03/01，阿根廷 Argentina，編
號N.º 20210100537
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根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列
批示向初級法院提起上訴。
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.

批給
Concessão

編號

註冊日期

批示日期

權利人

N.º

Data de registo

Data de despacho

Titular

I/001633

2022/08/08

2022/08/08

看買樂有限公司
CASHMALLOW CO., LTD.

I/001685

2022/08/08

2022/08/08

商湯國際私人有限公司
SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

拒絕
Recusa

編號
N.º
I/001253

備註

批示日期
Data de
despacho
2022/08/09

申請人

Observações

Requerente

根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

LAS VEGAS SANDS CORP.

第98條，結合第9條第1款a）項和第61條。
Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001258
I/001324

2022/08/09
2022/08/09

TCS John Huxley Europe

第98條，結合第9條第1款a）項和第61條。

Limited

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

SG Gaming ANZ Pty Ltd

第98條，結合第9條第1款a）項和第61條。
Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001622
I/001667

2022/08/09
2022/08/09

JAYVINDER SINGH A/L

第98條，結合第9條第1款a）項和第61條。

SURJIT SINGH

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

商湯國際私人有限公司

第98條，結合第9條第1款a）項和第61條。

SENSETIME

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

INTERNATIONAL PTE.
LTD.
I/001674

2022/08/09

商湯國際私人有限公司

第98條，結合第9條第1款a）項和第61條。

SENSETIME

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

INTERNATIONAL PTE.
LTD.
I/001679

2022/08/09

商湯國際私人有限公司

第98條，結合第9條第1款a）項和第61條。

SenseTime International PTE. Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º
LTD.
I/001710

2022/08/09

Las Vegas Sands Corp.

第98條，結合第9條第1款a）項和第61條。
Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º
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附註
Averbamento

編號
N.º
I/001564

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/08/01

更改地址
Modificação de

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

A r u z e G a m i n g ( H o n g Ko n g ) Room 3666, 36/F, PCCW Tower, 979
Limited

King's Road, Quarry Bay Hong Kong

sede
I/001564

2022/08/01

轉讓
Transmissão

A r u z e G a m i n g ( H o n g Ko n g ) ARUZE GAMING AMERICA, Inc.,
Limited

com sede em 6900 South Decatur Blvd.,
Suite 100, Las Vegas, NV 89118 U.S.A.

實用專利的保護
Protecção de Patente de Utilidade

[57]

摘要 Resu mo : 本實用新型涉及一種設計用於安裝在牆
上的綠牆系統構件，所述綠牆系統構件包括蓋板、中間
板和由注塑模具製成的口袋狀的物體。所述中間板固定

申請

連接到所述由注塑模具製成的口袋狀的物體的背部的兩

Pedido

個矩形孔，並且所述蓋板可活動地連接到所述由注塑模
具製成的口袋狀的物體的背部的兩個矩形孔和所述由注

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法
律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別
行政區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專
利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。
De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado

塑模具製成的口袋狀的物體的兩側的兩個孔。所述蓋板
和所述由注塑模具製成的口袋狀的物體設計用於構成綠
牆系統構件的殼體。所述由注塑模具製成的口袋狀的物
體包括背端的開口，使得平杆可以穿過所述開口。借助
螺栓將所述綠牆系統構件固定連接到牆上，螺栓連接所
述由注塑模具製成的口袋狀的物體的背部、平杆和牆。

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

綠牆系統構件與平杆由不同的材料構成。

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na

附圖 Figura :

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]

編號 N.º : U/000327

[22]

申請日 Data de pedido : 2021/02/23

[71]

申請人 Requerente : 綠色環保建設有限公司
InnoGreen Environmental Limited

根據經十二月十三日第9 7/99/ M號法令核准之《工業產權

地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗六合街8號六合工業大

法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特

廈16樓D室

別行政區提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第

Flat D,16/F., Luk Hop Industrial Building, No.8 Luk

二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月

Hop Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do

segundo as leis de H.K.

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

發明人 Inventor : 李德剛 LEE Tak Kong Alfred, 溫文

zembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s)

輝 WAN Man Fai

em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade

[51]

分類 Classificação : A01G9/02

na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido

[54]

標題 Título : 設計用於安裝在牆上的綠牆系統構件。

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s)

Componentes do sistema de parede verde projectado

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

para a montagem na parede.

tar da data desta publicação.

[72]
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批給
Concessão

編號

註冊日期

批示日期

權利人

N.º

Data de registo

Data de despacho

Titular

U/000306

2022/08/08

2022/08/08

深圳市商湯科技有限公司
Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

拒絕
Recusa

編號
N.º

U/000289

備註

批示日期
Data de
despacho
2022/08/08

申請人

Observações

Requerente

根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

佛山市三水區隱雪食品有限公 第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。
司

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º
e o art.º 61.º

U/000290

2022/08/08

佛山市三水區隱雪食品有限公 第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。
司

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º
e o art.º 61.º

U/000298

2022/08/08

宜賓市源江酒業有限公司

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。
Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º
e o art.º 61.º

U/000311

2022/08/08

鍾健龍

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。

CHONG KIN LONG

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º
e o art.º 61.º

U/000312

U/000313

2022/08/08

2022/08/08

歐沛弦

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。

林泰龍

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º

朱衛國

e o art.º 61.º

林永熙

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。

林德勁

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º

朱衛國

e o art.º 61.º

凌兆思
U/000319

2022/08/08

梁杏笑

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。
Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º
e o art.º 61.º

U/000321

2022/08/08

深圳市商湯科技有限公司

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條。

Shenzhen SenseTime

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º

Technology Co., Ltd.

e o art.º 61.º
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附註
Averbamento

編號
N.º
U/000215

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2022/08/01

更改地址

U/000229

Modificação de

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

Aruze Gaming (Hong Kong)

Room 3666, 36/F, PCCW Tower, 979

Limited

King's Road, Quarry Bay Hong Kong

Aruze Gaming (Hong Kong)

ARUZE GAMING AMERICA, Inc.,

Limited

com sede em 6900 South Decatur Blvd.,

sede
U/000215

2022/08/01

轉讓

U/000229

Transmissão

Suite 100, Las Vegas, NV 89118 U.S.A.

更正
Rectificações

應各申請人/權利人之要求，更正如下：
A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:
編號

更正項目

原文

應改為

Processo n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/181257

國籍（2021年9月15日第37期第二組 斯威士蘭
《澳門特別行政區公報》）
Nacionalidade (B.O. da R.A.E.M.
n.º 37, II Série, de 15 de Setembro de
2021)

N/182393

商標圖樣（2021年10月6日第40期第
二組《澳門特別行政區公報》）
E x e m p l a r d e m a r c a ( B. O. d a
R.A.E.M. n.º 40, II Série, de 6 de
Outubro de 2021)

N/182394

商標圖樣（2021年10月6日第40期第
二組《澳門特別行政區公報》）
E x e m p l a r d e m a r c a ( B. O. d a
R.A.E.M. n.º 40, II Série, de 6 de
Outubro de 2021)

N/182395

商標圖樣（2021年10月6日第40期第
二組《澳門特別行政區公報》）
E x e m p l a r d e m a r c a ( B. O. d a
R.A.E.M. n.º 40, II Série, de 6 de
Outubro de 2021)

N/182396

商標圖樣（2021年10月6日第40期第
二組《澳門特別行政區公報》）
E x e m p l a r d e m a r c a ( B. O. d a
R.A.E.M. n.º 40, II Série, de 6 de
Outubro de 2021)

Suazilandesa

瑞士
Suíça
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編號

更正項目

原文

應改為

Processo n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/192521

服務（2022年7月6日第27期第二組 S e r v i ç o s d e p r o c e s s a m e n t o d e S e r v i ç o s d e p r o c e s s a m e n t o d e
《澳門特別行政區公報》）

transacções financeiras,…serviços transacções financeiras…reportagem

Serviços(B.O. da R.A.E.M. n.º 27, II d e r e p o r t a g e m d e n o t í c i a s n o de notícias no domínio das notícias
Série, de 6 de Julho de 2022)

domínio das notícias financeiras… financeiras (serviços financeiros);…
fornecimento de intercâmbio digital fornecimento de intercâmbio digital
(financeiro).

N/197570

(financeiro).

服務（2022年8月3日第31期第二組 Serviços financeiros,…serviços de Serviços financeiros,…serviços de
《澳門特別行政區公報》）

reportagem no domínio de notícias reportagem no domínio de notícias

Serviços(B.O. da R.A.E.M. n.º 31, II financeiras;…tratamento de pedidos financeiras (serviços financeiros);…
Série, de 3 de Agosto de 2022)

de indemnização de seguros.

tratamento de pedidos de
indemnização de seguros.

N/198019

產品（2022年8月3日第31期第二組 醫療器械和儀器；獸醫用器械和工 醫療器械和儀器；獸醫用器械和工
《澳門特別行政區公報》）

具；醫用紫外線燈；口罩；吸奶 具；醫用紫外線燈；口罩；吸奶

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 31, II 器；非化學避孕用具；醫用機械外 器；非化學避孕用具；醫用機械外
Série, de 3 de Agosto de 2022)

骨骼；矯形用物品；縫合材料；線 骨骼；矯形用物品；縫合材料；線
（外科用）。

J/005640

申請人（2022年3月16日第11期第二 邁科清洗科技集團有限公司
組《澳門特別行政區公報》）

MEIKO MASCHINENBAU

Requerente (B.O. da R.A.E.M. n.º 11, GMBH & CO. KG

（外科用）；早產嬰兒保育箱。
邁科清洗科技集團公司
MEIKO MASCHINENBAU
GMBH & CO. KG

II Série, de 16 de Março de 2022)
二零二二年八月十二日於經濟及科技發展局——局長

戴建業

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 12 de Agosto de 2022.
O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.
（是項刊登費用為 $604,102.00）
(Custo desta publicação $ 604 102,00)

其他資產 Outros valores activos

外幣投資 Aplicações em moeda externa

其他澳門幣投資 Outras aplicações em patacas

流通硬幣套裝 Conj. moedas circulação corrente
208,538,963.10

678,277,580.24

12,387,232,479.44

0.00

35,447,517,947.57
資本滾存 Dotação patrimonial
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一般風險準備金 Provisões para riscos gerais

41,560,649,051.41

0.00

815,663,180.58

815,663,180.58

0.00

0.00

0.00

13,268,836,810.67

60,313,956,923.70

23,188,903,063.67

54,201,423,414.26

30,153,462,475.15

181,126,582,687.45

(Patacas)

澳門元

資本儲備 Reservas patrimoniais

其他帳項 Outras contas

暫記帳項 Operações diversas a regularizar

其他負債 Outros valores passivos

5,856,000.40

非流通銀幣 Moeda de prata retirada da circulação
114,598.08

對本地居民或機構 Para com residentes na RAEM
對外地居民或機構 Para com residentes no exterior

輔幣 Moeda de troco
1,841,991.97

外幣負債 Responsabilidades em moeda externa

其他 Outras responsabilidades

金融票據 Títulos de intervenção no mercado monetário

負債證明書 Títulos de garantia da emissão fiduciária

特區政府存款 Depósitos do Governo da RAEM

227,910,400.00

12,831,494,432.99

20,011,117.50

0.00

52,501,021,179.07

金融機構存款 Depósitos de instituições de crédito monetárias

澳門幣負債 Responsabilidades em patacas

負債帳戶 PASSIVO

紀念硬幣 Moeda metálica comemorativa

本地區放款及其它投資 Crédito interno e outras aplicações

其他 Outras

外判投資 Investimentos sub-contratados

海外債券 Títulos de crédito

157,472,090,609.64

0.00

黃金及白銀 Ouro e prata

銀行結存 Depósitos e contas correntes

209,993,122,906.21

外匯儲備 Reservas cambiais

資產帳戶 ACTIVO

Em 31 de Julho de 2022

於二零二二年七月三十一日

(Artigo 20.º, n.º 6, do Estatuto da AMCM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março)

（於三月十一日第14/96/M號法令核准之澳門金融管理局通則第二十條第六款）

Sinopse dos valores activos e passivos

資產負債分析表

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

澳 門 金 融 管 理 局

N.º 36 — 7-9-2022
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方慧敏
Fong Vai Man

負債帳戶 PASSIVO

負債總計 Total do passivo

(Custo desta publicação $ 3 720,00)

關美平
Veronica Kuan Evans

劉杏娟
Lau Hang Kun

黃立峰
Vong Lap Fong

李可欣
Lei Ho Ian, Esther

陳守信
Chan Sau San

行政管理委員會
Pel’O Conselho de Administração

盈餘 Resultado do exercício

一般儲備金 Reservas para riscos gerais

（是項刊登費用為 $3,720.00）

223,502,894,919.44

貨幣發行及財務廳
Departamento de Emissão Monetária e Financeiro

資產總計 Total do activo

資產帳戶 ACTIVO

澳門元

223,502,894,919.44

784,099,025.85

5,329,032,077.99

(Patacas)
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統 計 暨 普 查 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

通 告

Avisos

普通的專業或職務能力評估開考通告

Aviso do concurso de avaliação de competências profissionais
ou funcionais comum

按照二零二二年八月三十一日經濟財政司司長批示，並根
據經第21/2021號行政法規重新公佈及重新編號的第14/2016號
行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》，以及根據經第
2/2021號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》和
第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》的規定，統計暨普
查局進行統一管理制度的普通的專業或職務能力評估對外開
考，以填補本局高級技術員職程第一職階二等高級技術員（資訊
範疇）編制內一個職缺及以行政任用合同制度填補的一個職缺，
以及填補開考有效期屆滿前本局出現的以相同任用方式填補的
職缺。

1. 開考類別及有效期

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Economia e Finanças, de 31 de Agosto de 2022, e nos termos do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 «Regime
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e da Lei
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, se
encontra aberto o concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão
uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago do quadro, e de um lugar vago, em regime de contrato administrativo
de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior, área de informática, da Direcção
dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), e dos que vierem
a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma forma de
provimento, até ao termo da validade do concurso:
1. Tipo de concurso e validade

本開考屬統一管理制度的普通的專業或職務能力評估對外
開考，旨在對擔任資訊範疇高級技術員所需的特定勝任力進行
評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈於公職開考網頁之
日起計，旨在填補本局以相同任用方式填補的同一職程、職級及
職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不
頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的
方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、
研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uniformizada e consiste na avaliação das competências específicas
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área
de informática.
A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos
concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares
vagos e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na
mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e
área funcional.
2. Caracterização do conteúdo funcional
Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior,
requerendo uma especialização e formação básica do nível de
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira
grau de licenciatura.
3. Conteúdo funcional

3. 職務內容

進行資訊範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策提供
依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及其實
施；應用方法及科學技術程序；根據研究和數據的處理，提出解
決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員；尤其：從事各種

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza científico-técnica na área de informática, tendo em vista a
fundamentação de tomada de decisões; participação em reuniões para análise de projectos ou programas; participação na
concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à
adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propostas de soluções com base em estudos e tratamento de dados;
exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação
de outros trabalhadores. A destacar, exercício da actividade de
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資訊系統的開發和維護工作，當中包括用戶需求的收集、程式的
編寫、系統的測試及推行、用戶培訓以及技術支援等。

4. 薪俸、權利及福利

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

desenvolvimento e manutenção de diversos sistemas informáticos, abrangendo a recolha de informação sobre as necessidades
dos utilizadores, programação, realização de testes e implementação de sistemas, formação e apoio técnico aos utilizadores.
4. Vencimento, direitos e regalias

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第2/2021號法律及
第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》
附件一表二所載第五級別的430點，並享有公職一般制度規定的
權利及福利。

5. 任用方式

5.1 根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第一

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice
de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021
e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos
no regime geral da Função Pública.
5. Forma de provimento
5.1 A admissão em lugar do quadro tem carácter provisório
durante dois anos, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do ETAPM,
em vigor.

款的規定，進入編制內之職位，在兩年內屬於臨時性質。

5.2 根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律《公共
部門勞動合同制度》第五條的規定，以行政任用合同方式聘用，
試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零二二年九月二十日）具有資訊、
計算機工程、資訊工程、電腦學或相類學科的學士學位或同等學
歷，或不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，並符合現行
法律規定的擔任公職的一般要件，特別是：澳門特別行政區永久
性居民、成年、具任職能力、身體健康及精神健全，以及符合經
第21/2021號行政法規重新公佈及重新編號的第14/2016號行政
法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第二款規定
的人士，均可報考。

根據經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律《公務人員
職程制度》第七十三條第一款的規定，凡於第14/2009號法律生
效之日屬資訊技術員特別職程的人員，只要於本開考之日在資訊
範疇技術員一般職程的特級技術員職級服務滿三年，且在該段
服務時間內的工作表現評核中取得不低於“滿意”的評語，亦可
報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為八個工作日，自本通告公佈於《澳門特別行
政區公報》之日緊接的首個工作日起計（即二零二二年九月八日
至九月二十日）；

5.2 A contratação é feita mediante contrato administrativo
de provimento, precedida de um período experimental de seis
meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021.
6. Condições de candidatura
Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de
licenciatura, de especialização em informática, engenharia de
computadores, engenharia informática, estudos de computação
ou afins, satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação em vigor,
nomeadamente: ser residente permanente da Região Administrativa Especial de Macau; ter a maioridade; com capacidade
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da
apresentação de candidaturas (até ao dia 20 de Setembro de
2022) e se encontrem nas situações indicadas no n.º 2 do artigo
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo
Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
Podem ainda candidatar-se, em conformidade com o n.º 1 do
artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 2/2021, os trabalhadores dos serviços públicos integrados, à data da entrada em vigor da referida Lei n.º 14/2009,
na carreira especial de técnico de informática, desde que, à
data da abertura do presente concurso, detenham três anos de
serviço na categoria de especialista da carreira geral de técnico
na área de informática, com menção não inferior a «Satisfaz»
na avaliação do desempenho.
7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas
7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (8 de Setembro a 20 de Setembro de
2022);
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7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第4/2021號行政
法務司司長批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名
表》並附同報考要件的證明文件，及支付金額為澳門元三百元
（$300.00）的報考費。

經社會工作局適當證明在報考時正處於有經濟困難狀況的
投考人，獲豁免支付報考費。視乎以紙張或以電子方式報考，在
報考時分別由公共部門或經電子報考服務系統就經濟困難的狀
況進行核實。

7.2.1. 紙張方式

14589

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de
requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Concurso
de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais»,
aprovado por Despacho do Secretário para a Administração
e Justiça n.º 4/2021, acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de candidatura, e o pagamento da taxa de
candidatura no valor de $300,00 (trezentas patacas).
Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os candidatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encontrem em situação de carência económica devidamente comprovada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação
de carência económica é efectuada no momento de apresentação da candidatura pelo serviço público ou através do sistema
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, consoante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.
7.2.1 Em suporte papel

須在報考期限內的辦公時間（週一至週四，上午九時至下午
一時，下午二時三十分至下午五時四十五分；週五，上午九時至下
午一時，下午二時三十分至下午五時三十分），由投考人親身或
由他人（無須提交授權書）到澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣
場十七樓統計暨普查局提交經投考人簽署的《專業或職務能力
評估開考報名表》，並支付報考費（接受以現金或可透過“政付
通”機具進行支付，包括VISA、Master Card、銀聯、銀聯閃付、
銀聯雲閃付、中銀手機銀行支付、豐付寶、廣發銀行移動支付、
國際付、工銀e支付、極易付、微信支付及支付寶；又或可透過澳
門通卡及澳門錢包MPay的方式支付）。

7.2.2. 電子方式

投考人須在報考期限內，透過統一電子平台提供的統一管理
制度的電子報考服務（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.
mo/以及“澳門公共服務一戶通”手機應用程式進入）填寫及提
交《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格，並自開考通告
所定期間首日早上九時起至最後一日下午五時四十五分前提交；
如最後一日為星期五，則須於該日下午五時三十分前提交，並支
付報考費（可透過“政付通”線上支付平台進行電子支付）。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), na DSEC, sita
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício
«Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau. O pagamento da taxa de
candidatura deve ser efectuado no mesmo momento (formas
de pagamento: em numerário ou através das máquinas e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por VISA, Master Card,
UnionPay, UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Pagamento
por Mobile Banking do Banco da China, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e Alipay; ou
por cartão Macau Pass e MPay).
7.2.2 Em suporte electrónico
O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electrónico para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uniformizada, disponibilizado através da plataforma electrónica
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da
página electrónica: http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. A
apresentação da ficha deve ser efectuada a partir das 9 horas do
primeiro dia do prazo fixado no aviso de abertura do concurso,
até às 17 horas e 45 minutos do último dia do prazo, ou até às
17 horas e 30 minutos, quando o último dia do prazo for sexta-feira. O pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado
no mesmo momento (através da plataforma de pagamento online
«GovPay»).
A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.
8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 報考時，投考人須提交下列文件：

a）有效的身份證明文件副本；

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos
na apresentação de candidatura:
a) Cópia do documento de identificação válido;
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b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的
曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第4/2021號行政法務司司長批示
核准的《開考履歷表》，須附同相關證明文件（如學歷、工作經
驗、職業補充培訓及專業資格等）副本。

8.2 如屬經第21/2021號行政法規重新公佈及重新編號的第
14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二
條第二款（一）項至（五）項所指任一情況的投考人，尚須提交由
所屬部門發出的個人資料紀錄或能證明其職務狀況的證明的副
本。
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b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão
ao concurso);
c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato,
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de
habilitação académica, experiência profissional, formação profissional complementar e habilitação profissional, etc.).
8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo
serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situação
funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 如投考人與公共部門有聯繫，而其個人檔案已存有第8.1
點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄或證明職務
狀況的文件，則無須提交該等文件，但須於報考時作出聲明。

8.4 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本，以及第
8.2點所指文件的副本，可以是普通副本或經認證的副本。

8.5 如投考人在報考時未提交第8.1點a）、b）和c）項所指的
文件，或倘要求的第8.2點所指文件，投考人須在投考人初步名單
所定期間內補交，否則在投考人最後名單中除名。

8.6 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履
歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.7 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作
答。

8.8 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）、b）和c）項及第
8.2點所指的證明文件為普通副本，須於向部門提交組成任用卷
宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。

9. 甄選方法

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispensados da apresentação dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e do registo biográfico
ou documento que comprova a situação funcional, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da
candidatura.
8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.
8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1
ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados,
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo
indicado na lista preliminar de candidatos, sob pena de ficar
excluído da lista final de candidatos.
8.6 A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de
Competências Profissionais ou Funcionais» e a «Nota Curricular para Concurso» acima referidas, podem ser descarregadas
na página electrónica da Imprensa Oficial ou adquiridas, mediante pagamento, na mesma.
8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópias
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a),
b) e c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do
prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução
do processo de provimento.
9. Métodos de selecção

9.1 甄選方法包括：

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），
具淘汰性質；

9.1 São métodos de selecção os seguintes:
a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;
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b）第二項甄選方法——甄選面試；
c）第三項甄選方法——履歷分析。
9.2 缺席或放棄第9.1點a）項或b）項甄選方法，即被除名。
9.3 如知識考試（筆試）中合格的投考人少於五十人，則全部
合格的投考人進入甄選面試。
9.4 如知識考試（筆試）中合格的投考人為五十人或以上，則
按得分由高至低排列次序，排在首五十個名額的合格投考人可
進入甄選面試，若在最後名額中出現多於一名得分相同的投考
人，則所有得分相同的合格投考人均可進入甄選面試。
10. 甄選方法的目的
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b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;
c) 3.º método de selecção — Análise curricular.
9.2 O candidato que falte ou desista do método de selecção
referido na alínea a) ou b) do ponto 9.1 é automaticamente excluído.
9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhecimentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entrevista de selecção.
9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhecimentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à entrevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem
nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente de
classificação. No caso de haver mais do que um candidato com
a mesma classificação posicionado em último lugar, podem
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igualdade de classificação.
10. Objectivos dos métodos de selecção

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能
力及/或一般知識或專門知識的水平；
甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是
否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；
履歷分析——藉衡量投考人的學歷、具澳門特別行政區法
定機構或組織認可之專業資格證明、工作資歷、工作經驗、工作成
果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能力。
11. 評分制度
在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。
在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。
12. 最後成績
最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計
算方法如下：
知識考試——50%

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis
para o exercício de determinada função;
Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;
Análise curricular — examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a habilitação académica, os documentos comprovativos de habilitação profissional reconhecida por instituições ou organizações
legais da Região Administrativa Especial de Macau, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a
formação profissional complementar.
11. Sistema de classificação
Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados de 0 a 100.
Consideram-se excluídos os candidatos que na prova eliminatória ou na classificação final obtenham classificação inferior
a 50 valores.
12. Classificação final
A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Prova de conhecimentos — 50%;

甄選面試——40%
履歷分析——10%

Entrevista de selecção — 40%;
Análise curricular — 10%.
13. Condições de preferência

13. 優先條件
如投考人得分相同，則按經第21/2021號行政法規重新公佈
及重新編號的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及
晉級培訓》第三十五條第一款及第二款規定的優先條件排序。

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas nos
n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso
dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
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14. 公佈名單及開考資訊
投考人初步名單、投考人最後名單、各甄選方法的考核地
點、日期及時間、各階段性成績名單及最後成績名單張貼於澳門
宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計暨普查局的告示板
並上載於公職開考網頁https://concurso-uni.safp.gov.mo/及統
計暨普查局網頁http://www.dsec.gov.mo/。
15. 考試範圍
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14. Publicação das listas e informações do concurso
As listas preliminar e final de candidatos, as listas classificativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da
realização das provas dos métodos de selecção são afixados
no quadro informativo da DSEC, sita na Alameda Dr. Carlos
d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, e disponibilizados na página electrónica dos concursos da função pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/,
bem como na página electrónica da DSEC, em http://www.
dsec.gov.mo/.
15. Programa das provas

15.1 《中華人民共和國憲法》；

15.1 Constituição da República Popular da China;

15.2 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

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

15.3 第62/96/M號法令《澳門資料統計體系》；

15.3 Decreto-Lei n.º 62/96/M — Sistema de Informação Estatística de Macau;

15.4 第61/96/M號法令《統計暨普查局組織法》；
15.5 第220/GM/99號批示《澳門資料統計體系範疇內關於
登記儲存原始資料之媒體或調查表之規章》；
15.6 第242/GM/99號批示《關於維護統計保密及發布官方
統計之許可程序之執行規章》；
15.7 第2/2020號法律《電子政務》及第24/2020號行政法規
《電子政務施行細則》；
15.8 第13/2019號法律《網絡安全法》、刊登於二零二零年五
月十三日第二十期第二組澳門特別行政區公報之《網絡安全——
管 理 基 準規 範》及《網 絡 安 全 —— 事 故 預 警、應 對及 通 報 規
範》；
15.9 統計學基本知識；
15.10 程式開發的專業知 識，包 括：R e a c t、V U E . J S、
M VC、A SP.N ET、C#、JAVA、H T M L5、C SS、JavaSc r ipt、
XML、JSON、Web API等相關技術；
15.11 資訊系統開發項目的需求分析、設計、規劃、測試及管
理的專業知識；
15.12 MS SQL Server數據庫的設計及開發、結構化查詢語
言（SQL）專業知識；
15.13 伺服器系統（例如：W i ndow s S er ver、L i nu x、M S
SQL Server、Oracle、VMWare、AD Server、DNS Server及
FTP等）的架設、規劃、效能調校及權限管理；
15.14 數據中心和網絡系統構建及管理的專業知識，包括：

15.4 Decreto-Lei n.º 61/96/M — Estrutura Orgânica da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos;
15.5 Despacho n.º 220/GM/99 — Regulamento sobre o Registo de Suportes Primários de Informação ou Instrumentos
de Notação no âmbito do Sistema de Informação Estatística de
Macau;
15.6 Despacho n.º 242/GM/99 — Regulamento de Execução
relativo à Salvaguarda do Segredo Estatístico e ao Processo de
Autorização de Divulgação de Estatísticas Oficiais;
15.7 Lei n.º 2/2020 — Governação electrónica e Regulamento Administrativo n.º 24/2020 — Regulamentação da governação electrónica;
15.8 Lei n.º 13/2019 — Lei da cibersegurança; Regulação de
padrões de gestão da cibersegurança e Regulação de alerta,
resposta e comunicação de incidentes da cibersegurança, ambas publicadas no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 13 de Maio de 2020;
15.9 Conhecimentos básicos de estatística;
15.10 Conhecimentos profissionais de desenvolvimento de
programas, incluindo React, VUE.JS, MVC, ASP.NET, C#,
JAVA, HTML5, CSS, JavaScript, XML, JSON, Web API, entre outras tecnologias relacionadas;
15.11 Conhecimentos profissionais sobre análise de necessidades, concepção, planeamento, testes e gestão de projectos de
desenvolvimento de sistemas informáticos;
15.12 Conhecimentos profissionais sobre concepção e desenvolvimento da base de dados de MS SQL Server, bem como
linguagem de consulta estruturada (SQL);
15.13 Estabelecimento, planeamento, ajustamento de eficiência e gestão de competências de sistemas de servidores
(tais como Windows Server, Linux, MS SQL Server, Oracle,
VMWare, AD Server, DNS Server, FTP, etc.);
15.14 Conhecimentos profissionais sobre construção e gestão
de centros de dados e de sistemas de redes, incluindo o planea-
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交換機、路由器、防火牆等網絡硬件設備的規劃、效能調校、資
訊保安及風險管理等；
15.15 雲計算和大數據技術及應用；
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mento de equipamentos de hardware de redes, nomeadamente
comutadores, routers e firewalls, o ajustamento de eficiência, a
segurança de informação e gestão de riscos, etc.;
15.15 Tecnologia e aplicação de computação em nuvem e de
megadados;

15.16 軟件系統的各種測試方式（包括：單元、功能、集成和
壓力測試等）的專業知識；
15.17 資訊安全及危機管理；

15.16 Conhecimentos profissionais sobre várias formas de
testes de sistemas de software (incluindo os testes de unidade,
função, integração e pressão, etc.);
15.17 Segurança de informação e gestão de riscos;

15.18 電腦結構及硬件的專業知識；

15.18 Conhecimentos profissionais sobre estrutura e hardware do computador;

15.19 智能手機應用程式設計及開發基本知識，包括iO S及
Android系統；
15.20 撰寫建議書、報告書及意見書。

15.19 Conhecimentos básicos sobre concepção e desenvolvimento de aplicações de telemóveis inteligentes, incluindo os
sistemas de iOS e Android;
15.20 Elaboração de propostas, informações e pareceres.

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例
（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）；投考人
亦不得使用計算機或以任何方式（包括使用電子產品）查閱其他
參考書籍或資料。
16. 適用法例

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimentos a consulta da legislação referida no respectivo programa do
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem
qualquer nota ou registo pessoal), sendo proibido o uso da máquina calculadora e a consulta de outros livros ou informações
de referência, através de qualquer forma (incluindo o uso de
produtos electrónicos).
16. Legislação aplicável

本開考受經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律《公務
人員職程制度》和第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》
及經第21/2021號行政法規重新公佈及重新編號的第14/2016號
行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。
17. 注意事項
投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos
serviços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
17. Observação

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。
Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da
Protecção de Dados Pessoais».

18. 典試委員會的組成
主席：廳長

黎嘉駿

18. Composição do júri
正選委員：組長

何敬行

Presidente: Lai Ka Chon, chefe de departamento.

一等高級技術員（職務主管）
候補委員：顧問高級技術員

余偉斌

顧問高級技術員

李健民

Vogais efectivos: Ho King Hang, chefe de sector; e

卓斌

Cheok Pan, técnico superior de 1.ª classe (chefia funcional).
Vogais suplentes: U Wai Pan, técnico superior assessor; e
Lei Kin Man, técnico superior assessor.

二零二二年九月二日於統計暨普查局

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 2 de Setembro de 2022.
局長

（是項刊登費用為 $17,360.00）

楊名就

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.
(Custo desta publicação $ 17 360,00)
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普通的專業或職務能力評估開考通告

Aviso do concurso de avaliação de competências profissionais
ou funcionais comum

按照二零二二年八月三十一日經濟財政司司長批示，並根
據經第21/2021號行政法規重新公佈及重新編號的第14/2016號
行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》，以及根據經第
2/2021號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》和
第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》的規定，統計暨普
查局進行統一管理制度的普通的專業或職務能力評估對外開
考，以行政任用合同制度填補輕型車輛司機職程第一職階輕型
車輛司機一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職
缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的普通的專業或職務能力評估對外
開考，旨在對擔任輕型車輛司機所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈於公職開考網頁之
日起計，旨在填補本局以相同任用方式填補的同一職程及職階
出現的職缺。

2. 職務內容

輕型車輛司機須穿著制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及車
程的安全和舒適；駕駛載客量至九座位的客貨車，運送因公務外
出的人員到獲預先通知的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合
變速器、剎車、把行車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速
度、顧及車輛的馬力和性能、汽車和行人的流通、交通和警察的
訊號以作有必要的各項操作；遵守道路交通法的規定；協助乘客
上落車以及裝卸行李或所運載的其他貨物；確保汽車的良好運
作和日常保養，即洗刷、清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需要
時更換輪胎；定期把車送往檢查和到車房作所需的維修；把車停
泊在所屬停車場，辦公時看管停泊的車輛；當有突發事件時，應
留在工作崗位，當工作時發生意外，在有需要時協助警察協調工
作；協助文件遞送工作，並將之送到目的地和遞交予收件人，在
一般工作上予以合作，並執行上級指派的工作。

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Economia e Finanças, de 31 de Agosto de 2022, e nos termos do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 «Regime
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e da Lei
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços
Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021,
se encontra aberto o concurso de avaliação de competências
profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago de
motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de
ligeiros, em regime de contrato administrativo de provimento
da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), e
dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao
termo da validade do concurso:
1. Tipo de concurso e validade
Trata-se do concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uniformizada e consiste na avaliação das competências específicas
necessárias ao exercício de funções de motorista de ligeiros.
A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos
concursos da função pública, para o preenchimento do lugar
vago e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na
mesma forma de provimento, na mesma carreira e escalão.
2. Conteúdo funcional
Cabe ao motorista de ligeiros conduzir, devidamente uniformizado, automóveis ligeiros para transporte de passageiros,
tendo em atenção a segurança e o conforto das viagens; conduzir carrinhas com lotação até nove lugares, transportando os
passageiros em serviço ao local de destino, de que previamente
se informou; pôr o veículo em funcionamento, manobrar o
volante, engrenar as mudanças, accionar o travão, fazer os
sinais luminosos necessários à circulação; manter atenção ao
estado da via, regular a velocidade, proceder às manobras
necessárias tendo em conta a potência e o estado do veículo, a
circulação de automóveis e peões, as sinalizações de trânsito
e dos agentes da polícia; observar as regras da Lei do Trânsito
Rodoviário; auxiliar os passageiros na subida ou descida do
veículo e colaborar na carga e descarga de bagagens ou outras
mercadorias transportadas; assegurar o bom estado de funcionamento e manutenção diária do veículo, designadamente lavagem,
limpeza e verificação dos níveis de combustível, óleos e água; mudar pneus, quando necessário; levar o veículo à vistoria periodicamente e à oficina quando necessita reparações; recolher a viatura
no respectivo parque de recolha, vigiando-a quando estacionar
em serviço; manter-se no seu posto de trabalho quando houver
acontecimentos extraordinários que o justifiquem e apoiar os
agentes da polícia na coordenação das operações necessárias
quando houver acidentes em serviço; poder colaborar na expedição de documentos, transportando-os aos locais de destino
e entregando-os aos destinatários, e colaborar na execução de
tarefas genéricas, bem como executar as tarefas distribuídas
pelo superior hierárquico.
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3. 薪俸、權利及福利

第一職階輕型車輛司機的薪俸點為經第2/2021號法律及第
4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附
件一表二十一內所載的150點，並享有公職一般制度規定的權利
及福利。
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3. Vencimento, direitos e regalias
O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice de vencimento 150, constante do Mapa 21 do Anexo I da Lei n.º 14/2009
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos»,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021 e pela Lei
n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime
geral da Função Pública.
4. Forma de provimento

4. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據經第2/2021號法律修改的第
12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的規定，試用期
為期六個月。

5. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零二二年九月二十日前）具有小學
畢業學歷、持有輕型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛輕型汽車的
工作經驗及符合現行法律規定的擔任公職的一般要件，特別是：
澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身體健康及精
神健全，以及符合經第21/2021號行政法規重新公佈及重新編號
的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
十二條第二款所規定的人士，均可報考。

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為八個工作日，自本通告公佈於《澳門特別行
政區公報》之日緊接的首個工作日起計（即二零二二年九月八日
至九月二十日）；

6.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第4/2021號行政
法務司司長批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名
表》，並附同報考要件的證明文件，並支付金額為澳門元三百元
（$300.00）的報考費。

經社會工作局適當證明在報考時正處於有經濟困難狀況的
投考人，獲豁免支付報考費。視乎以紙張或以電子方式報考，在
報考時分別由公共部門或經電子報考服務系統就經濟困難的狀
況進行核實。

6.2.1 紙張方式

A contratação é feita mediante contrato administrativo de
provimento, precedida de um período experimental de seis
meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021.
5. Condições de candidatura
Podem candidatar-se os indivíduos que estejam habilitados
com o ensino primário completo, sejam titulares da carta de
condução de automóveis ligeiros e com três anos de experiência profissional na condução de ligeiros, satisfaçam os demais
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente
permanente da Região Administrativa Especial de Macau;
ter a maioridade; com capacidade profissional, aptidão física e
mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidatura
(até ao dia 20 de Setembro de 2022) e se encontrem nas situações indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»,
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo
n.º 21/2021.
6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas
6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (8 de Setembro a 20 de Setembro de
2022);
6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de
requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Concurso
de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais»,
aprovado por Despacho do Secretário para a Administração
e Justiça n.º 4/2021, acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de candidatura, e o pagamento da taxa de
candidatura no valor de $300,00 (trezentas patacas).
Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os candidatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encontrem em situação de carência económica devidamente comprovada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação
de carência económica é efectuada no momento de apresentação da candidatura pelo serviço público ou através do sistema
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, consoante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.
6.2.1 Em suporte papel

須在報考期限內的辦公時間（週一至週四，上午九時至下午
一時，下午二時三十分至下午五時四十五分；週五，上午九時至下

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo
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午一時，下午二時三十分至下午五時三十分），由投考人親身或
由他人（無須提交授權書）到澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣
場十七樓統計暨普查局提交經投考人簽署的《專業或職務能力
評估開考報名表》，並支付報考費（接受以現金或可透過“政付
通”機具進行支付，包括VISA、Master Card、銀聯、銀聯閃付、
銀聯雲閃付、中銀手機銀行支付、豐付寶、廣發銀行移動支付、
國際付、工銀e支付、極易付、微信支付及支付寶；又或可透過澳
門通卡及澳門錢包MPay的方式支付）。

6.2.2 電子方式
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candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), na DSEC, sita
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício
«Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau. O pagamento da taxa de
candidatura deve ser efectuado no mesmo momento (formas
de pagamento: em numerário ou através das máquinas e
aparelhos da «GovPay», nomeadamente por VISA, Master
Card, UnionPay, UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile Banking do Banco da China, Tai Fung
Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay
e Alipay; ou por cartão Macau Pass e MPay).
6.2.2 Em suporte electrónico

投考人須在報考期限內，透過統一電子平台提供的統一管
理制度的電子報考服務（可透過網頁http://concurso-uni.safp.
gov.m o/以及“澳門公共服務一戶通”手機應用程式進入）填寫
及提交《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格，並自開
考通告所定期間首日早上九時起至最後一日下午五時四十五分
前提交；如最後一日為星期五，則須於該日下午五時三十分前提
交，並支付報考費（可透過“政付通”線上支付平台進行電子支
付）。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

7. 報考須提交的文件

7.1 報考時，投考人須提交下列文件：

a）有效的身份證明文件副本；

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electrónico para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uniformizada, disponibilizado através da plataforma electrónica
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da
página electrónica: http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. A
apresentação da ficha deve ser efectuada a partir das 9 horas do
primeiro dia do prazo fixado no aviso de abertura do concurso,
até às 17 horas e 45 minutos do último dia do prazo, ou até às
17 horas e 30 minutos, quando o último dia do prazo for sexta-feira. O pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado
no mesmo momento (através da plataforma de pagamento
online «GovPay»).
A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.
7. Documentos a apresentar na candidatura
7.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos
na apresentação de candidatura:
a) Cópia do documento de identificação válido;

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）有效的駕駛執照副本；

d）三年駕駛輕型汽車工作經驗的證明文件副本，工作經驗
須以取得該經驗任職機構的僱主發出的文件證明；在經適當說
明理由的例外情況下，按情況而定，可由典試委員會決定接納其
他適合的證明文件；

e）填妥並經投考人簽署的第4/2021號行政法務司司長批示
核准的《開考履歷表》，須附同相關證明文件（如學歷、工作經
驗、職業補充培訓及專業資格等）副本。

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso;
c) Cópia da carta de condução válida;
d) Cópia do documento comprovativo de três anos de experiência profissional de condução de automóveis ligeiros, emitido pela entidade empregadora onde foi obtida a experiência
podendo, em casos excepcionais devidamente fundamentados,
o júri do concurso, consoante o caso, aceitar outro documento
comprovativo idóneo;
e) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato,
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de
habilitação académica, experiência profissional, formação profissional complementar e habilitação profissional, etc.).
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7.2 如屬經第21/2021號行政法規重新公佈及重新編號的第
14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二
條第二款（一）項至（五）項所指任一情況的投考人，尚須提交由
所屬部門發出的個人資料紀錄或能證明其職務狀況的證明的副
本。
7.3 如投考人與公共部門有聯繫，而其個人檔案已存有第7.1
點a）、b）、c）、d）項和e）項所指的證明文件以及個人資料紀錄
或證明職務狀況的文件，則無須提交該等文件，但須於報考時
作出聲明。
7.4 第7.1點a）、b）、c）、d）和e）項所指的證明文件的副本，
以及第7. 2點所指文件的副本，可以是普通副本或經認證的副
本。
7.5 如投考人在報考時未提交第7.1點a）、b）、c）、d）和e）項
所指的文件，或倘要求的第7.2點所指文件，投考人須在投考人初
步名單所定期間內補交，否則在投考人最後名單中除名。
7.6 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履
歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。
7.7 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作
答。
7.8 如投考人於報考時所提交7.1點a）、b）、c）、d）和e）項
及第7. 2點所指的證明文件為普通副本，須於向部門提交組成
任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副
本。
8. 甄選方法

7.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo
serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situação
funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos
referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 7.1, e do registo
biográfico ou documento que comprova a situação funcional,
se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos
processos individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da candidatura.
7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas
alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 7.1 e dos documentos referidos no ponto 7.2 podem ser simples ou autenticadas.
7.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do
ponto 7.1 ou os documentos referidos no ponto 7.2 quando solicitados, o candidato deve apresentar os documentos em falta
no prazo indicado na lista preliminar de candidatos, sob pena
de ficar excluído da lista final de candidatos.
7.6 A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de
Competências Profissionais ou Funcionais» e a «Nota Curricular para Concurso» acima referidas, podem ser descarregadas
na página electrónica da Imprensa Oficial ou adquiridas,
mediante pagamento, na mesma.
7.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópias
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas
a), b), c), d) e e) do ponto 7.1 e no ponto 7.2, deve entregar
os originais ou cópias autenticadas dos referidos documentos
dentro do prazo para a entrega dos documentos necessários à
instrução do processo de provimento.

8.1 甄選方法包括︰

8. Métodos de selecção

a）第一項甄選方法——知識考試（駕駛技術實踐考試），具

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

淘汰性質；
b）第二項甄選方法——甄選面試；
c）第三項甄選方法——履歷分析。
8.2 缺席或放棄第8.1點a）項或b）項甄選方法，即被除名。
9. 甄選方法的目的
知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能
力及/或一般知識或專門知識的水平；
甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是
否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；
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a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova
prática de condução), com carácter eliminatório;
b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;
c) 3.º método de selecção — Análise curricular.
8.2 O candidato que falte ou desista do método de selecção
referido na alínea a) ou b) do ponto 8.1 é automaticamente excluído.
9. Objectivos dos métodos de selecção
Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis
para o exercício de determinada função;
Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;
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履歷分析——藉衡量投考人的學歷、具澳門特別行政區法
定機構或組織認可之專業資格證明、工作資歷、工作經驗、工作成
果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能力。
10. 評分制度
在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。
在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。
11. 最後成績
最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計
算方法如下：
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Análise curricular — examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a habilitação académica, os documentos comprovativos de habilitação profissional reconhecida por instituições ou organizações
legais da Região Administrativa Especial de Macau, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a
formação profissional complementar.
10. Sistema de classificação
Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados de 0 a 100.
Consideram-se excluídos os candidatos que na prova eliminatória ou na classificação final obtenham classificação inferior
a 50 valores.
11. Classificação final

知識考識（駕駛技術實踐考試）——55%；

A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:

甄選面試——35%；

Prova de conhecimentos (prova prática de condução) —
55%;

履歷分析——10%。

Entrevista de selecção — 35%;
Análise curricular — 10%.

12. 優先條件
如投考人得分相同，則按經第21/2021號行政法規重新公佈
及重新編號的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及
晉級培訓》第三十五條第一款及第二款規定的優先條件排序。
13. 公佈名單及開考資訊

12. Condições de preferência
Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»,
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo
n.º 21/2021.
13. Publicação das listas e informações do concurso

投考人初步名單、投考人最後名單、各甄選方法的考核地
點、日期及時間、各階段性成績名單及最後成績名單張貼於澳門
宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計暨普查局告示板並
上載於公職開考網頁https://concurso-uni.safp.gov.mo/及統計
暨普查局網頁http://www.dsec.gov.mo/。
14. 考試範圍
14.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；
14.2 第3/2007號法律《道路交通法》；

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classificativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da
realização das provas dos métodos de selecção são afixados
no quadro informativo da DSEC, sita na Alameda Dr. Carlos
d’Assumpção, n. os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º
andar, Macau, e disponibilizados na página electrónica dos
concursos da função pública, em http://concurso-uni.safp.gov.
mo/, bem como na página electrónica da DSEC, em http://
www.dsec.gov.mo/.
14. Programa das provas;
14.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau
da República Popular da China;
14.2 Lei n.º 3/2007 — Lei do Trânsito Rodoviário;

14.3 現行的《道路交通規章》；

14.3 Regulamento do Trânsito Rodoviário, vigente;

14.4 涉及職務內容的基本知識；

14.4 Conhecimentos básicos relacionados com o conteúdo
funcional;

14.5 駕駛車輛的技術能力及專門知識；

14.5 Competências técnicas e conhecimentos específicos de
condução;

14.6 對澳門街道的基本認識；

14.6 Conhecimentos básicos sobre ruas de Macau;
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14.7 Conhecimentos gerais.

14.7 一般常識。

15. Legislação aplicável

15. 適用法例
本開考受經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律《公務
人員職程制度》和第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》
的規定及經第21/ 2 0 21號 行政法規 重新公 佈及 重新編號的第
14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規
定規範。
16. 注意事項

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos
serviços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
16. Observação

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第
8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。
17. 典試委員會的組成

Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da
Protecção de Dados Pessoais».
17. Composição do júri

主席：科長

胡寶華

Presidente: Wu Pou Wa, chefe de secção;

正選委員：二等高級技術員（職務主管） 程懿茵
二等技術員

Vogais efectivos: Cheng I Ian, técnica superior de 2.ª classe
(chefia funcional); e

洪翠雯
Hong Choi Man, técnica de 2.ª classe.

候補委員：二等技術員
處長

黃燕愉

Vogais suplentes: Wong In U, técnica de 2.ª classe; e

吳家恒

Ng David, chefe de divisão.
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 2 de Setembro de 2022.

二零二二年九月二日於統計暨普查局
局長

楊名就

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

（是項刊登費用為 $13,862.00）

(Custo desta publicação $ 13 862,00)

消 費 者 委 員 會

CONSELHO DE CONSUMIDORES
Avisos

通 告
Despacho n.º CC/CE/2022/286

第CC/CE/2022/286號批示
根據第92/2019號經濟財政司司長批示及第4/95/M號法律
第十條第一款c）項的規定，消費者委員會執行委員會於二零二二
年八月三十日第23/2022號會議記錄作出下列決議，以確保消費
者委員會良好運作，履行法律所賦予之職責。
一、在消費者委員會執行委員會範圍內作出下列行為的權
限，授予及轉授予執行委員會主席梁碧珊或其法定代任人：
（一）簽署任用書；
（二）授予職權及接受宣誓；

Por Despacho do Secretário para a Economia e Finanças
n.º 92/2019 e nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 10.º da Lei n.º 4/95/M, a Comissão Executiva do Conselho de Consumidores tomou, por Acta n.º 23/2022, de 30 de
Agosto de 2022, as deliberações abaixo descritas, de modo a
assegurar o bom funcionamento do Conselho de Consumidores, e na prossecução das atribuições legalmente previstas:
1. São delegadas e subdelegadas na presidente da Comissão
Executiva do Conselho de Consumidores, Leong Pek San, ou
seu substituto legal, as competências para a prática dos seguintes actos no âmbito da Comissão Executiva:
1) Assinar os diplomas de provimento;
2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de
honra;
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（三）批准臨時委任、續任，以及將臨時委任或定期委任轉
為確定委任；
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3) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e converter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em
definitivas;

（四）以消費者委員會的名義簽訂行政任用合同；

4) Outorgar, em nome do Conselho de Consumidores, em
todos os contratos administrativos de provimento;

（五）批准行政任用合同的續期，但以不涉及有關報酬條件

5) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de
provimento desde que não implique alteração das condições
remuneratórias;

的更改為限；
（六）批准免職及解除行政任用合同；

6) Determinar a exoneração e autorizar a rescisão de contratos administrativos de provimento;

（七）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由或工

7) Conceder licença especial e licença de curta duração e
decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por motivos
pessoais ou por conveniência de serviço;

作需要而提交的累積年假申請作出決定；
（八）簽署計算及結算消費者委員會人員服務時間的證明
文件；
（九）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；
（十）批准消費者委員會人員及其家屬前往衛生局範圍內運
作的健康檢查委員會作檢查；
（十 一）按 照 法 律 規 定，批 准 向 有 關 人 員 發 放 經 十二月
二十一日第87/89/ M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通
則》及第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》
或合同規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公
務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金；

8) Assinar documentos comprovativos de contagem e liquidação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do
Conselho de Consumidores;
9) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias ou por turnos, até ao limite legalmente previsto;
10) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do Conselho
de Consumidores e seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de Saúde;
11) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime
do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de
família) ou nos contratos e a atribuição do prémio de tempo de
contribuição previsto no Regime de previdência dos trabalhadores dos serviços públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006,
aos respectivos trabalhadores, nos termos legais;

（十二）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收
取三日津貼為限；
（十三）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、
研討會、座談會、講座及其他同類活動，以及批准有關人員在
上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活
動；
（十四）批准處於長期無薪假狀況的公務員及處於在消費
者委員會人員編制以外工作的其他狀況的公務員請求回任的申
請；

12) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte
direito à percepção de ajudas de custo por três dias;
13) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial
de Macau ou quando realizados no exterior, nas condições
referidas na alínea anterior;
14) Autorizar os pedidos de regresso ao serviço dos funcionários em situação de licença sem vencimento de longa duração e em situações de actividade fora do quadro do pessoal do
Conselho de Consumidores;
15) Autorizar as faltas e o gozo de férias, nos termos da legislação em vigor;

（十五）根據現行法例規定批准缺勤及享受年假；

16) Autorizar processar a progressão automática dos contratos administrativos de provimento;

（十六）許可行政任用合同的自動晉階處理；
（十七）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；
（十八）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於消費者
委員會的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財

17) Autorizar os seguros de pessoal, material e equipamento,
imóveis e viaturas;
18) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no
capítulo da tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo ao Conselho de Con-
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貨和勞務的開支，但以澳門元十五萬元為限；如屬免除諮詢或豁
免訂立書面合同者，有關金額上限減半；
（十九）除上項所指開支外，批准消費者委員會運作所必需
的每月固定開支，例如設施及動產的租賃開支、水電費、清潔服
務費、公共地方的開支或其他同類開支；
（二十）批准將被視為對消費者委員會運作已無用處的財產
報廢；
（二十一）依法簽署應由消費者委員會訂立的合同有關的公
文書；
（二十二）批准提供與消費者委員會存檔文件有關的資訊、
查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；
（二十三）在消費者委員會職責範疇，簽署發給澳門特別行
政區及以外地方的實體和機構的文書；
（二十四）批准金額不超過澳門元二萬元的招待費；
（二十五）確保消費者委員會的行政及財政管理，並作出工
作指引的許可批示，特別是分配任用消費者委員會輔助中心的
工作人員，出納活動的支付指令，以及許可消費者委員會的財產
之分配。
二、執行委員會主席得透過消費者委員會執行委員會的確認
決議，將上款第（十五）至（二十五）項有關權限，轉授予執行委
員會全職委員及輔助中心之工作人員。
三、對行使按現授予和轉授的職權而作出的行為，得提起必
要訴願。
四、現行權限的授權不影響收回的權力及監督權。
五、本批示自公佈日起產生效力，但不妨礙下款規定的適
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sumidores, até ao montante de $150 000,00 (cento e cinquenta
mil patacas), sendo este valor reduzido a metade quando tenha
sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito;
19) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea anterior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários
ao funcionamento do Conselho de Consumidores, como sejam
os de arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis,
pagamento de electricidade e água, serviços de limpeza, despesas de condomínio ou outras da mesma natureza;
20) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos
ao Conselho de Consumidores, que forem julgados incapazes
para o serviço;
21) Outorgar, nos termos legais, em todos os instrumentos
públicos relativos a contratos que devam ser lavrados no âmbito do Conselho de Consumidores;
22) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados no Conselho de Consumidores, com exclusão dos excepcionados por lei;
23) Assinar todo o expediente dirigido a entidades e organismos locais ou exteriores à Região Administrativa Especial de
Macau, no âmbito das atribuições do Conselho de Consumidores;
24) Autorizar despesas de representação até ao montante de
$20 000,00 (vinte mil patacas);
25) Assegurar a gestão administrativa e financeira do Conselho de Consumidores e proferir despacho de autorização
sobre as orientações de trabalho, nomeadamente decidir sobre
a afectação dos trabalhadores do Núcleo de Apoio, emitir ordens de pagamento das operações de tesouraria e autorizar a
afectação patrimonial do Conselho de Consumidores.
2. A presidente da Comissão Executiva pode subdelegar,
através da deliberação definitiva da Comissão Executiva do
Conselho de Consumidores, as competências referidas nas alíneas 15) a 25), no vogal a tempo inteiro da Comissão Executiva
e nos trabalhadores do Núcleo de Apoio.
3. Dos actos praticados no uso das competências ora delegadas e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.
4. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo
dos poderes de avocação e superintendência.

用。
六、執行委員會主席自二零二二年八月十三日起在本授權和
轉授權範圍內所作的行為，予以追認。
七、廢止第CC/CE/2021/192號批示。
二零二二年八月三十日於消費者委員會

5. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
publicação, sem prejuízo do número seguinte.
6. São ratificados os actos praticados pela presidente da Comissão Executiva, no âmbito da presente delegação e subdelegação de competências, desde 13 de Agosto de 2022.
7. É revogado o Despacho n.º CC/CE/2021/192.

執行委員會：

Conselho de Consumidores, aos 30 de Agosto de 2022.

主席：梁碧珊

Comissão Executiva:

代全職委員：歐永棠

A Presidente, Leong Pek San.
Vogal a tempo inteiro, substituto, Ao Weng Tong.

非全職委員：吳燕天
（是項刊登費用為 $5,946.00）

Vogal a tempo parcial, Ng In Tin.
(Custo desta publicação $ 5 946,00)
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第CC/CE/2022/287號批示
根據第C C/C E/2022/286號批示及第4/95/M號法律第十條
第一款c）項的規定，經消費者委員會執行委員會於二零二二年八
月三十日第23/2022號會議記錄作出確定決議，以確保消費者委
員會良好運作，履行法律所賦予之職責。

一、在消費者委員會執行委員會主席範圍內作出下列行為的
權限，轉授予執行委員會代全職委員歐永棠：

（一）批准提供與消費者委員會存檔文件有關的資訊、查閱
該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（二）在消費者委員會職責範疇，簽署發給澳門特別行政區
及以外地方的實體和機構的文書；

（三）批准金額不超過澳門元一萬元的招待費。

（四）確保消費者委員會的行政及財政管理，並作出工作指
引的許可批示，特別是分配任用消費者委員會輔助中心的工作
人員，出納活動的支付指令，以及許可消費者委員會的財產之分
配。

二、在消費者委員會執行委員會主席範圍內作出下列行為的
權限，轉權授予策略調研範疇職務主管簡祖培及技術輔導員袁
潤森、宣傳教育範疇職務主管李詠琪及技術員林祖軒、行政財政
範疇職務主管葉少萍及技術輔導員何葉敏、技術支援範疇職務
主管鄧智偉及技術員劉章才、投訴諮詢範疇代職務主管馮潔瑩
及高級技術員顧振興：

（一）批准提供與其管轄範圍之存檔文件有關的資訊、查閱
該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；
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Despacho n.º CC/CE/2022/287

Nos termos do Despacho n.º CC/CE/2022/286 e da alínea c)
do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 4/95/M, a Comissão Executiva
do Conselho de Consumidores tomou, por Acta n.º 23/2022, de
30 de Agosto de 2022, as deliberações abaixo descritas, de modo
a assegurar o bom funcionamento do Conselho de Consumidores, e na prossecução das atribuições legalmente previstas:
1. São subdelegadas, no vogal a tempo inteiro, substituto, da
Comissão Executiva do Conselho de Consumidores, Ao Weng
Tong, as competências para a prática dos seguintes actos no
âmbito das atribuições da presidente da Comissão Executiva:
1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados no Conselho de Consumidores, com exclusão dos excepcionados por lei;
2) Assinar todo o expediente dirigido a entidades e organismos
locais ou exteriores à Região Administrativa Especial de Macau,
no âmbito das atribuições do Conselho de Consumidores;
3) Autorizar despesas de representação até ao montante de
$ 10 000,00 (dez mil patacas);
4) Assegurar a gestão administrativa e financeira do Conselho de Consumidores e proferir despacho de autorização sobre
as orientações de trabalho, nomeadamente decidir sobre a
afectação dos trabalhadores do Núcleo de Apoio, emitir ordens
de pagamento das operações de tesouraria e autorizar a afectação patrimonial do Conselho de Consumidores.
2. São subdelegadas no chefe funcional, Kan Chou Pui, e no
adjunto-técnico, Un Ion Sam, da área de estratégia, investigação e estudos, na chefe funcional, Lei Weng Kei, e no técnico,
Lam Chou Hin, da área de sensibilização e educação, na chefe
funcional, Ip Sio Peng, e na adjunta-técnica, Ho Ip Man, da área
administrativa e financeira, no chefe funcional, Tang Chi Wai,
e no técnico, Lao Cheong Choi, da área de assistência técnica,
e na chefe funcional, substituta, Fong Kit Ieng, e no técnico superior, Ku Chan Heng, da área de reclamação e informação, as
competências para a prática dos seguintes actos no âmbito das
atribuições da presidente da Comissão Executiva:
1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados no seu âmbito de competência,
com exclusão dos excepcionados por lei;

（二）對 卷宗之 組 成 及 跟 進作出決定 及簽 署 一 般往 來 文
2) Decidir sobre a instrução e acompanhamento dos processos e assinar o expediente geral.

書。

三、第二款授予的簽署權不包括發往澳門特別行政區內外之
所有政府公共實體的公函或文書。

四、對行使按現轉授的職權而作出的行為，得提起必要訴

3. A delegação de assinatura prevista no n.º 2 não abrange a
dos ofícios ou do expediente que deva ser endereçado a todas
as entidades públicas da Região Administrativa Especial de
Macau, nem a daquele dirigido a entidades públicas exteriores
à Região Administrativa Especial de Macau.
4. Dos actos praticados no uso das competências ora subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

願。

五、現行權限的授權不影響收回的權力及監督權。

六、廢止第CC/CE/2022/193號批示。

5. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo
dos poderes de avocação e superintendência.
6. É revogado o Despacho n.º CC/CE/2022/193.
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七、本批示自公佈日起產生效力，但不妨礙下款規定的適
用。
八、追認獲轉授權人自二零二二年八月十三日起在本轉授權
範圍內作出的一切行為。
二零二二年八月三十日於消費者委員會

7. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
publicação, sem prejuízo do número seguinte.
8. São ratificados os actos praticados pelos subdelegados, no
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 13 de
Agosto de 2022.
Conselho de Consumidores, aos 30 de Agosto de 2022.

執行委員會主席

梁碧珊

A Presidente da Comissão Executiva, Leong Pek San.

（是項刊登費用為 $3,035.00）

(Custo desta publicação $ 3 035,00)

消 防 局

CORPO DE BOMBEIROS

公 告

Anúncios

按照保安司司長於二零二二年八月二十三日所作的批示，
根 據第13/ 2 0 21號法律《保安 部隊及保安 部門人員通則》、第
20/2022號行政法規《保安部隊及保安部門人員通則的施行細
則》，以及第84/2022號保安司司長批示的規定，消防局現以履
歷評審方式進行晉升程序，以填補消防局人員編制消防官級別
中第一職階副消防總長三個空缺。

上述開考的通告已張貼於消防局總部暨西灣湖行動站接待
及投訴中心，並上載於本局網頁內。利害關係人須自本公告公佈
於《澳門特別行政區公報》之日起八個工作日內作出申請。

二零二二年八月二十六日於消防局

局長

14603

梁毓森消防總監

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para a Segurança, de 23 de Agosto de 2022, e nos termos do disposto na Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança), Regulamento Administrativo n.º 20/2022
(Regulamentação do Estatuto dos agentes das Forças e Serviços
de Segurança) e Despacho do Secretário para a Segurança
n.º 84/2022, o Corpo de Bombeiros (CB) vem desenvolver o
procedimento de promoção por avaliação curricular, para o
preenchimento de três lugares de chefe-ajudante, 1.º escalão,
da classe de oficiais do quadro do pessoal do CB.
O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado
no Centro de Atendimento e Queixas, sito no Comando e
Posto Operacional do Lago Sai Van do CB, e disponibilizado
no website desta corporação. O interessado deve apresentar o
pedido no prazo de oito dias úteis, contados da data da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Corpo de Bombeiros, aos 26 de Agosto de 2022.
O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

按照保安司司長於二零二二年八月二十三日所作的批示，
根 據第13/ 2 0 21號法律《保安 部隊及保安 部門人員通則》、第
20/2022號行政法規《保安部隊及保安部門人員通則的施行細
則》，以及第84/2022號保安司司長批示的規定，消防局現以履
歷評審方式進行晉升程序，以填補消防局人員編制消防官級別
中第一職階一等消防區長七個空缺。

上述開考的通告已張貼於消防局總部暨西灣湖行動站接待
及投訴中心，並上載於本局網頁內。利害關係人須自本公告公佈

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a Segurança, de 23 de Agosto de 2022, e nos termos do disposto na Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das
Forças e Serviços de Segurança), Regulamento Administrativo n.º 20/2022 (Regulamentação do Estatuto dos agentes
das Forças e Serviços de Segurança) e Despacho do Secretário para a Segurança n.º 84/2022, o Corpo de Bombeiros (CB)
vem desenvolver o procedimento de promoção por avaliação
curricular, para o preenchimento de sete lugares de chefe de
primeira, 1.º escalão, da classe de oficiais do quadro do pessoal do CB.
O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado no Centro de Atendimento e Queixas, sito no Comando e
Posto Operacional do Lago Sai Van do CB, e disponibilizado
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於《澳門特別行政區公報》之日起八個工作日內作出申請。

二零二二年八月二十六日於消防局

局長

梁毓森消防總監

no website desta corporação. O interessado deve apresentar o
pedido no prazo de oito dias úteis, contados da data da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Corpo de Bombeiros, aos 26 de Agosto de 2022.
O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

（是項刊登費用為 $1,111.00）

(Custo desta publicação $ 1 111,00)

教 育 及 青 年 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

公 告
Anúncio

“為教育及青年發展局提供2023年至2024年
清潔服務”公開招標

Concurso público para a Prestação de serviços de
limpeza à Direcção dos Serviços de Educação e de
Desenvolvimento da Juventude nos anos de 2023 e 2024

1. 判給實體：社會文化司司長。
2. 招標實體：教育及青年發展局。

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais
e Cultura.
2. Entidade que põe a prestação de serviços a concurso:

3. 招標方式：公開招標。
4. 承投 標的：為 教育及青 年 發展 局的各單位 提 供 清潔 服

3. Modalidade do concurso: concurso público.

務。
5. 服務提供期：由二零二三年一月至二零二四年十二月。
6. 投標書的有效期：由公開開標之日起計九十日，可按招標
方案之規定延長。
7. 臨時擔保：$400,600.00（肆拾萬零陸佰澳門元），以法定
銀行擔保或以現金透過大西洋銀行存入教育及青年發展局賬戶
（賬戶號碼：9002501375）。
8. 確定擔保：判給總金額的百分之四。
9. 底價：不設底價。
10. 參加條件：凡在澳門特別行政區作商業登記或開業登記
並以清潔服務為所營事業之自然人或公司，其規模須最少具有50
名清潔人員。
11. 交標地點、日期及時間：
地點：澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育及青年發展局。
截止日期及時間（註1）：二零二二年九月二十八日中午十二時
正。

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento
da Juventude (DSEDJ).

4. Objecto do concurso: prestação de serviços de limpeza às
subunidades da DSEDJ.
5. Período de prestação de serviços: de Janeiro de 2023 a
Dezembro de 2024.
6. Prazo de validade das propostas: é de noventa dias, a
contar da data do acto público do concurso, prorrogável, nos
termos previstos no programa do concurso.
7. Caução provisória: $400 600,00 (quatrocentas mil e seiscentas patacas), a prestar mediante garantia bancária aprovada
nos termos legais ou depósito em numerário, à ordem da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, no Banco Nacional Ultramarino (Conta n.º 9002501375).
8. Caução definitiva: 4% do preço global da adjudicação.
9. Preço base: não há.
10. Condições de admissão: ser pessoa singular ou sociedade,
que possui registo comercial ou registo de início de actividade
na RAEM, para o exercício de actividade de limpeza e, no
mínimo, cinquenta trabalhadores de limpeza.
11. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: DSEDJ, Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar,
Macau.
Dia e hora limite
Setembro de 2022.

(Nota 1) :

até às 12,00 horas do dia 28 de
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（註1）：倘因颱風或不可抗力的原因，教育及青年發展局於
原定的截標日期及時間停止辦公，則交標的截止日期及時間順
延至緊接的首個工作日的相同時間；而第12點原定的公開開標日
期和時間亦因此順延至緊接截標的首個工作日的相同時間。

12. 公開開標地點、日期及時間：

14605

(Nota 1): Em caso de encerramento da DSEDJ na data e na
hora limite, originalmente determinadas para a entrega das
propostas, por motivos de tufão ou de força maior, a data e a
hora limite para a entrega das propostas serão adiadas para a
mesma hora do primeiro dia útil seguinte. A data e a hora do
acto público do concurso, originalmente determinadas no ponto
12, também serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia
útil seguinte à data limite para a entrega das propostas.
12. Local, dia e hora do acto público do concurso:

地點：澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育及青年發展局的
會議室；

日期及時間（註2）：二零二二年九月二十九日上午十時正。

（註2）：倘因颱風或不可抗力的原因，教育及青年發展局於
原定的公開開標日期及時間停止辦公，則公開開標日期及時間順
延至緊接的首個工作日的相同時間。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條之規定，投標人
或其合法代表應出席開標會議，以便對其所提交的標書文件可
能出現之疑問予以澄清。

Local: sala de reuniões, na sede da DSEDJ, Avenida de D. João
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.
Dia e hora (Nota 2): às 10,00 horas do dia 29 de Setembro de
2022.
(Nota 2): em caso de encerramento da DSEDJ na data e
na hora, originalmente determinados para o acto público do
concurso, devido à ocorrência de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora estabelecidas para o acto público do
concurso serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil
seguinte.
Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes ou os seus
representantes legais devem estar presentes no acto público
da abertura das propostas para esclarecer as dúvidas que,
eventualmente, surjam relativas aos documentos constantes
das suas propostas.

13. 查閱案卷及取得副本之地點、日期、時間及其他：

13. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da
cópia e outras observações:

地點：澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育及青年發展局；

Local: DSEDJ, Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar,
Macau.

日期：自本公告公佈日至公開開標日；

Dia: a partir da data de publicação do presente anúncio e até
à data e hora limite para entrega das propostas do concurso
público.

時間：辦公時間內；
Hora: dentro das horas de expediente.

14. 評審標準及其所佔比重：

Outras observações: a obtenção da cópia do processo do
concurso só é permitida através de uma das seguintes formas:
apresentação da cópia do modelo M/8 (Contribuição Industrial — Conhecimento de Cobrança) ou da cópia do modelo
M/1 (Contribuição Industrial — Declaração de Início de
Actividade/Alterações) ou do carimbo da instituição e após o
procedimento do respectivo registo. Além disso, o processo do
concurso ainda pode ser obtido através da página electrónica
da DSEDJ (http://www.dsedj.gov.mo).

——價格佔60%

14. Critérios de apreciação e respectivos factores de ponderação:

其他：出示M /8（營業稅—— 徵 稅憑單）副本、M /1（營業
稅——開業/更改申報表）副本、機構印章（以上任一方式），及
經適當登記後取得招標案卷副本。此外，也可於教育及青年發展
局網頁（http://www.dsedj.gov.mo）內下載招標案卷。

——實施清潔服務的計劃佔20%

— Preço: 60%
— Plano sobre a realização dos serviços de limpeza: 20%

——曾提供清潔服務的經驗/質素佔10%

——公司的規模及管理措施佔10%

— Experiência/qualidade dos serviços de limpeza prestados: 10%
— Dimensão e medidas de gestão da empresa: 10%
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15. 附加說明文件：自本公告公佈之日起至公開招標截標之
時間為止，投標人應前往澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育
及青年發展局查詢，或於教育及青年發展局網頁（ht t p://w w w.
dsedj.gov.mo）查閱有否附加說明文件。

二零二二年九月一日於教育及青年發展局

代局長

阮佩賢（副局長）

15. Junção de esclarecimentos:
A partir da data da publicação do presente anúncio e até à data
e hora limite para entrega das propostas do concurso público, os
concorrentes devem comparecer na sede da DSEDJ, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, ou consultar a
página electrónica da DSEDJ (http://www.dsedj.gov.mo), para
tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento
da Juventude, 1 de Setembro de 2022.
A Directora dos Serviços, substituta, Iun Pui Iun, subdirectora.

（是項刊登費用為 $5,120.00）

(Custo desta publicação $ 5 120,00)

通 告

Aviso

根據經第2/2022號法律修改的第10/2017號法律《高等教育
制度》第十五條，以及第18/2018號行政法規《高等教育規章》
第二十二條第三款及第二十三條的規定，本人於二零二二年八月
三十一日作出批示，現公佈以下已登記的高等教育課程：

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do
ensino superior) que, por meu despacho de 31 de Agosto de
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indicado:
Designação do curso: curso de licenciatura em Enfermagem

課程名稱：護理學學士學位課程
高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門鏡湖護理學院
課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位
登記編號：KW-A03-L93-0222F-24

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade
académica, se aplicável): Instituto de Enfermagem Kiang Wu
de Macau
Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de
licenciado
N.º de registo: KW-A03-L93-0222F-24
Informação básica do curso:

課程的基本資料：
——本課程經第59/2022號社會文化司司長批示核准。
——本 課程 的 概 況、學術與 教學 編 排 和學 習計 劃 載 於第
59/2022號社會文化司司長批示及其附件。
二零二二年八月三十一日於教育及青年發展局
代局長

阮佩賢（副局長）

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os
Assuntos Sociais e Cultura n.º 59/2022.
— A caracterização, a organização científico-pedagógica e o
plano de estudos do curso são os que constam do Despacho da
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 59/2022 e dos
seus anexos.
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento
da Juventude, aos 31 de Agosto de 2022.
A Directora dos Serviços, substituta, Iun Pui Iun, subdirectora.

（是項刊登費用為 $1,462.00）

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

衛 生 局

SERVIÇOS DE SAÚDE

公 告

Anúncios

茲特公告，有關公佈於二零二二年八月十日第三十二期《澳
門特別行政區公報》第二組的第15/P/22號公開招標“聯合內窺

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 15/P/22 para a
execução da «Empreitada de concepção e de remodelação do
Centro Endoscópico», publicado no Boletim Oficial da Região
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鏡中心設計和裝修承包工程”，招標實體已按照招標方案第二條
的規定作出解答，並將之附於投標案卷內。
投標者可於辦公時間內前往位於澳門水坑尾街258號百老
匯中心3樓C座衛生局物資供應管理處查閱上述的解答。
二零二二年九月一日於衛生局

14607

Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de
Agosto de 2022, foram prestados esclarecimentos, nos termos
do artigo 2.º do programa do concurso público pela entidade
que o realiza e que foram juntos ao respectivo processo.
Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Aprovisionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.
Serviços de Saúde, 1 de Setembro de 2022.

代局長

鄭成業
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $986.00）

(Custo desta publicação $ 986,00)

（開考編號︰00322/02-MA.ML）

(Ref. do Concurso n.º 00322/02-MA.ML)

為填補衛生局醫生職程醫院職務範疇（法醫科）第一職階主
治醫生行政任用合同一個職缺，經二零二二年六月八日第二十三
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外
開考通告。現根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程
序規章》第二十二條，以及經第21/2021號行政法規重新公佈及
重新編號的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉
級培訓》第三十六條第四款及第六十條規定公佈，投考人知識考
試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合
醫院內）及上載於本局網頁（http://w w w.ssm.gov.mo），以供查
閱。

二零二二年九月二日於衛生局

代局長

鄭成業

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no 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
renumerado 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
Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova
de conhecimentos do candidato ao concurso comum, externo,
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar
vago em regime de contrato administrativo de provimento de
médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (medicina legal), da carreira médica, dos Serviços de Saúde, aberto
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 8 de Junho de
2022.
Serviços de Saúde, aos 2 de Setembro de 2022.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,178.00）

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

通 告

Avisos

根據十一月十五日第81/99/M號法令第二十六條第五款的規
定，已於二零一七年九月十三日第三十七期《澳門特別行政區公
報》第二組刊登通告，並按照該通告設立醫學輔助生殖技術委員
會及訂定其組成。
透過刊登於二零二零年三月二十五日第十三期《澳門特別行
政區公報》第二組的通告，有關委員會的組成已進行更新。
考慮到上次修改已逾兩年，故有必要就有關委員會的組成進
行更新；

Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, foi publicado um aviso no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 37, II Série, de 13 de Setembro de 2017, nos termos do qual
foi criada a Comissão Técnica de Procriação Medicamente
Assistida e definida a sua composição;
Pelo aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 25 de Março de
2020, foi actualizada a composição da referida Comissão;
Tendo em consideração o decurso de mais de 2 anos da última alteração, torna-se, pois, necessário proceder à sua actualização;
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為此，經負責社區醫療衛生範疇之副局長建議，衛生局局
長行使經十月二十五日第36/2021號行政法規重新公佈的十一月
十五日第81/99/M號法令第三十二條第五款賦予的職權，作出本
通告：
一、醫學輔助生殖技術委員會的組成如下：

Assim sendo, sob proposta do subdirector responsável pela
área de cuidados de saúde comunitários; e
Usando da faculdade conferida pelo n.º 5 do artigo 32.º do
Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, republicado pelo
Regulamento Administrativo n.º 36/2021, de 25 de Outubro, o
director dos Serviços de Saúde determina:
1. A Comissão Técnica de Procriação Medicamente Assistida tem a seguinte composição:

主席：方慧瑩醫生。

Presidente: Dr.ª Fong Wai Ieng.

委員：彭蓬光醫生；

Membros: Dr. Pang Fong Kuong;

何舜發醫生；

Dr. Ho Son Fat;

龔斌醫生；

Dr. Kong Pan;

梁亦好醫生；

Dr.ª Leong Iek Hou;
梅菠醫生；
Dr.ª Mui Po Mabel;
李衍照高級衛生技術員；

Dr. Lee Hin Chio;

夏利樂法律顧問；

Dr. Rui Pedro de Carvalho Peres do Amaral; e

梁嘉蒨心理治療師。

Dr.ª Leong Ka Sin.
2. O presente despacho entra em vigor na data da sua publicação.

二、本批示自公佈日起生效。
二零二二年八月二十九日於衛生局

Serviços de Saúde, aos 29 de Agosto de 2022.
局長

羅奕龍

（是項刊登費用為 $2,176.00）

（考試編號：01/IC-PAF/Card/2022）
按照本人於二零二二年八月三十一日的批示，下列人士被委
任為何華醫生投考心臟科專科最後評核考試（根據第45/2021
號 行政法規 第十六條第二款 及經 第2 4 / 2 018 號 行政法規和第
178/2019號行政長官批示修改的三月十五日第8/99/M號法令）
的典試委員會成員：

(Custo desta publicação $ 2 176,00)

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Card/2022)
Por despacho do signatário, de 31 de Agosto de 2022, são
nomeados os membros do júri para a realização do exame de
avaliação final de graduação em cardiologia da Dr.ª Ho Wa
(conforme o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Administrativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março,
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):
O Júri terá a seguinte composição:

典試委員會的組成：
主席：心臟科主任醫生

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

De Brito Lima Évora, Mário
Alberto醫生

正選委員：心臟科顧問醫生

穆岱明醫生

心臟科顧問醫生

葉文輝醫生

候補委員：心臟科顧問醫生

林如波醫生

心臟科主治醫生

譚永超醫生

Presidente: Dr. De Brito Lima Évora, Mário Alberto, chefe
de serviço de cardiologia.
Vogais efectivos: Dr.ª Mok Toi Meng, médica consultora de
cardiologia; e
Dr. Ip Man Fai, médico consultor de cardiologia.
Vogais suplentes: Dr. Lam U Po, médico consultor de cardiologia; e
Dr. Tam Weng Chio, médico assistente de cardiologia.
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考試方法：最後評核包括履歷考試、實踐考試及理論考試，
上述三項考試均屬淘汰試。

評分制度：1. 在各項考試之評分以0至20分表示，得分等於
或高於9.5分方視為及格；

2. 在三項考試中之得分均等於或高於9.5分之投考人，視為
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Métodos de prova: A avaliação final consta de uma prova
curricular, 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; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5
valores é considerado aprovado;

在最後評核中及格；

3. 最後評核之評分係在各項考試之得分之算術平均數之結

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou superior a 9,5 valores;

果，取小數點後一個位。
3. A classificação da avaliação final é o resultado da média
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prática e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

考試日期：二零二二年十月十日及十一日

Data da prova: 10 e 11 de Outubro de 2022

考試日期：仁伯爵綜合醫院心臟科。

考試時間及須知：考試時間表及須知已張貼在澳門醫學專
科學院秘書處（位於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場2樓）及
上載於澳門醫學專科學院網頁（https://www.am.gov.mo）。

二零二二年九月二日於衛生局

Local da prova: Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar
Conde de S. Januário
Hora da prova e observações: o horário da prova e as observações encontram-se afixados na secretaria da Academia
Médica de Macau, situada no 2.º andar do Dynasty Plaza, na
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, Macau, e disponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).
Serviços de Saúde, aos 2 de Setembro de 2022.

代局長

鄭成業
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $2,447.00）

茲通知，按照社會文化司司長二零二二年八月二十九日的
批示，刊登於二零二二年一月十九日第三期《澳門特別行政區公
報》第二組，為填補衛生局醫生職程全科職務範疇第一職階主治
醫生（家庭醫學）編制內三缺及行政任用合同兩缺的普通對外開
考，因有關開考沒有遵守第131/2012號行政長官批示《醫生職程
開考程序規章》第十四條第一款及第二款的規定，根據現行《行
政程序法典》第一百二十四條、第一百二十七條及第一百三十條
的規定，廢止有關開考。

就上述社會文化司司長批示，可按照經第4/2019號法律修改
的第9/1999號法律《司法組織綱要法》第三十六條（八）項（2）
的規定，以及經十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴
訟法典》第二十五條第二款a）項及第二十六條第二款a）項的規
定，在本通告公佈日起計三十日內向中級法院提起司法上訴。

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Agosto de
2022, foi revogado, nos termos dos artigos 124.º, 127.º e 130.º do
Código do Procedimento Administrativo, o concurso comum,
externo, para o preenchimento de três lugares vagos do quadro
do pessoal, e dois lugares vagos em regime de contrato administrativo de provimento de médico assistente, 1.º escalão, área
funcional de medicina geral (medicina familiar), da carreira
médica dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 3, II Série, de 19 de Janeiro de 2022, devido a incumprimento do disposto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º do Despacho
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica).
Do referido despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os
Assuntos Sociais e Cultura cabe recurso contencioso para o
Tribunal de Segunda Instância, a interpor no prazo de trinta dias a contar da data da publicação do presente aviso, nos
termos da subalínea (2) da alínea 8) do artigo 36.º da Lei de
Bases da Organização Judiciária, aprovada pela Lei n.º 9/1999,
alterada pelas Lei n.º 4/2019, da alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º
e alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º do Código do Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M,
de 13 de Dezembro.
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Serviços de Saúde, aos 2 de Setembro de 2022.

二零二二年九月二日於衛生局
代局長

鄭成業

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,371.00）

(Custo desta publicação $ 1 371,00)

澳 門 大 學

UNIVERSIDADE DE MACAU

通 告

Avisos

澳門大學人文學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及
刊登於二零二一年七月二十八日第三十期第二組《澳門特別行政
區公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第三款
作出本決定：

一、轉授予中國語言文學系主任袁毓林或其代任人、英文系
主任Andrew Jackson Moody或其代任人作出下列行為的職權：

（一）批准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso
da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 28 de Julho
de 2021, o director da Faculdade de Letras da Universidade de
Macau decidiu:
1. Subdelegar no chefe do Departamento de Língua e Literatura Chinesas, Yuan Yulin, ou no seu substituto, e no chefe do
Departamento de Inglês, Andrew Jackson Moody, ou no seu
substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

（二）批准其管轄的員工進行超時工作；

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;

（三）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os parâmetros previamente definidos;

需的一切行為；

（四）批准發出其管轄的學生個人檔案的證明書，但有關學
術成績及學籍資料除外；

（五）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回
權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、由二零二二年七月一日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內
所作之行為均被追認。

五、本決定自公佈日起生效。

4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excepção das informações respeitantes aos resultados académicos e
aos estatutos individuais dos estudantes;
5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.
2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do delegante
e do subdelegante.
3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelegados, ou pelos seus substitutos, no âmbito dos poderes ora
subdelegados, entre o dia 1 de Julho de 2022 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

N.º 36 — 7-9-2022
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澳門大學人文學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及
刊登於二零二一年七月二十八日第三十期第二組《澳門特別行政
區公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會核准之授
權的第三款作出本決定：
一、轉授予中國語言文學系主任袁毓林或其代任人、英文系
主任Andrew Jackson Moody或其代任人作出下列行為的職權：
（一）批准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單
位的開支，上限為$15,000.00（澳門元壹萬伍仟圓整）；
（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；
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Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau,
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 30,
II Série, de 28 de Julho de 2021, o director da Faculdade de
Letras da Universidade de Macau decidiu:
1. Subdelegar no chefe do Departamento de Língua e Literatura Chinesas, Yuan Yulin, ou no seu substituto, e no chefe do
Departamento de Inglês, Andrew Jackson Moody, ou no seu
substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil
patacas);
2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea
anterior é reduzido a metade;

（三）批准其管轄員工進行超時工作的開支。
二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回
權。

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados.
2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem prejuízo dos poderes de superintendência e avocação da delegante
e do subdelegante.

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。
四、由二零二二年七月一日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelegados, ou pelos seus substitutos, no âmbito dos poderes ora
subdelegados, entre o dia 1 de Julho de 2022 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

所作之行為均被追認。
五、本決定自公佈日起生效。
二零二二年六月六日於澳門大學

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.
人文學院院長

徐杰

Universidade de Macau, aos 6 de Junho de 2022.
O Director da Faculdade de Letras, Xu Jie.

（是項刊登費用為 $3,898.00）

澳門大學科技學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及
刊登於二零一九年二月二十七日第九期第二組《澳門特別行政區
公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第三款作
出本決定：

一、轉授予科技學院代副院長黃輝或其代任人作出下列行
為的職權：

(Custo desta publicação $ 3 898,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro
de 2019, o director da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Macau decidiu:
1. Subdelegar no subdirector, substituto, da Faculdade de
Ciências e Tecnologia, Wong Fai, ou no seu substituto, os
poderes para a prática dos seguintes actos:

（一）批准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

（二）批准其管轄的員工進行超時工作；

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;
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（三）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所
需的一切行為；

（四）批准發出其管轄的學生個人檔案的證明書，但有關學
術成績及學籍資料除外；

（五）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回
權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、由二零二二年六月二十八日起至本通告在《澳門特別行
政區公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範
圍內所作之行為均被追認。

五、本決定自公佈日起生效。

澳門大學科技學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及
刊登於二零一九年二月二十七日第九期第二組《澳門特別行政區
公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會核准之授權
的第三款作出本決定：

一、轉授予科技學院代副院長黃輝或其代任人作出下列行
為的職權：

（一）批准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單
位的開支，上限為$15,000.00（澳門元壹萬伍仟圓整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

第 36 期 —— 2022 年 9 月 7 日

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os parâmetros previamente definidos;
4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excepção das informações respeitantes aos resultados académicos e
aos estatutos individuais dos estudantes;
5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.
2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do
subdelegante.
3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado,
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 28 de Junho de 2022 e a data da publicação do
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.
5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau,
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9,
II Série, de 27 de Fevereiro de 2019, o director da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau decidiu:
1. Subdelegar no subdirector, substituto, da Faculdade de
Ciências e Tecnologia, Wong Fai, ou no seu substituto, os poderes
para a prática dos seguintes actos:
1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil
patacas);
2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea
anterior é reduzido a metade;

（三）批准其管轄員工進行超時工作的開支。

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados.

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do
subdelegante.

權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
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四、由二零二二年六月二十八日起至本通告在《澳門特別行
政區公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範
圍內所作之行為均被追認。
五、本決定自公佈日起生效。

Universidade de Macau, aos 23 de Agosto de 2022.
Xu Chengzhong

（是項刊登費用為 $3,862.00）

澳門大學科技學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及
刊登於二零一九年二月二十七日第九期第二組《澳門特別行政區
公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第三款作
出本決定：

一、轉授予數學系代主任Xiao Chuan Cai或其代任人、物理
及化學系主任曲松楠或其代任人作出下列行為的職權：

（一）批准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

（二）批准其管轄的員工進行超時工作；

（三）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所
需的一切行為；

（四）批准發出其管轄的學生個人檔案的證明書，但有關學
術成績及學籍資料除外；

（五）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回
權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、由二零二二年七月一日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內
所作之行為均被追認。

五、本決定自公佈日起生效。

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado,
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 28 de Junho de 2022 e a data da publicação do
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.
5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

二零二二年八月二十三日於澳門大學
科技學院院長
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O Director da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Xu
Chengzhong.
(Custo desta publicação $ 3 862,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro
de 2019, o director da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Macau decidiu:
1. Subdelegar no chefe, substituto, do Departamento de Matemática, Xiao Chuan Cai, ou no seu substituto, e no chefe do
Departamento de Física e Química, Qu Songnan, ou no seu
substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;
2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;
3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os parâmetros previamente definidos;
4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excepção das informações respeitantes aos resultados académicos e
aos estatutos individuais dos estudantes;
5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.
2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do delegante
e do subdelegante.
3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelegados, ou pelos seus substitutos, no âmbito dos poderes ora
subdelegados, entre o dia 1 de Julho de 2022 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

澳門特別行政區公報——第二組
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澳門大學科技學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及
刊登於二零一九年二月二十七日第九期第二組《澳門特別行政區
公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會核准之授權
的第三款作出本決定：
一、轉授予數學系代主任Xiao Chuan Cai或其代任人、物理
及化學系主任曲松楠或其代任人作出下列行為的職權：

（一）批准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單
位的開支，上限為$15,000.00（澳門元壹萬伍仟圓整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；
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Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, que
foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II
Série, de 27 de Fevereiro de 2019, o director da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau decidiu:
1. Subdelegar no chefe, substituto, do Departamento de Matemática, Xiao Chuan Cai, ou no seu substituto, e no chefe do
Departamento de Física e Química, Qu Songnan, ou no seu
substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil
patacas);

（三）批准其管轄員工進行超時工作的開支。

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea
anterior é reduzido a metade;

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados.

權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、由二零二二年七月一日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內
所作之行為均被追認。

2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem prejuízo dos poderes de superintendência e avocação da delegante
e do subdelegante.
3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelegados, ou pelos seus substitutos, no âmbito dos poderes ora
subdelegados, entre o dia 1 de Julho de 2022 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

五、本決定自公佈日起生效。
5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

二零二二年八月二十三日澳門大學

Universidade de Macau, aos 23 de Agosto de 2022.
科技學院院長

Xu Chengzhong

（是項刊登費用為 $3,750.00）

社會科學學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及刊
登於二零一九年七月十日第二十八期第二組《澳門特別行政區公
報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第三款作出
本決定：

一、轉授予社會科學學院副院長蔡天驥或其代任人作出下
列行為的職權：

（一）批准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

O Director da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Xu
Chengzhong.
(Custo desta publicação $ 3 750,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo reitor
da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 10 de Julho de
2019, o director da Faculdade de Ciências Sociais decidiu:
1. Subdelegar no subdirector da Faculdade de Ciências Sociais,
Cai Tianji, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos
seguintes actos:
1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;
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（二）批准其管轄的員工進行超時工作；

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;

（三）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os
parâmetros previamente definidos;

需的一切行為；

（四）批准發出其管轄的學生個人檔案的證明書，但有關學
術成績及學籍資料除外；

（五）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件。

4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excepção das informações respeitantes aos resultados académicos e
aos estatutos individuais dos estudantes;
5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do
subdelegante.

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.

四、由二零二二年七月一日起至本通告在《澳門特別行政區

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado,
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelegados,
entre o dia 1 de Julho de 2022 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.

權。

公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內
所作之行為均被追認。

五、本決定自公佈日起生效。

社會科學學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及刊
登於二零一九年七月十日第二十八期第二組《澳門特別行政區公
報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會核准之授權的
第三款作出本決定：

一、轉授予社會科學學院副院長蔡天驥或其代任人作出下
列行為的職權：

（一）批准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單
位的開支，上限為$15,000.00（澳門元壹萬伍仟圓整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, que
foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II
Série, de 10 de Julho de 2019, o director da Faculdade de Ciências
Sociais decidiu:
1. Subdelegar no subdirector da Faculdade de Ciências Sociais,
Cai Tianji, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos
seguintes actos:
1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento
privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil
patacas);
2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea
anterior é reduzido a metade;

（三）批准其管轄員工進行超時工作的開支。

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos
trabalhadores subordinados.

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do
subdelegante.

權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
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四、由二零二二年七月一日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內
所作之行為均被追認。

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado,
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelegados,
entre o dia 1 de Julho de 2022 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.

五、本決定自公佈日起生效。
5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.
二零二二年八月二十四日於澳門大學

Universidade de Macau, aos 24 de Agosto de 2022.

社會科學學院院長

胡偉星

O Director da Faculdade de Ciências Sociais, Hu Weixing.

（是項刊登費用為 $3,624.00）

(Custo desta publicação $ 3 624,00)

交 通 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS
DE TRÁFEGO

三十日告示
Édito de 30 dias
茲公佈，現有前交通事務局第一職階首席特級技術輔導員
歐楊鑌之女兒歐柏儀申請其遺屬之死亡津貼、喪葬津貼及其他
有權利收取的款項，如有人士認為具有權利領取上述津貼及款
項，應自本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天
內，向本局提出申請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異
議，則現申請人之要求將被接納。

二零二二年八月三十一日於交通事務局

局長

林衍新

Faz-se público que tendo Ao Pak I, filha de Ao Ieong Pan,
que foi adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, requerido
os subsídios por morte, de funeral e outros abonos deixados
pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito à percepção dos subsídios e outros abonos acima referidos, requerer
a estes Serviços, no prazo de trinta dias, a contar da data da
publicação do presente édito no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus
direitos, pois que, não havendo impugnação, será resolvida a
pretensão da requerente, findo que seja esse prazo.
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 31
de Agosto de 2022.
O Director dos Serviços, Lam Hin San.

（是項刊登費用為 $1,020.00）

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

房 屋 局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

公 告

Anúncio

[44/2022]

[44/2022]

1. 招標實體：房屋局。
2. 招標方式：公開招標。
3. 招標名稱：取得資訊設備及軟件保養支援服務。
4. 招標標的：
是項招標標的旨在為房屋局提供資訊設備及軟件的保養支

1. Entidade que realiza o concurso: Instituto de Habitação
(IH).
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Designação do concurso: aquisição de serviços de apoio e
manutenção de equipamentos e software informáticos.
4. Objecto do concurso:
O presente concurso destina-se à prestação, ao IH, de serviços de apoio e manutenção de equipamentos e software infor-
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援服務，以及軟件使用權的續期，該服務由二零二三年一月一日
至二零二五年十二月三十一日，為期三年。

5. 投標人的一般條件：

5.1 投標人須在商業及動產登記局已登記及其業務範圍全
部或部分屬於電腦/資訊設備/資訊科技/電腦硬件/軟件的銷售/
安裝/維修/保養的公司；或業務範圍全部或部分屬於電腦/資訊
設備/資訊科技/電腦硬件/軟件的銷售/安裝/維修/保養的自然人
商業企業主；不接納以合作經營合同形式參與競投；

5.2 投標人須於截標日起計，於本澳開業至少五年或以上，
並須經營第5.1款的業務；

5.3 投標人自截標日起計前五年內須曾向本澳公營機構提
供相類似服務且總金額不少於$5,000,000.00（澳門元伍佰萬圓
正），同時每項服務金額不少於$1,500,000.00（澳門元壹佰伍拾
萬圓正）；

5.4 禁止任何可擾亂正常競爭條件之行為或協議，基於該等
行為或協議而遞交之投標書及候選要求，均不獲接納；尤其當2
份或多於2份遞交之投標書出現相同的股東或行政管理機關成
員，相關投標書均不獲接納；

5. 5 每名投標人僅可遞交1份投標書，如遞交多於1份投標
書，所有投標書均不獲接納。公司及其常設代表處被視為同一實
體。

6. 查閱及索取招標案卷：

可於辦公時間內到澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下L舖房
屋局接待處查閱《招標案卷》。如有意投標人欲索取有關《招標
案卷》之影印本，需以現金方式繳付費用$1,000.00（澳門元壹仟
圓正）或透過房屋局網頁（https://w w w.i h m.gov.mo）內免費下
載。

7. 臨時擔保：$330,000.00（澳門元叁拾叁萬圓正），以現金
存款或銀行擔保的方式提供。

8. 交標地點、日期及時間：
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máticos, e de renovação de licenças de utilização de software,
sendo o prazo para a prestação de serviços de 3 anos, desde 1
de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2025.
5. Condições gerais dos concorrentes:
5.1 Podem concorrer ao presente concurso as sociedades
comerciais que se encontrem registadas na Conservatória dos
Registos Comercial e de Bens Móveis, cujo âmbito de actividade, total ou parcial, seja a venda/ a instalação/ a reparação /
a manutenção de computadores/ de equipamento informático/
de tecnologia informática / de hardware de computadores/ de
software de computadores, ou os empresários comerciais, pessoa singular, cujo âmbito de actividade, total ou parcial, seja a
venda/ a instalação/ a reparação / a manutenção de computadores/ de equipamento informático/ de tecnologia informática / de
hardware de computadores/ de software de computadores, não
sendo aceite a participação no concurso através de contrato de
consórcio;
5.2 Os concorrentes devem ter iniciado a sua actividade em
Macau há pelo menos 5 anos, contados até à data limite para
a entrega das propostas, exercendo a actividade referida no
subponto 5.1;
5.3 Os concorrentes devem ter prestado serviços semelhantes
a entidades públicas de Macau nos 5 anos anteriores, contados
até à data limite para a entrega das propostas e o valor total
dos serviços prestados deve ser, no mínimo, de $5 500 000,00
(cinco milhões de patacas), não devendo, simultaneamente, o
valor da cada prestação de serviços ser inferior a $1 500 000,00
(um milhão e quinhentas mil patacas);
5.4 São proibidos todos os actos ou acordos susceptíveis de
falsear as condições normais de concorrência, devendo ser rejeitadas as propostas e candidaturas apresentadas com base em
tais actos ou acordos; especialmente, quando de 2 ou mais propostas apresentadas, constem os mesmos sócios ou membros
do órgão de administração, as propostas em causa devem ser
rejeitadas;
5.5 Cada concorrente só pode submeter uma única proposta;
se submeter mais do que uma proposta, não será aceite nenhuma das propostas desse concorrente. As sociedades e as suas
representações permanentes são consideradas como sendo
uma única entidade.
6. Consulta e obtenção do processo do concurso:
O processo do concurso pode ser consultado na recepção
do IH, sita na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Edifício
Cheng Chong, r/c L, Macau, durante o horário de funcionamento. Caso pretendam obter fotocópias do respectivo processo do concurso, devem pagar, em numerário, o montante
de $1 000,00 (mil patacas) relativo às correspondentes despesas ou podem proceder ao download gratuito na página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).
7. Caução provisória: o valor é de $330 000,00 (trezentas e
trinta mil patacas). A caução provisória é prestada por depósito em numerário ou por garantia bancária.
8. Local, data e hora para a entrega das propostas:

8.1 地點：澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下L舖房屋局接待
處。

8.1 Local: recepção do IH, sita na Estrada do Canal dos
Patos, n.º 220, Edifício Cheng Chong, r/c L, Macau.
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8.2 截止日期及時間：二零二二年九月二十六日（星期一）下
午六時正。

8.2 Data e hora limite: 26 de Setembro de 2022 (segunda-feira), às 18,00 horas.
(A hora limite para a entrega de propostas baseia-se na hora
constante da senha emitida pela máquina de obtenção de
senhas)

（最後截標時間以取籌機取得票號時間作準）
9. 開標地點、日期及時間：

9. Local, data e hora do acto público do concurso:

9.1 地點：澳門鴨涌馬路158號青葱大廈地下H舖。

9.1 Local: Estrada do Canal dos Patos, n.º 158, Edifício
Cheng Chong, r/c H, Macau.

9.2 日期及時間：二零二二年九月二十七日（星期二）上午十

9.2 Data e hora: 27 de Setembro de 2022 (terça-feira), às 10,00
horas.

時正。

10. Critérios de adjudicação:

10. 判給標準﹕
10.1 在符合要求的投標書中，以整份標書的總價格為唯一
考慮，以最低價為優；
10.2 倘若所提交之服務費用明細表內各小計的費用計算有
誤，一律以服務費用明細表各項目及/或副項單價為準；
10.3 倘出現多於一個投標人提供相同之最低價金時，則提
出相同最低價金的投標人或投標人的獲授權人須即場參與15分
鐘的現場競價，並按七月六日第63/85/M號法令之相關規定進行
口頭出價，並以新價金為判給之標準。
11. 其他事項：有關投標申請之細節及注意事項等，詳列於
招標案卷內，而是次招標之最新訊息會於房屋局網頁（ht t p s://
www.ihm.gov.mo）內公佈。
二零二二年八月三十日於房屋局

10.1 De entre as propostas que cumprem os requisitos, é tomado apenas em consideração o preço total da proposta apresentada, dando-se preferência à proposta que ofereça o preço
mais baixo;
10.2 Caso se verifique erro no cálculo da despesa dos sub-totais constantes do mapa apresentado, com a discriminação
da despesa da prestação de serviços, prevalece o preço unitário
de cada item e/ou de cada subitem constante da discriminação
da despesa da prestação de serviços;
10.3 Caso exista mais do que um concorrente que ofereça o
mesmo preço mais baixo, o concorrente ou os procuradores
dos concorrentes que tenham oferecido esse mesmo preço
mais baixo, terão de participar imediatamente numa licitação
verbal, com a duração de 15 minutos, de acordo com as disposições do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, sendo o critério de adjudicação em conformidade com o novo preço.
11. Outros assuntos: os pormenores e quaisquer assuntos a
observar sobre o respectivo concurso encontram-se disponíveis
no processo do concurso. Informações actualizadas sobre o
presente concurso serão publicadas na página electrónica do
IH (http://www.ihm.gov.mo).
Instituto de Habitação, aos 30 de Agosto de 2022.

副局長
（是項刊登費用為 $5,086.00）

郭惠嫻

A Vice-presidente do Instituto, Kuoc Vai Han.
(Custo desta publicação $ 5 086,00)
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公證署公告及其他公告
第 二 公 證 署
2.º CARTÓRIO NOTARIAL
DE MACAU

證 明 書
CERTIFICADO

中華恒福慈善協會（澳門）

ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS
會員

第十二條 ——本 會 執行機 關為 理事
會，負責執行會員大會決議和管理法人。

第四條——凡本澳居民、國內居民或
單位機構，如贊成 本會宗旨及認同本會
章程者，經會長或理事長批准，得成為會
員。

第十三條——理事會由最少三名或以
上單數成員組成，設理事長一人，常務理
事長、副理事長及理事各若干人，每屆任
期三年，可連選連任。

第二章

第五條——會員權利包括：

Associação de Caridade de Hengfu
da China (Macau)

（一）享受本會舉辦一切活動的福利
和權利；

為着公佈之目的，茲證明，透過二零
二二年八月二十五日簽 署的經認證 文 書
設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附
件的章程內。該社團的設立文件和章程已
存檔於本署2022/A S S/M3檔案組內，編
號為176。

（二）有參加本會舉辦的慈善文化交
流聯誼及所有活動的權利；
（三）向 本 會 提出對本 會發 展 的 意
見、要求及建議；
（四）有選舉權及被選舉權。
第六條——會員義務：

中華恒福慈善協會（澳門）

（一）積極參加本會有關的活動；

章程
（二）遵守會章及決議；
第一章
總則
第一 條 ——本 會 中 文名 稱 為“中 華
恒福慈善協會（澳門）”，中文簡稱為“恒
福慈善會”，葡文名稱為“A s s o c i a ç ã o
de Caridade de Hengfu da China
(Macau)”，英文名稱為“China Hengfu
Charity Association (Macao)”。
第二條——本會為一非牟利團體，宗
旨是：
（1）愛國愛澳，倡導關愛互助，團結
本澳市民，關心社會，弘揚中華民族扶貧
救濟的傳統美德。幫助社會上不幸的個人
和困難團體。開展多種形式的社會救助工
作活動。促進澳門和大中華地區的文化交
流，實踐社會服務和慈善工作；
（2）廣泛宣傳現代慈善精神，提高全
社會的慈善意識，促進慈善事業的發展。
開展同國內外的慈善機構和有關部門、團
體及個人的交流與合作，為海內外在澳門
慈善事業者提供服務；
（3）支 援會員依法開展 有利於社會
慈善事業的活動，維護會員合法權益，為
會員提供資訊和服務；
（4）根據本會宗旨和捐贈者的意願，
資助和興辦社會慈善公益事業。
第三條 ——本會會址設在澳門上海
街175號中華總商會大廈12樓E座。

（三）繳納會費；

第十四條——理事會會議每三個月召
開一次。會議在有過半數理事會成員出席
時，方可議決事宜，決議須獲出席成員的
絶對多數贊同票方為有效。
第十五條 ——本會監 察機關為監事
會，負責監察理事會日常會務運作和財政
收支。
第十六條——監事會由最少三名或以
上單數成員組成，設監事長一人，副監事
長及監事若干人，每屆任期三年，可連選
連任。
第十 七條 —— 監事會會議 每三個月
召開一次。會議在有過半數監事會成員出
席時，方可議決事宜，決議須獲出席成員
的絶對多數贊同票方為有效。

（四）維護本會形象和聲譽。

第四章
經費

第三章
組織機關
第七條 ——本會組 織 機關包 括 會員
大會、理事會、監事會。
第八條——本會最高權力機關為會員
大會，由所有會員組成，負責修改會章；
選舉會員大會會長、副會長、秘書長、理事
會和監事會成員；決定會務方針；審查和
批准理事會工作報告。
第九條——會員大會設會長一人，副
會長若干人，秘書長一人，每屆任期三年，
可連選連任。會長對外代表本會。按會務
發展需要，會長可提出聘請榮譽會長、名
譽顧問、名譽會長及顧問。
第十條——會員大會每年舉行一次，
如遇重大或特別事項得召開特別會員大
會。會員大會如法定人數不足，則於超過
召集書上指定時間三十分鐘後作第二次
召集，屆時不論出席人數多寡，會員大會
均可召開會議。
第十 一 條 ——會員大 會之召集 必 須
至少提前八天透過掛號信或簽收之方式
召集，召集 書内須 註 明 會 議 之日期、時
間、地點及議程。

第十八條——本會經費源於會員會費
及各界人士贊助及捐贈，倘有不敷或有特
别需用款時，得由理事會決定籌募之。
第五章
附則
第十九條——本章程之修改權屬於會
員大會，修改章程之決議，須獲四分之三
出席會員之贊同票方視為通過。
第二十 條 ——解散本會或 延長本會
存續期之決議，須獲全體會員四分之三的
贊同票方視為通過。
第二十 一 條 ——本會在不違 反法律
規定及本會章程的原則下，得制定內部規
章。
第二十二條 ——本 章 程 未 規範 之事
宜，概依澳門特別行政區現行法律執行。
二零二二年八月二十五日於第二公證
署
一等助理員 蘇偉昌Sou Wai Cheong
（是項刊登費用為 $2,326.00）

(Custo desta publicação $ 2 326,00)
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第 二 公 證 署
2.º CARTÓRIO NOTARIAL
DE MACAU

證 明 書

4. 積極參與本會會務及支持本會舉
辦之各項活動；
5. 繳納入會費和年費；
6. 會員有參加及退會自由，但已繳納
之會費及基金概不發還。

CERTIFICADO

澳門世界黃氏宗親聯誼會
為着公佈之目的，茲證明，透過二零
二二年八月二十五日簽 署的經認證 文 書
設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附
件的章程內。該社團的設立文件和章程已
存檔於本署2022/A S S/M3檔案組內，編
號為178。
澳門世界黃氏宗親聯誼會
章程
第一章
總則
第一條

第二條
宗旨
本會為非牟利團體。宗旨為擁護愛國
愛澳精神，團結在澳宗親鄉親、促進澳門
及世界各地黃氏宗親。透過澳門作為中心
平台，共建友誼，共同發展。
第三條
會址
本會會址設於澳門渡船街84號時運
大廈A舖，經會員大會決議，會址得遷往
澳門任何地方。
第二章
會員資格、權利及義務
第四條
會員資格
凡贊同本會宗旨的黃氏宗親，願意遵
守本會章程，均可申請加入本會，經理事
會批准，方得成為正式會員。
第五條
會員權利及義務
1. 會員有選舉權及被選舉權；
2. 對本會各項工作提出意見及建議；
3. 遵 守 本 會 章 程 及 本 會 各 機 關 之
決議；

3. 理事會可根據會務發展需要，敦聘
社會人士擔任榮譽會長、名譽會長、名譽
顧問、顧問等職務。
4. 理事會會議每年舉行一次，由理事
長負責召集及主持。會議在過半數理事會
成員出席時，方可議決事宜，決議須獲出
席成員的絕多數贊同票方為有效。

第六條
本會章程之違反
經理事會之決議及會長之批准，凡違
反本會章程或破壞本會名譽之會員得被
取消會員資格，其所繳交之各項費用概不
發還。
第三章
組織機關
第七條
組織機關
本會的組織機關為會員大會、理事會
及監事會。

第十條
監事會
1. 監事會為本會監察機關，負責監察
理事會日常會務運作和財政收支。
2. 監事會由最少三人或以上單數成
員組成，設監事長一人、副監事長、監事各
若干人，任期三年，連選得連任。
3. 監事會會議每年舉行一次，由監事
長負責召集及主持。會議在過半數監事會
成員出席時，方可議決事宜，決議須獲出
席成員的絕多數贊同票方為有效。
第十一條

名稱
本會中文名稱為澳門世界黃氏宗親
聯誼會（以下簡稱“本會”）。
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第八條
會員大會
1. 會員大會由所有會員組成，為本會
最高權力機關。負責修改本會章程；選舉
會員大會會長、副會長、秘書和理事會、
監事會成員；決定會務方針；審查和批准
理事會工作報告。
2. 會員大會主席團由會長一人、副會
長、秘書各若干名組成，任期三年，連選
得 連任。會長 全面 掌 握 會務，副 會長協
助 會長 處理會務，如會長缺 席由副會長
代替。
3. 會員大會每年召開一次，會議召集
書於會議舉行前八天以掛號信或簽收方
式發出，需載明會議之日期、時間、地點
及議程，會議須有不少於二分一有選舉權
之會員出席，倘出席人數少於法定人數，
大會須延遲半小時作第二次召集，屆時不
論出席人數多寡，均可作出決議，但法律
另有規定除外。

簽署方式
本會所有行為、合約及文件須由會長
一人簽 署或理事長及秘書長二人聯名簽
署，並加蓋本會印章，方為有效。
第四章
經費
第十二條
入會費及年費
本會會員須繳交入會費及年費。理事
會得調整入會費及年費之金額。
第十三條
經費
本會經費源於會員入會費和年費，以
及由本會成員和社會各界熱 心人士、企
業、政府及有關機構贊助，本會之收益可
作為日常辦公經費和會務活動經費等。

4. 修改本會章程之決議，須獲出席會
員四分之三的贊同票；解散本會的決議，
須獲全體會員四分之三的贊同票。

第五章

第九條

第十四條

理事會

解釋章程

1. 理事會為本會的行政管理機關，負
責執行會員大會決議和管理法人。
2. 理事會由最少五人或以上單數成
員組成，設理事長一人、副理事長、秘書
長、常務理事、理事各若干人，任期三年，
連選得連任。

附則

本章程之解釋權屬會員大會。
第十五條
適用法律
本章程所未規範事宜，一概依澳門現
行法律執行。
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二零二二年八月二十五日於第二公證
署

第二章
會員

一等助理員 蘇偉昌Sou Wai Cheong
（是項刊登費用為 $2,585.00）

(Custo desta publicação $ 2 585,00)

第 二 公 證 署
2.º CARTÓRIO NOTARIAL
DE MACAU

證 明 書
CERTIFICADO

第四條
會員資格
凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，
均可申請為本會會員。經本會理事會批准
後，便可成為會員。

（三）理事會 會 議 每 四 個月召開 一
次。會議在有過半數理事會成員出席時，
方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對
多數贊同票方為有效。

第五條

第九條

會員權利及義務

監事會

（一）會員有選舉權及被選舉權，享
有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（一）本會監察機關為監事會，負責
監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）會員有遵守會章和決議，以及
繳交會費的義務。

（二）監事會由最少三名或以上單數
成員組成，設監事長一名、副監事長及監
事各若干名。每屆任期為三年，可連選連
任。

澳門金蓮花國際電影學會
Sociedade de Filme Internacional
de Lótus Dourado de Macau

為着公佈之目的，茲證明，透過二零
二二年八月二十五日簽 署的經認證 文 書
設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附
件的章程內。該社團的設立文件和章程已
存檔於本署2022/A S S/M3檔案組內，編
號為177。

（二）理事會由最少三名或以上單數
成 員 組 成，設 理事長 一名、副 理事長 及
理事各若干名、秘書一名。每屆任期為三
年，可連選連任。

第三章
組織機關
第六條
機關

（三）監事會 會 議 每 四 個月召開 一
次。會議在有過半數監事會成員出席時，
方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對
多數贊同票方為有效。

本會組織機關包括會員大會、理事會
及監事會。

第四章
附則

第七條
澳門金蓮花國際電影學會
章程
第一章
總則
第一條
名稱
本 會中 文名稱 為“澳 門金 蓮 花 國 際
電影學會”，葡文名稱為“So c iedade de
Filme Internacional de Lótus Dourado
de Macau”，英文名稱為“Macau Golden
Lotus International Film Society”。

第二條
宗旨
本會為非牟利組織，宗旨是秉持愛國
愛澳，擁護「一國兩制」的精神，為澳門電
影範疇的業界人士、企業及社團之間搭建
溝通橋樑，促進澳門電影文化創意方面的
發展，加強相互交流聯繫，以達到讓澳門
電影業界走向世界及可持續發展。

（一）本 會最 高 權 力 機 關 為 會員 大
會，負責修改會章；選舉會員大會主席、
副主席、秘書和理事會、監事會成員；決
定會務 方針；審查和批准理事會工作報
告。
（二）會員大會設主席一名、副主席
兩名及秘書一名。每屆任期為三年，可連
選連任。
（三）會員大會每年舉行一次，由理
事會依法召開，至少提前八天透過掛號信
或簽收之方式召集，通知書內須註明會議
之日期、時間、地點和議程，如遇重大或
特別事項，亦得由理事會或不少於五分之
一會員以正當理由提出要求，而召開特別
會員大會。

本會會址設於澳門宋玉生廣場159 207號光輝集團商業中心大廈21樓A B C
座。

經費
本會經費源於會員會費及各界人士資
助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事
會決定籌募之。
二零二二年八月二十五日於第二公證
署
一等助理員 蘇偉昌Sou Wai Cheong
（是項刊登費用為 $2,129.00）

(Custo desta publicação $ 2 129,00)

第 二 公 證 署

（四）會員大會經第一次召集後，須
最少有一半會員出席，方可議決；倘出席
人數不足一半，經第二次召集後，不論出
席會員人數多寡，均可議決事宜。

2.º CARTÓRIO NOTARIAL
DE MACAU

（五）修改本會章程之決議，須獲出
席會員四分之三的贊同票；解散本會的決
議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

CERTIFICADO

第三條
會址

第十條

會員大會

第八條
理事會
（一）本會執行機關為理事會，負責
執行會員大會決議和日常具體會務。

證 明 書

星恩音樂曲藝文化協會
為着公佈之目的，茲證明，透過二零
二二年八月二十六日簽 署的經認證 文書
設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附
件的章程內。該社團的設立文件和章程已
存檔於本署2022/A S S/M3檔案組內，編
號為179。
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星恩音樂曲藝文化協會
章程

（2）遵守本會章程及各項決議；

第四章
經費

（3）積極參加本會的各項活動。

第一章
總則
第一條

第十一條
經費

第三章
組織機關

名稱

第七條

本會中文名稱為“星恩音樂曲藝文化
協會”。

機關
本會組織機關包括會員大會、理事會
及監事會。

本會經費源於會員會費及各界人士贊
助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事
會決定籌募之。
二零二二年八月二十六日於第二公證
署

第二條

一等助理員 蘇偉昌Sou Wai Cheong

會址

第八條

本會會址設於澳門俾利喇街123號珍
興樓2樓H。

會員大會

第三條
宗旨
本會為非牟利團體，宗旨為：
（1）團結澳門各行業愛好歌唱人士，
促進澳門歌唱水平的發展，推動各區與人
際關係的聯繫。
（2）關 注 民 生，服 務 社 群，支 持 公
益，參與社會各項活動。

第二章
會員
第四條
會員資格
任 何愛 好歌唱人士或經常參與本會
活動演出者，經申請及由理事會批准後，
可成為會員。

（一）會員大 會由所有會員組成，為
本會最高權力機關，負責修改會章；選舉
會員大會會長、副會長和理事會、監事會
成員；決定會務方針；審查和批准理事會
工作報告。

會員的權利
會員的權利如下：
（1）有選舉權及被選舉權；
（2）參加會員大會及表決；

私 人 公 證 員
CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

（二）會員大會設會長一名、副會長
若干名。每屆任期為三年，可連選連任。
候任會長 須曾任本會理、監事或 以 上職
務。
（三）會員大會每年舉行一次，至少
提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，
通知書內須註明會議之日期、時間、地點
和議程，如遇重大或特別事項得召開特別
會員大會。會員大會須至少半數會員出席
才可進行會議，若不足法定人數，會議延
遲半小時作第二次召集，屆時不論多少會
員出席，均得議決事宜。
（四）修改本會章程之決議，須獲出
席會員四分之三的贊同票；解散本會的決
議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第九條
第五條

（是項刊登費用為 $2,129.00）

(Custo desta publicação $ 2 129,00)

理事會
（一）理 事會 為 本 會 的 行 政 管 理 機
關，負責執行會員大會決議和管理法人。

證 明 書
CERTIFICADO

«Associação de Cultura e Artes da
Grande Baía» em chinês, “大灣區文化
藝術協會”, e em inglês, «Greater Bay
Area Culture and Arts Association»,
abreviadamente em inglês,
«GBACAA»
Certifico que desde 24 de Agosto de 2022
e sob o n.º 9 do maço n.º 1 do ano de 2022,
respeitante a associações e fundações, se
acham arquivados neste Cartório os respectivos estatutos, em virtude da constituição
da Associação identificada em epígrafe.
Está conforme o original e tem 7 (sete)
folhas.

大灣區文化藝術協會

（二）理事會由最少三名或以上單數
成員組成，設理事長、副理事長各一名，
理事若干名。每屆任期為三年，可連選連
任。

第一章
總則

（3）按照本會的章程，請求召開會員
大會；

第一條——會名
第十條

（4）參與本會的一切活動及享有本
會提供的各項福利。

監事會
（一）監事會為本會監察機關，負責
監察理事會日常會務運作和財政收支。

第六條
會員的義務
（1）貫徹本會宗旨，促進會務發展及
維護本會聲譽；

（二）監事會由最少三名或以上單數
成員組成，設監事長、副監事長各一名，
監事若干名。每屆任期為三年，可連選連
任。

（一）中文名稱：大灣區文化藝術協
會。
（二）葡 文名稱：A s s o c i a ç ã o d e
Cultura e Artes da Grande Baía。
（三）英文名稱：Greater Bay Area
Culture and Arts Association，英文簡
稱：GBACAA
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第二條——宗旨

（三）積極參加本會各項活動，關心
本會工作和大灣區文化藝術的發展；

（七）修改章程的決議，須獲出席會
員四分之三之贊同票。

（四）向本會反映情況，提供有關資
料、資訊；

（八）解散法人或延長法人存續期之
決議，須獲全體會員四分之三之贊同票。

本會為澳門特別行政區非牟利團體
（一）加強本澳與大灣區城市之文化
藝術以及產業溝通並團結業界。
（二）為推動大灣區文化藝術之發展
提供更高社會參與度，以配合大灣區各城
市一同之文化藝術的應用以及社會價值。
（三）提供交流平台並促進本澳大灣
區的交流，讓大灣區文化藝術能與其他國
家及地區接軌。

（五）維護本會的合法權及良好社會
形象；
（六）團結及促進會員和地區間合作
與交流；
（七）按規定交納會費。
第八條——開除會籍

（四）推動粵港澳大灣區文化藝術的
保護及發展，共同研究、促進及弘揚大灣
區文化藝術事業。
第三條——會址
會址設於澳門南灣大馬路619號時代
商業中心8樓J室，經理事會批准，本會會
址可遷至澳門任何其他地方。

（一）違反本會章程之規定，作出嚴
重損害本會聲譽及利益之行為者；
（二）違反國家及特區有關法律、法
規、被剝奪公民權利或受到其他嚴厲制裁
者；

第四條——本會會員分個人會員和單
位會員。
第五條——會員入會的申辦程序
凡認同本會宗旨的本澳、中國內地或
其他國家地區對大灣區文化藝術有興趣
之人士，入會需由本人填寫入會申請表，
申請入會並經理事會審核通過後可成為
會員。
第六條——會員權利
（一）享有本會的選舉權，被選舉權
和表決權；

（四）有權向本會反映本人或其他會
員的意見和要求；
（五）優 先 取得 有關 資 料和獲 得服
務；
（六）入會自願，退會自由。
第七條——會員義務
（一）遵守本會章程，維護本會的合
法權益；
（二）執行本會的決議，努力完成本
會所委託的工作；

（二）出任理事長、副理事長及理事
職務的會員由會員大會選出。
（三）理事會在多數成員出席時方可
議決，如表決票數相同，則以理事長所作
之票為決定票。
第十二條——監事會
（一）監事會是本會監督行政管理機
關，負責監督行政機關運作，成員由三名
或以上之單數組成，包括監事長一名、副
監事長若干名及監事若干名。

第三章

（二）出任監事長、副監事長及監事
職務的會員由會員大會選出。

組織
第九條——任期
本會設有會員會、理事會及監事會機
關，獲選為機關成員者，任期為三年，可
連選連任。
第十條——會員大會
（一）會員大會為最高權力機關，決
定本會會務，選舉會員大會主席、理監事
會及修改會章。
（二）會員大會每年召開一次常年會
議，討論及通 過理 監事會所提交工作報
告、年度帳目。

（二）參加本會的各項活動；
（三）對本會工作有批評、建議權和
監督權；

（一）理事會是本會行政管理機關，
負責執行會員大會決議及處理日常會務，
成員由三名或以上之單數組成，包括理事
長一名、副理事長若干名、理事若干名。

（三）開除會員資格須經理事會通過
及會員大會議決確認。

第二章
會員

第十一條——理事會

第四章
經費
第十三條——收入
本會經費源於會員費、接受社會和政
府之資助及其他合法收入。
第十四條——會費
（一）會費的額度和交納方法由理事
會規定。
（二）本會對已繳交之會費及捐款均
不予退還。

（三）會員大會應由行政管理機關按
章程所定之條件進行召集，亦得按民法典
規定進行召開。

第五章

（四）會員大會之召集須最少提前八
日以掛號信方式為之，或最少提前八日透
過簽收之方而為之，召集書內應指出會議
之日期、時間、地點及議程。

第十五條——本會章程之解釋權屬會
員大會；本會章程由會員大會通過之日起
生效，若有未盡善之處，由會員大會討論
通過修訂。

（五）屬首次召集之會員大會會議，
須過半數會員出席方可議決，否則會議順
延半小時召開，屆時任何決議需出席會員
之絕對多數通過，但法律規定特定多數除
外。

第十六條——本章程所未規範事宜，
概依澳門現行法律執行。

（六）倘會員未能參加會議，可委託
其他會員代表出席，有關委託須以書面為
之。

附則

私人公證員

李奕豪

Cartório Privado, em Macau, aos 24 de
Agosto de 2022. — O Notário, Pedro Leal.
（是項刊登費用為 $3,071.00）

(Custo desta publicação $ 3 071,00)
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私 人 公 證 員
CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

第二章
會員
第四條

證 明 書

會員資格

CERTIFICADO

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，
均可申請為本會會員。經本會理事會批准
後便可成為會員。

元宇宙藝術協會
Associação de Arte Metaverso

為 着公 佈 之目的，茲 證 明 透 過 二零
二二年八月二十六日於本 私 人公證署所
簽署的經認證文書設立了上述社團，其宗
旨及住所均 載於附件的章程內。該社團
的設立文件和章程已存檔於本私人公證
署“2 0 22年社團及財團文件檔案組”第
1/2022檔案組內，編號為30，章程條文內
容載於附件。
Certifico, para efeitos de publicação,
que foi constituída por documento autenticado assinado neste Cartório, no dia 26
de Agosto de 2022, uma associação com a
denominação em epígrafe, cujos objecto e
sede constam do estatuto em anexo, sendo
acto constitutivo e estatuto arquivados neste Cartório no maço de documentos de associações e de instituição de fundações do
ano 2022, número 1/2022 sob o documento
número 30.
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（三）監事會議每三個月召開一次。
會議在有過半數監事會成員出席時；方可
議決事宜，決議須獲出席成員的絶對多數
贊同票方為有效。

第九條
監事會
（一）本會監察機關為監事會，負責
監察理事會日常會務運作和財政收支。

第五條
會員權利及義務
（一）會員有選舉權及被選舉權；享
有本會舉辦一切活動和福利的權利。
（二）會員有遵守會章和決議，以及
繳交會費的義務。

（二）監事會由最少三名或以上單數
成員組成，設監事長、副監事長及監事各
一名。每屆任期為三年，可連選連任。
（三）監事會議每三個月召開一次。
會議在有過半數監事會成員出席時，方可
議決事宜，決議須獲出席成員的絶對多數
贊同票方為有效。

第三章
組織機關
第六條
機關
本 會組 織 機 關 包 括 會員 大 會、理事
會、監事會。
第七條

第四章
經費
第十條
經費
本會經費源於會員會費及各界人士贊
助，倘有不敷或特別需用款時；得由理事
會決定籌募之。

會員大會
二零二二年八月二十六日於澳門
（一）本 會最 高 權 力 機 關 為 會員 大
會，負責制定或修改會章；選舉會員大會
主席、副主席、秘書和理事會、監事會成
員；決定會務方針；審查和批准理事會工
作報告。

Cartório Privado, em Macau, aos 26 de
Agosto de 2022. — O Notário, Mak Heng IP.

總則

（二）會員大會設主席、副主席及秘
書各一名。每屆任期為三年，可連選連任。

(Custo desta publicação $ 2 181,00)

第一條

（三）會員大會每年舉行一次，至少
提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，
通知書內須註明會議之日期、時間、地點
和議程，如遇重大或特別事項得召開特別
會員大會。

元宇宙藝術協會
章程
第一章

名稱
本 會 中 文 名 稱 為“ 元 宇 宙 藝 術 協
會”，葡文名稱為“A ssoc iação de A r te
Met aver s o”，英文名稱為“Met aver s e
Art Association”。

第二條
宗旨
本會宗旨為團結對藝術有修養或有
興趣的人士，透過互聯網及新技術等形式
來推廣藝術文化；促進藝術界等人士的交
流及合作。

第三條

（四）修改本會章程之決議，須獲出
席會員四分之三的贊同票；解散本會的決
議，須獲全體會員四分之三的贊同票。
（五）本會在不違反法律規定及本會
章程的原則下，得制定本會內部規章。內
部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會
員大會。
第八條
理事會
（一）本會執行機關為理事會，負責
執行會員大會決議和日常具體會務。

會址
本會會址設於澳門宋玉生廣場322362號誠豐商業中心15樓M座。

（二）理事會由最少三名或以上單數
成員組成，設理事長、副理事長及理事各
一名。每屆任期為三年，可連選連任。

私人公證員

麥興業

（是項刊登費用為 $2,181.00）

私 人 公 證 員
CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

證 明 書
CERTIFICADO
«Associação de China (Macau) e
Intercâmbio Multicultural» , em
chinês,“中華（澳門）與多元文化
交流協會”, e em inglês «China
(Macau) and Multicultural Exchange
Association»
Certifico que desde 30 de Agosto de 2022
e sob o n.º 11 do maço n.º 1 do ano de 2022,
respeitante a associações e fundações, se
acham arquivados neste Cartório os respectivos estatutos, em virtude da constituição
da Associação identificada em epígrafe.

N.º 36 — 7-9-2022
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Está conforme o original e tem 9 (nove)
folhas.

三、會員有退出本會的自由，但須向
理事會作出書面通知。
第六條——會員權利

中華（澳門）與多元文化交流協會

一、參加會員大會；

章程

二、選舉權及被選舉權；

第一章
總則

第二條——住所及辦事處
本會設於澳門宋玉生廣場181-187號
光輝商業中心14樓J室，可根據需要設立
辦事處。經理事會批准，本會會址可遷至
澳門任何其他地方。
第三條——宗旨
本會宗旨為“立足澳門，發揮澳門在
東西方 文化 交流中的 橋 樑作用，推 動中
華文化 與多元 文化的交流 互 動，助力澳
門“以中華文化為主流、多元文化並存的
交流合作基地”建設；宣傳推廣以中華節
慶、民俗、心願為主要形式的中華文化走
向世界，特別是與亞洲和一帶一路各國的
瞭解和溝通；促進中華民族的融和，增強
中華民族的凝聚力。”

二、選舉理事會、監事會之成員；
五、退出本會。
第七條——會員義務

二、推動本會會務開展；
三、參與、支持及協助本會舉辦之各
項活動；
四、按時繳納會費及其他應付費用；
五、不得作出任何有損本會聲譽的行
動。
第八條——處分
凡違反本會章程、內部規章之條款及
參與損害本會聲譽或利益活動的會員將
由理事會作出處分。

五、通過翌年度的活動計劃及預算。
第十二條——理事會
一、理事會成員由會員大會選出，成
員人數不確定，其總數目必須為單數；
二、理事會設理事長一名、副理事長
及理事若干人，司庫及秘書長各一名；任
期均為三年，得連選連任。
三、理事會負責處理本會日常會務。
第十三條——理事會職權
一、執行會員大會決議；
二、主持及處理各項會務工作；

第三章
組織機構
第九條——組織架構

三、監事會。
第十條——會員大會

（二）舉辦或參加符合宗旨要求的研
討會、講座、參觀訪問、推廣等活動；

一、會員大會為本會最高權力機構，
由會員大會主席團主持工作。

（三）接受個人、社團、政府部門的委
託，承擔、組織與宗旨相符的研究任務和
各項交流活動。

二、會員 大 會每 年召 開 一次 平常 會
議；在必要的情況下應理事會或不少於五
分之一會員以正當目的提出之要求，亦得
召開特別會議。

第二章

三、會員大會主席團設會長一名、副
會長 若 干名，任 期 均 為 三年，得 連 選 連
任。

二、凡認同本會宗旨及願意遵守本會
章程的自然人，填妥入會表格及繳納會費
後，均可成為會員；

四、決定本會會務方針及作出相應決
議；

二、理事會；

一、本會會員以個人身份參加；

三、審議理事會的工作報告和財務報
告，以及監事會的相關意見書；

一、遵守 本 會 章 程 並執行本 會的 決
議；

本會主要從事以下活動：

第五條——會員

第十一條——會員大會職權
一、修改本會章程及內部規章；

一、會員大會；

會員

（2）召集通知書內可訂定若第一次召
集的時間已屆，法定人數不足，則於半小
時後視為第二次召集，屆時則不論出席之
會員人數多少均視為有效進行會議。

四、參與本會舉辦的一切活動；

第四條——活動

（一）開展符合宗旨要求的文化交流
和聯繫；

（1）第一次召集時，有最少一半會員
出席，才能作出任何決議；

三、對本會會務提建議及意見；

第一條——名稱，性質及期限
本會名稱為“中華（澳門）與多元文
化交流協會”，葡文名稱：“A s s o c i a ç ão
d e C h i n a (M a c a u) e I n t e r c â m b i o
M u l t i c u l t u r a l”，英文名稱：“C h i n a
(Macau) and Multicultural Exchange
Association”（以下簡稱“本會”），屬具
有法人地位的非牟利社團，受本章程及澳
門現行有關法律條款管轄；其存續不設期
限。
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三、向會員大會提交工作報告；
四、聘請港澳與國內以及國際上有卓
越貢獻人士、社會知名人士或權威專業人
士擔任榮譽會長、名譽會長、名譽顧問、
名譽學術顧問、名譽會員、顧問、學術顧
問、特約研究員、法律顧問等；
五、在法庭內外代表本會；
六、根據工作需要，決定設立專門委
員會及工作機構，並任免其領導成員；
七、除本章程規定的其他權限外，理
事會亦負責本會日常行政事務。
第十四條——本會的簽名方式
關於具 法律效力之行為及 屬於私 文
書或公文書的文件，由會長或理事長或其
授權人之任何一名簽名有效，但不妨礙理
事會可議決指定之簽署方式。
第十五條——監事會

四、會員大會由會長負責主持；若會
長不能視事時，由副會長代任。

一、監事會由大會選出，成員人數不
確定，其數目必須為單數；

五、召集須以掛號信或透過簽收方式
提前至少八天通知會員，該召集書內應註
明會議召開的日期、時間、地點和議程。

二、監事會設監事長一名、副監事長
及監事若干人，任期均為三年，得連選連
任。
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第十六條

澳門青年街舞協會

第十六條——監事會職權
一、監察會員大會的決議的執行；監
督理事會的運作及查核本會之財產；
二、監督各項會務工作的進展；就其
監察活動編制年度報告；
三、向會員大會報告工作。

（理事會職能）

修改章程

理事會之職能如下：

第一條
（會名及會址）

a）管理本會；

一、保持不變。

b）提交年度管理報告；

二、本會會址設於澳門涌河新街47號
建華大廈第三座5樓C。經會員大會決議，
會址得遷往澳門任何地方。

第四章
經費

d）執行會員大會決議；

二零二二年八月三十一日於第一公證署

第十七條——經費來源

公證員

本會之收入包括以下各項：

(Custo desta publicação $ 394,00)

二、本會獲得之津貼、捐贈、遺產、遺
贈及出資；
三、公共或私人實體給予之津貼或資
助；

五、其他合法收益。
第五章
附則
第十八條——一、修改本會章程之決
議，須獲出席會員四分之三之贊同票。
二、解散本會之決議，須獲全體會員
四分之三之贊同票。
三、本章程的解釋權屬於理事會。
四、本章程未規範事宜，概依澳門現
行法律執行。

g）決定入會基金和會費金額；

第十八條-A

CERTIFICADO

（代表本會之方式）

澳門菜農合群社

（一）除本章程規定的權限外，一般
事務由會長對外代表本會。

為 公 佈 的目的，茲 證 明上 述 社 團 於
二零二 二年九月二日簽 署 修改 章 程，其
修改文件和章程已存檔於本私人公證署
5/2022-A號“社團及財團存檔文件檔案
組”編號4，有關章程之修改文本內容載
於附件。
修改後章程條文如下：
第十一條

Cartório Privado, em Macau, aos 30 de
Agosto de 2022. — O Notário, Pedro Leal.

會員大會之職能為：
a）通過及修改本會章程；
b）選舉會長、副會長、秘書長、副秘
書長及秘書；
c）選舉理事會及監事會成員；
d）決定本會會務方針；

第 一 公 證 署
證 明
澳門青年街舞協會
為着公佈之目的，茲證明上述社團的
修改章程 文本自二零二二年八月三十 一
日，存 放 於本 署的社團及財團存 檔文件
內，檔案組3號142/2022。

（二）關 於具 法 律效 力之行為及 文
件，由會長或理事長簽名代表本會，但不
妨礙理事會可議決指定文件之簽署方式。
第二十二條
（入會費及年費）

李奕豪

(Custo desta publicação $ 3 373,00)

h) 履 行 法 律及 章 程 所 載 的 其他 義
務。

證 明 書

（職能）

（是項刊登費用為 $3,373.00）

f）由常務理事會提出的任命名單，經
理事會通過，可聘請對本會有貢獻之人士
擔任本會的名譽會長、名譽顧問、法律顧
問、教育顧問及醫療顧問；

私 人 公 證 員
CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

四、本身財產及資本之收益；

e）召開會員大會；

梁潔歡

（是項刊登費用為 $394.00）

一、會員之會費及捐獻；

私人公證員

c）在法院內外代表本會，或指定另一
人作代表；

e）審議及通過理事會提交之工作報
告和財務報告，及監事會之意見。
第十二條
（會員大會主席團）
會員大會主席團由以下人員組成：會
長一人、副會長若干人、秘書長一人、副秘
書長一人、秘書若干人。

印 務 局

Imprensa Oficial

本會會員應繳費如下：
1. 入會時繳交基金。
2. 每年依時繳納會費。
3. 凡入會滿三十年，連續性每年按時
繳交會費者，獲豁免繳交會費，可成為永
久會員，去世後其家屬可領取帛金。
4. 2002年1月1日之後入會的會員不得
領取帛金。
5. 團體會員每年須繳交會費澳門幣
貳佰元 正，並不得 享 有個人會員同等 福
利。
二零二二年九月二日於澳門
私人公證員

鄺玉球

（是項刊登費用為 $1,301.00）

(Custo desta publicação $ 1 301,00)

