
澳門特別行政區政府  

GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU 

經濟及科技發展局  

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓ GICO 
 

發明專利註冊申請書  

PEDIDO DE REGISTO DE PATENTE DE INVENÇÃO 
 

申請人 REQUERENTE 

姓名 / 名稱： 

Nome / Denominação： 

國籍： 

Nacionalidade： 

電話： 

Tel.： 

電郵： 

E-mail： 

住址 / 地址： 

Domicílio / Sede： 

經營行業： 

Actividade： 

□ 商業 

   Comercial 

□ 工業 

   Industrial 

□ 其他 

   Outras ________________________________________________ 

受託律師 / 受託人 ADVOGADO CONSTITUÍDO / MANDATÁRIO 

姓名 / 名稱： 

Nome / Denominação： 

聯絡地址： 

Endereço： 

電話： 

Tel.： 

傳真： 

Fax： 

電郵： 

E-mail： 

發明專利的名稱 / 標題 TÍTULO / EPÍGRAFE DE PATENTE DE INVENÇÃO 

 

發明人 INVENTOR（姓名及居住國家/地區 NOME E PAÍS / TERRITÓ RIO DE RESIDÊNCIA） 

 

要求優先權聲明 DECLARAÇÃO DE REIVINDICAÇÃO 

DE PRIORIDADE 
不可對抗的公開 DIVULGAÇÕ ES NÃO OPONÍVEIS 

申請國家/地區 
País/território do 

pedido 

申請日期 
Data do pedido 

(年 Ano /月 Mês /日 Dia) 

申請編號 
N.o do pedido 

陳述 Exposição： 

   首次公開日期 
Data da primeira 

divulgação 

比賽/展覽/交易會開始日期 
Data do começo de 

concurso / exposição / feira 

比賽/展覽/交易會名稱及地點 
Nome e local de 

concurso / exposição / feira 
   

生物保藏 DEPÓ SITO DE MATÉRIA BIOLÓ GICA 

保藏機構名稱 Nome da instituição do depósito： 

保藏機構地址 Sede da instituição do depósito： 

保藏日期 Data do depósito (年Ano /月Mês /日Dia) 

 

保藏編號 N.º do depósito 分類命名 Classificação 

分案申請 PEDIDO DIVISÍVEL 

原案申請號 N.º do pedido inicial 

 

原案申請日期 Data do pedido inicial（年Ano / 月Mês / 日Dia） 

 

附件 DOCUMENTOS ANEXOS 

□ 本申請續頁 Folha(s) de continuação do pedido _______________ 

□ 授權書 Procuração 

□ 發明專利摘要 Resumo da patente de invenção 

□ 說明書 Descrição 

□ 說明書的附圖 Desenho da descrição 

□ 權利要求書 Reivindicação 

□ 優先權文件 Documento de prioridade 

□ 優先權文件的譯本 Tradução do documento de prioridade 

□ 反對公開身份的聲明書 Declaração pelo qual o inventor se opõe à 

divulgação da sua identidade 

□ 其他 Outros _____________________________________________ 

申請人/受託律師/受託人 Requerente / Advogado constituído / Mandatário： 
 
 

簽署 Assinatura ________________________________________________________ 

費用 TAXAS 

 

ECO-060 



澳門特別行政區政府  

GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU 

經濟及科技發展局  

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓ GICO 
 

專利權的簡要聲明  

DECLARAÇÃO SUMÁRIA SOBRE DIREITO À PATENTE 

 

發明專利 / 實用專利註冊申請編號 N.° do Pedido de Registo de Patente de Invenção / Patente de Utilidade 

 

申請人擁有專利權的依據 Base para o Direito de Patente do Requerente 

□ 透過繼承 Em virtude da sucessão 

□ 透過勞動合同 Em virtude do contrato de trabalho 

□ 透過轉讓 Em virtude da transferência 

□ 申請人委託發明 Invenção realizada por incumbência do requerente 

□ 其他 Outros_______________________________________________________________________________________________________________ 

申請人/受託律師/受託人 Requerente / Advogado constituído / Mandatário： 

 

 

簽署 Assinatura __________________________________________________ 

 

註：申請人非為發明人或唯一發明人時填寫。 

Observação: Preencha quando o requerente não for o inventor ou o único inventor. 
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