RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

Exercício de 1 de Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005

A Direcção eleita em Assembleia Geral Ordinária de 28 de Setembro de 2004 vem
apresentar o seu relatório do Exercício de 1 de Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de
2005

I – Relações da ACPI com a FICPI – Fédération Internationale des Conseils
en Propriété Industrielle

De 29 de Abril a 4 de Maio de 2005 realizou-se em Seoul, o Comité Executivo da
FICPI tendo, nos termos estatutários, a representação da Associação sido assegurada
pelo Dr. Gonçalo de Sampaio.

A Direcção procedeu à distribuição das resoluções aprovadas nos referidos
Comités Executivos, tendo disponibilizado, a quem manifestasse interesse, o acesso a
todos os documentos aí discutidos.

Também o INPI foi devidamente informado das várias resoluções aprovadas nos
referidos Comités Executivos.

De salientar que a representação da Associação nos Comités Executivos da FICPI
não implica qualquer encargo para a Associação, uma vez que as respectivas despesas
ficam a cargo dos representantes.

Os pedidos de admissão individual na FICPI, como previsto, foram, sempre que
remetidos, distribuídos pelos membros para comentários.

Durante este Comité Executivo foi formalmente confirmada a realização do
próximo Comité Executivo e Forum, em Lisboa. Assim, nesta reunião foram mantidas
diversas reuniões com o Bureau da FICPI, no sentido de ultimar a organização dos
referidos eventos.

De 30 de Outubro a 2 de Novembro realizou-se em Lisboa o Comité Executivo, o
Comité Executivo da FICPI.

Logo de seguida, entre os dias 2 e 5 de Novembro, realizou-se, também em
Lisboa, o 9º Open Forum da FICPI.

Ambos estes eventos constituíram um assinalável êxito, tendo estado presentes
.............. conferencistas, representado ................. Países.

II – ACTIVIDADES DA ACPI

1. Sempre que oportuno, a ACPI manifestou ao INPI a sua posição relativa a
assuntos específicos, discutidos a nível nacional, comunitário e internacional. Neste
âmbito, destaque para abertura de concurso para Agente Oficial da Propriedade
Industrial, bem como para a posição da FICPI no que se refere a “Protection of Spare
Parts”.

2. Mantiveram-se os contactos regulares entre a Direcção do INPI e da ACPI para
discussão de assuntos de interesse para a Profissão.

3. No âmbito de um programa de debates que a Direcção decidiu levar a cabo,
realizou-se no dia 15 de Março de 2005, no Grémio Literário, uma Mesa redonda
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subordinada ao tema “CONTRAFAÇÃO”, que foi bastante concorrida, tendo contado
com a participação de representantes da Direcção-Geral das Alfândegas e do IGAE.

4. A Associação foi representada pelo Secretário da Direcção numa reunião da
CNIPA – Committee of National Institutes of Intellectual Property Attorneys, em
Munique no dia 26 de Novembro de 2005, na qual foram discutidos diversos assuntos
de interesse para a profissão.

5. Em representação da Associação, o Secretário, participou, como orador, num
Seminário organizado pelo GAPI do Taguspark, subordinado ao tema “As bases de
dados e a propriedade intelectual”.

6. Em Dezembro, realizou-se, mais uma vez, o jantar de Natal da nossa
Associação. Este ano repetiu-se o local do ano anterior, o Grémio Literário, tendo
proporcionado mais um momento de convívio informal entre os membros da
associação.

7. Foram atempadamente cumpridas as obrigações relativamente às quotizações,
como Grupo Nacional, na FICPI.

8. Durante o exercício de 2004, deixaram de ser membros desta Associação o Dr.
............., o ............... ., o .............. e ............. Entrou como membro o ......................,
sendo que no fim do exercício de 2005, a nossa Associação contava, relativamente à
FICPI, com ............. membros.

9. Não se verificaram, neste exercício, quaisquer sobressaltos financeiros na
modesta actividade financeira desta Associação sem fins lucrativos, conforme se poderá
comprovar pelas Contas apresentadas a esta Assembleia Geral em documento separado.

Lisboa, 6 de Março de 2006

A DIRECÇÃO
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Carlos Olavo
Filipe Teixeira Baptista
Gonçalo de Sampaio
Rosário Cruz
Miguel Cunha Ferreira
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