RELATÓRIO DA DIRECÇÃO
Exercício de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006

A Direcção vem apresentar o seu relatório do Exercício de 1 de Janeiro de 2006 a
31 de Dezembro de 2006.
Este exercício ficou tristemente marcado pelo falecimento, aos 59 anos de
idade, do Exmo. Senhor Dr. Carlos Olavo o nosso saudoso Presidente da Direcção,
ocorrido a 1 de Novembro de 2006.

O Dr. Carlos Olavo que estava a exercer em plena efectividade de funções o
seu segundo mandato, sempre desempenhou o cargo com enorme interesse e devoção,
com muita competência profissional e um profundo sentido de equilíbrio entre as várias
correntes em confronto.

Sendo A.O.P.I. desde 1976, foi na advocacia que mais se distinguiu como
causídico muito conceituado e bem sucedido.

Exerceu, ainda, a regência de cursos de Propriedade Industrial em pósgraduação universitárias tendo deixado uma preciosa obra doutrinária com enorme
impacto nos meios judiciários.

Como Colegas de Direcção da ACPI tivemos a oportunidade, ao longo dos
anos, de bem apreciar as qualidades humanas e profissionais do Dr. Carlos Olavo e,

com emoção, aqui deixamos expresso a nossa saudade e o preito sincero da nossa
homenagem à memória do nosso estimado Presidente.

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

De 22 a 26 de Maio de 2006 realizou-se em Paris, o Congresso da FICPI. Este foi
um Congresso com um significado especial uma vez que se tratou do Centenário da
FICPI.

Paralelamente a este Congresso reuniu-se o Comité Executivo da FICPI tendo a
representação da Associação sido assegurada pelo Dr. Filipe Baptista e pelo Dr.
Gonçalo de Sampaio.

Posteriormente, entre os dias 3 e 7 de Dezembro de 2006 o Comité Executivo
voltou a reunir-se, desta vez em Santiago do Chile. Nesta reunião a Associação esteve
representada pelo Dr. Paulo Monteverde e 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.
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II – ACTIVIDADES DA ACPI

1. No dia 4 de Abril realizou-se a Assembleia Geral ordinária da nossa
Associação. Após a mesma tiveram lugar 2 palestras. Uma subordinada ao tema
“Arbitragem e Propriedade Industrial” (proferidas pelos ex-Bastonários da Ordem dos
Advogados Dr. António Pires de Lima e Dr. Augusto Lopes Cardoso). Outra palestra
foi subordinada ao tema “EPLA-European Patent Litigation Agreement” tendo o orador
sido o nosso Colega espanhol, Luis Alfonso Durán.

2. No âmbito de um programa de debates que a Direcção decidiu levar a cabo,
realizou-se no dia 18 de Julho de 2006, no Grémio Literário, uma Mesa redonda
subordinada ao tema “A Marca na Hora – causas e consequências”, que foi bastante
concorrida, tendo contado com a participação de representantes do INPI.

3. No dia 27 de Julho de 2006, e por iniciativa da ACPI, que contou com o apoio
do INPI, foi organizado o “Dia de Portugal” no OAMI, em Alicante. Neste Dia, 8
membros da nossa Associação deslocaram-se a Alicante onde tiveram oportunidade de
reunir com os dirigentes e técnicos daquele organismo. Tratou-se de uma oportunidade
para conhecer melhor o funcionamento e organização do referido Instituto, bem como
proporcionando uma troca de impressões informal sobre diversos assuntos de interesse
para os nossos membros.

4. No dia 21 de Dezembro realizou-se uma Assembleia Geral extraordinária para
eleição do novo Presidente da Direcção e da Assembleia Geral.

5. Foram atempadamente cumpridas as obrigações relativamente às quotizações,
como Grupo Nacional, na FICPI.
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6. Durante o exercício de 2006, deixaram de ser membros desta Associação o Dr.
Ludgero Lourenço e o Dr. Carlos Olavo. Entraram como membros o Dr. António
Andrade, Dra. Teresa Colaço Dias; Dr. João M. Pimenta; Dra. Inês Carvalho Simões;
Dr. João Sardinha; Dr. João Carlos Santana Jorge; Dr. José de Noaves e Ataíde; Dr.
Gonçalo Paiva e Sousa e Dra. Marta Gentil Quina, sendo que no fim do exercício de
2006, a nossa Associação contava, relativamente à FICPI, com 67 membros.

7. 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, 28 de Fevereiro de 2007

A DIRECÇÃO

César Bessa Monteiro
Paulo Monteverde
Gonçalo de Sampaio
Rosário Cruz
Miguel Cunha Ferreira
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