
RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

Exercício de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007

A Direcção vem apresentar o seu relatório do Exercício de 1 de Janeiro de 2007 a
31 de Dezembro de 2007.

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

en Propriété Industrielle

De 3 a 6 de Junho de 2007 realizou-se em Amsterdão, uma reunião do Comité

Executivo da FICPI, tendo a Associação sido representada Presidente da Direcção e

pelo Secretário-Geral.

Entre os dias 4 e 7 de Novembro de 2007 o Comité Executivo voltou a reunir-se,

desta vez em Sevilha. Nesta reunião a Associação esteve representada pelo Secretário-

Geral.

De referir que, paralelamente a esta reunião do Comité Executivo, realizou-se o

10º Open Forum da FICPI, estando presentes vários membros da Associação.

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 âmbito de um programa de debates que a Direcção decidiu realizar teve

lugar, no dia 1 de Fevereiro, uma mesa redonda subordinada ao tema “o Novo

regulamento de execução do Código da Propriedade Industrial”, documento que havia

sido preparado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Na sequência desta

mesa redonda, da discussão e troca de opiniões, a Direcção preparou um documento

com os comentários da Associação, que foi, oportunamente, entregue aos responsáveis

do INPI.

2. Ainda no âmbito desse programa, realizou-se no dia 23 de Outubro de 2007, no

Grémio Literário, uma Mesa redonda subordinada ao tema  “Contrafacção”, que foi

bastante concorrida, tendo contado com a participação de representantes do INPI, das

Alfândegas e da ASAE.

3. No dia 6 de Março realizou-se uma Assembleia Geral ordinária da Associação.

Após essa reunião realizou-se uma Palestra sob o tema "Câmaras de Recurso", tendo

como Oradores o Dr. João Miranda de Sousa e o Dr. Jorge Novais Gonçalves.

4. Em Julho a Associação foi surpreendida por um oficio do Ministério da Justiça,

que solicitava, em 7 dias, comentários da Associação a um anteprojecto de Decreto-Lei

relativo à “aquisição imediata e aquisição on-line de registo de marca” e que procedia a

alterações ao Código da Propriedade Industrial. Atempadamente a Associação

manifestou a sua posição sobre a matéria junto do Ministério. A referida resposta foi

distribuída por todos os Membros.

5. A Associação foi convidada a organizar em Lisboa uma reunião da CNIPA –

Committee of National Institutes of Intellectual Property Attorneys. Esta reunião teve

lugar no dia 24 de Novembro, no Hotel Altis. Contou com a presença de cerca de 30

participantes, representando Associações profissionais de 10 Países europeus. Tratou-se

de uma excelente oportunidade para troca de opiniões e experiências com Colegas de

diferentes Países europeus. A Associação esteve representada pela Direcção
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6. Durante o exercício de 2007 a Direcção entendeu que seria importante contar

com a colaboração de uma agência de comunicação, que auxiliasse a ACPI a ganhar

maior visibilidade externa. Nesse sentido foi contratada uma Agência de comunicação.

O Presidente da Direcção deu uma entrevista a um jornal diário de cariz económico, em

que apresentou a Associação e manifestou algumas das preocupações que os membros

da Associação sentem com algumas das mais recentes medidas legislativas na área da

propriedade industrial. Cópia desta entrevista foi enviada a todos os membros.

7. No dia 23 de Novembro deu-se a tomada de posse de vários agentes oficiais da

propriedade industrial, alguns dos quais membros da Associação. Tendo sido

formalmente convidada a estar presente nesse acto, a Associação fez-se representar pelo

seu Presidente.

8. No dia 28 de Novembro de 2007 realizou-se uma reunião, no Auditório do

INPI, relativa à criação do Centro Arbitragem de Propriedade Industrial, Nomes de

Domínio, Firmas e Denominações Sociais. A reunião pretendia dar a conhecer as linhas

gerais do projecto e, ainda, para se avaliar do interesse da ACPI em aderir a esta

iniciativa". Esta reunião contou com a presença do Secretário de Estado da Justiça,

estando a Associação esteve representada pelo Presidente e Secretário Geral.

9. Em conjunto com a AUDIOGEST / Associação Fonográfica Portuguesa, a

GEDIP/FEVIP- Federação Portuguesa dos Editores de Videogramas, a Cooperativa de

Gestão de Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes (GDA) e a Sociedade

Portuguesa de Autores (SPA), a ACPI participou nos trabalhos para a Transposição para

a Ordem Jurídica Interna da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de Propriedade

Intelectual. Tais trabalhos envolveram diversas reuniões, incluindo na Assembleia da

República, no âmbito da Comissão responsável por esta transposição.

10. A 13 de Dezembro, realizou-se, mais uma vez, o jantar de Natal da nossa

Associação. O local escolhido foi o Grémio Literário, tendo proporcionado mais um

momento de convívio informal entre os membros da associação.

11. No inicio de Dezembro de 2007 a Direcção entendeu impulsionar a criação de

Grupos de Trabalho para discutir possíveis alterações ao Código da Propriedade
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Industrial. Foram estipulados 4 grupos. Contudo, e atendendo à fraca adesão por parte

dos membros da Associação, a iniciativa foi cancelada.

12. No dia 27 de Dezembro tomou a Associação conhecimento, através do

comunicado do Conselho de Ministros, da aprovação, em Conselho de Ministros, de um

ante projecto de Decreto-Lei que procedia a uma série de alterações ao Código da

Propriedade Industrial, no âmbito da aplicação do programa “Simplex” a esse mesmo

Código. Foi matéria que deu lugar a intensa discussão e actividade da Associação,

durante o ano de 2008, pelo que será vertido no respectivo relatório de actividades.

13. Foram atempadamente cumpridas as obrigações relativamente às quotizações,

como Grupo Nacional, na FICPI.

14. Durante o exercício de 2007, entraram para novos membros o Dr. Lourenço de

Sampaio, a Dra. Isabel Moniz Pereira e a Dra. Elsa Amaral Canhão, sendo que no fim

do exercício de 2007, a nossa Associação contava, relativamente à FICPI, com 68

membros.

15. O ano de 2007 ficou marcado pelo triste desaparecimento do nosso membro

fundador e decano da profissão Dr. João Machado Barros e do Dr. Álvaro Saraiva,

membro durante largos anos da nossa Associação. A ambos a Direcção presta uma justa

homenagem, recordando-os com saudade.

16. Não se verificaram, neste exercício, sobressaltos financeiros na actividade

financeira desta Associação sem fins lucrativos, conforme se poderá comprovar pelas

Contas apresentadas a esta Assembleia Geral em documento separado.

Lisboa, 11 de Abril de 2007

A DIRECÇÃO

César Bessa Monteiro

Paulo Monteverde

Gonçalo de Sampaio

Rosário Cruz

Miguel Cunha Ferreira


