
RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

Exercício de 1 de Janeiro de 2012 a 26 de Março de 2013

A Direcção vem apresentar o seu relatório do Exercício de 1 de Janeiro de 2012 a
26 de Março de 2013.

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

en Propriété Industrielle

Em 2012 realizaram-se 1 comité Executivo e congresso da FICPI, em Melbourne

Austrália. A Associação esteve representada pelo Tesoureiro.

Em Janeiro de 2013 realizou-se um Comité Executivo em Cartagena, Colômbia,

em que não estiveram presentes representantes da ACPI.

II – ACTIVIDADES DA ACPI

1. No dia 16 de Janeiro teve lugar, no Grémio Literário, o “Jantar de Ano Novo”

da ACPI. Foi um interessante momento de convívio informal entre os muitos membros

da Associação que aderiram a esta iniciativa.

2. Em fevereiro uma delegação da Associação foi recebida em audiência pelo

Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, numa reunião

onde foi possível abordar e sensibilizar o governante para um conjunto de

preocupações, nomeadamente com o sistema de patentes na Europa.
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3. A Associação subscreveu uma carta de várias entidades e associações ligadas a

protecções de direitos de Propriedade Intelectual, dirigida às Ministra da Justiça e

relativa à criação do tribunal da propriedade intelectual

4. Neste ano a Associação teve duas audiências com a Sra. Ministra da Justiça,

tendo as mesmas servido para colocar um conjunto de preocupações de âmbito

profissional.

No seguimento desses encontros foram constituídos diversos grupos de trabalho

que elaborassem documentos para ser entregues ao Governo. Os temas a abordar

seriam: “Regulamentação profissional”, “Alterações legislativas/administrativas” e

“Sistema de patentes na Europa”. Os documentos estão em fase final de preparação.

5. Em Maio, e em parceria com o grupo Português da AIPPI, realizou-se uma

conferência/jantar jantar subordinado ao tema “sistema comunitário de Marcas”, que

contou com a presença do presidente Oficina Espanhola de Marcas e Patentes, Dr.

Alberto Casado.

6. Neste ano a Direcção preparou uma alteração aos Estatutos da Associação. Das

muitas alterações destaque para a mudança de nome da Associação para “Associação

dos Consultores em propriedade Intelectual”. A proposta de alteração foi discutida e

aprovada pela Assembleia Geral.

7. No dia 22 de janeiro decorreu o V Forum da ACPI. O tema deste Forum foi

“Marcas e Patentes – Novos Desafios" e o evento teve lugar na Associação Comercial

de Lisboa.

Foi um evento que correu de forma extremamente positiva, com cerca de 100

inscritos. Durante todo o dia, e distribuído por 4 painéis discutiram-se inúmeros

aspectos relacionados com a propriedade industrial e a nossa profissão. Igualmente foi

possível, com este evento, dar uma maior visibilidade mediática à nossa Associação.
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De salientar a presença da Ministra da Justiça na sessão de abertura deste evento,

as parcerias realizadas para este evento, com entidades como o AICEP, Audiogest,

CentroMarca, União de Marcas, AIPPI e ainda a Advocatus

8. No seguimento da alteração de nome da Associação, foi criada uma nova

imagem da Associação.

9. No inicio de março uma delegação da Associação foi recebida, em audiência,

pelo Partido Comunista Português, tendo sido tema dessa audiência o sistema de

patentes na Europa.

10. De toda a actividade da Direcção foi sempre dado permanente conhecimento

aos membros, entendendo a Direcção ser essa troca de informações fundamental para o

bom funcionamento da Associação.

11. Foram cumpridas as obrigações relativamente às quotizações, como Grupo

Nacional, na FICPI.

Lisboa, 26 de março de 2013
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