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António Torres Marques

De: Dulce Varandas <dulce.varandas@patents.pt>

Enviado: quinta-feira, 12 de novembro de 2020 01:08

Para: António Torres Marques

Cc: Luis Ferreira; Anabela Carvalho; archive@patents.pt

Assunto: RE: Listagem dos Processos atualizada

------- CONFIDENTIAL PRIVILEGED ATTORNEY/CLIENT COMMUNICATION ------- 

Estimado Professor Torres Marques, 

  

Desde já peço desculpa por esta resposta tardia. 

  

Nos processos que reivindicaram prioridade, proponho que utilize o número dos pedidos em curso (pendentes) e 

poderá fazer referência às prioridades reivindicadas, por exemplo: 

  

Processo P624.3  - DEVICE AND METHOD FOR IMPREGNATING A FILAMENT 

  
Pedido de patente europeia N.º: EP 20151311.6 

Pedido da prioridade nacional: PT20190115255 

Publicação: EP 3 680 081 A1 

  

Processo P625.4 - PERFIL HÍBRIDO, MÉTODO DE PRODUÇÃO E SEUS USOS    

Pedido de patente europeia N.º: EP 20185990.7 

Pedido da prioridade nacional: PT20190115647 

Ainda não temos o numero de publicação. 

  

Relativamente a sua questão sobre DESENHO OU MODELO REGISTADO Nº 006839114-0001, confirmo que a data 

do registo foi 06.09.2019. 

  

Quanto às patentes nº 109979 e 109985, confirmo a data dos pedidos de 20.03.2017 e 21.03.2017, respetivamente. 

As publicações dos pedidos foram 20.09.2017 e  21.09.2018, respetivamente. 

  

Reforço que será possível a alteração do mandatário, mas não será possível prosseguir para pedido de patente 

europeia.  Poderemos analisar os desenvolvimentos realizados e verificarmos qual a melhor forma de proteção. 

  

Agradecemos, desde já, a vossa atenção e continuamos ao dispor. 

  
Melhores cumprimentos 
Best regards 
Mit freundlichen Grüßen, 

  

Dulce Varandas 
Portuguese Patent and Trademark Attorney  

  

Rua Salazares 842 | Edf. Net | 4149-002 Porto | Portugal 

Tel. +351 220 028 916 | Fax. +351 225 322 066 

e-mail. info@patents.pt | www.patentree.eu 

Innovation is your commitment, protecting it is 
ours.

  

  

From: António Torres Marques <marques@fe.up.pt>  

Sent: 23 de outubro de 2020 16:19 

To: 'Dulce Varandas' <dulce.varandas@patents.pt> 
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Cc: 'Luis Ferreira' <luis.ferreira@patents.pt>; 'Anabela Carvalho' <anabela.carvalho@patents.pt>; 

archive@patents.pt 

Subject: RE: Listagem dos Processos atualizada 

  

2020.10.23 

  

Cara Colega Dulce Varandas 

  

Muito obrigado pela sua mensagem. 

  

Relativamente à resposta ao relatório de pesquisa do processo do Dispositivo de Impregnação (P624.3) estamos a 

finalizar uma proposta para vossa validação e no início da próxima semana retornaremos ao contacto para darmos 

seguimento ao processo, espero que este processo acelere pois já passou muito tempo (enviamos a nossa resposta 

em 28 de junho). Neste caso, como aparece a indicação na tabela enviada “Prioridade reivindicada em pedido de 

patente europeu significa que não podemos indicar o número de patente portuguesa. 

  

No caso de Perfil Híbrido: Método de Produção e seus Usos - como aparece a indicação na tabela enviada 

“Prioridade reivindicada em pedido de patente europeu significa que não podemos indicar o número de 

patente portuguesa. 

  

No caso do Abrigo de emergência DESENHO OU MODELO REGISTADO Nº 006839114-0001 

  

podemos mencionar esse número referindo que o registo foi feito em 2019.09.06? 

  

Em relação às patentes nº 109979 e 109985, verifiquei que não foram concedidas embora a data de publicação do 

pedido seja de 2018.09.20 e2018.09.21. Nestas pode-se mudar o mandatário, mas é possível prosseguir para pedido 

de patente europeia? No caso da patente 109986, que foi concedida, não foi possível fazê-lo. 

  

Relativamente à patente 109986, em breve daremos indicações. 

  

Sobre a patente da FIBR3D, vou insistir com os colegas para lhes enviarem os dados. 

  

Cumprimentos 

  

António Torres Marques 

  

De: Dulce Varandas <dulce.varandas@patents.pt>  

Enviada: quinta-feira, 22 de outubro de 2020 19:28 

Para: marques <marques@fe.up.pt> 

Cc: Luis Ferreira <luis.ferreira@patents.pt>; Anabela Carvalho <anabela.carvalho@patents.pt>; archive@patents.pt 

Assunto: Listagem dos Processos atualizada 

  

------- CONFIDENTIAL PRIVILEGED ATTORNEY/CLIENT COMMUNICATION ------- 

Boa tarde, Estimado Professor António Torres Marques. 

Na sequência do nosso contacto telefónico e conforme combinado, junto em anexo envio uma listagem atualizada 

dos vossos processos. 

Relembro que quanto às patentes nº 109979 e 109985, as anuidades foram regularizadas por vocês. Neste caso, 

como já procederam com o pagamento da anuidade, o custo da mudança de mandatário será de 50 euros + IVA por 

processo e aguardamos as vossas instruções para procedermos com a alteração. 
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Relembro ainda que a patente concedida do Dispositivo Híbrido (nº 109986) está em nome do Professor AUGUSTO 

BARATA DA ROCHA. Ainda não recebemos as vossas instruções finais para procedermos com a referida 

transferência, segue o nosso orçamento: 

- Transmissão com a preparação do acordo de transferência – € 107,86 (taxas) + € 250,00 (honorários); 

- Transmissão sem a preparação do acordo de transferência – € 107,86 (taxas) + € 120,00 (honorários). 

Relativamente a resposta ao relatório de pesquisa do processo do Dispositivo de Impregnação (P624.3) estamos a 

finalizar uma proposta para vossa validação e no início da próxima semana retornaremos ao contacto para darmos 

seguimento ao processo. 

  

Agradecemos, desde já, a vossa atenção e qualquer questão continuamos ao inteiro dispor. 
  
Melhores cumprimentos 
Best regards 
Mit freundlichen Grüßen, 

  

Dulce Varandas 
Portuguese Patent and Trademark Attorney  

  

        

  
Rua Salazares 842 | Edf. Net | 4149-002 Porto | Portugal 

Tel. +351 220 028 916 | Fax. +351 225 322 066 

e-mail. info@patents.pt | www.patentree.eu Innovation is your commitment, protecting it is ours.
  

This message and any attachment may contain privileged, confidential and copyright protected information. If you are not the intended recipient, please 

immediately notify the sender, delete this e-mail and all its attachments, and do not disclose the contents to any other person. We cannot accept liability for 

email transmission errors or unauthorized changes. Please ensure all e-mail attachments are scanned for viruses prior to opening or using. 
Esta mensagem e eventuais ficheiros anexos poderão conter informações confidenciais e legalmente protegidas contra divulgação ou por direito de autor. Caso 

não seja o destinatário a quem esta mensagem se dirige, agradecemos que informe de imediato o remetente da mesma e que elimine a mensagem e eventuais 

ficheiros do seu sistema, sem os reproduzir, nem divulgar o seu conteúdo a terceiros. Não nos responsabilizamos por quaisquer erros de transmissão de E-mail, 

nem por alterações não autorizadas. Por favor, assegure que todos os ficheiros anexos são verificados contra vírus antes da sua abertura ou uso. 

  


