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    Apresentação   
 

Somos assessores especializados em Direito da Propriedade 

Industrial e Intelectual. 

O nosso gabinete de Marcas e Patentes foi fundado em 1989 por 

Joaquín Díaz Núñez, oriundo do campo da advocacia, para oferecer 

serviços personalizados aos nossos clientes. 

Criámos uma agência com o mesmo dinamismo e personalização que 

um gabinete de advogados. Inovámos ao oferecer um atendimento mais 

personalizado e dinâmico aos clientes do que se vinha praticando. 

Graças às competências de advogado e de agente europeu da Pro- 

A Nossa Equipa 

Com o objetivo de lhe fornecer a melhor e mais rápida 

assessoria, Joaquín Díaz Núñez rodeou-se de uma equipa 

entusiástica e dinâmica. 

A nossa equipa é composta por doze colaboradores. Quer seja 

administrativo, advogado ou agente comercial, cada colaborador tem 

já grande experiência na área da Propriedade Industrial e Intelectual. 

Porque a proteção dos seus direitos é a fonte das nossas 

preocupações, exigimos que os nossos colaboradores: 

• Sejam flexíveis e saibam solucionar todo o tipo de problemas, 

• Estejam atentos ao menor detalhe relativo às suas atividades, 

• Sejam capazes de reagir de imediato. 

 

    Áreas de ação   

priedade Industrial e Intelectual, Joaquín Díaz Núñez é capaz de 

aconselhar e responder a todas as necessidades no que se refere à criação 

de marcas, patentes, nomes de domínio e criações artísticas. 

Estamos orientados para todos os inventores, empresas de grande, 

média ou pequena dimensão e em qualquer setor de atividade. 

Com cerca de 20 anos de existência, esforçamo-nos por oferecer 

serviços personalizados a todos os nossos clientes. Dedicamos o tempo 

necessário a ouvi-lo a fim de lhe fornecermos a melhor assessoria, que 

permita proteger, de forma ótima, os ativos da sua empresa. 

Facultamos-lhe, diariamente, todos os trâmites relativos à sua 
carteira de direitos da Propriedade Industrial e Intelectual (pesquisa de 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

• Proteção Nacional 

• Proteção Internacional 

 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 

• Obras literárias 

• Obras científicas 

• Obras artísticas 

• Programas literários 

SERVIÇOS JURÍDICOS 

 
INTERNET 

• Direitos de domínios 

• Direito da Internet 

ocorrências anteriores, plano estratégico de proteção dos seus direitos, 

registos, oposições, litígios, negociação de contratos de licenças, etc.). 

Além disso, podemos proceder aos registos, à vigilância jurídica 

e ao controlo dos seus direitos, tanto a nível nacional como a nível 

internacional, graças a uma rede de competentes correspondentes 

distribuídos por todo o mundo e que partilham dos nossos valores. 

Seriedade, rigor, flexibilidade e confidencialidade são os termos 

que melhor definem o nosso espírito. 

Porque a Propriedade Industrial é um dos ativos mais valiosos da 

sua empresa, estando no cerne da estratégia da mesma, saber como 

protegê-la dar-lhe-á uma vantagem competitiva irrefutável. Dá-lhe 

os meios necessários para proteger o seu capital. Recorra às nossas 

competências! 

 

INFORMAÇÕES 

Rambla Catalunya 120 
08008 Barcelona 
Tel.: +34 93 217 88 86 
Fax: +34 93 217 83 09 

e-mail@jdnunez.com 
www.jdnunez.com 

 

Avda. Cerro del Águila, 2 
28702 San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) 

    Mais-valia   

Espírito da agência: 

Se tivéssemos de definir a visão que temos do nosso trabalho, 

usaríamos 3 palavras: 

Avaliar: as suas necessidades, utilizar o tempo necessário para o 
ouvir, para prever os riscos 

Proteger: os seus ativos intelectuais e industriais, graças ao registo 

das suas marcas, patentes ou criações artísticas, mas também graças 

a um sistema de vigilância jurídica ativa e um sistema de informação 

que permite avisá-lo no caso de uma ação parasitária por parte de um 

concorrente. 

Valorizar: os seus ativos e criações para aumentar a viabilidade da 

sua empresa e melhorar as suas vantagens competitivas face a uma 

concorrência exacerbada. 

 

    Tipos de clientes   

O perfil dos nossos clientes compreende um vasto leque, 

incluindo clientes nacionais e internacionais, como, por exemplo, 

organismos públicos, universidades, fundações, empresas familiares 

e PME, multinacionais, gabinetes jurídicos, gabinetes de consultoria 

e personagens famosas, juntos na busca de uma assessoria 

personalizada, rápida, eficiente e criativa. 
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