
                                                                      
 

Curso de Verão 

O DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

NO CONTEXTO DA CRISE MUNDIAL DE 2020 

Coordenadores científicos: 

Professor Doutor Dário Moura Vicente 

Professora Doutora Sofia de Vasconcelos Casimiro 

6 a 10 de julho de 2020 

___________________________________________________________ 

 

PROGRAMA  

 

2.ª FEIRA – 6/07/20 

A propriedade intelectual num mundo em mudança 

 

14h30 – 16h00 

Repensar a propriedade intelectual no contexto da crise mundial 

(Professor Doutor Dário Moura Vicente) 

16h30 – 18h00  

Nuevos retos de la propiedad intelectual en el marco de la Unión Europea 

(Professor Doutor Eduardo Serrano Gomez) 

 

3.ª FEIRA – 7/07/20 

Direito de Autor 

14h30 – 16h00 

O Direito de Autor e a liberdade de informação num contexto de confinamento social 

(Professor Doutor Alexandre Dias Pereira) 

16h30 – 18h00 

O Direito de Autor e a impressão 3D na criação de equipamentos de combate ao Covid-19 

(Professor Doutor Alberto Sá e Melo) 



                                                                      
 

 

4.ª FEIRA – 8/07/20 

Direito da sociedade da informação 

14h30 – 16h00 

Desafios no combate a uma pandemia face ao quadro legal das tecnologias de informação 

(Professora Doutora Sofia de Vasconcelos Casimiro) 

16h30 – 18h00 

Desafios no combate a uma pandemia face ao quadro legal de proteção dos dados pessoais 

(Professora Doutora Filipa Calvão) 

 

5.ª FEIRA – 9/07/20 

Patentes e segredos de negócio 

14h30 – 16h00 

São os direitos de propriedade industrial úteis para a nossa saúde? A articulação entre o 

direito de patente e regulação farmacêutica perante as epidemias e as pandemias 

(Professor Doutor João Paulo Remédio Marques) 

16h30 – 18h00 

Segredos de negócio e o acesso a informação relevante para o combate ao Covid-19 

(Professor Doutor Nuno Sousa e Silva) 

 

6.ª FEIRA – 10/07/20 

Patentes e marcas 

14h30 – 16h00 

As licenças compulsórias de patentes no contexto da crise pandémica no Brasil: projetos de 

lei n.ºs 1184/20, 1320/20 e 1462/20 

(Professor Doutor José́ Augusto Fontoura Costa) 

16h30 – 18h00 

A repercussão dos fenómenos sociais críticos na caracterização das marcas:  

as marcas “Covid” 

(Mestra Ana Maria Pereira da Silva) 

 

  



                                                                      
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. Forma como o curso será ministrado: As aulas decorrerão online através da plataforma Zoom-

Colibri. 

2. Horário e carga horária: O curso funciona de segunda a sexta-feira, das 14:30 às 16:00 e das 

16:30 às 18:00. Compreende 10 sessões de 1h30m cada, num total de 15 horas letivas. 

3. Certificação: Será atribuído um Certificado de Frequência aos auditores que participarem em pelo 

menos 80% das sessões do curso. 

4. Destinatários do curso: O Curso está aberto a qualquer interessado, sendo particularmente 

dirigido a Magistrados, Advogados, Agentes Oficiais de Propriedade Industrial, Procuradores 

Autorizados, Dirigentes e funcionários da Administração Pública, Economistas, Farmacêuticos, 

Químicos, Engenheiros, Informáticos, Gestores de Empresas e Estudantes de Direito. 

5. Inscrições: O boletim de inscrição pode ser descarregado em www.apdi.pt, solicitado por correio 

eletrónico para s.geral@apdi.pt ou pedido pelo telefone +351 932 318 486. As inscrições podem 

ser feitas através do envio do boletim devidamente preenchido para a APDI, até 30 de junho de 

2020, por correio eletrónico. Os residentes no estrangeiro podem inscrever-se por correio 

eletrónico, ficando a inscrição condicionada ao pagamento. Taxa de inscrição: €20. 

6. Propinas: Propina do Curso de Verão: €200. Conferências isoladas: €40 cada. A inscrição no 

Curso de Verão está sujeita ao pagamento de uma taxa de inscrição, não reembolsável, de €20, 

conforme previsto no número anterior. 

7. Opções de pagamento: 

(a) Os associados da APDI com as quotas em dia beneficiarão de um desconto de 10%, se forem 

associados juniores, ou de 20%, se forem associados seniores; 

(b) Se a inscrição se processar até ao dia 16 de junho de 2020, o candidato beneficiará de um 

desconto de 10%; 

(c) Os descontos são cumuláveis; 

(d) O pagamento deve ser feito por transferência bancária (IBAN PT50 003500010001405453093; 

SWIFT/BIC: CGDIPTPL).  

 


