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Uma análise prática da Propriedade Intelectual de
um ponto de vista procedimental e processual,
para práticos do Direito

SET 2022 // MAR 2023

2ª CURSO // Um programa ambicioso.
É com grande satisfação que a Delegação Nacional Portuguesa da Câmara de
Comércio Internacional apresenta mais uma edição do Curso de Direito
Procedimental e Processual da Propriedade Intelectual, após uma primeira edição
de sucesso, com mais de uma centena de participantes, e com a colaboração de
mais de 50 oradores, especialistas reputados a nível nacional e internacional, que
muito enriqueceram o programa do curso.
Este ano o Curso conta, novamente, com um Programa ambicioso e inédito, que
abrange os vários processos referentes à Propriedade Intelectual desde os que
visam a atribuição dos direitos e a sua extinção até àqueles que respeitam a sua
defesa, em toda a sua diversidade, tocando várias áreas de direito adjetivo. O curso
contará com o apoio das entidades PLMJ, AUDIOGEST, JPCRUZ e INVENTA.

O mercado único digital.
// Um Módulo dedicado aos Contratos e um Seminário (de um dia inteiro) dedicado
apenas ao tema da transposição da Diretiva do Parlamento Europeu para Mercado
Único Digital.
// A iniciativa decorrerá na modalidade de formação online/à distância, mas a Sessão
de Abertura e a Sesão de encerramento decorrerão em formato híbrido – isto é,
presencialmente nas instalações da ICC Portugal, sendo assegurada a transmissão e
participação (de oradores e participantes) via Zoom.
O Curso terá início no mês de setembro de 2022 e término em março de 2023,
decorrendo em horário pós-laboral, às 3ªas e 5ª feiras e advogados e estudantes de
Direito

que

queiram

obter

ou

consolidar

conhecimentos

nesta

vertente

essencialmente prática da PI.

Destinatários.
Esta iniciativa destina-se especialmente a estudantes de Direito, Advogados e Advogados Estagiários, Juristas de empresas, Magistrados e Agentes Oficiais da Propriedade Industrial.
Será uma iniciativa inédita e poderá representar uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos teóricos e complementá-los com uma visão prática.

Inscrições
CURSO INTEIRO

MÓDULOS ISOLADOS

SEMINÁRIO DIRETIVA

ESTUDANTES: 150€

INSCRIÇÃO MÓDULO 1: 100€

ESTUDANTES: 35€

MEMBROS ICC PORT: 300€

RESTANTES MÓDULOS: 75€

MEMBROS ICC: 45€

NÃO MEMBROS: 400€

NÃO MEMBROS: 75€

A ICC e a Propriedade Intelectual
Os sistemas de propriedade intelectual têm um papel crucial no estímulo dado às empresas para investirem na inovação e fornecem-lhes, por isso algumas das ferramentas
fundamentais para o sucesso.
Por meio de iniciativas de sensibilização e defesa de direitos, a ICC procura dar voz a esta
função positiva dos sistemas de PI, fornecendo orientações sobre como estes sistemas
se podem ser mais eficientes e económicos e ajudando os decisores políticos a adaptarem-se a novos desafios.
A ICC também apoia os esforços de combate à contrafação e pirataria,
sensibilizando para os seus impactos económicos e sociais adversos junto de
governos e consumidores um pouco por todo o mundo.

A ICC dá voz aos sistemas de PI, fornecendo
orientações de maior eficiência.
A Comissão de Propriedade Intelectual da ICC trabalha para promover sistemas de PI
eficientes que apoiem o comércio internacional e o desenvolvimento de indústrias baseadas no conhecimento, incentivem as transferências de tecnologia e fomentem o investimento na inovação.
Também assegura a voz das empresas em todas as questões de PI que surgem no cruzamento com outras áreas, como o digital e Internet, o clima/ambiente, a saúde, o desenvolvimento e as políticas de concorrência.

Esta Comissão conta com 300 representantes, provenientes de 50 países, entre os quais
34 são portugueses. A nível nacional, os seus membros reúnem-se periodicamente para
acompanhar os assuntos relacionados com a Propriedade Intelectual.
Para além disso, a ICC reconhece que a PI promove a disseminação de novas tecnologias através da divulgação de novas invenções em pedidos de patentes e apoiando o
licenciamento de novas tecnologias.
Certos da importância da Propriedade Industrial como elemento-chave e mais ainda
da análise e utilização prática dos direitos de PI, alguns membros desta Comissão de
PI dedicaram-se a conceber e a organizar um Curso aprofundado, para práticos do
direito.

Este

Curso

tomou

forma

em

2019-2020

e

mereceu

um

enorme

reconhecimento, pelo que se retoma este ano uma 2ª edição melhorada sob a
coordenação de Cláudia Freixinho Serrano, Hugo Monteiro Queirós, Manuel Lopes
Rocha, Miguel Lourenço Carretas, Nuno Cruz e Vítor Palmela Fidalgo. O Curso conta,
mais uma vez, com uma centena de oradores de renome no direito processual civil, da
propriedade intelectual e de outras áreas do direito relacionadas, nacionais e
estrangeiros – ajudando assim a cumprir a missão desta Comissão de promover uma
cultura e prática de respeito pelos direitos de PI e proteção e incentivo da inovação.
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