Ficha de Unidade Curricular
Ciclo de Estudos Doutoramento
1. Especialidade
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3. Nome da Unidade Curricular
Direito da Propriedade Industrial
4. Tema / matéria a lecionar
PROBLEMAS ATUAIS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
5. Resumo sumário (máximo 1000 caracteres)
Na economia contemporânea, a propriedade industrial adquiriu uma importância sem precedentes. Os
bens por ela protegidos, maxime os sinais distintivos e as invenções, constituem hoje os principais
ativos de muitas empresas e assumem enorme relevo na riqueza produzida por cada país. Alargam-se,
por outro lado, paulatinamente os bens suscetíveis de constituírem objeto de direitos privativos da
propriedade industrial. Estes fenómenos suscitam complexos problemas jurídicos. A globalização veio
possibilitar a sua regulação no plano supra- e internacional. A presente disciplina visa proporcionar aos
alunos o ensejo de examinarem esses problemas em profundidade, através do debate dos temas
propostos em seminário e da investigação orientada pelos regentes da disciplina.
Entre os temas a examinar destacam-se os seguintes:
Objeto possível da patente; patentes de programas de computador e de métodos de negócio
Invenções biotecnológicas
Requisitos da patenteabilidade
Âmbito da proteção da patente: a doutrina dos equivalentes
Certificados complementares de proteção
Genéricos
Patente Europeia
Patente Europeia de Efeito Unitário
Contratos de licença
Licenças compulsórias
Desenhos e modelos industriais
Modelos de utilidade
Direito à marca: aquisição pelo uso ou pelo registo
Sinais suscetíveis de constituírem marcas e novos tipos de marcas
Marca notória e marca de prestígio
Marca da União Europeia
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Tutela da marca na Internet
Merchandising de marcas
Nomes de domínio
Logótipo, nome e insígnia de estabelecimento
Conflitos entre sinais distintivos
Sinais distintivos e concorrência
Denominações de origem e indicações geográficas
Variedades vegetais
Invalidade da atribuição do direito industrial
Limites ao exclusivo legal
Esgotamento de direitos industriais
Tutela dos direitos de propriedade industrial pelo enriquecimento sem causa
Tutela dos direitos de propriedade industrial pela responsabilidade civil
Tutela processual dos direitos de propriedade industrial
Concorrência desleal
Concorrência desleal e uso da marca
Repressão das práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno
europeu
Publicidade comparativa
Segredo comercial
Tutela internacional da propriedade industrial
Arbitragem em matéria de propriedade industrial
Validade da patente e jurisdição competente
O Tribunal Unificado de Patentes
Tutela dos direitos industriais nos acordos CETA e TTIP
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