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Curso de Mestrado Científico 
 

Direito da Propriedade Industrial 
Prof. Doutor João de Oliveira Geraldes (2 horas semanais) 

 

Problemas de Direito da Propriedade Industrial 
 
 
I 

Apresentação geral, objetivos de aprendizagem e avaliação 
 

 O direito da propriedade industrial é da maior importância para a economia nacional e 
para os agentes que nela atuam, sendo necessário, para seu conhecimento, proceder ao estudo 
aprofundado das suas fontes de direito nacional, direito europeu e direito internacional. Está 
em causa, essencialmente, o estudo da proteção da inovação e dos sinais distintivos. Serão 
ainda abordadas as matérias da proteção contra a concorrência desleal e a proteção dos 
segredos comerciais.  
 O curso/seminário constitui o espaço idóneo para lançar ou fomentar a análise tanto de 
temas tradicionais com grande atualidade, alguns tendo sido objeto de recente 
desenvolvimento legislativo, bem como de novos temas ainda por explorar, nomeadamente no 
plano das novas tecnologias. Assim, partindo das coordenadas gerais do sistema de proteção 
nacional da propriedade industrial, serão sequentemente analisados vários temas e problemas 
que traduzem aspetos centrais e atuais do direito da propriedade industrial, permitindo às/aos 
Estudantes contribuir para a investigação e o desenvolvimento da ciência jurídica.  
 Na primeira parte dos trabalhos da disciplina de "Direito da Propriedade Industrial" serão 
ministradas aulas introdutórias sobre as coordenadas gerais do direito da propriedade 
industrial, apresentando-se ainda linhas de reflexão sobre os problemas gerais e especiais 
constantes do programa do curso. Seguir-se-á uma segunda fase em que, de forma colaborativa 
e dialogante, cada uma/um das/dos Estudantes apresentará um dos temas indicados no 
conjunto de "problemas gerais e especiais", constantes do programa do curso, seguindo-se uma 
sessão de diálogo colaborativo.  
 A avaliação resultará da conjugação da apresentação oral de um tema/problema, da 
participação na discussão de outros temas/problemas apresentados por outras/outros 
Estudantes e do relatório escrito sobre o tema/problema escolhido. 
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II 

Programa 
 

Parte I 
Coordenadas gerais do direito da propriedade industrial  

 
        1. Introdução aos sistemas de proteção da propriedade industrial 
        2. Fontes nacionais e internacionais de direito da propriedade industrial 
        3. Método jurídico; a unidade do direito da propriedade industrial 
        4. A atribuição de direitos privativos de propriedade industrial 
      4.1. Caraterísticas gerais; o exclusivo legal 
            4.2. Tipos de direitos privativos de propriedade industrial 
                        5. Jurisdição e competência no direito da propriedade industrial 
 

Parte II 
Problemas de direito da propriedade industrial 

 
Capítulo I 

Problemas gerais 
 

        1. Limites dos direitos de propriedade industrial  
  2. Esgotamento dos direitos de propriedade industrial 
      3. Transmissão e licenciamento 
  4. Conflitos entre direitos de propriedade industrial 
      5. Invalidade e direitos de propriedade industrial  
      6. Responsabilidade civil por violação de direitos de propriedade industrial 
   7. Enriquecimento sem causa e direito de direitos de propriedade industrial 
    8. Abuso de direito e direitos de propriedade industrial   
  9. Ordem pública e bons costumes no direito da propriedade industrial 
     10. Meios de defesa dos direitos de propriedade industrial 
     11. Tutela internacional e direito da propriedade industrial 
     12. Arbitragem e direito da propriedade industrial 
  13. Inteligência artificial e direito da propriedade industrial 
  14. Blockchain e direito da propriedade industrial 
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Capítulo II 
Problemas especiais 

 
  §1. Proteção da inovação 
        1. Patentes 
                1.1. Objeto da patente 
                1.2. Âmbito de proteção da patente 
                1.3. Patente europeia 
            1.4. Patente europeia unitária e tribunal unificado de patentes 
                1.5. Patentes de medicamentos e medicamentos genéricos 
            1.6. Patentes e métodos comerciais 
               1.7. Patentes de programas de computador  
                  1.8. Patentes e biotecnologia 
            1.9. Patentes e inteligência artificial (robótica e algoritmos) 
            1.10. Patentes e blockchain 
        2. Modelos de utilidade 
            2.1. Âmbito de proteção e relação com as patentes 
              3. Desenhos ou modelos 
           3.1. A proteção jurídica da estética industrial  
  4. Topografias de produtos semicondutores 
 
  §2. Proteção dos sinais distintivos 
        1. Marca 
            1.1. Tipos de marcas 
                  1.2. O regime específico da marca de prestígio  
            1.3. Âmbito de proteção 
                  1.4. Limites à proteção da marca 
            1.5. Marca enganosa 
                1.6. Imitação de marca registada  
               1.7. Marca da União Europeia 
                  1.8. Marca e espaço digital 
            1.9. Merchandising de marcas  
            1.10. Fundamentos de recusa do registo; o caso da má-fé    
              2. Denominação de origem e indicação geográfica: objeto, função e proteção 
        3. Logótipos; objeto e função 
              4. Recompensas: objeto e função 
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   §3. Concorrência Desleal 
         1. Direito da propriedade Industrial e concorrência desleal  
         2. Atos de concorrência desleal 
         3. Âmbito de proteção 
               4. Meios de defesa  
 
  §4. Segredos comerciais  
        1. Conceito de segredo comercial 
        2. Violação do segredo comercial 
        3. Meios de defesa   
  

 

III 
Recursos de investigação 

 
 

 a) obras de referência (língua portuguesa) 

 
 ABREU, Jorge Manuel Coutinho de  
 — Curso de Direito Comercial, vol. I, Introdução, atos de comércio, comerciantes, empresas, sinais 

distintivos, 12ª ed., Coimbra, Almedina, 2019 (Reimpressão 2021);  
 ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de  
 — Denominação de origem e marca, Coimbra, Coimbra Editora, 1999.  
 — A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem, Coimbra, Coimbra Editora, 2010.  
 ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA  
 — Direito Comercial (lições ao 4º ano do curso de 1987/1988), vol. II, Direito Industrial, Lisboa, 1994  
 — Concorrência desleal, Coimbra, Almedina, 2002.  
 CARVALHO, MARIA MIGUEL ROCHA MORAIS DE  
 — Merchandising de marcas (A comercialização do valor sugestivo das marcas), Coimbra, Almedina, 

2003.  
 — A marca enganosa, Coimbra, Almedina, 2010.  
 FIDALGO, VÍTOR PALMELA 
 — As licenças compulsórias de direitos da propriedade industrial, Coimbra, Almedina, 2016. 

GONÇALVES, LUÍS COUTO  
 — Função distintiva da marca, Coimbra, Almedina, 1999. 
  — Manual de Direito Industrial, 9.ª ed., Coimbra, Almedina, 2022.  
 HENRIQUES, SAMUEL DIAS  
 — O Âmbito da Patente e a Doutrina dos Equivalentes, Coimbra, Almedina, 2019.  
 LEITÃO, ADELAIDE MENEZES  
 — Estudo de Direito Privado sobre a cláusula geral de concorrência desleal, Coimbra, Almedina, 2000.  
  
 



	
	

7.2022 

 

 
 MARQUES, JOÃO PAULO REMÉDIO  
 — Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, 2 vols., Coimbra, Almedina, 2007.  
 — Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos de propriedade industrial, Coimbra, Almedina, 2008.  
 — Medicamentos Versus Patentes, Estudos de Propriedade Industrial, Coimbra, Almedina, 2008.  
 — Direito Europeu das patentes e marcas, Coimbra, Almedina, 2021.  
 MENDES, MANUEL OEHEN  
 — Direito Industrial – I (Sumário das lições ao 4.º ano/1983-84), Coimbra, Almedina, s.d.  
 OLAVO, CARLOS  
 — Propriedade Industrial, vol. I, Sinais distintivos do comércio. Concorrência desleal, 2.ª ed., Coimbra, 

Almedina, 2005.  
 SERENS, MANUEL NOGUEIRA  
 — A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca, Coimbra, Almedina, 

2007.  
 SILVA, NUNO SOUSA E  
 — Concorrência desleal e propriedade intelectual, os atos de aproveitamento, Coimbra, Almedina, 

2020. 
 SILVA, PEDRO SOUSA E  
 — Direito Comunitário e Propriedade Industrial. O princípio do esgotamento dos direitos, Coimbra, 

Coimbra Editora, 1996.  
 — A proteção jurídica do design, Coimbra, Almedina, 2017.  
 — Direito Industrial. Noções fundamentais, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2019.  
 VICENTE, DÁRIO MOURA  
 — Propriedade intelectual. Estudos vários, Lisboa, AAFDL, 2018.  
 — A tutela internacional da propriedade intelectual, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2019. 
 
  Vários Autores 
 
 — Código da Propriedade Industrial Anotado. Almedina, 2021 (A. Ribeiro de Almeida/A. Dias 

Pereira/A. Pereira da Silva/D. Moura Vicente/ J. P. Remédio marques/ L. Couto Gonçalves 
(coordenador)/ M. Ohen Mendes/ M. Miguel Carvalho/N. Sousa Silva/P. Sousa Silva) 

 

 b) Periódicos/Coletâneas 
 
 — (APDI) Revista de Direito Intelectual, Almedina (2014/2022) 
 — (APDI) Coletânea de Direito Industrial, 8 vols., Almedina (2001/2012) 
 — Estudos em Homenagem a Manuel Oehen Mendes, Propriedade Intelectual, Contratação e Sociedade 

da Informação, Coleção de estudos de direito intelectual, IV, APDI/Almedina, 2022  
 — Propriedades Intelectuais, UCP editora (2014/2019) 


