Workshop
“A gestão da propriedade intelectual nas relações Ciência-Empresa”
Instituto Pedro Nunes, Auditório Edifício A, Coimbra, 23 de Outubro de 2017

14.15-14.30: Abertura; o Projeto VIP4SME, nota introdutória (José Ricardo Aguilar, IPN VCI)
14.30-15.30: Os contratos de consórcio nos projetos de I&DT em co-promoção: a gestão da propriedade intelectual
(Vasco Dias, INESC Porto)
15.30-15.45: Questões
15.45-16.00: Coffee-Break
16.00-16.30: A tutela dos segredos industriais e comerciais à luz das novas disposições Comunitárias (José Ricardo
Aguilar, IPN VCI)
16.30-17.00: Os acordos de confidencialidade e a gestão da informação no contexto da I&D (José Ricardo Aguilar,
IPN VCI)
17.00-17.30: Questões e encerramento

Participação gratuita, mas sujeita a registo prévio e obrigatório por email para vci@ipn.pt até ao dia 19/10.

O Projeto VIP4SME é financiado pelo Programa-Quadro Comunitário Horizonte 2020 para a investigação e inovação, através do contrato de concessão de
incentivos nº 641012.
As opiniões expressas no presente evento são da exclusiva responsabilidade dos respetivos autores, não refletindo necessariamente as posições oficiais da
Comissão Europeia.
The VIP4SME project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 641012.
The positions expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission.

Oradores

Vasco Rosa Dias

Advogado e Agente Oficial de Propriedade Industrial, atualmente exercendo funções no INESC TEC. Interessa-se
sobretudo por direito da tecnologia, TI e propriedade intelectual. Estudou Direito em Coimbra e prosseguiu estudos
de Direito da UE/Estudos Europeus, com destaque para a Propriedade Intelectual e o Direito da Concorrência, nas
Universidades de Lisboa, Católica Portuguesa e Kings College, Londres. Foi também estagiário do Tribunal de Justiça
da UE. Antes de exercer funções no INESC TEC foi, igualmente, colaborador da divisão de transferências do saber da
UC - DITS UC.

José Ricardo Aguilar

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra (2000), Pós-Graduado em Direito da Banca, Bolsa e Seguros (2001)
e em Direito das Empresas (2003).
Desde 2001, Jurista junto do Instituto Pedro Nunes, tendo integrado entre 01/01/2002 e 31/12/2007, a equipa do
Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial (GAPI) do Instituto Pedro Nunes.
Advogado.
Desde 2008, parte integrante da Unidade IPN VCI – Valorização do Conhecimento e Inovação do Instituto Pedro Nunes.
Assistente Convidado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, co-responsável pela disciplina semestral
“Assuntos Regulamentares e Patentes” do 3º Ano do Curso de Farmácia Biomédica.
Membro do IP Board da EIT Health b.v..

O Projeto VIP4SME é financiado pelo Programa-Quadro Comunitário Horizonte 2020 para a investigação e inovação, através do contrato de concessão de incentivos nº 641012.
As opiniões expressas no presente evento são da exclusiva responsabilidade dos respetivos autores, não refletindo necessariamente as posições oficiais da Comissão Europeia.
The VIP4SME project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 641012.
The positions expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission.

