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PARTICULARIDADES DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO 
BRASIL 

Por: Patrícia Garcez Garbin 
 

O desenvolvimento de novas tecnologias envolve, normalmente, investimento de vultosas quantias e tempo 
alongado para que o resultado produzido possa ser testado e absorvido pelas indústrias, motivo pelo qual muitas 
vezes a transferência de determinada tecnologia já pronta e testada se torna uma opção muito mais viável do 
que o seu desenvolvimento.  
 
Quando falamos em transferência de tecnologia de forma ampla, consideramos uma série de ativos imateriais, 
ora registráveis, tais como as marcas, as patentes, os desenhos industriais, ora irregistráveis, como toda 
tecnologia não patenteada, o know-how e diversos serviços de natureza técnica, essas últimas tratadas como 
Transferência de Tecnologia stricto senso, que não são amparadas por direitos de Propriedade Industrial, sem, 
no entanto, deixarem de ser um bem muito valioso. Leia mais 

 
 

 
PATENTE UNITÁRIA: VANTAGENS E INCONVENIENTES  

Por: João Pereira da Cruz* e João Veiga Gomes** 

1. Introdução  
 
Ao contrário do que sucedeu com as marcas e desenhos “comunitários”, não tem sido fácil criar, a nível europeu, 
um novo sistema de patentes de efeito unitário (adiante designadas por “patentes unitárias”).  
 
Por outro lado, há uma enorme diferença entre o que seria uma patente comunitária e o que vai ser uma patente 
unitária: esta não produzirá efeitos em toda a União Europeia.  
As marcas e os desenhos (ou modelos) são realidades relativamente simples:  
 
– no caso das marcas, basta fundamentalmente que se trate de sinais capazes de distinguir produtos ou 
serviços, no mercado, por forma a que os respectivos consumidores possam identificar a sua origem. Leia mais 
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PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS EM MACAU - VIOLAÇÃO PODE LEVAR À PRISÃO 

Por: João Assunção 

O direito à privacidade é um direito complexo, comportando várias vertentes e cuja problemática actual se centra 
na utilização de novas tecnologias, em especial no que se refere à recolha e utilização de dados pessoais, quer 
pela administração pública quer por empresas particulares. 
 
Recentemente, na Região Administrativa Especial (RAE) de Macau, um tribunal condenou o fundador de um 
website a seis meses de prisão, com pena suspensa por dois anos, por violação da Lei de Protecção de Dados 
Pessoais. O website divulgava informações de apostadores endividados em vários casinos do mundo, com 
especial foco nos casinos de Macau e colocava fotografias e identificação dos devedores, bem como números de 
telefone e quantias que deviam aos casinos.  
 
Quando surgiu o website, foi desde logo levantada a suspeita da violação da legislação sobre dados pessoais, 
mas os seus donos alegaram sempre que defendiam o interesse público e que o website era apenas uma 
plataforma de troca de informações sobre os apostadores com dívidas nos casinos de Macau. Leia mais 
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Siqueira Castro - Advogados é eleito um dos melhores escritórios de advocacia em Propriedade Intelectual. 

 
 

 
1º ANIVERSÁRIO DA APILOP - MACAU 
 

 

 

CONHEÇA O NOVO WEBSITE DA APILOP  

 

 

 

http://www.siqueiracastro.com.br/informativos/APILOP/2015/apilop-02_03.html�
http://www.apilop.org/�

