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Os dados pessoais na Internet é um dos maiores negócios do mundo. Só a 
economia europeia poderá atingir o valor de 430 biliões de euros em 2020. O 
tratamento dos dados em massa é uma preocupação para setores estratégicos 
como a banca ou os seguros que recrutam milhares de data scientists. Esta é 
uma preocupação recente pois 90% dos dados em circulação foram criados nos 
últimos dois anos e apenas 1% são analisados por especialistas. Só a Cap Gemini 
tem mais de dez mil empregados dedicados ao big data. Estes constituem uma 
porta de entrada no vasto mundo da Internet dos objetos, da Inteligência Artificial 
ou da Robótica. Sobre esta matéria parece haver uma divisão: será verdade que 
os EUA inovam e a Europa regula? 

A Medicina é um dos setores com maior desenvolvimento e que nos diz respeito 
a todos. Temas como os objetos conectados na saúde, as imagens cerebrais, 
o tratamento dos dados médicos ou a contribuição do big data à investigação 
clínica, medicina de precisão, à cirurgia e à oncologia estão na ordem o dia. Estes 
e outros temas serão abordados numa sessão que reúne alguns dos maiores e 
mais reputados especialistas nacionais na área.

Painel de Oradores

DIREITO 
MEGA WAVE

MAGDA COCCO
Sócia da VdA

PEDRO CARIDADE FREITAS
Professor Auxiliar da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa

Pedro Caridade Freitas leciona as disciplinas de História 
do Direito, História das Relações Internacionais, Direito 
Romano e Metodologia Jurídica na Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa. É Diretor Jurídico da APIFARMA 
– Portuguese Pharmaceutical Industry Association e 
coordenador da pós-graduação em Direito do Medicamento.

ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO
Professor Auxiliar da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa

CATARINA VIDEIRA LOURO
Advogada Estagiária de PLMJ

Magda Cocco é especialista em comunicações eletrónicas, 
tecnologias de informação, media, privacidade, dados 
pessoais, cibersegurança e aeroespacial. Integra o núcleo 
de coordenação do Grupo Permanente de Segurança na 
Sociedade da Informação, da Associação Portuguesa para 
o Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI).

Alexandre Sousa Pinheiro tem-se dedicado à proteção de 
dados, sendo a sua dissertação de Doutoramento sobre 
“Privacy e proteção de dados: a construção dogmática do 
direito à identidade informacional”. É investigador do Centro 
de Investigação de Direito Público e responsável por pós-
graduações na área de proteção de dados pessoais.

Catarina Videira Louro é Advogada Estagiária de PLMJ e 
encontra-se a frequentar o Mestrado em Direito Intelectual 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
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ANTÓNIO VAZ CARNEIRO 
Médico Especialista em Medicina Interna, 
Nefrologia e Farmacologia Clínica

Para além da prática clínica, António Vaz Carneiro é Professor 
na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 
onde dirige o Centro de Estudos de Medicina Baseada na 
Evidência, o Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública 
e o Instituto de Saúde Ambiental. É autor de mais de 400 
artigos, capítulos de livros e comunicações científicas.
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Manuel Lopes Rocha, é Coordenador da Equipa  
de PLMJ Propriedade Intelectual, membro da comissão 
de Propriedade Intelectual da ICC Portugal e da Direção 
Científica da revista Propriedades Intelectuais. Manuel 
Lopes Rocha faz parte, ainda, dos mais reputados diretórios 
jurídicos internacionais e acaba de ser considerado “Lawyer 
of the Year” em Propriedade Intelectual pelo diretório Best 
Lawyers. É membro da administração da Fundação PLMJ. 

MANUEL LOPES ROCHA
Sócio Coordenador da Equipa de PLMJ PI

Pedro Lomba é Consultor de PLMJ, para as áreas  
da Saúde, Ciências da Vida e Farmacêutico, tendo 
igualmente comprovada experiência nas áreas de Direito 
Público e TMT. Desempenhou cargos governativos, como 
Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares 
no XX Governo Constitucional, e de Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional 
no XIX Governo Constitucional.

PEDRO LOMBA
Consultor PLMJ

Coordenadores

Com 50 anos de história e experiência, PLMJ apresenta-se como um 
escritório full-service, focado na prestação de serviços jurídicos de 
excelência. 

É uma Sociedade reconhecida pelas respostas imediatas e assertivas 
a todas as necessidades dos clientes, pela aposta no capital humano 
e desenvolvimento do talento jurídico, pela qualidade ímpar do track 
record na assessoria de inúmeras transações de enorme complexidade 
a clientes nacionais e internacionais e de investimento estrangeiro. 

A Equipa de Propriedade Intelectual trata de assuntos relacionados, 
principalmente, com direitos de autor e patentes. 

Os Advogados prestam assessoria a clientes nas áreas farmacêutica, 
de software e telecomunicações, como por exemplo a Microsoft, a 
Samsung, Walt Disney e Toshiba.

PLMJ
Propriedade 
Intelectual



Calendário anual do ciclo de conferências 
Direito Mega Wave

O MUNDO PLMJ NUM ÚNICO PORTAL
Visite www.plmj.com e registe-se para ter acesso a notas informativas, guias de investimento, seminários, 
conferências, business breakfasts, exposições e muitas outras notícias e eventos do seu interesse.

#9 | 23 NOVEMBRO
Gaming, redes sociais, informação (a vitória 
do povo das redes? Serão as redes sociais 
sociáveis?)

_Dr. Bakali

_Carlos Correia

_Nuno Rogeiro

_Norberto Andrade
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#10 | 14 DEZEMBRO
Fim do Direito ou novo pluralismo jurídico? 

_Cédric Manara

_Dário Moura Vicente

_Pedro Lomba

#8 | 26 OUTUBRO
Cibersegurança, cibercrime 
(um Código Penal Digital?)

_Rogério Bravo 

_Pedro Verdelho

_António Gameiro Marques

_Ana Teresa Serafino


