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Numa já clássica obra de 2005, The Empire of Mind – Digital Piracy and The 
Anti-Capitalist Movement, Michael Strangelove interrogava-se sobre se a 
Internet não traria consigo o fim do Direito como o conhecíamos. Por outro 
lado, verifica-se, mesmo entre nós, a emergência de novas formas de criação 
de “lei”, diferentes dos processos legislativos tradicionais. Ao longo deste ciclo 
que agora chega ao seu fim, falou-se muito no acordo da APRITEL com as 
entidades de gestão coletiva de direito de autor e dos direitos conexos, ou 
no protocolo da Procuradoria-Geral da República com a Microsoft, Google e 
Facebook, para o combate ao Cibercrime, como exemplos de novos tipos de 
“lei”, mais flexível e mais eficaz.

Durante o ano que ora finda, a PLMJ levou a cabo uma profunda reflexão sobre 
as encruzilhadas do Direito e da Tecnologia, numa altura em que a robotização a 
Inteligência Artificial se impõem com uma velocidade incontrolada.

É tempo, pois, de concluir com uma reflexão, que não ficará por aqui, pois 
novos desafios se nos colocam, sobre o quadro geral do relacionamento do 
Direito tradicional e das novas formas de pluralismo jurídico com os fenómenos 
avassaladores da Tecnologia. Seremos nós, juristas, prescindíveis? E a lei? 
Ou seremos regulados, apenas, pelo “Código” de que tanto falou Lawrence 
Lessig? Como serão as profissões jurídicas no futuro próximo?

Para a abordagem destes temas, temos connosco um dos maiores especialistas 
nacionais que há anos vem refletindo sobre estas encruzilhadas do Direito e da 
Tecnologia, e o Senior Copyright Counsel da Google na Europa.
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DÁRIO MOURA VICENTE
Advogado e Professor Catedrático  
da Universidade de Lisboa

PEDRO LOMBA
Consultor PLMJ

Dário Moura Vicente é advogado e Professor Catedrático 
da Faculdade e Direito da Universidade de Lisboa. É 
especialista em Direito Civil, Direito Comparado, Direito 
Intelectual, Direito Internacional Privado e Direito 
Comercial Internacional.

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. 
Antes de ingressar em PLMJ como Consultor, 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. 
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CÉDRIC MANARA 
Docente universitário das EDHEC 
Business School

Cédric Manara é docente universitário das EDHEC Business 
School, Universidades Panthéon-Assas e Panthéon-
Sorbonne. É consultor da Google em matérias de 
Propriedade Intelectual, área à qual tem dedicado a sua 
carreira profissional. 
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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. 

PLMJ
Propriedade 
Intelectual



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.
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O Ciclo de Conferência Mega Wave chega ao fim. 

Desde janeiro, o Auditório PLMJ, em Lisboa, e a Biblioteca da Fundação 
de Serralves, no Porto, receberam 10 sessões ligadas à segurança, 
marcas e patentes, propriedade intelectual, gaming, redes sociais, 
jornalismo e espetáculo, numa abordagem técnica e prática sobre os 
principais desafios do presente e do futuro do Direito e da Tecnologia.

Foram 35 os especialistas que, ao longo destes 12 meses, refletiram 
sobre cibersegurança, robots na vida dos escritórios e nos tribunais, o 
seu estatuto jurídico, inteligência artificial e cyborgs, cloud computing, 
big data, gaming, redes sociais, ameaças internas e segurança 
nacional, direitos de autor e marcas e patentes.

O Ciclo de Conferências PLMJ Mega Wave foi, inclusivamente, 
destacado pela reputada publicação internacional Financial Times 
que distinguiu PLMJ como firma “recomendada” na categoria de Data, 
Knowledge and Intelligence.

O projeto, coordenado por Manuel Lopes Rocha, Sócio Coordenador 
de PLMJ Propriedade Intelectual, e Pedro Lomba, Consultor de PLMJ, 
foi um sucesso. 

A todos, o nosso muito obrigado.

Ciclo de 
Conferência 
Mega Wave


