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Disclaimer: Esta análise contém informação de carácter geral e abstrato. A informação disponibilizada não constituiu uma consulta jurídica 

e não deve servir de apoio a qualquer decisão sem aconselhamento profissional qualificado sobre um caso concreto.

— Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro

 O regime de arbitragem para a resolução dos litígios de Propriedade Industrial envolvendo 
medicamentos de referência e medicamentos genéricos deixou de ser obrigatório. O novo 
regime permite às partes seguirem uma de duas vias de resolução do litígio: no caso de acordo 
entre as partes, e no prazo de 30 dias a contar da publicação do pedido de Autorização 
de Introdução no Mercado no site do INFARMED, aquelas poderão optar pela arbitragem 
voluntária. Caso contrário, a Demandante terá de interpor ação no Tribunal da Propriedade 
Intelectual de forma a salvaguardar os seus direitos.

 Destacamos igualmente a possibilidade de invocação pela Demandada da invalidade do 
direito alegadamente violado, no âmbito do processo arbitral. A eventual invalidade do 
direito só produzirá efeitos entre as partes do processo arbitral.

 As alterações acima referidas entraram em vigor no dia 9 de janeiro de 2019.

Em virtude das alterações à Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, e ao Código da Propriedade 
Industrial (CPI), o regime legal das patentes sofreu algumas alterações das quais destacamos as 
seguintes: 

Alterações à 
legislação de patentes
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— Código da Propriedade Industrial

 Destacamos as alterações referentes às patentes de processo. De acordo com as alíneas b) 
e c) do n.º 2 do artigo 102.º do CPI, o titular da patente pode impedir terceiros, sem o seu 
consentimento, de utilizar o processo que é objeto da patente bem como impedir tal utilização 
quando o terceiro tinha ou deveria ter tido conhecimento de que a utilização do processo é 
proibida sem o conhecimento do titular da patente. Mais, o titular da patente pode impedir 
terceiros, sem o seu consentimento, de oferecer, armazenar, colocar no mercado, utilizar, 
importar ou ter a posse de produtos obtidos diretamente pelo processo objeto da patente,     

 Destacamos ainda a consagração da infração indireta da patente “A patente confere 
também ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, a oferta 
ou a disponibilização a qualquer pessoa que não tenha o direito de explorar a invenção 
patenteada dos meios para executá-la no que se refere a um seu elemento essencial, se o 
terceiro tem ou devia ter conhecimento de que tais meios são adequados e destinados a essa 
execução” -  artigo 102.º, n.º 3.

Por último, o artigo 103.º vem consagrar novas utilizações livres, a saber:

—	 A	utilização	de	material	biológico	para	fins	de	cultivo	ou	descoberta	e	desenvolvimento	de	
novas variedades vegetais;

—	 A	utilização	por	agricultor	do	produto	da	sua	colheita	para	fins	de	reprodução	ou	multiplicação	
na sua exploração, desde que o material vegetal de reprodução tenha sido vendido ou 
comercializado de outro modo pelo titular da patente, ou com o seu consentimento, ao 
agricultor	para	fins	agrícolas;

—	 A	utilização	por	agricultor,	para	fins	agrícolas,	de	animais	protegidos,	desde	que	os	animais	
de criação ou outro material de reprodução animal tenham sido vendidos ou comercializados 
de outro modo ao agricultor pelo titular da patente ou com o seu consentimento;

— Os atos e a utilização de informações obtidas de acordo com a legislação em matéria de 
proteção	jurídica	do	software.

As acima referidas alterações entrarão em vigor no dia 1 de julho de 2019.


