
ORGANIZAÇÃO 

Mais infomações: 

Gabinete de Eventos, Comunicação e Imagem 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Tel.: 226077123/05 

E-mail: geci@letras.up.pt 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

No âmbito do protocolo celebrado entre a Universidade do Porto 

(Faculdade de Direito, Faculdade de Letras e CETAC.MEDIA – Centro de 

Estudos das Tecnologias e Ciências da Comunicação) e a Universidade 

Federal Fluminense (Programa de Pós-Graduação Justiça Administrativa 

(PPGJA-UFF) e do Núcleo de Ciências do Poder Judiciário (NUPEJ), e na 

sequência do I Colóquio Luso-Brasileiro que teve lugar na FDUP em 

fevereiro de 2011 (“A informação jurídica na era digital”) e do II Colóquio 

Luso-Brasileiro que teve lugar em Niterói em outubro de 2011 (“Incursões 

interdisciplinares: Direito e Ciência da Informação”), vai a Universidade do 

Porto realizar, nos dias 11 e 12 de outubro de 2012 p.f., mais um encontro 

científico que congrega especialistas portugueses e brasileiros das áreas 

do Direito e da Ciência da Informação, e que procura estreitar as relações 

académicas científicas e profissionais entre as duas áreas, discutindo 

problemáticas de interesse mútuo e que possam ser vistas numa 

perspetiva interdisciplinar. 

11 e 12 de outubro, 2012 

 

Faculdade de Direito 

 da Universidade do Porto 

 

 

 

(Rua dos Bragas, n.º 223, Porto) 

III Colóquio Luso-Brasileiro III Colóquio Luso-Brasileiro 



Dia 12 de Outubro 
 
10h00 Responsabilidade por violação de propriedade 

intelectual 
Liliane Roriz (Desembargadora Federal  e Diretora-Geral 
da Escola da Magistratura  do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, Brasil) – A responsabilidade por violação da 
propriedade intelectual na legislação brasileira 
 

Pestana de Vasconcelos (FDUP) – O contrato de         
produção de obra intelectual 
 

Ribeiro de Almeida (Universidade Lusíada-Porto) – A   
protecção dos direitos de propriedade intelectual, em espe-
cial a acção de responsabilidade civil por violação dos direi-
tos de propriedade intelectual 

 

11h30 Novos contextos de responsabilidade 
Helene Serra Fernandes (Jurista e Mestre FDUP) – Direito 
Penal do Inimigo na Era da Informação 
 

João Fachana (JPAB Sociedade de Advogados e Mestre 
FDUP) – A irresponsabilidade dos ISP no paradigma da 
web 2.0 
 

Rosa Inês de Novais Cordeiro (Universidade Federal 
Fluminense) e Sandra Lúcia Rebel Gomes (Universidade 
Federal Fluminense) – O desenvolvimento do acesso   
aberto à informação científica: dimensões legais, éticas e 
políticas 

 

14h30 Novos contextos de responsabilidade 
António Francisco de Sousa (FDUP) – A informação  
como dever na Administração Pública Portuguesa 
 

António Machuco Rosa (FLUP) – Direito de acesso e 
partilha responsável de informação 
 

Maria Manuel Borges (FLUC) e Jaury Nepomuceno 
(IBICT/Universidade Federal do Rio de Janeiro) – Do    
acesso à ciência: a responsabilidade dos investigadores 

 

17h00 Lançamento do livro “A Informação jurídica na era 

digital” 
 
17h30 Encerramento 

Fernanda Ribeiro (FLUP) 
Luísa Neto (FDUP) 
Ricardo Perlingeiro (Universidade Federal Fluminense) 

 

Dia 11 de outubro 
 

9h30 Sessão de Abertura 
Vice-Reitor da Universidade do Porto, Prof. Doutor António 
Marques 
Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
Fluminense 
Diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
Diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
Representação do Gabinete de Mobilidade da FDUP 

 

10h00 Direito e Informação: responsabilidades            

partilhadas 
Armando Malheiro da Silva (FLUP) – Para uma           
abordagem interdisciplinar da “Revolução Informacional”: o 
contributo do Direito e da Ciência da Informação 
 

Mª Eduarda Gonçalves (ISCTE-IUL e FDUNL) -Direito e 
Informação: responsabilidades partilhadas 

 

11h30 Responsabilidade profissional do gestor de      

informação 
Júlio Ramos (Arquivo da UC) - A deontologia profissional e 
o direito à informação: o equilíbrio no fio da navalha 
 

Marieta Marks Löw (Doutoranda FLUP) – O arquivista: 
desafios e responsabilidades na gestão da informação   
judicial 
 

Moisés Rockembach (Doutorando FLUP) – Prova, indício 
e evidência digital para profissionais de informação 

 

14h30 Responsabilidade civil 
Carneiro da Frada (FDUP) – Comunicação, Verdade e 
Direito 
 

Fabiana D`Andrea Ramos (Universidade Federal           
Fluminense) – Direito e Informação: questões de                     
responsabilidade civil 
 

Filipe Albuquerque de Matos (FDUC) – Algumas questões 
de responsabilidade suscitadas no universo da Sociedade 
da Informação 
 

Raquel Guimarães (FDUP) – A responsabilidade por    
operações fraudulentas no comércio electrónico 

 

17h00 Responsabilidade criminal 
Alexandre Libonati (Juiz Federal no Rio de Janeiro) -   
Aspectos controversos da nova lei brasileira de acesso à   
informação 
Helena Moniz (FDUC e Conselho de Fiscalização da base 
de dados de perfis de ADN) – A base de dados de perfis de 
ADN 
Pedro Verdelho (Magistrado do MP e Coordenador do  
Gabinete Cibercrime da PGR) – Informação e conteúdos       
on line e cibercriminalidade 

 

 

 PROGRAMA 

 

 

 FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: 

____________________________________________________ 
 

 
 

____________________________________________________ 

 

Título Académico:  

____________________________________________________ 

 

Instituição:  

____________________________________________________ 

 

Profissão:  

____________________________________________________ 

 

Telefone/ Telemóvel:  

____________________________________________________ 

 

E-mail: 

____________________________________________________ 

 

N.º contribuinte: 

____________________________________________________ 

 

Propina de inscrição: 

10 euros - estudantes 

20 euros - Público em geral 
 

 

Formas de pagamento disponíveis: 
 

 

 

 

 

* Em dinheiro, diretamente no Gabinete de Eventos, Comunicação 
e Imagem da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, situado 
junto do Anfiteatro Nobre (Via Panorâmica, s/n | Porto).  

Horário de funcionamento: 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 

 
* Cheque  

n.º _____________________Banco: ____________________________ 
 

Emitido em nome de: Universidade do Porto – Faculdade de Letras 
 e enviado, juntamente com a inscrição, para a seguinte direção: 

Gabinete de Eventos, Comunicação e Imagem 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
Via Panorâmica, s/n  
4150-564 Porto 

 
* Cartão de crédito 

Através do link https://www.letras.up.pt/gi/eventos/registo.asp?tt=fa 
(Será sempre necessário enviar a presente ficha de inscrição devidamen-

te preenchida para geci@letras.up.pt ) 

https://www.letras.up.pt/gi/eventos/registo.asp?tt=fa
mailto:geci@letras.up.pt

