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A propriedade intelectual protege os direitos inerentes

is

criaq6es do conhecimento humano e

engloba dois institutos juridicos distintos: a propriedade industrial e o direito de autor.

A propriedade industrial protege as criag6es do dominio da ind(stria, com6rcio e

serviqos,

nomeadamente: as inveng6es, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, topografias
dos produtos semicondutores, os sinais distintivos do com6rcio (marcas, nomes e insignias de
estabelecimento, logotipos), as denominag6es de origem e indicag6es geogrdficas, as recompensas.

O direito de autor protege as criag6es intelectuais do domlnio liter6rio, cientifico e artistico,
qualquer que seja o seu g6nero ou forma de expressSo, nomeadamente: obras liter6rias; obras
audiovisuais; obras de muttim6dia; obras de programas de computador (software); obras de arte
aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de deslgn que constituam criaq;o artistica;
ilustraq6es e cartas geogr6ficas; projetos, esbogos e obras pl6sticas respeitantes a arquitetura, ao
urbanismo, d geografia ou

is outras ci6ncias.

os direitos de propriedade intelectual t6m um dupto conte0do:

Um conte(do moral, que petos direitos morais reconhecem o autor intelectual da criagio,
conferindo-the o direito de reivindicar a respetiva paternidade e integridade; e
Um contetido patrimonial, que pelos direitos patrimoniais reconhecem o titular patrimonial da
criacbo, conferindo-lhe o direito exctusivo de dispor da criagio, nomeadamente o direito exclusivo de
exptoragSo econ6mica num determinado territ6rio e durante um determinado periodo de tempo,

atribuindo-the forqa juridica para impedir a c6pia, a imitagSo ou a utilizaqao nao autorizada.
Independentemente dos direitos patrimoniais e mesmo depois da transmisseo ou extinqSo destes, o
autor goza de direitos morais sobre a sua criaqao.
A Universidade de Evora reconhece a importAncia que o conhecimento criado pelas atividades de
investigagdo, bem como as criag6es intelectuais, t6m para o desenvolvimento e beneficio da
sociedade e da economia. Reconhece tamb6m

a

necessidade de proteqao dos resultados da

atividade intelectual efetuada pelos seus membros.
A proteqao dos referidos resultados dever6 ser feita atrav6s da adequada utilizaqao dos direitos da

propriedade intelectual assentes em principios de transpar6ncia e cooperagao efetiva entre

a

Universidade e os seus colaboradores. Esta cooperaqeo deve16 abranger, n5o apenas a protegeo dos

direitos relativos

i

invenqSo ou outra criaqeo, mas tamb6m a intervenq6o dos criadores no processo
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de valorizaqio dos resultados da investigagSo e na partilha de eventuais proveitos.
A Universidade de Evora quer promover um ambiente que fomente a inovagio e que promova formas

sustentadas de transferOncia de conhecimento e de tecnologia dos resultados da atividade de
investigaqSo e desenvolvimento efetuada pelos seus membros e assumir o seu papel de parceiro dos
investigadores e criadores, atrav6s do acompanhamento dos processos de proteqao e valorizageo
dos resultados da investigagSo.
O

projeto deste regulamento foi sujeito a apreciaqeo pibtica.

Tendo em conta o que antecede,6 deliberado aprovar o seguinte Regulamento de Propriedade
lntetectual da Universidade de Evora:

REGULAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIVERSIDADE DE EVORA

l-

sEcaAo

Artigo

oBJETlvos

1o -

E

PRlNciPlos GERAIS

Objetivos do Regulamento

Seo objetivos do presente Regulamento:

a)

Enquadrar, no contexto da Universidade de Evora, a realidade complexa da propriedade

intelectua[, nomeadamente os direitos de propriedade industria[, direito de autor e direitos
conexos, os programas de computador e a informaq6o t6cnica

nio patenteada;

b)

Definir as competencias e a titularidade dos direitos da Universidade de Evora;

c)

Regular os direitos que assistem aos trabathadores em funq6es pibticas e discentes da

Universidade de Evora, nomeadamente docentes, investigadores, discentes, bolseiros e
trabalhadores n6o docentes;

d)

Estabelecer os procedimentos necessArios A efetiva regulaqeo da mat6ria em causa;

e)

Vincular todos os agentes ligados d Universidade de Evora e obrigatoriedade de previsSo da

titularidade dos direitos de propriedade intelectual envolvidos, aquando da celebraq5o de
acordos, contratos de investigagao, desenvolvimento ou criaqSo:

f)Nos casos em que a Universidade de Evora seja parte em contratos de lnvestigaqao e
Desenvotvimento, articular, no particular dos direitos de propriedade intelectuat, as suas
relagdes com as demais entidades do sistema cientifico, tecnol6gico e culturat.

Artigo

20

- Principios Gerais

Os principios gerais do presente Regulamento sao os seguintes:

a)

cooperagSo: A gestao adequada da inovaqao promovida pela Universidade de Evora s6
ser6 alcangada mediante um etevado espirito de cooperag;o e consenso entre todos os
agentes envolvidos.

b) Titularidade dos Direitos de Propriedade Industrial por parte da Universidade
{?.1irJl
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de

Evora: De acordo com a tend6ncia verificada em Universidades Europeias e Nacionais,
tendo em conta os recursos afetados pela Universidade de Evora ao processo de inovagSo
em gerar.

c)

Titularidade dos Direitos de Autor por parte do criador: De acordo com a natureza
especifica e as particularidades do regime do Direito de Autor e Direitos conexos.

d)

PrevisSo do softwarez A sua importancia estrat6gica crescente imp6e uma previsao
especiaI no 6mbito do presente Regulamento.

e)

Salvaguarda incondicional do direito moral do inventor: A dimensSo pessoal envolvida
na criaqeo, enquanto espago de liberdade,6 inalien5vel, sob quatquer pretexto.

f)Privil6gio do papel do investigador: Na partitha dos proveitos decorrentes da valorizaq6o e

exploraqio dos resultados de investigagao, 6 expresso o reconhecimento do esforeo
intelectuaI como fator essencial ao processo criativo.

g)

CentralizagSo dos procedimentos - bilateralidade: A comptexidade inerente as mat6rias
reguladas torna indispensiivel um acompanhamento permanente, funcional e profissional,
onde a Universidade de Evora surja em cooperaqSo direta com os inventores ou criadores,
em cada caso concreto.

h)

Unidade de decisSo: o retacionamento da Universidade de Evora com outras entidades e a
negociaqio tendente d explorag6o e vatorizaqeo dos resultados de investigageo e demais
criaq6es deve ser conduzido de forma centratizada para garantir a m6xima efetividade e o
sucesso e transpar6ncia dos esforgos desenvolvidos.

i)Transpar6ncia das decis6es da Universidade de Evora: Tendo em conta o espirito de
cooperaqSo que preside a relageo entre a Universidade de Evora e todos os que neta
trabalham em investigagao, as suas decis6es no dominio da titularidade e da explorag5o

dos resultados de

investigaqao devem

ser

necessariamente fundamentadas e

tempestivamente comunicadas ao investigador ou criador.

sEcqAo il - CoMPETCNctAS

Artigo 3'- Competencias gen6ricas da Universidade de Evora
Sem prejuizo de outras compet6ncias legais ou regulamentares, compete e Universidade de Evora:

a)

devida concretizag6o aos principios consagrados no presente Regulamento,
definindo as normas, regras de conduta e procedimentos complementares que, para o

Dar

a

efeito, se mostrem necess6rios;

b)

Receber

toda a informagSo sobre resultados de investigag5es, finais ou intercalares,

suscetiveis de tutela juridica e decidir sobre o pedido para a obtengSo dessa tutela;

c)

Administrar

os direitos de

propriedade intelectual cuja titularidade

lhe

caiba,

determinando, nomeadamente, a forma de exploraqSo desses direitos, que pode passar
pela celebraqSo de contratos com terceiros;

d)

Definir os principios de relacionamento da Universidade com o meio empresariaI ou
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industrial, no 6mbito da investigagSo e desenvolvimento e da transferencia de tecnotogia;

e)

Cetebrar contratos relativos

d

exploragio dos direitos de propriedade intelectual

pertencentes a Universidade;

f)Definir os principios de relacionamento da Universidade com a Sociedade, no ambito das
atividades de criagSo.

Artigo

40 -

Compet6ncias delegiveis

Para dar execugSo ds disposiq6es do presente Regulamento, a Universidade de Evora poder5

mandatar uma ou mais entidades para preparar e executar verios atos, nomeadamente os
necess6rios d identificaqSo, protegao, administraqao e exptoraqao dos direitos de propriedade
intelectua[.
No Smbito deste Regulamento, a refe16ncia

) Universidade de Evora equivale a refer6ncia ir

entidade a quem esta delegar compet6ncias, nos termos do n0mero anterior'

sEcqAo ilr - Dos DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

suB-sEcaAo | - REGRAS GERAIS

Artigo

50 -

Objeto

Consideram-se abrangidas pela presente Secqao todas as invenq6es e criaeoes suscetiveis de

proteqao pelo direito de propriedade industriat, como patentes de invenqio, modelos de
utilidade, desenhos ou modelos, obtenq6es vegetais ou topografias de m6dutos semicondutores,
sendo os seus principios iguatmente aptic6veis aos programas de computadores.
2.

O disposto nesta Secgao aplica-se iguatmente

distintivos suscetiveis

de

i

informaqSo t6cnica n5o patenteada e aos sinais

registo, como marcas, recompensas, nomes

e

insignias de

estabelecimentos, log6tipos, denominagoes de origem ou indicaq6es geo916ficas.
3.

o disposto

nesta Secqeo serA igualmente aplic6vel a novos objetos de direitos de propriedade

industrial que eventualmente venham a ser ju ridicamente tutelados.

Artigo 6' - Titularidade dos direitos - principio geral
A Universidade de Evora consagra, como principio geral, a sua pr6pria titularidade sobre os
direitos de propriedade industrial referidos no artigo anterior e gerados no imbito de qualquer
atividade de investigaqao, doc|ncia e/ou discQncia dos docentes, investigadores e demais
trabalhadores, reatizada na Universidade de Evora ou com a utilizaqao de recursos desta.
No caso das atividades referidas no n.o

l

decorrerem no imbito de um contrato celebrado entre

Universidade e uma terceira entidade, serSo aplic5veis os principios previstos na Secgao

A participageo de pessoaI n5o vinculado
t?._rl
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V.

Universidade, nomeadamente alunos, bolseiros,
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mestrandos e doutorandos, em atividades de investigaq6o que impliquem a utilizag6o de meios
da Universidade, estarS sujeita

i

pr6via subscrigSo de uma declaragSo, na qual esteja definida

titularidade dos direitos sobre os respetivos resultados, bem como

o

a

reconhecimento da

aplicaq6o do presente Regulamento.

Artigo 7'- Direito moral do inventor ou do criador
Os direitos a que a Universidade de Evora se arroga nao prejudicam o direito do inventor ou criador a

ser designado como tal no pedido de protegao da invenq5o ou da criagSo industrial, e a reivindicar a

paternidade e integridade desta.

suB-sEcqAo ll - PRocEDIMENToS

Artigo 8'- ObrigagSo de informag;o
1.

o

inventor ou criador tem a obrigagio de informar a Universidade de Evora da realizaq6o da
inveng6o ou criagSo industrial no prazo m6ximo de dois meses a partir da data em que esta se
considera conctu ida.
Para os efeitos do n.o 1, considera-se conctuida a invenqio ou criaqeo industrial no momento em
que a mesma apresenta caracteristicas que permitam instruir o competente pedido de protegao.

Sem prejuizo do disposto nos nos 1 e 2, no decurso da atividade de investigagSo e trabathos de

desenvolvimento, o inventor ou criador tem o dever de informar a Universidade de Evora dos
potenciais resultados de investigaqeo suscetiveis de proteqao, por forma a permitir a esta uma
an6lise ponderada e atempada das implicagoes t6cnicas, econ6micas
4.

O

coordenador das atividades

de

investigaqSo

e

e

juridicas dos mesmos.

desenvolvimento

6

respons6vel pelo

cumprimento das disposiqoes previstas nos nos 1e 3.

Artigo

90

- Formalidades e conterido da informagio

inventor ou criador deve abster-se de quaisquer divulgag6es ou publicag6es de dados e
informaq6es sobre a inveng6o ou criagSo antes do cumprimento dos deveres de informaqdo

o

estabetecidos no artigo anterior ou que prejudiquem os eventuais pedidos de proteqao.
7.

As informaq6es serSo remetidas, por escrito, ao Reitor da Universidade ou a quem este detegar.

J.

As informag6es deverSo conter a menqSo "Confidencial" e serao tratadas no decorrer de todo o
processo de forma confidencial, de modo a nao prejudicar a possibitidade de proteqio juridica da
invenqSo, obrigando assim todos os intervenientes do processo, nomeadamente a Universidade e
o inventor.

O inventor dever6 disponibilizar as informag6es relativas

i

invengio realizada consideradas

necess6rias aos processos de protegio juridica e exploragSo econ6mica da mesma.
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Artigo

1.

1oo - Processo de decisSo da

Universidade de Evora

Ap6s o cumprimento, por parte do inventor ou criador, do disposto no n.o 2 do artigo anterior, a

Universidade de Evora dever5, no prazo de tr6s meses, proferir decisSo quanto ao interesse em

manter a titularidade dos direitos sobre a invencSo ou criaqSo ou quanto d cedancia desses
direitos ao inventor ou criador. Excecionalmente poder-se-6 prolongar o periodo de decisao
sobre a mesma titularidade, at6 um m6ximo de seis meses, nos casos em que seja indispens6vel a
recolha de elementos adicionais para a tomada de decisSo.

2. A decisao ser6 tomada

pelo Reitor, ouvidas as entidades pertinentes,

e

imediatamente

comunicada ao inventor ou criador.

3.

Caso a Universidade de Evora decida pela ced6ncia dos direitos ao inventor ou criador, ou na falta

de resposta tempestiva por parte da Universidade de Evora, de acordo com os prazos estiputados

no n.o 1, o inventor ou criador adquirir6 a plenitude destes direitos, incluindo os de exploragSo,
podendo requerer em seu nome e a expensas exclusivamente suas a respetiva proteqeo.

4.

Neste

iltimo

caso, o inventor ou criador obriga-se a conceder a Universidade de Evora, a pedido

desta, uma licenga n6o exclusiva, intransferivel e gratuita que abranger5 todos os direitos que
aouela lhe cedeu.

5.

No caso referido no nimero anterior, a atividade de investigaqao ou de desenvolvimento no
dominio t6cnico da invenqSo poder5 ser realizada na Universidade mediante pr6via autorizaq5o
dada Dor esta.

6.

A autorizaqeo referida no n0mero anterior dever6 fazer uma regulamentagao pr6via dos direitos
de propriedade industrialque a Universidade dete16 relativamente aos desenvolvimentos futuros
a efetuar na invenqao.

suB-sEceAo lll - REGIME

Artigo

DE PROTECAAO

llo - Ambito de protegeo

1.

compete d Universidade de Evora determinar o 6mbito de protegSo juridica de quaisquer
inveng6es ou criaq6es de que seja ou de que venha a ser titular.

2.

O inventor n5o poder6 obstar d solicitagao e manutenqao da proteg5o juridica pretendida pela

Universidade de Evora.

Artigo 12" - Encargos com a Proteg;o
A Universidade de Evora suportar6 os encargos inerentes aos processos de protegSo juridica, bem
como da manutengSo dos direitos de que for titular.

suB-sEcaAo rv - ExPLoRAqAo

E RENTABILIZAqAO DOS DIREITOS
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Artigo

l3'

- Forma de explorageo

A Universidade de Evora decidir5 sobre o modo da exploraqSo econ6mica da invengeo ou criagao

de que for titular.
2.

De acordo com o melhor espirito de cooperagSo, o inventor ou criador dever6 colaborar com a

Universidade de Evora, participando no processo de valorizaqSo dos resultados de investigaqao.
3.

O inventor ou criador tem o direito de ser informado pela Universidade de todas as ditig€ncias

referentes ao processo de exploraqSo, nomeadamente dos termos precisos de propostas
contratuais.

suB-sEcgAo v - REPARTI9AO DOS PROVEITOS

Artigo 14" - Proveitos liquidos
Os proveitos a repartir reportam-se aos montantes obtidos depois de deduzidas as taxas ou impostos

devidos

is

formalidades

do pedido e demais consultoria ou outros custos, bem como

a

comercializag5o e exploragSo dos resultados.

Artigo 15' - Modelo de repartigio

l.

Os proveitos tiquidos apurados serao repartidos segundo acordo escrito entre a Universidade e o

inventor ou criador, presumindo-se na falta de documento escrito uma repartiqao paritiria
Por despacho do Reitor sere determinada a afetaq6o interna dos proveitos da Universidade,

Artigo

l6'-

O estabetecido nos artigos l4o e 15o pode ser

Regime especial

alterado a todo o tempo por acordo entre o inventor ou

criador e a Universidade quando as condiq6es especificas de exploraqSo comercial do invento ou
criacSo o recomendem.

Artigo 17" - Pluralidade de beneficiSrios
Caso existam v6rios inventores ou criadores, os beneficios que lhes cabem se16o objeto de repartig;o

iguatit6ria, segundo

a f6rmula

prevista no artigo 15', salvo acordo entre eles que estipule

diversamente.

sEcaAo N - Do DlRElro

DE AUTOR

Artigo 18" - Objeto de aplicagSo
Para efeitos de aplicaqSo deste Regulamento, consideram-se como criag6es suscetiveis de
protegeo pelo direito de autor ou direitos conexos as criag6es intetectuais do dominio literdrio,
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cientifico e artistico, qualquer que seja o g6nero ou forma de expresseo, nomeadamente, obras
litererias, obras de arte, obras audiovisuais, obras de multim6dia ou qualquer outra criacSo que
possa ser considerada como obra, incluindo, nos termos da legislag5o atual, os programas de

computador, vu lgo softwo re.

2.

O disposto no presente Regutamento ser6 igualmente aplic6vel a novos objetos de direito de
autor ou direitos conexos que eventualmente venham a ser juridicamente tutelados.

Artigo 19' - Titularidade dos direitos

1.

A Universidade de Evora reconhece como principio geral que pertence ao respetivo criador ou
autor a titularidade dos direitos morais retativos ds obras concebidas ou reatizadas no 6mbito de

qualquer atividade de investigaq6o, doc6ncia e/ou disc6ncia dos docentes, investigadores

e

demais trabalhadores, bolseiros e alunos, realizada na Universidade de Evora.

2.

Os

direitos patrimoniais das obras ou criaq6es sao atribuidos nos termos do artigo seguinte.

Artigo 20" - Titularidade dos direitos patrimoniais

1.

A titularidade dos direitos patrimoniais de obras ou criag6es previstas no artigo anterior

6

regulada nos seguintes termos:

a)

Pertence d Universidade a titularidade dos direitos patrimoniais de obra ou criaqSo que
decorra da execuq;o de um contrato celebrado com a Universidade, incluindo contrato de

trabalho em fung6es piblicas;

b)

A realizaqio ou conclusSo da obra implique uma utiliza!5o de meios ou de dotagoes da
Universidade.

2.

A

realizaqSo

de obra que imptique a utilizagSo ou disponibilizag6o de meios ou dotag6es da

Universidade requer a sua pr6via autorizaqSo ap6s soticitaqSo do interessado.

3.

A autorizaQao referida poderd contemplar a regulamentageo da titularidade e exptoragio

dos

respetivos direitos de autor, quando se adequar uma titularidade diferente da prevista na alinea b) do
n.o

l

do presente artigo.

Artigo 21o - Contratos

l.

Os contratos celebrados entre a Universidade e outras entidades, cujo objeto principal ou
acess6rio implique a criaqSo de obras, devereo contemplar obrigatoriamente a regutamentaq;o
da titularidade e da exploraqSo dos respetivos direitos.

2.

A regulamentagSo referida no nimero anterior poder6 estipular que a Universidade

nio seri a

titutar dos direitos inerentes aos resultados obtidos, cabendo a esta a respetiva decisSo.

3.

Os contratos referidos no n.o 1 incluem nomeadamente os que visam o financiamento do
trabalho a ser realizado oela Universidade.

4.

A participaqao de qualquer etemento, nomeadamente docente, trabalhador n6o docente ou
aluno, na execuqSo dos contratos dever6 ser precedida pela celebragSo de um acordo com a
1.,.1:ri
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ff
Universidade, no qual se declare reconhecer que os direitos sobre os respetivos resultados
pertencerao a Universidade ou

i

entidade designada no respetivo contrato.

O relacionamento entre a Universidade de Evora e instituic6es associadas, no ambito

de

atividades de criaqSo de obras, deve16 ser precedido de uma regulamentageo relativa aos direitos
de autor.

Artigo 22' - Caso especial dos programas de computador
A Universidade de Evora considera como principio geral que os programas de computador se
incluem sempre no n.o 1, alinea b) do artigo 20'.
A decis6o sobre a eventual

titularidade ser6 tomada pela Universidade de Evora no prazo de tr6s

meses.

SECCAO V

-

CONTRATOS DE I&D

Artigo 23' - Previs6es obrigat6rias
Todos os contratos ou acordos, celebrados entre a Universidade de Evora e outras entidades, de

qualquer natureza, cujo objeto principal ou acess6rio implique atividade de investigaqSo e
desenvolvimento, e independentemente da forma do seu financiamento, tem de prever
obrigatoriamente regulamentagao relativa
e

i

i

titularidade dos direitos de propriedade intelectual

exploraqSo dos resultados obtidos.

A participagao de qualquer docente, investigador, aluno, botseiro, trabalhador nao docente ou

outro elemento ligado d Universidade de Evora na execugSo destes contratos ou acordos dever6
ser precedida da celebraqSo de um acordo com esta, no qual aqueles declarem reconhecer que

os direitos de propriedade intetectual pertencereo 2r Universidade de Evora ou
designada no contrato como titutar.

?r

entidade

Todos os contratos ou acordos deverio mencionar a confidencialidade a que as partes se
obrigam, no sentido de assegurar que a protegao dos resultados n6o ser6 posta em causa. Para o

efeito, pode16 ser exigida aos participantes a assinatura de uma dectaraqeo escrita, anexa ao
contrato ou acordo principat.
O Investigador respons5vel pelas atividades de investigaq6o e desenvotvimento 6 responsivel
pelo cumprimento do disposto nos nos 1,2 e 3.

Artigo 24o - Caso especial
A previs6o obrigat6ria relativa d titularidade dos direitos de propriedade intelectual pode determinar

oue a Universidade de Evora n6o ser6 a titular dos direitos inerentes aos resultados obtidos, cabendo
a esta a respetiva deciseo.

li( rtLrlnrrr.fil(j {lo l'r(rpricdade Inl(rlo(l!,rl(lir LJniver5id,r(l( dc Lvorn (L3.nr,rr({r 2015)

p

\t' !/12

sEccAo vr - RELAqoES ENTRE A UNIVERSIDADE DE EVORA

E OUTRAS

lNST|TUlg0ES

Artigo 25" - MengSo geral
A Universidade de Evora, no relacionamento com outras entidades do sistema cientifico, tecnol6gico

e cultural estabelecer6, caso a caso, as regras de articulaCeo do presente Regulamento com os
protocolos, conv6nios ou outros instrumentos de regutag6o celebrados com aquelas entidades, no
sentido de garantir a adeseo de todos os sujeitos intervenientes as regras ora estabelecidas.

sEcqAo vll - DlsPoslgOEs GERAIS

E

rRANslT6RlAs

Artigo 25'- InterpretagSo e lntegragio
A interpretaqao e integrageo do presente Regulamento, designadamente dos casos nete omissos,
ser6 sempre feita ir luz dos principios gerais do Direito, com respeito pela legistaqSo aplic6vel,
nomeadamente o C6digo da Propriedade Industrial, o C6digo do Direito de Autor e dos Direitos
Conexos e a legislaqio aplic5vel ir protegao juridica dos programas de computador e i proteq5o
juridica das obtenqOes vegetais.

Artigo 27' - Aplicageo no tempo

o

presente Regulamento n5o 6 aplic6vel ds situaqSes anteriores a sua entrada em vigor, nas

quais, por alguma forma, tenham sido constituidos titulos de propriedade intelectual sobre
quaisquer criag6es, invenq6es ou obras, independentemente dos sujeitos ou da forma de
participagao ou envolvimento da Universidade de Evora.

O presente Regutamento n6o 6 igualmente aplic6vel aos acordos, convenq6es ou contratos
celebrados, antes da sua entrada em vigor, entre a Universidade de Evora e outros sujeitos e que,
independentemente da sua natureza, prevejam formas de exploraqSo e de repartigSo de
proveitos derivados de direitos de propriedade intetectual.

Artigo 28" - Entrada em vigor
O presente Regulamento entra16 em vigor imediatamente ap6s publicagSo no Di5rio da Repiblica.
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Universidade de Evora 13 de marco de 2015.

A Reitora

f6a,a
Ana Costa Freitas
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