
16 de maio    

09h30 The Perfumist Segredos Comerciais

MODERADORA

Lídia Neves
Miranda & Associados

11h00 Coffee Break 

09h00 Receção e Welcome Coffee

10h00 The New World Do blockchain ao social media

MODERADOR

João Luís Traça
Miranda & Associados

11h30 The Perfect Storm O controversos Artigos 13 e 11

MODERADOR

Eduardo Simões
GDA

Carlos Eugénio
Visapress

Miguel Sabino
Thumb Media

Helena Martins
Google 

Auditório Miranda
Av.Engenheiro Duarte Pacheco 7

RECENTES ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS E  
TECNOLÓGICAS NO SETOR DO ENTRETENIMENTO

Pedro Simões Dias
Ferreira Pinto & Associados

Diogo Gonçalves 
Sound Particles

Luís Salvador Pisco 
DECO

Miguel Raposo
Fullsix

Maria Mineiro
ICA



ORADORES

                                    Pedro Simões Dias, advogado que trabalha, desde 
1998, exclusivamente nas áreas dos novos bens jurídicos incorpóreos: 
e-commerce e tecnologias de informação, dados Pessoais e direito de 
autor e direitos conexos. 
É também árbitro do ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade 
Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações e National Correspondent 
da Comissão Europeia em grupos de trabalho sobre implementação de Diretivas 
Europeias nas áreas de tecnologias de Informação, proteção de dados pessoais e 
computer crime.  

Lecionou diversas cadeiras e publicou vários livros e publicações técnicas nos 
domínios das suas áreas de atividade. É o Scent Evangelist.

                                 Diogo Gonçalves é Sales Manager da Sound 
Particles, a empresa criadora do software áudio com o mesmo 
nome. Este software encontra-se a ser usado em todos os estúdios 
de Hollywood, tendo sido usado em filmes como “Aquaman”, 
“Ready Player One”, “Cars 3”, entre muitos outros.
Desde cedo se interessou por música e cinema. É licenciado em Tecnologias da 
Música pela Escola Superior de Música de Lisboa e tem o mestrado em Sound 
Design pela Universidade de York. 

A sua experiência na área do som, combinada com o uso precoce do Sound 
Particles, faz dele um especialista no software, permitindo a sua contribuição em 
variadas áreas de negócio, tais como vendas e marketing. 

                                 Jurista do Departamento Jurídico e Económico da 
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO, em 
particular nas áreas do digital, comunicações eletrónicas, direito de 
autor, e-commerce e energia. 
Foi membro do conselho consultivo da ANACOM e é atualmente membro dos 
Conselhos Consultivo e Tarifário da ERSE, e membro e representante dos 
consumidores no Projeto da Comissão Europeia: “European Contract Law – 
Common Framework of Reference”. 

Representa a DECO em alguns organismos nacionais e internacionais, como o 
BEUC (organização europeia de defesa do consumidor) na área do digital e das 
comunicações eletrónicas.

                                Miguel Raposo é diretor de marketing de 
influência na Fullsix, uma agência integrada no grupo Havas. É 
responsável pela equipa de “influencers & talent managers, 
influencer & social planners e influencer marketers” e integra esta 
expertise em todas as estratégias e serviços relacionados com 
conteúdos digitais.
Para além de um diversificado percurso profissional como IT Manager na agência 
Brandia Central, CEO da Milenar e da Be Influence, agência de gestão de carreiras 
para influenciadores, é também autor do livro “Torna-te um guru das redes 
sociais!”. 

Pedro Simões Dias
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                                 Maria Mineiro conta com um percurso de vários 
anos nas áreas da Propriedade Intelectual e tem experiência no 
desenvolvimento de políticas públicas para o Direito de Autor.
Coordena a gestão e formulações de medidas de políticas públicas nestas 
áreas, com especial enfoque para a regulamentação do setor do cinema e do 
audiovisual e a estratégia de promoção da produção cinematográfica e dos 
autores portugueses.

Representa o Estado português em iniciativas em território português e 
internacional, de promoção e defesa do direito de autor e dos direitos 
conexos.
Simultaneamente é autora de publicações especializadas em Direito 
Internacional Público e na área da Cultura.

É, atualmente, Vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Cinema e 
do Audiovisual, I. P..

                                 Carlos Eugénio é licenciado em informática de 
gestão pela Universidade Europeia e pós-graduado em tecnologias 
web e multimédia pela Universidade Aberta. 
Durante 11 anos foi responsável pelo departamento de anti-pirataria da FEVIP 
– Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais e, desde 2010, é 
Secretário Geral do Mapinet – Movimento Cívico Anti Pirataria na Internet .

É, atualmente, Diretor Executivo da VISAPRESS Gestão de Conteúdos dos 
Media, CRL.

                                     Miguel Sabino conta com mais de 12 anos de 
experiência na área do entretenimento e criatividade. Tem-se 
dedicado, designadamente, à gestão de direitos de propriedade 
intelectual, licenciamento e merchandising e vendas, inicialmente 
em televisão e, nos últimos anos, em plataformas digitais, com 
especial relevo para o YouTube. 
Acredita num mundo global com livre circulação de oportunidades onde as 
pessoas se conectam com liberdade e respeito criativos.

Em 2015, funda a Thumb Media, a única empresa 100% portuguesa 
certificada pelo YouTube. A Thumb Media cria e gere conteúdos de media nas 
plataformas digitais. Mais concretamente, a Thumb Media gere atualmente 
direitos digitais de um portfólio de mais de 600 canais de YouTube e uma 
biblioteca de conteúdos com mais de 110 mil peças de áudio e vídeo. Tem 
uma audiência acumulada de mais de 3,8 mil milhões de visualizações e 
conseguiu alcançar uma base de subscritores de mais de 25 milhões de 
pessoas, espalhadas por 180 países.

                                    Helena Martins é Public Policy Manager na 
Google Portugal, onde tem liderado iniciativas e projetos relaciona-
dos com a segurança na Internet, cidadania digital e impacto social 
e cultural das tecnologias nos últimos 10 anos. 
Anteriormente fez parte da equipa do World Values Survey, no Brasil, onde 
desenvolveu pesquisas sobre o Parlamento do Mercosul em colaboração com 
o INESC (Instituto de Estudos Socioeconómicos), e foi Assessora de Relações 
Governamentais do Ministério das Relações Exteriores e da Receita Federal 
no Brasil. 

É licenciada em Ciência Política pela Universidade de Brasília.
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