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1.1.1 Breve descrição 
 

Este plano de aulas foca-se no conceito de patentes no âmbito da PI. No nosso quotidiano, 
todos utilizamos produtos e objetos tecnológicos de vários tipos, pequenos ou grandes, 
simples ou complexos, como carros, telefones, eletrodomésticos, televisões, computadores 
portáteis e de secretária, aviões, comboios, etc.; a lista é ilimitada. Em conjunto, incluem a 
nossa civilização tecnológica e refletem os avanços constantes na ciência, tecnologia e 
engenharia.  O que não é amplamente sabido é que estas invenções e soluções inovadoras 
consistem num grande número de patentes. Para se familiarizar mais com este conceito de 
PI e respetivo significado através da atividade educativa seguinte descrita abaixo, 
compreendemos primeiro o que é uma patente e por que razão é um conceito de PI 
importante. Combinamos este plano de aulas com a disciplina de robótica educativa, uma 
vez que esta disciplina é geralmente popular entre os alunos.  Podemos considerar como 
ponto inicial do estudo um componente habitual, como um braço robótico. 

 
1.1.2 Objetivos de aprendizagem e tópicos da PI 

 
Os objetivos de aprendizagem deste plano de aulas são: 
- compreender o que são patentes, 
- compreender o quão importantes são para apoiar e encorajar a inovação no nosso mundo 
tecnológico, 
- experimentar, por nós mesmos, o que é um pedido de patente, como é um documento de 
patente real, quantas patentes existem relacionadas com os objetos, produtos e serviços 
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tecnológicos do nosso quotidiano. 
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1.1.3 Relação com o programa curricular 
Este plano de aulas pode ser relacionado com as seguintes áreas do programa curricular: 
- Tecnologias de informação e ciência da computação; 
- Robótica e aplicações; 
- Empreendedorismo; 
- História da ciência e tecnologia. 

 

1.1.4 Duração 
São necessários cerca de 45 minutos, ou o equivalente a uma aula clássica, para completar 
este plano de aulas com uma turma de 20-25 alunos. Este plano de aulas, ou parte dele, 
também pode ser implementado como trabalho de casa. 

 
 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
Computadores portáteis ou de secretária com ligação à Internet. Cerca de um ou dois alunos por 
computador portátil ou de secretária. 

 
 

1.2 Instruções passo a passo 
O plano de aulas está dividido em quatro fases de pesquisa, nomeadamente: introdução, 
preparação, investigação e conclusão. Esta última consiste nas subfases de apresentação e 
discussão. 

 
 

1.2.1 Introdução: 
Nesta fase, o tema geral a estudar ou investigar é apresentado de forma breve e é 
estimulado o interesse sobre o mesmo. O foco deste plano de aulas é, por um lado, o 
conceito abstrato de patente e, por outro lado, o tema dos braços robóticos e aplicações com 
os quais estão relacionados. Uma vez que os últimos podem ser mais envolventes para os 
alunos, o/a professor/a pode começar, por exemplo, por perguntar aos alunos o que sabem 
sobre o tema dos braços robóticos e se conseguem pensam em alguma aplicação. O/a 
professor/a também pode mostrar algumas imagens relevantes, tais como a imagem 
mostrada aqui. Também se pode pedir aos alunos que façam uma pesquisa rápida na 
Internet para encontrarem exemplos de braços robóticos e possíveis aplicações comerciais e 
industriais. 
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Imagem 1: Exemplos de braços robóticos em aplicações industriais 

 
 

Quando terminarem, o foco é dirigido para o conceito de patentes no âmbito da PI. Uma vez 
que os alunos podem não o conhecer tão bem, o/a professor/a pode indicar uma definição 
formal do termo, a sua finalidade e utilização, conforme indicado pelo Instituto Europeu de 
patentes e pelo Copyright School Project da Hellenic Copyright Organization: 

 
O que é uma patente? Uma patente atribui uma proteção às invenções dos 
inovadores. Uma invenção é uma solução para um problema tecnológico específico, 
na forma de um produto ou processo, que facilita e melhora e nossa vida. Quando 
uma nova solução tem sucesso, torna-se numa ferramenta poderosa nas mãos do/a 
inovador/a e numa vantagem competitiva importante para uma empresa no mercado. 
Assim, é muito provável que a concorrência queira produzir produtos semelhantes ou 
idênticos. Para proteger o/a inovador/a e encorajar adicionalmente a criatividade, uma 
patente permite que o/a inovador/a impeça outras pessoas de recriarem, utilizarem, 
venderem ou importarem um produto que copie a sua invenção. 
Uma patente bloqueia uma tecnologia e melhorias particulares, sendo por isso que a 
validade de uma patente é limitada no tempo. O termo de proteção máximo de uma 
patente europeia é de 20 anos a partir da data do pedido. 

 
Na Europa, para ser patenteável, uma invenção tem de cumprir três requisitos: 
Novidade: anteriormente, não era de conhecimento público, de nenhuma forma, em 
nenhum local e em nenhum momento; Atividade inventiva: tem de ir para além do que já 
se conhece. Não pode ser uma simples «continuidade» ou «variação» do que já existe; 
Industrialmente aplicável: pode ser manufaturada ou utilizada na escala industrial. 

 

Depois, o/a professor/a pode pedir aos alunos que discutam se acham que as 
patentes são um conceito importante da PI ou se desempenha um papel significativo 
no nosso quotidiano. Os alunos são 
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encorajados a expressarem as suas visões e a pensarem livremente para discutirem 4 
opiniões contrárias. 
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Imagem 2: Página inicial do Instituto Europeu de Patentes 

(https://www.epo.org/) 
Fonte: Instituto Europeu de Patentes (https://www.epo.org/) 

 
 
 
 

1.2.2 Preparação 
Nesta fase, o/a professor/a descreve a tarefa na qual os alunos têm de trabalhar durante a 
fase de investigação. O objetivo é que os alunos experimentem em primeira mão o que é 
uma patente. Os alunos podem dividir-se em pequenos grupos de 2 a 3 pessoas para que 
trabalhem colaborativamente num computador portátil ou de secretária por grupo. 

 
A tarefa que os alunos têm de realizar é a seguinte: 
Acedem ao site oficial do Instituto Europeu de Patentes (https://www.epo.org/) e 
consultem o motor de busca de patentes 
(https://worldwide.espacenet.com/patent/search). pesquisem patentes relacionadas 
com o tema «braços robóticos». 
Percorram a lista de resultados e selecionem uma ou mais patentes que chamem a 
vossa atenção. Transfiram os documentos da patente em PDF para que possam 
percorrer facilmente o texto e os desenhos. 
Agora, têm em mãos uma patente verdadeira de uma invenção de um/a 
inventor/a real! Imaginem que serão um/a inventor/a no futuro! 
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Cada grupo de alunos foi instruído para preparar uma apresentação do PowerPoint com os 
títulos e algumas descrições e/ou desenhos representativos das patentes que selecionaram. 
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Quando terminarem a tarefa, é-lhes pedido que pesquisem patentes relacionadas com 
qualquer objeto do quotidiano que lhes interesse ou de que se lembrem, por exemplo, um 
smartphone, uma consola, um joystick, um carro, um veículo, uma bateria, etc. 

 
 

Imagem 3: Base de dados de pesquisa de patentes Espacenet do Instituto 
Europeu de Patentes (https://worldwide.espacenet.com/patent/search) 

Fonte: Instituto Europeu de Patentes 
(https://worldwide.espacenet.com/patent/search) 

 
 
 

1.2.3 Investigação 
Nesta fase, os alunos trabalham individual ou colaborativamente em pequenos grupos. De 
tempos em tempos, dependendo do progresso, o/a professor/a relembra os alunos que esta 
atividade está relacionada com o conceito geral de PI, o qual, para além das patentes, 
aborda conceitos adicionais, tais como direitos de autor, designs e marcas comerciais. Neste 
contexto, o/a professor/a também relembra que a finalidade das patentes é «atribuir uma 
proteção às invenções dos inovadores, e que uma invenção é uma solução para um 
problema tecnológico específico, na forma de um produto ou processo, que facilita e melhora 
e nossa vida». Assim, as patentes estão no coração da inovação e do progresso tecnológico. 

 
Depois de terminarem a tarefa principal, os alunos podem continuar com a atividade de 
acompanhamento, ou seja, a pesquisa de patentes de qualquer objeto de que se lembrem 
ou que seja do seu interesse. Esta atividade também pode ser um trabalho de casa: os 
alunos podem realizar uma apresentação do PowerPoint que resuma as suas descobertas. 
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Imagem 4: Página inicial de um documento de patente real 

(Patente CA2635135A1: sistema robótico médico com 
braço manipulador do tipo de coordenadas cilíndricas) 

Fonte: Espacenet do Instituto Europeu de 
Patentes 

(https://worldwide.espacenet.com/patent/search) 
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1.2.4 Conclusão 
Na fase de conclusão, cada grupo mostra a sua apresentação com as patentes selecionadas 
e discute-as brevemente. Quando todos os grupos tiverem apresentado, pode iniciar-se uma 
discussão de conclusão com toda a turma. Os pontos de discussão podem ser coordenados 
pelo professor e podem abordar o seguinte: 
- Quantas patentes encontraram, no total, quando pesquisaram os termos relacionados com 

«braço robótico»? 
- Quantas patentes encontraram, no total, quando pesquisaram os termos relacionados 
com, por exemplo, «smartphone» ou outros objetos do vosso interesse? 
- Uma patente registada pode ser utilizada livremente por uma 
empresa/particular/organização, que não o/a inventor/a? 
- Esta é uma ação legítima? Trata-se de uma violação dos direitos de PI? 
- Como é possível evitar esta ação ilegítima ou proteger a PI? 
- Uma patente, ou conjunto de patentes, pode ser vendida ou comprada por uma empresa? 
- Durante quanto tempo é que uma patente está protegida? 
- As patentes desempenham um papel significativo no nosso quotidiano? 

 
Através desta discussão geral, os alunos compreendem melhor a importância das patentes 
no nosso mundo tecnológico e, de um modo geral, na PI. No final, o plano de aulas pode ser 
concluído com uma pequena recapitulação dos temas principais abordados, passos/tarefas 
e objetivos, e podem ser tiradas conclusões. 

 
 

1.3 Questões-chave para avaliar conhecimentos 
O plano de aulas pode ser acompanhado por um pequeno questionário com perguntas 
principais, o qual pode ser utilizado para verificar a aquisição de conhecimentos dos alunos. 
As respostas certas estão marcadas a negrito. 

 
Pergunta 1 — As patentes são tipos de PI [Falso] [Verdadeiro] 
Pergunta 2 — As patentes registadas estão protegidas pela legislação europeia durante 20 anos 
[Falso] [Verdadeiro] 
Pergunta 3 — Uma patente atribui uma proteção às invenções dos inovadores 
[Verdadeiro] [Falso] 
Pergunta 4 — Uma patente não pode ser vendida ou comprada por uma empresa ou 
um/a inventor/a [Verdadeiro] [Falso]  
Pergunta 5 — Uma invenção é uma solução para um problema tecnológico específico, 
na forma de um produto ou processo, que facilita e melhora e nossa vida [Verdadeiro] 
[Falso] 

 
 

1.4 Referências ou recursos adicionais 
Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual https://www.wipo.int/about-
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Instituto Europeu de Patentes 8 
https://www.epo.org/ 
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Espacenet 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search 

Greek Copyright School Project da Hellenic Copyright Organization (HCO) 
https://copyrightschool.gr/index.php/en/teachers 
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