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1.1 Resultados de aprendizagem  
Este módulo foca-se principalmente no conceito de patentes no âmbito da PI. Todos os dias, 
utilizamos uma grande variedade de produtos, serviços e objetos tecnológicos de vários 
tipos. Estes refletem os avanços constantes na ciência, tecnologia e engenharia, e, em 
conjunto, compreendem a nossa civilização tecnológica. O que não é amplamente conhecido 
é que cada um deles consiste num grande conjunto de invenções e soluções inovadoras.  
 
Após concluir este módulo, será capaz de: 
- compreender o que são patentes e porque são um conceito importante da PI, 
- compreender o quão importantes são para apoiar e encorajar a inovação no nosso mundo 
tecnológico,  
- experimentar, de forma autónoma, o que é um pedido de patente, como é um documento 
de patente real, quantas patentes existem relacionadas com os objetos, produtos e serviços 
tecnológicos do nosso quotidiano, 
- combinar o conceito de patentes com a disciplina da robótica e, particularmente, dos 
braços robóticos. 
 
Duração estimada: 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.  

 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e definições  

 
Patentes 
 
É dada a seguinte 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: 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. 
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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. 
 
 
Braço robótico 
 
Uma definição concisa do termo e da sua finalidade e utilização é dada Wikipédia, a 
enciclopédia livre, e é a seguinte: um braço robótico é um tipo de braço mecânico, 
normalmente programável, com funções semelhantes às do braço humano. O braço pode 
representar a totalidade do mecanismo ou pode ser uma parte de um robô complexo. As 
ligações deste tipo de manipulador são asseguradas por juntas que permitem a realização 
de movimentos de rotação ou de translação. 
 
As aplicações típicas dos braços robóticos industriais são a soldadura, pintura, montagem, 
recolha e colocação de objetos, embalagem, etiquetagem, paletização, inspeção de produtos 
e testagem. Também têm a capacidade de apoiar no manuseamento de materiais e/ou no 
fornecimento de interfaces para operadores humanos. 
 
 

1.2.2 Exemplos práticos 
Abaixo estão alguns exemplos representativos de braços robóticos em aplicações industriais 
e de documentos de patentes reais.  

 
 

Imagem1: Exemplos de braços robóticos em aplicações industriais 
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Imagem 2: 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) 

 

1.2.3 Casos de estudo 
No plano de aulas que acompanha este módulo, o caso principal que os alunos irão estudar 
é pesquisar patentes relacionadas com braços robóticos. Recebem instruções para aceder 
ao Instituto Europeu de Patentes (https://www.epo.org/) e visitar o motor de busca de 
patentes (https://worldwide.espacenet.com/patent/search), a partir do qual podem transferir 
os documentos de patentes que acharem interessantes. 
 
Um outro estudo de caso pode ter um âmbito mais quantitativo, no qual os alunos tenham 
liberdade para escolher vários termos de pesquisa ou aplicações particulares. Depois, terão 
de descobrir quantas patentes existem por década ou vários anos, anotá-las e fazer um 
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gráfico utilizando uma folha de cálculo. Assim, poderão ter uma ideia ou compreender como 
a tecnologia evolui e avança em certas áreas. 
 
Propõe-se que o terceiro caso seja uma atividade de acompanhamento dos casos 
anteriores. Nomeadamente, pede-se que os alunos imaginem uma invenção na robótica e 
automação, que resolva um problema que os intrigue, que a descrevam num ensaio, como 
se fosse o resumo de um pedido de patente, e que façam um esboço. Este caso também 
pode ser um trabalho de casa para que os alunos tenham bastante tempo para trabalhar 
atentamente. 
 

 
 
 
 

1.3 Avaliação de conhecimentos 
A seguinte lista de perguntas pode ser utilizada 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] 
 

Imagem3: 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) 
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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]  
 
Pergunta 6 — Uma patente nunca expira [Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 7 — Na Europa, uma invenção tem de cumprir os seguintes requisitos para receber 
uma patente:  
[Novidade] [Atividade inventiva] [Industrialmente aplicável] [Todas as anteriores] 
 
Pergunta 8 — Uma patente registada pode ser utilizada livremente por uma 
empresa/particular/organização, que não o/a inventor/a [Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 9 — As patentes não desempenham um papel significativo no progresso 
tecnológico [Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 10 — Existem apenas algumas patentes para invenções relacionadas com 
aplicações de braços robóticos [Verdadeiro] [Falso]  
 
 

1.4 Avaliação de competências 
Acima, propôs-se como estudo de caso de acompanhamento um exercício que promove a 
resolução e problemas e o pensamento crítico, e que está relacionado com o conceito de 
patentes e, de um modo geral, com a propriedade intelectual. Nomeadamente, a tarefa é que 
os alunos imaginem uma invenção na robótica e automação, que resolva um problema que 
os intrigue ou que considerem importante para si, para a sua comunidade ou para a 
sociedade no geral. Têm de a descrever num ensaio, como se fosse o resumo de um pedido 
de patente, e que façam um esboço.  
 
 

1.5 Referências ou recursos adicionais 
 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
https://www.wipo.int/about-ip/en/ 
 
Instituto Europeu de Patentes 
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 
 
 
 


