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1. Patentes na engenharia ambiental 
 

1.1 Informações gerais 
Neste plano de aulas, o tema principal será as patentes na disciplina da engenharia do ambiente, 

utilizando o direito exclusivo, a propriedade intelectual. As patentes são um tipo de propriedade 

intelectual que protege especificamente as invenções. As patentes dão ao/à titular o direito de intentar 

uma ação judicial contra qualquer pessoa que a produzir, utilizar, vender ou importar sem a sua 

permissão. 

Os alunos irão aprender sobre as patentes enquanto tipo de propriedade intelectual que protege 

especificamente as invenções e sobre a razão pela qual as patentes são particularmente importantes 

para o sucesso dos negócios. 

 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
O seguinte plano de aulas irá envolver um pequeno exercício para ensinar sobre os direitos das 

patentes no âmbito da engenharia.  

Neste plano de aulas, os alunos irão trabalhar em pares ou em pequenos grupos para decidir se uma 

nova tecnologia ou invenção deve ser protegida por uma ou mais patentes e, se for esse o caso, de 

que forma.  

 

 
1.1.2 Objetivos de aprendizagem  

 
O seguinte plano de aulas tem o objetivo de ensinar sobre as patentes. Os alunos irão aprender sobre 

o quando a atribuição de uma patente a uma invenção ou tecnologia ajuda a impedir ou a ter controlo 

sobre litígios que podem ocorrer. Irão compreender a importância de uma estratégia de gestão de 

patentes para a sobrevivência e competitividade de uma empresa e irão aprender a desenvolver e a 

implementar este tipo de estratégia. 

 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
 
O seguinte plano de aulas está relacionado com as disciplinas de STEAM, especificamente com a 
engenharia do ambiente. 
Este plano de aulas estará relacionado com as patentes na engenharia através de projetos ambientais, 
motivando o avanço dos alunos nas disciplinas de STEAM, ciência da computação e outras áreas de 
estudo, tais como a inovação e o empreendedorismo. 
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1.1.4 Duração 

 
O seguinte plano de aulas pode durar uma hora com uma turma de cerca de 25 a 30 alunos. 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
 

o Ligação à Internet; 
o Vídeo — https://www.slideshare.net/gderasse/a-comic-introduction-to-intellectual-property  

 

1.2 Instruções passo a passo 
 
O plano de aulas criado para ensinar de forma mais aprofundada sobre os direitos das patentes e o 
respetivo funcionamento na engenharia do ambiente. O/a professor/a irá explicar o contexto, para que 
os alunos estejam familiarizados com o tema a abordar.  
Os alunos irão compreender o funcionamento dos direitos das patentes, apresentando a PI.  
 
Atividade 1 — Conceito de uma patente relacionado com a disciplina de CTEAM — Que benefícios 
estão associados às patentes?  
 
O/a professor/a irá convidar os alunos a explicarem o conceito de patente. Uma patente é um direito 
legal intelectual atribuído por um organismo público autorizado (instituto de patentes) para proteger 
exclusivamente uma invenção contra utilizações não autorizadas durante um certo período. Para 
registar uma patente, a invenção tem de ser algo que possa ser produzido ou utilizado e 
inventivo — não apenas uma simples modificação a algo que já existe.  
Benefícios das patentes: 

• Um direito de monopólio que impede outras pessoas de trabalharem numa invenção sem a 
autorização do/a titular da patente; 

• O monopólio é concedido até 20 anos; 
• Sanções legais estatutárias disponíveis para violação do monopólio;  
• O direito de monopólio é atribuído por estado em troca da divulgação pública da informação em 

relação à invenção; esta informação é disponibilizada ao público gratuitamente; esta informação 
também é disponibilizada gratuitamente após a expiração da patente. 

O/a professor/a irá convidar os alunos a trabalharem em pequenos grupos, para criarem uma 
apresentação sobre a definição e as regras das patentes na engenharia. Num mundo comercial 
moderno, cheio de inovações técnicas, deter uma patente sobre uma tecnologia pode dar a uma 
empresa de engenharia ou a um particular uma vantagem comercial significativa no mercado. 
Os alunos poderão explicar o efeito de uma patente e analisar a mensagem do 
vídeo — https://www.youtube.com/watch?v=avZ_Dn-yQ4w, Patents For Beginners: A Practical 
Introduction («Patentes para principiantes: uma introdução prática») do YouTube.  
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(Fonte — https://www.slideshare.net/gderasse/an-introduction-to-patent-data) 

 
Atividade 2 — CASO DE ESTUDO — Requisitos de patenteabilidade — Patente para ar mais limpo 
O/a professor/a irá apresentar o caso de uma empresa chamada EnviroScrub Technologies, a qual 
desenvolveu e patenteou várias invenções, e fez progressos notáveis no desenvolvimento de 
tecnologia para um ar mais limpo. O desenvolvimento mais notável é a tecnologia Pahlman Process, 
a qual foi adquirida pela empresa numa fase inicial de desenvolvimento.  
A EnviroScrub Technologies entrou e concluiu a fase nacional ao abrigo do sistema PCT em vários 
países, incluindo no Instituto Europeu de Patentes e no Instituto Eurasiático de Patentes. Foram-lhe 
concedidas as primeiras patentes dentro da região eurasiática em outubro de 2003. Esta patente 
concede proteção à EnviroScrub Technologies na Federação Russa, a quinta nação do mundo com 
maior consumo de carvão. Através dos pedidos de PCT apresentados, a EnviroScrub Technologies 
garantiu proteção internacional para a sua tecnologia inovadora, a qual, por sua vez, permitiu-lhe 
começar a procurar mercados e parceiros, de forma segura, para comercializar a tecnologia do 
Pahlman Process à escala global. (Fonte: https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=910) 
Em primeiro lugar, os alunos recebem o material e veem uma apresentação com o tema da atividade. 
O/a professor/a também deve preparar algumas perguntas para os restantes alunos, para criar um 
debate e manter a audiência envolvida. 

 
(Fonte: https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=910) 
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O/a professor/a irá convidar os alunos a debaterem todos os aspetos da proteção da PI e dos direitos 
das patentes: 

• Ser patenteável; uma invenção tem de ser nova, envolver uma atividade inventiva, poder ser 
aplicada industrialmente, não constar numa lista de exceções. a invenção tem de ser inventiva 
e um desenvolvimento não óbvio da tecnologia.  

Utilização de patentes  
• Tal como o/a proprietário/a de qualquer outra propriedade privada, o/a titular de uma patente 

tem o direito de impedir que outras pessoas a utilizem, abandonem, vendam, ou seja, a 
forneçam gratuitamente (presente) ou a troco de uma taxa, e de permitir que uma ou várias 
outras pessoas a utilizem, retendo a titularidade, ao licenciar a patente para uma ou mais 
finalidades especificadas, durante um prazo especificado, numa ou mais jurisdições. O 
licenciamento é sempre realizado em troco de uma consideração válida, que pode ser em 
dinheiro ou em espécie, desde que acordado mutuamente e especificado por escrito num 
contrato de licença formalmente assinado. 

Os alunos irão seguir a apresentação do/a professor/a e irão debater o caso e o processo das patentes. 
Este caso sublinha a importância de realizar uma pesquisa adequada sobre patentes antes de 
introduzir um novo produto no mercado, para minimizar o risco de esse produto violar qualquer patente. 
 

1.2.1 Introdução ou orientação 
 
Nesta fase, o tema a estudar ou investigar é apresentado aos alunos pelo/a professor/a. Neste caso, 
o tema é as patentes na engenharia. A função do/a professor/a nesta fase é encorajar os alunos a 
expressarem ideias, conhecimento prévio e perguntas sobre o tema, promovendo a interação e a 
comunicação entre eles. 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
 
Nesta fase, o/a professor/a pode responder a potenciais perguntas ou clarificar quaisquer dúvidas, 
apresentando o material teórico sobre o tema, o qual inclui definições de conceitos, conhecimento 
teórico e outros pré-requisitos da informação de base. Os alunos podem fazer perguntas e obter 
clarificações do/a professor/a antes de iniciarem o exercício. Irão debater os vídeos do YouTube 
apresentados na ligação https://www.youtube.com/watch?v=_oTJ4L0XAYE, analisando o processo 
das patentes de PI.  
 

1.2.3 Investigação 
 
Nesta fase, o/a professor/a convida os alunos para debater os dados de patentes, oferecendo o 
material e um estudo de caso para os alunos trabalharem, tal como instruções, antes de iniciarem o 
exercício principal. 
 
 

1.2.4 Conclusão 
 
Na fase de conclusão resumem-se os pontos, respostas, resultados e passos principais. Nesta fase, 
os alunos podem recorrer à discussão, à comunicação e à reflexão para recapitular os temas principais 
abordados no plano de aulas. Os alunos são encorajados a expressar as suas visões e opiniões. 
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1.3 Questões-chave para avaliar conhecimentos 

Um pequeno questionário com 10 perguntas principais, que pode ser utilizado para verificar a aquisição 
de conhecimentos dos alunos. As respostas certas podem ser marcadas a negrito. 
 
Pergunta 1 — Uma patente é atribuída por um organismo nacional ou regional e não produz efeito para 
além dos limites nacionais ou regionais do país ou países relevantes. 
Verdadeiro/Falso 
 
Pergunta 2 — Uma patente é válida durante um período máximo de 20 anos, a partir da data de 
apresentação do pedido ou da data de apresentação de um pedido anterior apresentado. 
Verdadeiro/Falso 
 
Pergunta 3 — Um pedido de patente tem de conter informação técnica detalhada sobre as 
funcionalidades da invenção reivindicada. 
Verdadeiro/Falso 
 
Pergunta 4 — Uma patente confere ao seu proprietário o direito de criar, utilizar, disponibilizar para 
venda, vender, licenciar e importar uma invenção reivindicada. 
Verdadeiro/Falso 
 
Pergunta 5 — O pedido de patente tem de indicar a forma como a invenção pode ser aplicada na 
indústria ou comércio. 
Verdadeiro/Falso 
 
Pergunta 6 — O/a candidato/a não deve divulgar no pedido de patente a forma como a invenção pode 
ser feita ou executada. 
Verdadeiro/Falso 
 
Pergunta 7 — Ao ler um pedido de patente, uma pessoa com capacidades comuns nessa área da 
tecnologia tem de ser capaz de praticar, utilizar ou reproduzir a invenção sem ter de realizar 
experiências. 
Verdadeiro/Falso 
 
Pergunta 8 — Uma patente confere o direito exclusivo de proibir terceiros de utilizarem comercialmente 
a invenção no território onde a proteção foi concedida.   
Verdadeiro/Falso 
 
Pergunta 9 — A invenção é divulgada no pedido de patente. 
Verdadeiro/Falso 
 
Pergunta 10 — Todas as invenções são patenteáveis. 
Verdadeiro/Falso 
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2. Recursos adicionais 
2.1 Literatura adicional 

https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2593  
https://www.youtube.com/watch?v=_oTJ4L0XAYE  

 
2.2 Apêndice 

Anexe ou inclua aqui quaisquer itens adicionais, tais como fichas de trabalho ou atividades 
para os alunos, que acompanhem este plano de aulas. 
 

Referências 
https://www.youtube.com/watch?v=_oTJ4L0XAYE  

https://www.slideshare.net/gderasse/a-comic-introduction-to-intellectual-property 

https://www.youtube.com/watch?v=iV-_aTj-bow 

Zero-Energy Housing — Activity — TeachEngineering 

Environment Lessons, Worksheets and Activities (teacherplanet.com) 
A Violation of Privacy — Markkula Center for Applied Ethics (scu.edu) 

https://internationalipcooperation.eu/sites/default/files/arise-docs/2020/carIPI_jan2020_27-4-2020-

RCD-Overview-BARBADOS.pdf 
cub_housing_lesson05_activity1_designchallengehandout_draft2_tedl_dwc.pdf (teachengineering.org) 

https://www.slideshare.net/gderasse/a-comic-introduction-to-intellectual-property 

http://www.enviroscrub.com/ 
 

 


