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1. Patente 
 

1.1 Resultados de aprendizagem 

Este módulo irá clarificar todos os termos e conceitos relacionados com as patentes, a aquisição das 

mesmas e as respetivas implicações no mercado. Com a informação detalhada sobre proteção da 

propriedade intelectual (PI), os alunos irão compreender a importância de registar uma patente ao 

criar produtos novos e únicos, especialmente no que toca à impressão 3D.  

 

 

Após concluir este módulo, será capaz de: 

§ distinguir invenções de outras obras, 

§ compreender a importância das patentes, 

§ conhecer os passos a seguir ao divulgar uma invenção, 

§ salvaguardar os seus direitos de manufatura/utilização/distribuição da sua invenção no 

mercado, 

§ evitar violar as patentes de outras pessoas. 

 

 
Duração estimada: 3 horas 
 

1.2 Conteúdo principal 
Inclua o seu conteúdo aqui. Inclua definições, explicações, exemplos práticos e estudos de 
caso/histórias de sucesso. O conteúdo principal (não todo o documento!) deve conter cerca de 10 
páginas A4. 
 

1.2.1 Termos e definições 
 

Invenção é: 

• um «dispositivo, método, composição ou processo único/novo» (McKinney, 2016); 

Inventor é: 

• uma pessoa que cria/descobre uma invenção; 

 

Proteção da invenção é: 

• a proteção jurídica de invenções através da atribuição de patentes; 

Patente é: 
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• um direito exclusivo atribuído a uma invenção, uma ideia inventiva ou um processo 

inventivo; 

Direito das patentes é: 

• a legislação que protege os direitos legais do/a proprietário/a de uma ideia ou processo 

inventivo e respetivos direitos de utilização; 

 

 

O direito das patentes define três tipos de patentes: 

1. Patente de desenhos e modelos: 

• É a proteção jurídica atribuída aos desenhos para proteger as criações de designers e 

fabricantes (pode aplicar-se a uma parte do produto ou a todo o produto); 

2. Patente de modelos de utilidade: 

• É a proteção jurídica aplicada para evitar a distribuição não autorizada de ficheiros digitais 

que facilitem contrafação de impressões; 

3. Patente de plantas: 

• É a proteção jurídica para novas espécies ou estirpes de plantas criadas por engenharia. 

 

O processo de registo de patentes é: 

• o processo que inclui os seguintes passos:   

1. Pedido de patente no instituto de patentes local (ou seja, Instituto Europeu de Patentes — IEP 

para a Europa); 

2. Todos os detalhes da invenção têm de estar escritos de forma clara e concisa («Divulgação 

da informação»); 

3. O instituto de patentes local irá verificar as condições de patenteabilidade; 

4. O instituto de patentes local atribui a patente ao/à inventor/a. 

 

A patenteabilidade/as condições de patenteabilidade são: 

• Os requisitos para atribuir uma patente a um/a inventor/a são: «as patentes europeias são 

atribuídas a invenções que sejam novas, envolvam uma atividade inventiva sejam suscetíveis 

de aplicação industrial» (IEP, 2021a). 

Atividade inventiva («sem caráter óbvio» nos EUA) é:  

• um requisito para as patentes: a invenção não deve ser óbvia para as pessoas que 

conhecem a área técnica envolvida (IEP, 2021b). 

 

 

Violação de patentes é: 
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• a utilização/reprodução/distribuição não autorizada de uma invenção (ou seja, sem o 

consentimento do/a titular da patente). 

 

 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 

Os direitos de propriedade intelectual (PI) protegem obras ou criações novas ou únicas e 

determinam as regras ao abrigo das quais tais obras podem ser utilizadas, reproduzidas e/ou 

distribuídas. Existem leis específicas de âmbito local que definem a proteção, ao implementar 

diretivas relevantes. Um dos conceitos da PI que pode oferecer proteção jurídica a obras originais é a 

patente. As patentes podem ser valiosas na impressão 3D e na luta contra a contrafação de 

impressões 3D. 

As patentes são direitos exclusivos atribuídos a uma invenção, uma ideia inventiva ou um 

processo inventivo (Ackerman, 2021). Os requisitos para atribuir uma patente chamam-se de 

condições de patenteabilidade e incluem: a novidade, uma atividade inventiva e a possibilidade de 

aplicação industrial (IEP, 2021a). Por outras palavras, apenas coisas novas e úteis podem ser 

patenteadas, as quais, adicionalmente, não sejam óbvias para os especialistas da área tecnológica 

envolvida (IEP, 2021b). As patentes podem proteger qualquer tipo de invenção, incluindo 

dispositivos, métodos, composições ou processos (McKinney, 2016). Neste contexto, até os ficheiros 

digitais para impressão 3D podem ser protegidos, desde que os proprietários efetuem um pedido de 

patente, que lhes seja atribuído. 

O registo de uma patente inicia-se com um pedido a ser efetuado num instituto de patentes local 

(por exemplo, o IEP para a Europa). Depois, de forma clara e concisa, a pessoa ou entidade em 

questão descreve minuciosamente a sua invenção por escrito («Divulgação da invenção»). O instituto 

de patentes local verifica se a invenção cumpre as condições de patenteabilidade e, se for esse o 

caso, o/a inventor/a recebe a patente. Depois disso, o/a titular da patente possui direitos exclusivos 

sobre a invenção respetiva. Assim, a violação de patentes ocorre quando um terceiro utiliza, reproduz 

ou distribui uma invenção patenteada sem o consentimento do/a titular da patente.  

O direito das patentes pode proteger vários tipos de patentes, como patentes de desenhos e 

modelos e patentes de modelos de utilidade (Venable LLP, 2021). Isto é especialmente importante 

para a impressão 3D, uma vez que estabelecem a base para salvaguardar o aspeto e as 

características tecnológicas ou a função de um produto, respetivamente. Ao reclamar todos os 

aspetos possíveis, ou até mesmo o método de manufatura de um produto através da impressão 3D, 

os proprietários podem aumentar a sua proteção contra a contrafação com impressão 3D (Venable 

LLP, 2021). Os ficheiros digitais são especialmente vulneráveis à violação.  
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Mesmo após a atribuição de uma patente, os titulares da mesma têm de permanecer vigilantes. 

Uma patente aprovada tem uma «vida útil finita» e, subsequentemente, precisa de ser mantida pelo/a 

titular da patente (Ackerman, 2021). Assim, o/a titular da patente tem de pagar taxas periódicas para 

renovar a patente, bem como manter um registo da utilização da sua patente para se manter a par da 

concorrência. Os custos de todo o processo variam e dependem do país, ou países, onde a patente 

foi solicitada. No entanto, mesmo com preocupações e custos de manutenção, deter uma patente é a 

forma mais segura de proteger uma invenção contra contrafações e más intenções.  

A legislação relativa à PI apresenta várias lacunas ou limitações numa tecnologia em constante 

evolução, tal como a impressão 3D, mas os precedentes legais estabelecidos ajudam a infraestrutura 

legal a evoluir da mesma forma. A sensibilização para a PI pode ajudar as sociedades a lutar contra 

a epidemia da contrafação e a promover a criatividade e a utilização razoável, garantindo o progresso 

e a igualdade num mundo em mudança.   

 

 
1.2.3 Exemplos práticos 

 
O artigo seguinte oferece 15 exemplos de «patentes que mudaram o mundo» (Bennett, 2018):  
https://www.popularmechanics.com/technology/design/g20051677/patents-changed-the-world/ 
 

1. Levitação magnética 
2. iPhone 
3. Exosqueleto motorizado 
4. Drone quadcopter 
5. Impressora 3D 
6. Olho biónico 
7. Sistema de posicionamento global 
8. Edição genética CRISPR 
9. Implante cerebral 
10. Grafeno 
11. Bluetooth 
12. Carro sem condutor 
13. Painel solar 
14. Telecomunicações móveis sem fios de terceira geração (3G) 
15. Realidade virtual 

 
 

1.2.4 Casos de estudo 
 
Patentes de Lego 

https://www.smithsonianmag.com/innovation/how-lego-patents-helped-build-toy-empire-brick-by-brick-

180971429/ 
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A empresa de brinquedos dinamarquesa tem patenteado os seus produtos e integrado sistemas 

durante décadas. Desde o seu «tijolo de construção de brincar LEGO», patenteado em 1961, a 

empresa tem construído um grande império de brinquedos que nunca deixa de ser relevante: 

expande constantemente a sua linha e mantêm-na a par dos consumidores (Kindy, 2019).  

 

Apple vs. Samsung 

https://www.nytimes.com/2018/05/24/business/apple-samsung-patent-trial.html 

A Samsung pagou danos no valor de 539 milhões de dólares à Apple por copiar uma capa de 

telemóvel patenteada.  

O caso revelou como «as patentes de desenhos e modelos podem ser uma ferramenta valiosa na 

luta contra a contrafação com impressão 3D» (Venable LLP., 2021). 

 
 

1.3 Avaliação de conhecimentos 
Avaliação de estilo questionário, baseada no conteúdo principal. Marque a resposta correta a negrito 

se necessário. Inclua 10 perguntas sobre o seu módulo. Aumente o nível de dificuldade 

gradualmente. 

 

Pergunta 1 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso) — Quem é inventor/a? 

[Uma pessoa que comercializa a invenção de outra pessoa 1] [Uma pessoa que cria/descobre uma 

invenção 2] [Uma pessoa que fabrica a invenção de outra pessoa 3] 

 

Pergunta 2 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso) — O que é uma patente? 

[Um direito exclusivo atribuído a uma invenção 1] [O design de uma invenção 2] [Um processo 

que atribui direitos únicos 3] 

 

Pergunta 3 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso) — O que significa «registo de patentes»? 

[O processo a seguir ao divulgar uma invenção 1] [Os direitos legais de um/a inventor/a 2] [Uma 

denúncia sobre produtos contrafeitos 3] 

 

Pergunta 4 (várias respostas certas) — O que significa «violação de patentes»? 

[A reprodução não autorizada de uma invenção 1] [A distribuição não autorizada de uma 
invenção 2] [Uma criação que não cumpre os requisitos de patenteabilidade3] [Uma invenção não 

divulgada 4] 
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Pergunta 5 (várias respostas certas) — Quem atribui patentes?  

[EUIPO 1] [Governos locais 2] [Serviços municipais 3] [Um instituto de patentes local 4] 
 

Pergunta 6 (várias respostas certas) — O que é uma «atividade inventiva»? 

[A primeira ideia que vem à mente de um/a inventor/a 1] [A manufatura de um produto novo 2] [Um 
critério de atribuição de patentes 3] [Uma clausula que indica que as invenções não podem ter 
um «caráter óbvio» 4] 
 

Pergunta 7 (várias respostas certas) — O que pode proteger uma «patente de desenhos e 

modelos»? 

[As cores de um produto 1] [O processo de manufatura de um produto 2] [Partes de um produto 3] 
[O produto integral 4] 
 
Pergunta 8 (correspondência) — Faça corresponder os termos às respetivas definições. 

 

Termo 1 — Invenção: dispositivos/métodos/composições/processos únicos ou novos; 

Termo 2 — Patente: um direito exclusivo atribuído a uma invenção; 

Termo 3 — Registo de patentes: o processo a seguir para registar uma invenção; 

Termo 4 — Violação de patentes: a utilização/reprodução/distribuição não autorizada de uma 

invenção; 

Termo 5 — Patenteabilidade: os requisitos para atribuir uma patente a um/a inventor. 

 
Pergunta 9 (correspondência) — Faça corresponder os conceitos às respetivas explicações. 

 

Conceito 1 — Atividade inventiva: o caráter «não óbvio» de uma invenção; 

Conceito 2 — Novidade: estado da arte; 

Conceito 3 — Divulgação: a forma clara e concisa de pedir uma patente no instituto de patentes local; 

Conceito 4 — Invenção registada: uma patente com direitos exclusivos; 

Conceito 5 — Titularidade: o estado de criar algo novo ou único e deter os seus direitos exclusivos. 

 

Pergunta 10 (correspondência) — Faça corresponder os problemas às respetivas soluções. 

 

Problema 1: Criei um tipo de bicicleta. Devo divulgá-la ao público através da comunicação 

social? — Não. Primeiro deve apresentar um pedido de patente para salvaguardar os seus direitos 

exclusivos sobre a invenção;  



 
Capacitar a inovação nas STEAM 
através da sensibilização para a PI 

2020-1-UK01-KA201-078934  

 

 

10 

Problema 2: Copiei a ideia de um smartphone, inventada por outra pessoa, mas o meu tem um 

aspeto ligeiramente diferente. Posso registar uma patente? — Não. O seu produto tem de ser único 

ou novo;  

Problema 3: Pensei numa nova abordagem filosófica à solidão. Posso registar uma patente? — Não. 

A sua invenção tem de ser industrialmente aplicável para se qualificar para um registo; 

Problema 4: Tenho uma ideia nova, mas preciso de mais tempo para desenvolver o meu produto. 

Como posso impedir que outros inventores roubem a minha ideia? — Pode registar uma patente para 

a sua ideia para receber direitos exclusivos durante um certo período para desenvolver a sua 

invenção; 

Problema 5: Tenho uma patente no meu país. Como posso vender o meu produto noutro país sem 

recear as contrafações? — As patentes são direitos territoriais e cujo pedido tem de ser apresentado 

e aprovado em qualquer país ou região para ser válido. 

 

 

1.4 Avaliação de competências 
 

Realize um exercício que promova a resolução e problemas e o pensamento crítico, que esteja 
relacionado com a implementação real da propriedade intelectual nas disciplinas de CTEAM. 
 
X desenhou um mecanismo único para operar um guindaste de lagartas que pode ser impresso 

numa impressora 3D. Então, X registou uma patente para o ficheiro digital e o objeto imprimido. Y 

copiou o mecanismo de X ao roubar o ficheiro 3D, mantendo a função do mecanismo, mas alterando 

completamente o aspeto do objeto impresso. Depois, Y introduziu a contrafação no mercado. O que 

pode X fazer para defender os seus direitos? X pode obter uma compensação da parte de Y pela 

utilização não autorizada do ficheiro de impressão 3D? 
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