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1. As patentes nos estudos comerciais 
 

1.1 Resultados da aprendizagem 
Neste módulo, o tema principal será as patentes. 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. 

É por isto que as patentes são particularmente importantes para o sucesso dos negócios.  

 

Após concluir este módulo, será capaz de: 

§ saber mais sobre a propriedade intelectual e as patentes, em particular, 

§ compreender porque é que as patentes são importantes para os estudos comerciais. 

 
 
Duração estimada: 1 hora 
 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e definições 

 
Neste módulo, o tema principal será as patentes. 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. 

Para registar uma patente, a invenção tem de ser: 

 

• algo que possa ser produzido ou utilizado, 

• inventiva — não apenas uma simples modificação a algo que já existe. 

 

Geralmente, ouvimos falar de registo de patente para muitas coisas, incluindo para novas 

composições químicas, fármacos, anticorpos, maquinaria e dispositivos eletrónicos1. 

 
 
1 Kellett, A. (7 de março de 2019b) The Difference Between Trade Marks, Patents, Copyright And Designs. 
Intellectual Property — UK. https://www.mondaq.com/uk/trademark/786548/the-difference-between-trade-
marks-patents-copyright-and-
designs#:%7E:text=trade%20marks%20are%20elements%20of,protects%20the%20appearance%20of%20prod
ucts 
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No entanto, nem tudo pode ser registado com uma patente. Por exemplo, os seguintes tipos de 

invenção não podem ser patenteados: 

 

• Obras literárias, dramáticas, musicais ou artísticas; 

• Uma forma de realizar negócios, jogar um jogo ou refletir; 

• Um método de tratamento ou diagnóstico médico; 

• Uma descoberta, uma teoria científica ou um método matemático; 

• A forma como a informação é apresentada; 

• Alguns programas informáticos ou aplicações móveis; 

• Processos «biológicos essenciais» tais como o cruzamento de plantas e variedades de 

plantas ou animais. 

 

Do mesmo modo, é importante referir a diferença entre patentes de modelos de utilidade e patentes 

de desenhos e modelos.  

 

As patentes de modelos de utilidade protegem invenções novas que incorporam quaisquer processos 

novos e úteis, máquinas, manufatura ou composições de matéria. As invenções referidas podem ser 

de natureza elétrica, mecânica ou química. Um exemplo de invenção protegida por patentes de 

modelos de utilidade é o forno micro-ondas ou, na área do e-commerce, as invenções e processos 

patenteáveis incluem o envio eletrónico, o dinheiro eletrónico e os métodos comerciais do e-

commerce. 

 

As patentes de desenhos e modelos, por sua vez, protegem itens manufaturados, tais como o design 

da sola de sapatilhas de corrida ou o design de uma fonte de água. As patentes de desenhos e 

modelos, geralmente, não são adequadas à proteção de elementos de processos de software 

relacionado com a Internet. As patentes de desenhos e modelos são, geralmente, consideradas um 

tipo de proteção limitado da propriedade intelectual porque estão limitados ao aspeto ornamental de 

um item. 

Para obter uma patente em qualquer país/região, é necessário apresentar um pedido de patente. 

 

Um pedido de patente é, normalmente, um documento altamente técnico, que explica a invenção 

detalhadamente e que define as reivindicações que definem a invenção. 

 

Em comparação com os outros tipos de propriedade intelectual (direitos de autor, direito de desenhos 

e modelos, e marcas comerciais), as patentes são as mais difíceis de obter. Efetivamente, apenas 
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um em vinte pedidos recebem uma patente sem ajuda profissional2; o processo de registo de patente 

pode ser bastante dispendioso (pode custar até 4000 £ pedir ajuda profissional para obter uma 

patente); o processo é longo (pode durar até cinco anos) e, finalmente, depois da patente ser 

aprovada, o/a titular tem de pagar uma taxa para a renovar a cada ano e eventuais ações judiciais 

para a defender. 

No entanto, as patentes são extremamente importantes, especialmente na economia moderna. Basta 

pensar nos telemóveis modernos ou no exemplo mais famoso: a Apple. 

Na realidade, em 2018, a Apple apresentou um total de 1310 famílias de patentes, sendo este o 

número mais baixo de famílias de patentes registadas pela Apple desde 2012. Uma família de 

patente define-se como sendo um grupo de documentos de patente que têm o mesmo conjunto de 

prioridades. Ou seja, é um grupo de documentos de patente que protege as mesmas invenções junto 

de todas as autoridades. 

No gráfico abaixo, podemos ver o número de patentes que a Apple pediu desde 19993. 

 

 

 
 
2 Government Digital Service. (28 de janeiro de 2015a). Patenting your invention. GOV.UK. 
https://www.gov.uk/patent-your-invention/before-you-apply 
3 Statista. (10 de setembro de 2020). Number of Apple patents by filing year and legal status worldwide 1999–
2019. https://www.statista.com/statistics/1033935/number-of-apple-patents-by-filing-year-and-status-worldwide/ 
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1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 

Como referido anteriormente, 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. 

Isto significa que a invenção não pode ser algo óbvio para as pessoas com competências na área 

técnica relevante.  

Existem oito passos no processo de pedido de patente no Reino Unido, através do Instituto da 

Propriedade Intelectual (IPI). 

 

1. Pesquise patentes semelhantes para garantir que a sua invenção é nova; 

 

2. Prepare o seu pedido de patente; 

 

3. Preencha o seu pedido de patente e solicite uma pesquisa ao IPI; 

 

4. Receba o seu relatório de pesquisa (normalmente num prazo de seis meses) e decida se 

pretende dar seguimento ao seu pedido. 

 

5. O seu pedido será publicado 18 meses após o apresentar; 

 

6. Peça um «exame material» seis meses após a publicação; 

 

7. Responda aos comentários do «exame material» do IPI. O exame pode ser realizado várias 

vezes após apresentar o seu pedido; 

 

8. O pedido será aprovado ou recusado. 

 

Pode utilizar os benefícios comerciais da sua patente após a mesma ser aprovada, por exemplo, ao 

licenciar, vender ou hipotecar a sua patente. 

É desaconselha totalmente tornar a invenção pública antes do/a inventor/a pedir o registo da patente. 

Na realidade, se publicada, a patente pode não ser aprovada. 

No Reino Unido é possível pedir uma patente através do Instituto Europeu de Patentes (IEP) e da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). 
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Adicionalmente, o que acontece se dois inventores, que trabalham independentemente um/a do/a 

outro/a, inventarem algo patenteável ao mesmo tempo? Quem recebe a patente? Para responder a 

esta questão, é necessário fazer uma distinguir os vários países. Na verdade, nos Estados Unidos, a 

patente é atribuída à primeira pessoa que inventar o item (mesmo se a primeira pessoa a inventar o 

item não for a primeira pessoa a apresentar o pedido de patente). Os Estados Unidos e as Filipinas 

são os únicos países com um sistema primeiro a inventar. Em todos os outros países, a primeira 

pessoa que apresentar um pedido de patente recebe a patente, ainda que não seja a primeira 

pessoa inventar o item reivindicado. 

 

O/a titular da patente pode, geralmente, impedir que outras pessoas utilizem, produzam, vendam ou 

importem a invenção durante um período limitado (até 20 anos no Reino Unido). Alternativamente, 

o/a titular pode escolher deixar que outras pessoas a utilizem ao abrigo dos termos acordados. Uma 

patente também concede o direito de intentar uma ação judicial contra outros possíveis infratores e 

reclamar danos. Um/a inventor/a não é obrigado/a a obter uma patente para pôr uma invenção em 

prática, mas quando a invenção é tornada pública, não estará protegida contra a possibilidade de 

outras pessoas utilizarem a invenção e não poderá obter uma patente. O Instituto da Propriedade 

Intelectual não garante que outras pessoas não copiem uma invenção patenteada. Cabe ao/à titular 

tomar quaisquer medidas necessárias para garantir que uma ideia não é violada. Depois de 

concedidas ou tornadas do domínio público, as ideias não podem ser registadas4. 

Isto pode ser muito valioso a partir de uma perspetiva comercial, em termos de potenciais receitas 

geradas por licenças e/ou da obtenção de vantagens competitivas. É por isso que as patentes são 

muito importantes nas estratégias de negócio modernas. Como referido anteriormente no caso da 

Apple, uma empresa internacional americana especializada em software informático, dispositivos 

eletrónicos para consumidores, computadores pessoais e serviços online, registar uma patente pode 

dar a uma empresa uma vantagem competitiva poderosa no mercado. 

 

1.2.3 Exemplos práticos 
 

Na história, várias patentes mudaram o mundo e o nosso quotidiano. Basta pensar na lâmpada, 

atribuída a Thomas Alva Edison no ano de 878, ou no telefone, criado por Alexander Graham Bell em 

1876. Apesar da popularidade dos telemóveis com conetividade Wi-Fi, as pessoas continuam a optar 

pelo Bluetooth como opção para a transferência de dados, inventado em 1994 por Jaap Haartsen. 

Por último, mas não menos importante, o primeiro computador moderno a receber uma patente foi o 

 
 
4 British Library. (2019). The British Library. https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/what-is-a-patent 



 
Capacitar a inovação nas STEAM 
através da sensibilização para a PI 

2020-1-UK01-KA201-078934  

 

 

9 

Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC). A patente foi atribuída a John Mauchly e a J 

Presper Eckert em 1973. No entanto, um tribunal dos EUA invalidou a patente, alegando que o 

Atanasoff-Berry Computer (ABC), desenvolvido os anos 40, surgiu primeiro. No entanto, este 

computador não era programável. Um dos primeiros computadores com sucesso comercial foi o 

Apple II, inventado por Steve Wozniak e patenteado pela Apple Computers Inc em 19775.  

 

 
 
5 A. (16 de outubro de 2019). The Great Eight — Eight Wonders of the World of Patents. Intellectual Property 
Talent Search Examination. https://iptse.com/famous-patent-invention-examples/ 
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1.2.4 Casos de estudo 
 
Como referido anteriormente, a Apple pode ser o melhor exemplo quando nos referimos a patentes 

no âmbito dos estudos comerciais. A Apple, efetivamente, conseguiu tornar as suas patentes numa 

fonte de vantagens competitivas no mercado. Conseguiu proteger as invenções criadas e garantir 

que nenhum concorrente roubasse a mesma invenção para os respetivos produtos. No entanto, as 

patentes nem sempre impedem a ocorrência de litígios. 

Este é o caso de uma série de ações judiciais entre a Apple Inc. e a Samsung Electronics sobre o 

design dos seus smartphones e tablets.  
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O litígio entre a Apple e a Samsung remonta a 4 de janeiro de 2007, quando a Apple pediu quatro 

patentes de desenhos e modelos que cobriam o design básico do iPhone, seguido de um grande 

pedido de várias patentes de cores, as quais consistiam em várias interfaces de utilizador gráficas do 

iPhone. Estas patentes foram pedidas juntamente com o registo de patentes de modelos de utilidade, 

marcas comerciais e direitos de apresentação comercial da Apple. A Apple intentou uma ação judicial 

contra o seu fornecedor de componentes, a Samsung, a 15 de abril de 2011, alegando no Tribunal de 

Primeira Instância do Norte da Califórnia que os telemóveis e tablets Android da Samsung, entre os 

quais se encontravam o Nexus S, Epic 4G, Galaxy S 4G e a Samsung Galaxy Tab, violavam a 

propriedade intelectual da Apple: as suas patentes, marcas comerciais, interface de utilizador e estilo. 

A queixa da Apple no tribunal indicava que, antes do iPhone, não havia telemóveis que utilizassem 

um ecrã que permitisse o controlo por toque, referido como interface Multi-Touch. A Apple afirmou na 

sua queixa que o iPhone tinha «uma interface de utilizador, ícones e ecrãs atrativos distintos, que 

davam ao iPhone um visual inconfundível», conforme citado pela Apple. A Apple também alegou que 

estas funcionalidades estavam combinadas com um vidro elegante e uma capa de aço inoxidável 

que dava ao iPhone um visual incontestavelmente reconhecível com o seu design e novas 

características tecnológicas inovadoras unicamente associadas à Apple como fonte de inspiração. A 

queixa da Apple constituiu reclamações específicas de violação de patentes, concorrência desleal, 

denominações de origem falsas, violação de marcas comerciais, bem como enriquecimento sem 

causa. A Apple acusou a Samsung de violar oito patentes de modelos de utilidade, sete patentes de 

desenhos e modelos e seis direitos de apresentação comercial; por outro lado, a Samsung 

apresentou uma reconvenção contra a Apple, indicando que esta violou cinco patentes de modelos 

de utilidade da Samsung. 
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O litígio em matéria de patente entre estas duas entidades iniciou em 2011 com a Apple a alegar que 

a Samsung copiou diretamente o design do iPhone. A Samsung, mais tarde, apresentou uma 

reconvenção, acusando a Apple de violar a patente do software da Samsung. Esta situação deu 

origem a uma longa batalha com várias ações judiciais6.  O caso referido trouxe uma grande atenção 

para uma parte muito importante do direito das patentes dos EUA, a que lida com a questão de os 

danos, enquanto lucros totais de um produto que viola uma patente de outro produto, devem ser 

concedidos, se a patente se aplicar apenas a um elemento particular do produto, e não ao produto de 

consumo finalizado em si. Neste caso, a Apple defendeu que a Samsung deveria ter cedido todos os 

lucros ganhos com esses telemóveis, enquanto a Samsung afirmou que devia ser obrigada a pagar 

apenas os danos que a Apple merecia, 

 os quais incluíam o valor dos três componentes alegadamente violados. A análise final, no entanto, 

pede uma abordagem mais aprofundada. O que é claro de todo este caso é que existe uma 

necessidade cada vez maior de aconselhamento em relação ao tema da violação de patentes de 

desenhos e modelos, com a ajuda de factos visuais de casos anteriores, incluindo o caso da Apple 

vs. Samsung, que constituirão referências úteis para avaliar a questão integrado de o quão próximo 

ou semelhante é demasiado próximo ou semelhante no que toca a violação de patentes de desenhos 

e modelos. Igualmente, 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. 

 
 

1.3 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 — As patentes são um tipo de propriedade intelectual que protege especificamente o 
aspeto visual do item. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 2 (pode selecionar mais do que uma resposta) — Para registar uma patente, a invenção 

tem de ser: 
[Algo que possa ser produzido ou utilizado] [Uma simples modificação a algo que já existe.] 
[Inventiva] 
 

 
 
6 Committee, J. D. S. O. L. (25 de junho de 2021). Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd.: An Analysis on 
How It Has Shaped the Future of Design Patents. Medium. https://medium.com/legis-sententia/apple-inc-v-
samsung-electronics-co-ltd-be994cb811ec 
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Pergunta 3 — As patentes de modelos de utilidade protegem invenções novas que incorporam 
quaisquer processos novos e úteis, máquinas, manufatura ou composições de matéria. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 4 (pode selecionar mais do que uma resposta) — Qual das seguintes invenções NÃO 
PODE ser patenteada? 
[Uma teoria científica] [Uma composição química] [Uma obra artística] [Um fármaco]  
 
Pergunta 5 (pode selecionar mais do que uma resposta) — Porque é que registar uma patente é 
considerado mais complicado do que registar outros tipos de propriedade intelectual? 
[Porque é mais caro — pode custar até 4000 £ pedir ajuda profissional para receber uma 
patente] [Porque não existem muitos profissionais que possam ajudar com o processo de pedido de 
patente] [Porque após o «exame material» do pedido de patente, os pedidos são recusados] [Porque 
o processo de registo de patentes é longo — pode durar até cinco anos] 
 
Pergunta 6 (pode selecionar mais do que uma resposta) — Quais das seguintes são organizações 
onde pode registar uma patente? 
[Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)] [Instituto de Patentes Intelectuais] 
[Instituto Europeu de Patentes (EPO)] [Instituo da Propriedade Intelectual (IPI)] 
 
 
Pergunta 7 — O que pode fazer com a sua patente depois de a obter? 
[Hipotecá-la] [Licenciá-la] [Vendê-la] [Todas as anteriores] 
 
Pergunta 8 — A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) recomenda grandemente 
tornar a invenção pública antes do/a inventor/a pedir o registo da patente. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 9 — Porque é que registar uma patente para a sua invenção representa uma vantagem 
competitiva a partir de uma perspetiva comercial? 
[Porque se alguém copiar a sua invenção patenteada, pode intentar uma ação judicial contra essa 
pessoa] [Porque se patentear a sua invenção, ninguém a pode copiar] [Porque, ao patentear a sua 
invenção, garante que a concorrência não rouba a mesma invenção para os respetivos produtos] 
[Todas as anteriores] 
 
Pergunta 10 (correspondência) — Faça corresponder os conceitos às respetivas explicações. 
Patentes: proteger invenções 
Marcas comerciais: elementos de uma marca 
Direitos relativos aos desenhos e modelos: protege a aparência dos produtos.  
Direitos de autor: protege a expressão original 

 

1.4 Avaliação de competências 
 

Por vezes, para adquirir mais conhecimento sobre um certo assunto, tal como os estudos comerciais, 
seria melhor aprofundar o conhecimento com problemas reais desta área. É por isso que, para 
compreender totalmente a importância do conceito de propriedade intelectual neste módulo, ou seja, 
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as patentes no âmbito dos estudos comerciais, precisamos de saber que problemas existem e o que 
devemos fazer para os resolver. 
As capacidades de resolução de problemas são necessárias para esta atividade. Mas com podemos 
melhorá-las? Existem exercícios muito simples para melhorar esta capacidade em grupos ou 
individualmente. 
Porque não tentar um jogo Sudoku ou umas palavras-cruzadas? Também existem sites que 
permitem aos utilizadores personalizar palavras-cruzadas introduzindo, neste caso, palavras e 
informação relacionada com patentes. Este pode ser um jogo divertido para melhorar a capacidade 
de resolução de problemas para professores e alunos e, ao mesmo tempo, tornar os conceitos de PI 
mais envolventes. 
 
 

2. Referências 
 

• Kellett, A. (7 de março de 2019b) The Difference Between Trade Marks, Patents, Copyright 

And Designs. Intellectual Property — UK. https://www.mondaq.com/uk/trademark/786548/the-

difference-between-trade-marks-patents-copyright-and-

designs#:%7E:text=trade%20marks%20are%20elements%20of,protects%20the%20appearan

ce%20of%20products 

• Government Digital Service. (28 de janeiro de 2015a). Patenting your invention. GOV.UK. 

https://www.gov.uk/patent-your-invention/before-you-apply 

• Statista. (10 de setembro de 2020). Number of Apple patents by filing year and legal status 

worldwide 1999-2019. https://www.statista.com/statistics/1033935/number-of-apple-patents-

by-filing-year-and-status-worldwide/ 

• British Library. (2019). The British Library. https://www.bl.uk/business-and-ip-

centre/articles/what-is-a-patent 

• A. (16 de outubro de 2019). The Great Eight — Eight Wonders of the World of Patents. 

Intellectual Property Talent Search Examination. https://iptse.com/famous-patent-invention-

examples/ 

• Committee, J. D. S. O. L. (25 de junho de 2021). Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd.: 

An Analysis on How It Has Shaped the Future of Design Patents. Medium. 

https://medium.com/legis-sententia/apple-inc-v-samsung-electronics-co-ltd-be994cb811ec 


