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1. As patentes na física 
 

1.1 Resultados de aprendizagem 
Este módulo e o plano de aulas que o acompanha têm por objetivo apresentar os conceitos 

principais das patentes e, particularmente, da aplicação das mesmas na área da física, bem como 

identificar a importância de proteger invenções na área da física. Por patente, referimo-nos ao título 

legal atribuído a uma invenção com caráter inovador e inventivo e com o potencial de ser aplicada à 

indústria1. 

 

Após concluir este módulo, será capaz de: 

• compreender os conceitos principais das patentes e a aplicação da mesma na área da física, 

• identificar a importância de proteger invenções na área da física,  

• identificar os critérios que uma invenção precisa de respeitar para ser patenteável, 

• compreender o processo de pedido de patentes, 

• cooperar com os pares para discutir sobre a importância de proteger invenções em situações 

práticas e sobre o processo de pedido de patentes.  

 
Duração estimada: Uma hora. 
 
 

1.2 Conteúdo principal 
 

1.2.1 Termos e definições 
 

Uma patente inclui o título legal atribuído a uma invenção com características técnicas inovadoras 

e inventivas comprovadas e com o potencial de ser aplicada ao setor da indústria. Todos os autores 

que produzirem uma criação inovadora e inventiva com o potencial de ser útil para o setor da 

indústria podem efetuar um pedido de patente. Os autores podem pedir uma patente para vários 

aspetos da sua invenção: o seu funcionamento, função, processo ou materiais que a constituem1. 

A patente de uma invenção garante que o/a autor/a detém o direito exclusivo de a produzir, 

utilizar ou vender. As outras pessoas podem apenas produzir, utilizar ou vender uma invenção 

protegida por patente mediante a permissão do/a autor/a1.  

 
 
1 https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en 
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Nos EUA, existem vários tipos de patentes2: 

 

Patente de modelos de utilidade: normalmente atribuída a processos novos e úteis, artigos de 

manufatura, máquinas ou composições de matéria; 

 

Patentes de desenhos e modelos: normalmente atribuída a desenhos/aspetos visuais originais, 

novos e ornamentados de produtos manufaturados; 

 

Patente de plantas: normalmente atribuída a plantas capazes de se reproduzirem. 

 

No entanto, é importante ter em conta que as patentes dependem do território, o que significa que 

são válidas para o país/território no qual o/a proprietário/a efetua o pedido. No caso da Europa, os 

autores podem candidatar-se a:  

 

1. Patentes nacionais, através das autoridades de PI nacionais competentes;  

2. Patentes europeias, através do Instituto Europeu de Patentes 

(https://www.epo.org/index.html), o qual inclui a autoridade competente para investigar e 

analisar pedidos de patente e conceder patentes europeias, fornecendo também informação 

importante e serviços de formação3.  

 

Na Europa, as patentes têm uma duração máxima de 20 anos a partir do processo de 

apresentação do pedido3. A Comissão Europeia está investida em introduzir 1) uma proteção por 

patente uniforme em todo o território europeu e 2) medidas eficazes para promover a exploração de 

patentes. Em relação à proteção por patente na UE, é importante ter atenção aos diferentes 

conceitos1: 

 

1. Patente unitária 
 

A Comissão Europeia pretende introduzir um pacote de patentes que garante uma proteção 

unificada em toda a Europa. Este pacote irá incluir a patente unitária, a qual compreende uma 

proteção uniforme em todos os países pertencentes à UE. A introdução da patente unitária irá trazer 

 
 
2 https://www.investopedia.com/terms/p/patent.asp 
3 https://www.epo.org/about-us/services-and-activities.html 
 



 
Capacitar a inovação nas STEAM 
através da sensibilização para a PI 

2020-1-UK01-KA201-078934  

 

 

6 

vários benefícios, uma vez que irá ajudar a reduzir o tempo e os custos associados ao processo de 

pedido de patente1.  

 

 

2. Modelo de utilidade 
 

Inclui o direito exclusivo de utilizar uma invenção técnica por parte do/a proprietário/a, com o 

impacto económico da respetiva legislação a ser supervisionado pela Comissão Europeia. Os 

modelos de utilidade referem-se frequentemente a inovações mais pequenas, aplicadas a 

dispositivos mecânicos ou elétricos1.  

 

3. Certificados complementares de proteção 
 

Incluem uma extensão do direito das patentes e foram criados pela UE para evitar que os 

produtos farmacêuticos e de plantas percam a sua proteção após a realização de longos testes e 

ensaios clínicos1.  

 
1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 

 
 

Os principais benefícios de proteger uma invenção com uma patente incluem1: 

• aumentar o investimento das empresas na inovação, 

• promover o investimento na investigação e desenvolvimento, 

• promover a disseminação da inovação. 

 

O pacote de patentes 
 

O pacote de patentes inclui uma iniciativa legislativa dos países da UE e do Parlamento Europeu 

com o objetivo de garantir uma proteção por patente unificada em toda a Europa. Esta iniciativa 

legislativa, estabelecida em 2012, inclui4: 

 

1. Dois regulamentos, nomeadamente: 

a. o regulamento por trás da criação da patente unitária, 

b. o regulamento que estabelece o regime aplicável à patente unitária; 

 
 
4 https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/unitary-patent_en 
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2. Um acordo internacional entre os países da UE, que define a jurisdição aplicável às patentes, 

nomeadamente: 

a. O Tribunal Unificado de Patentes. 

 
É possível indicar vários benefícios da criação de uma proteção por patente unitária, incluindo: 

 

1. A existência de um pedido de patente unificado para proteger invenções, que será válido em 

todos os países da UE; 

2. A simplificação e a redução de custos do sistema; 

3. A melhoria da investigação e da inovação; 

4. Uma proteção mais robusta das patentes europeias. 

 
1.2.3 Exemplos práticos 

 
Como descrito anteriormente, os inventores de todas as áreas, particularmente na área da física, 

podem efetuar um pedido de patente nacional ou europeu. Abaixo descrevemos detalhadamente o 

processo de pedido de patente europeia.  

 
Como pode um/a inventor/a na área da física pedir uma patente europeia no Instituto Europeu 
de Patentes? 
 

Para pedir uma patente europeia, os inventores têm de preencher um formulário online para a 

atribuição da patente — formulário 1001 do IEP — o qual tem de ser acompanhado por um formulário 

de «Designação do inventor» (formulário 1002 do IEP), no caso das invenções serem da autoria de 

vários inventores5.  

 

O pedido de patente europeia tem de incluir vários elementos: 

• Um pedido de atribuição de uma patente europeia (formulário 1001 do IEP); 

• Descrição da invenção; 

• Uma ou mais reivindicações; 

• Desenhos (quando referido na descrição ou nas reivindicações); 

• Um resumo. 

 

 
 
5 https://www.epo.org/service-support/faq/procedure-law.html 
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 Também foi desenvolvido um Guia das patentes europeias, o qual está disponível no Instituto 

Europeu de Patentes para apresentar aos inventores, empresas e respetivo representantes o 

procedimento relativo ao pedido patentes europeias. Este guia também oferece recomendações 

práticas para ajudar os investidores e facilitar o processo de pedido6. 

 
1.2.4 Casos de estudo 

 
Patentes europeias na área da física 

 
«HoloLens» de Alex Kipman 
 

Alex Kipman, um engenheiro de programação e inventor de hardware brasileiro, criou a 

HoloLens e pediu uma patente europeia. Com a HoloLens, Alex Kipman garantiu uma nomeação 

como finalista do Prémio Europeu do Inventor de 2018, na categoria «Países não-IEP».  

HoloLens são óculos informáticos com lentes holográficas para uma experiência imersiva de 

«realidade combinada». Ao contrário da tecnologia de realidade virtual, que substitui o mundo físico 

com um ambiente totalmente simulado, estes óculos de realidade combinada conjugam a 

visualização do mundo real com camadas de informação digital, incluindo imagens holográficas 

percebidas pelo olho humano como objetos reais. Ao transformar a forma como os utilizadores 

podem interagir e trabalhar com conteúdo digital e afastando a necessidade de olhar para um ecrã, a 

HoloLens de Kipman pode ser utilizada em aplicações como cirurgias assistidas por computador, 

teleconferências holográficas e navegação assistida7. 

 

 
 
6 https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants.html 
 
7 https://www.epo.org/news-events/press/releases/archive/2018/20180424g.html 
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HoloLens, invenção de Alex Kipman (Brasil) 

Fonte: https://www.epo.org/news-events/press/european-inventor-award/2018/kipman.html 
 
 

 
Alex Kipman (Brasil) e a sua invenção HoloLens 

Fonte: https://www.epo.org/news-events/press/european-inventor-award/2018/kipman.html 
 

 
Vitrímeros de Ludwik Leibler 
 

Ludwik Leibler, um físico francês nascido na polónia criou os vitrímeros, uma nova 

classe de polímeros, recebendo o prémio Europeu do Inventor em 2015 na categoria de 

investigação.  

«Com a capacidade de mudar de uma consistência sólida para 

dobrável — conseguido através de mudanças de temperatura — os vitrímeros desbloqueiam 
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aplicações como plásticos autorregeneradores, que se conseguem reparar a si mesmos, 

com aplicações futuras na cirurgia e na medicina de regeneração»8. 
 

 
Ludwik Leibler (França) e a sua invenção, os vitrímeros 

Fonte: https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/finalists/2015/leibler.html 

 
 
8 https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/finalists/2015/leibler.html 
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Ludwik Leibler (França) e a sua invenção, os vitrímeros 

Fonte: https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/finalists/2015/leibler.html 
 
 

 
 

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 — Uma patente inclui o título legal atribuído a uma invenção com características técnicas 
inovadoras e inventivas comprovadas, a qual pode, ou não, ser útil para aplicações no setor da 
indústria.  
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 2 — Nos EUA, modelos de utilidade, modelos e desenhos e plantas compreendem os três 
tipos de patentes. 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 3 — O Instituto Europeu de Patentes é a autoridade competente para atribuir patentes 
nacionais. 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 4 — Qual é a designação da jurisdição única e especializada de patentes, criada pelos 
países europeus? 
[Tribunal Unificado de Patentes] [Patente unitária] [Modelo de utilidade] 
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Pergunta 5 — Os certificados complementares de proteção foram criados para proteger o design de 
produtos manufaturados. 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 6 — Ao pedir uma patente, os autores independentes devem submeter o formulário 
«Designação do inventor». 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 7 — Tem por objetivo ajudar os inventores, apresentando o procedimento relativo ao 
pedido patentes europeias. 
[Livro de patentes europeias] [Modelo de patentes europeias] [Guia de patentes europeias] 
 
Pergunta 8 — Faça corresponder os termos às respetivas definições. 
Patente unitária: uma proteção unificada em todos os países da Europa; 
Modelo de utilidade: o direito exclusivo de utilizar uma invenção técnica por parte do/a proprietário/a; 
Certificados complementares de proteção: uma extensão do direito das patentes, criada pela UE para 
evitar que os produtos farmacêuticos e de plantas percam a sua proteção após a realização de 
longos testes e ensaios clínicos. 
 
 
 
 
 

 

1.4 Avaliação de competências 
 

Capacidades de pensamento crítico: no exercício proposto para o plano de aulas deste módulo, 
«A feira escolar de invenções», os alunos são convidados a desenvolver o pensamento crítico ao 
representarem um cenário onde têm de 1) apresentar uma invenção que possa ser patenteada e 2) 
discutir os benefícios de proteger uma invenção e os procedimentos envolvidos num pedido de 
patente. 
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