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A QUEM SE DESTINA?
Este manual de propriedade industrial e intelectual destina-se, em general, a instituições, organismos, empreendedores, empresas e pessoas interessadas ou vinculadas a
atividades de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação e, em particular, às
novas empresas de base tecnológica.
O manual pretende servir como ferramenta para a compreensão de conceitos jurídicos, identificação, diagnóstico e planificação dos denominados bens imateriais (também
designados por bens ou ativos intangíveis), tão importantes e cada vez com maior relevância no ambiente empresarial e institucional.
O empreendedor deve conhecer e proteger de forma eficaz estes bens dentro da sua
empresa, tanto a nível nacional, como comunitário e internacional, quando necessário.
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1. INTRODUÇÃO. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL (A
PROTEÇÃO DOS BENS INTANGÍVEIS).

Nas últimas décadas temos presenciado, na maioria dos Estados, como os avanços
científicos e tecnológicos nos foram rodeando, até se tornarem parte da nossa vida.
Todos os setores industriais, em maior ou menor escala, experimentaram uma evolução
impulsionada para a inovação; em algumas ocasiões, pela criação de novos produtos ou
serviços e, em outras, pela melhoria daqueles que já conhecíamos.
Por outro lado, as criações intelectuais experimentaram, de igual modo, um enorme
crescimento, promovendo o desenvolvimento da indústria criativa e dos setores económicos do entretenimento e lazer. Para além disso, a introdução vertiginosa, nos últimos
anos, das tecnologias da informação e da comunicação (TICs), aliadas ao potencial da
Internet, têm facilitado a troca de conteúdos, à distância de um clique, sendo este um
dos maiores desafios jurídicos que os Estados atualmente enfrentam.

O QUE É A PROPRIEDADE INDUSTRIAL?
Podemos dizer que a Propriedade Industrial abrange o conjunto de direitos intelectuais, isto é, direitos derivados da nossa atividade intelectual que se aplicam, em
particular, às invenções, ao design, aos sinais distintivos e às indicações de origem geográfica. Em muitos países, como Espanha e Portugal, este tipo de direitos, apesar de
protegerem objetos ou bens criados pelo intelecto humano, são designados direitos de
propriedade industrial, como consequência da sua comum associação a bens produzidos nos setores industriais mais tradicionais.

O QUE É A PROPRIEDADE INDUSTRIAL?
Em complemento ao ponto anterior, a Propriedade Intelectual abrange o conjunto
de direitos intelectuais, conhecidos normalmente como direitos de autor e direitos conexos, particularmente relacionados com a criação de obras intelectuais, sejam elas de
carater científico-literário, musical, artístico, etc...
Em ambos os casos, os objetos que surgem da atividade intelectual do ser humano
designam-se bens intangíveis ou bens imateriais, pelo que tanto os direitos de propriedade industrial como os de propriedade intelectual visam a proteção dos bens
intangíveis, propriedade das empresas ou pessoas que os criam ou que ostentam a sua
titularidade.
Note-se que em muitos países, como por exemplo aqueles cuja legislação é de origem ou de fonte anglo-saxónica, a propriedade industrial e a propriedade intelectual
fundem-se em um único conceito: o da Propriedade Intelectual (Intellectual Property,
em inglês).
No panorama económico atual, tem vindo a ser demonstrado que os Estados com
maior capacidade de produção de bens intangíveis são os que melhor suportam as oscilações da economia. Efetivamente, é melhor vender do que ter que comprar tecnologia,
desde que, independentemente de muitas outras razões, a venda suponha uma receita
e a compra um gasto. Assim, os Estados com maior capacidade produtiva de bens intangíveis correspondem aos de maior atividade económica (e, geralmente aos de maior
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riqueza) (Fig. 1 e Fig. 2). Além disso, se tivermos em conta que a produção procura mão
de obra barata e que esta, cada vez mais e com maior intensidade, se vai- embora dos
nossos países, é evidente que Espanha e Portugal necessitam de concentrar os seus esforços na produção de bens intangíveis.

Evidentemente, a produção de tais bens exige uma proteção adequada. E isso consegue-se através de um conhecimento profundo dos sistemas nacionais, comunitários e
internacionais que definem o quadro jurídico de proteção.
Neste cenário, não há dúvida de que a Propriedade Industrial e Intelectual, e, por
conseguinte, os direitos de propriedade industrial e de propriedade intelectual se encon-
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tram atualmente presentes em qualquer atividade científica, económica ou industrial;
tal justifica ser necessário concentrar esforços no conhecimento deste tipo de direitos
exclusivos, que contribuem para o retorno do investimento efetuado nestas atividades.
A identificação precoce dos nossos ativos intangíveis ée fundamental para assegurar
uma proteção adequada.
O conhecimento generalizado do funcionamento da propriedade industrial e intelectual pelos diferentes sectores lança as bases para um novo modelo produtivo,
imprescindível num momento como o atual, tanto em Espanha como em Portugal.

BENEFÍCIOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
A sua atividade empresarial ou de investigação pode beneficiar da propriedade industrial e intelectual de várias formas:
• Protegendo a inovação e a criação de novos produtos e serviços;
• Obtendo licenças de exploração de produtos ou processos patenteados por
outras empresas;
• Concedendo licenças de exploração sobre as suas próprias patentes;
• Utilizando a inovação ou incorporando técnicas protegidas por patentes e modelos de utilidade que tenham expirado e que são de domínio público;
• Utilizando a informação tecnológica presente nas patentes, para avaliar a inovação da concorrência e seu o grau de proteção. A informação tecnológica
também é útil para conhecer e avaliar a inovação dos setores tecnológicos que
interessem à sua empresa;
• Utilizando a informação tecnológica para a procura de colaboradores, parceiros
e aliados, tanto do mesmo setor, como de setores complementares, que estejam
interessados em realizar ações conjuntas, a fim de obter sinergias.

1.1. A Propriedade Industrial e Intelectual em Espanha e Portugal. Institutos e organismos.
Em Espanha e em Portugal, a Propriedade Industrial protege as criações relacionadas com a indústria: patentes e modelos de utilidade, sinais distintivos (marcas e/ou
logótipos, denominações de origem e indicações geográficas), desenhos, topografia de
produtos semicondutores e variedades vegetais.
Por outro lado, em ambos os países, a Propriedade Intelectual protege as criações
intelectuais próprias do direito de autor: obras literárias e artísticas tais como livros, obras
musicais,  obras dramáticas e audiovisuais, desenhos, pinturas, esculturas, fotografias,
programas de computador, e inclusivamente obras arquitetónicas.
Tanto a Propriedade Industrial, como a Intelectual, estão regulamentadas nos dois
países, através de leis nacionais, e ambas contam com organismos responsáveis pela
sua gestão. Além disso, para a proteção internacional dos direitos de propriedade industrial originados em Espanha e Portugal, os dois países partilham sistemas comuns de
proteção, tanto a nível comunitário, como internacional, sob a gestão dos organismos
encarregues da sua tramitação.
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O QUE SE PROTEGE NUMA EMPRESA?
1.- A Propriedade Industrial compreende a proteção de: invenções, desenhos industriais, marcas de fábrica (produtos) e de serviços, bem como logótipos das empresas.
2.- A Propriedade Intelectual concerne as criações artísticas e literárias, de entre as
quais se devem referir: obras científicas, musicais, audiovisuais e plásticas, alocuções,
conferências, projetos, desenhos, , programas de computador, bases de dados, pantomimas, fotografias, etc...
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3.- A Propriedade Industrial implica o registo para o nascimento de direitos exclusivos. Em Espanha, o Registo da Propriedade Industrial é efetuado junto do Instituto
Espanhol de Patentes e Marcas (Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM) e em Portugal, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
4.- A Propriedade Intelectual não implica qualquer registo para o nascimento dos
direitos. Contudo, as obras e os direitos que existam sobre estas podem ser registados
no Registo da Propriedade Intelectual (designado, em Portugal, por Inspeção Geral de
Atividades Gerais - IGAC). O registo para os direitos de autor e direitos conexos é, portanto, facultativo.
5.- Tanto a propriedade industrial como intelectual servem para proteger o património intelectual das empresas: os seus ativos intangíveis, sejam eles derivados do próprio
nome comercial com que estas se identificam no mercado, do valor e reconhecimento
das suas marcas, dos próprios desenhos dos produtos, da invenção de novos produtos
ou melhoria dos existentes, do avanço tecnológico para a prestação de serviços, dos
novos e diferentes softwares e programas de computador criados, da produção artística
e literária, da investigação científica, da produção musical e cinematográfica, etc...

7

GUIA-MANUAL

Propiedade Industrial
e Intelectual

A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL (A PROTEÇÃO
DOS BENS INTANGÍVEIS).
• IMPORTANTE:   As invenções (patentes e modelos de utilidade), os sinais distintivos
(marcas e logótipos), o design (desenhos ou modelos) e as variedades vegetais têm que estar
registadas para serem alvo de proteção. Ou seja, estes direitos, salvo exceções, nascem com
o registo. O registo destes direitos, normalmente inclui uma descrição ou reprodução do objeto de proteção, sendo a informação de tais registos pública e acessível a qualquer pessoa.

1.2. Sistemas comunitários e internacionais para a proteção da propriedade industrial comuns a Espanha e Portugal.
TERRITORIALIDADE:
Os direitos de propriedade industrial caracterizam-se por serem direitos eminentemente territoriais, o que significa que a sua proteção só se obtém naqueles territórios
onde são registados.  
Tal quer dizer que o titular de uma patente, de uma marca, de um desenho ou modelo, etc., deverá estender a proteção a todos aqueles países que sejam do seu interesse.
Geralmente, quando, por exemplo, uma mesma patente está protegida em diferentes
países, diz-se que o seu titular possui uma família de patentes.
Assim, por exemplo, se o titular de uma patente conseguiu obter a sua concessão
em 4 países (Japão, Estados Unidos, Espanha e Portugal), dizemos que o titular tem 4
patentes (ou que tem uma família de 4 patentes).
Desta forma, o requerente ou titular de um direito de propriedade industrial deve
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desempenhar um papel dinâmico na extensão dos seus direitos para além do do território nacional, uma vez que a internacionalização não se efetua de forma automática.
Por outro lado, a fim de facilitar os processos para a internacionalização dos direitos
de propriedade industrial, os Estados têm vindo a assinar acordos internacionais que
constituem a base para a criação de sistemas que unificam os trâmites e procedimentos, com o fim de facilitar a proteção de um mesmo bem imaterial (patente, desenho,
marca,...), em diferentes países.
Atentemos a um esquema das vias de proteção de maior atividade.
Sistemas/Vias de proteção para as invenções
• Via nacional:
– Patente Nacional: OEPM (Instituto Espanhol de Patentes e Marcas) para as
invenções desenvolvidas em Espanha e INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para as invenções desenvolvidas em Portugal.
• Via Internacional:
– Patente Europeia: OEP (Organização Europeia de Patentes). (Acordo de 31
Países)
– Patente via PCT (Patent Cooperation Treaty): OMPI (Instituto Mundial da
Propriedade Intelectual). Sistema que permite solicitar proteção para uma
invenção (patente ou modelo de utilidade) em cada um dos Estados contratantes do Tratado de Cooperação de Patentes, através de um único pedido,
designado por “pedido internacional” (como se tivesse sido apresentado em
cada um dos Estados designados pelo requerente).
• O processo só unifica os trâmites prévios à concessão, pelo que não é
um sistema de concessão automática da patente. Após uma primeira fase
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internacional, o processo prossegue por uma fase nacional, onde cada
Estado designado tem a competência para decidir sobre a concessão da
patente, consoante a sua legislação nacional. Estados contratantes: 144
Países (em dezembro de 2011).
• Pode ser requerido um direito de prioridade de um pedido de patente
ou modelo de utilidade, que ainda não tenha completado 12 meses, em
qualquer instituto nacional.
Informação sobre o projeto internacional Patent Prosecution Highwae (PPH).
Recentemente, tanto a OEPM como o INPI, aderiram à iniciativa internacional PPH.
Patent Prosecution Highway (PPH), é um acordo internacional que permite aos requerentes de qualquer instituto contratante, (o primeiro instituto, sendo, no nosso caso,
o INPI), requerer maior celeridade no processo de pedido de patente junto do outro instituto (segundo instituto ou instituto de destino), que participe no projeto PPH, sempre
que as reivindicações do pedido tenham sido consideradas patenteáveis pelo instituto
de origem (primeiro instituto).
Tal permite o intercâmbio de informação entre os institutos participantes e evita a
duplicação de esforços, ao mesmo tempo que se aceleram os processos de concessão, o
que, em última análise, permite prestar um melhor serviço aos requerentes de patentes.
De igual modo, qualquer requerente de outro instituto participante que tiver solicitado a aplicação do PPH em relação a Espanha ou Portugal, poderá pedir junto do OEPM
ou, no presente caso, do INPI, o processo acelerado de um pedido de patente, que tenha
obtido um relatório de patenteabilidade positivo no seu instituto de origem.
A utilização deste sistema não está sujeita a nenhuma taxa adicional, o que significa
uma vantagem muito interessante. É importante referir que será o próprio requerente
quem, expressamente, deve pedir o PPH.
O PPH é, portanto, um acordo de natureza bilateral, que permite partilhar os re-
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sultados de um trabalho entre dois institutos contratantes, agilizando os processos de
concessão de patentes.
Através deste novo instrumento, o primeiro instituto que inicie a tarefa de avaliação
da patenteabilidade de uma invenção, poderá transmitir ao segundo instituto os relatórios de pesquisa e os exames preliminares sobre a novidade e atividade inventiva,
realizados pelos seus examinadores. Deste modo, sempre que um mesmo requerente
procure proteção da sua invenção nestes dois territórios, evitar-se-á a duplicação de
trabalho que até agora existia.
  Vantagens
• Maior eficiência e redução dos prazos de gestão de registos.  
• Concessão rápida de patentes e, portanto, proteção acelerada da tecnologia.  
Processo
O requerente que inicie um processo de concessão de patente em Espanha (OEPM)
ou em Portugal (INPI) e que tenha obtido um relatório de patenteabilidade positivo,
no qual se declare que, pelo menos, uma reivindicação é patenteável, poderá efetuar
pedido da sua patente junto daqueles países que pertencem ao acordo PPH, dentro do
prazo de prioridade de um ano, e indicar expressamente que seja aplicado o procedimento acelerado que tal acordo implica.
Desta forma, o pedido de patente nestes países, em vez de seguir os trâmites normais
para o exame, seguirá por uma via especial de procedimento rápido ou acelerado.
O requerente deverá solicitar expressamente que seja aplicado o PPH no segundo
instituto e deverá preencher um formulário específico para esse fim.
Requisitos
Para poder solicitar o PPH devem ser cumpridas as seguintes condições:
• pedido de patente ter pelo menos uma reivindicação que tenha sido considerada patenteável pelo instituto de origem. No caso de Espanha e Portugal, serão,
respetivamente, o OEPM e o INPI, , que considerarão se tal requisito é cumprido;
• requerente solicitar expressamente o PPH no segundo instituto (instituto de destino);
• requerido anexar um dossier com todos os documentos emitidos pelo primeiro
instituto, que contenha toda a correspondência do processo de registo. Dependendo do país de destino, devem ser apresentadas traduções de todos os
documentos;
• as reivindicações consideradas patenteáveis pelo instituto de origem devem
corresponder às reivindicações apresentadas no segundo instituto.
Extensão ao PCT (Patent Cooperation Treate)
O sistema de acordos bilaterais PPH é compatível com o sistema internacional PCT
referido anteriormente, em relação aos países contratantes do PPH.
Página de informação sobre o PPH
O Instituto Japonês de Patentes (Japan Patent Office – JPO), é o precursor do sistema
PPH, tendo desenvolvido um sítio com informação exaustiva sobre o projeto: http://
www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm.
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Sistemas/Vias de proteção para as marcas
• Via nacional:
– Marca Nacional: OEPM (Instituto Espanhol de Patentes e Marcas) para as
marcas registadas em Espanha e INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para as marcas registadas em Portugal.
• Via Internacional:
– Marca Comunitária. (UE 27 Países). OAMI (Instituto de Harmonização do
Mercado Interior – Alicante – Espanha)
– Marca Internacional: sistema Internacional ao abrigo dos seguintes dois
Tratados: Acordo de Madrid ou Protocolo de Madrid. Instituto internacional:
OMPI (Instituto Mundial da Propriedade Intelectual). Sistema que permite
pedir proteção para uma marca em cada um dos Estados contratantes dos
acordos referidos.
• O processo só unifica os trâmites prévios à concessão, uma vez que esta
está dependente do instituto correspondente de cada país designado.
Por conseguinte, não é um sistema de concessão automática da marca.
• Pode ser requerido um direito de prioridade de um pedido de marca apresentada 6 meses antes, em qualquer dos institutos nacionais.
Sistemas/Vias de proteção para os desenhos ou modelos
• Via nacional:
– Desenho ou Modelo Nacional: OEPM (Instituto Espanhol de Patentes e Marcas) para os desenhos ou modelos registados em Espanha e INPI (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial) para os registados em Portugal.
• Via Internacional:
– Desenho Comunitário. (UE 27 Países): OAMI (Instituto de Harmonização do
Mercado Interior – Alicante – Espanha)
– Desenho Internacional: Sistema Internacional ao abridodo Tratado de Haia,
para a proteção internacional de desenhos ou modelos. Instituto internacional: OMPI (Instituto Mundial da Propriedade Intelectual). Sistema que permite
pedir proteção para um desenho ou modelo em cada um dos Estados contratantes do referido acordo.
• O processo só unifica os trâmites prévios à concessão; uma vez que esta
está dependente do instituto correspondente de cada país designado.
Por conseguinte, não é um sistema de concessão automática da marca.
• Pode ser requerido um direito de prioridade de um pedido de desenho ou
modelo (*) apresentado 6 meses antes, em qualquer dos institutos nacionais.
(*) Observação: Tradicionalmente, a figura jurídica que protege o design, ou seja, a
aparência externa de um objeto, designa-se por modelo (para as criações de forma tridimensionais) ou desenho (para as criações de forma bidimensionais). No entanto, em
algumas legislações, como a espanhola e portuguesa, esta denominação foi substituída
por uma designação que engloba os dois conceitos: o desenho ou modelo.
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2. A PROTEÇÃO JURÍDICA DA INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO APLICADO ÀS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBTS).
O que é uma empresa de base tecnológica?

Podemos definir Empresas de Base Tecnológica (EBTs), as empresas que centram a
sua atividade na inovação ou na investigação e no desenvolvimento tecnológico gerando, consequentemente, novas técnicas, processos ou produtos.
Estes tipos de empresas tecnológicas são muito importantes para o desenvolvimento
económico. Por um lado, as atividades de inovação e investigação promovem a criação
de emprego qualificado; por outro lado, a criação de novos produtos e novos processos
potencia o crescimento da empresa, em particular, e, em geral, o crescimento económico
do seu contexto empresarial.
De igual forma é importante referir que muitas destas empresas provêm, em grande
parte, da colaboração de universidades e de unidades públicas de investigação, participando ativamente com estas em projetos de interesse comum.
Um tecido empresarial formado por empresas de base tecnológica sólidas é um
prognóstico de um futuro prometedor; daí a importância em que este tipo de empresas
tenham amplos conhecimentos em matéria de propriedade industrial e intelectual.

Papel da Propriedade Industrial e Intelectual na empresa de base
tecnológica
Tanto a propriedade industrial como intelectual servem para proteger o património
intelectual das empresas: os seus ativos intangíveis, sejam derivados do nome comercial
com que estas se identificam no mercado, do valor e reconhecimento das suas marcas,
do desenho dos produtos e sua apresentação, da inovação ou melhoria dos produtos,
técnicas ou processos, dos novos e diferentes softwares e programas de computador
criados, da produção científica, literária e, em geral, do seu know-how.
Como referido anteriormente, em Espanha e Portugal diferenciam-se a propriedade
industrial da propriedade intelectual, ainda que devamos salientar que em muitas empresas de base tecnológica, ambos os sectores se encontram intimamente relacionados.
Os direitos referentes a uma e outra designação aplicam-se a diferentes tipos de
criações intelectuais (derivadas do intelecto humano), mas recebem, juridicamente, um
tratamento diferente.
Tanto a propriedade industrial como a propriedade intelectual, formam um grupo
muito heterogéneo de direitos cujo principal objetivo é recompensar o esforço inovador, criativo, inventivo e económico levado a cabo pelo seu titular.

Instrumentos Jurídicos possíveis de proteção das EBTs
• A propriedade industrial como possível instrumento de proteção das Empresas de Base Tecnológica.
A Patente pode ser útil como instrumento de proteção de:
– nova tecnologia (novos processos técnicos)
– produtos inovadores
– invenções implementadas por computador
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– novos dispositivos, aparelhos ou ferramentas
– novas utilizações de produtos conhecidos
– resultados de investigações (parciais ou finais) patenteáveis
– materia viva patenteável
A Marca pode ser útil como instrumento de proteção:
– dos produtos e serviços em oferta
– para o nome dado a uma invenção ou a um novo produto
– para nomes de projetos
– para a imagem tridimensional como alguns produtos são apresentados
– para nomes de um novo software ou aplicação informática
– para a designação comercial de uma substância nova
– para a designação de novos serviços
– para novas utilizações de produtos conhecidos
O desenho ou modelo pode ser útil como instrumento de proteção:
– de recipientes, embalagens ou embrulhos
– das linhas, contornos e texturas dos produtos
– das formas de elementos parciais de um produto
– da aparência tridimensional externa de um produto
– dos desenhos usados para a ornamentação de produtos
O segredo industrial pode ser útil como instrumento de proteção de:
– informação comercial
– informação técnica própria
– informação técnica adquirida
– informação objeto de uma licença
– informação derivada de acordos de transferência de tecnologia
– informação da forma como se elaboram os produtos
– informação das técnicas que se utilizam num determinado processo
• A propriedade intelectual (os direitos de autor) como possível instrumento
de proteção das Empresas de Base Tecnológica.
		 Os direitos de autor podem ser úteis como instrumento de proteção de:
– Artigos e publicações científicas (paper)
– Software e aplicações informáticas (incluindo códigos fonte e páginas web)
– Criações e produções sonoras ou musicais
– Esquemas e estruturas de relatórios e pareceres
– Planos, mapas, maquetes, construções.
– Outras criações intelectuais.
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2.1 Identificação dos ativos intangíveis:

2

Pratique com a sua empresa
• Faça uma lista (inventário) de todos os bens de propriedade industrial e intelectual da empresa. Dedique-lhe tempo suficiente.
• Elabore uma lista deste tipo de bens relativos a projetos que vão ser iniciados
num futuro próximo (produtos inovadores, melhorias, novos desenhos ou
modelos, novos serviços, marcas ou sinais em oferta, logótipos, embalagens,
recipientes ou embrulhos únicos, etc...)
• Verifique se a marca ou logótipo estão registados nos organismos nacionais
(OEPM – Espanha;  INPI – Portugal) ou como MARCA COMUNITÁRIA ou internacional. As marcas e o logótipo das empresas constituem a base sobre a qual
assenta a capacidade identificadora e diferenciadora no mercado.
• Não confunda o Registo Mercantil com os organismos encarregues do registo
dos sinais distintivos. Uma denominação social inscrita como sociedade não é o
mesmo que o logótipo da empresa ou a marca dos produtos ou serviços.
• Lembre-se de que os direitos de propriedade industrial podem ser transferidos,
cedidos e objeto de licenças e de outros negócios jurídicos. A licença de uma
marca e a cessão do Know-How são a base sobre a qual assenta, por exemplo, o
negócio de franchising.
• Lembre-se de que apenas a marca registada confere o direito exclusivo do uso
em território nacional, para os produtos ou serviços protegidos.
• Lembre-se de que para proteger uma invenção é necessário que não tenha sido
feita nenhuma divulgação prévia ao registo.

Preencha um quadro como este:
Exemplo 1:
Suponhamos que tem uma pequena empresa de confeitaria e que tem receitas para
a fabricação dos seus produtos (bolos, doces, bolachas, chocolates, massas, cremes, etc.)
que o diferenciam dos seus concorrentes. Tais receitas (isto é, a forma como sabe fazer os
produtos que vende) podem constituir um dos valores intangíveis mais importantes da sua
empresa. Mas também são ativos intangíveis o conhecimento que possua sobre as matérias-primas: saber qual a variedade de uma determinada matéria-prima que liga melhor, tem
melhor espessura, coze melhor, coalha melhor ou proporciona melhores resultados e, em
última instância, dá maior qualidade aos seus produtos ou rentabiliza melhor o seu trabalho.

Exemplo 2:
Suponhamos que trabalha num centro de investigação e que a sua equipa tem cadernos de laboratório onde se anotam os resultados das experiências realizadas. Aí anotam
as descobertas, o comportamento de alguns elementos em determinadas condições, as
suas propriedades, os ensaios que deram resultados positivos e também os que deram
resultados negativos, etc. Estes apontamentos e o conhecimento que o trabalho diário
traz para o trabalho em equipa constituem um ativo intangível muito relevante para o
centro de investigação.
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Exemplo 3:
Suponhamos que é um dos administradores de uma empresa que desenvolve
programas informáticos e efetua distribuição de software. Os códigos fonte dos programas informáticos que criam são ativos intangíveis. E também são ativos intangíveis os
conhecimentos que, em determinadas áreas, adquiriu no processo de criação e desenvolvimento de software à medida. Se, além disso, é um distribuidor oficial de software de
outras empresas, os acordos e contratos de distribuição são também ativos intangíveis.

* Tenha em conta que o know-how se refere aos conhecimentos detidos pelas empresas, relativos a
técnicas, processos, procedimentos, teorias, descobertas, fórmulas, informação secreta e qualquer outro
tipo de competências ou informação interna que possa ser relevante sobre o que se faz a cada dia.
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3. PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES: PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE.

Pode definir-se “invenção” como o resultado da “ação e efeito de inventar”, e “inventar” como “encontrar” ou “descobrir” algo novo ou não conhecido. Portanto, poderíamos
dizer que um invento (ou uma invenção) é um objeto, entendido em sentido lato, que
possui características novas; desconhecidas até ao momento do seu desenvolvimento.
No entanto, nem todas as invenções podem ser protegidas pelo sistema de patentes, uma vez que as legislações exigem uma série de requisitos para que uma invenção
possa ser patenteada.
Estes requisitos de patenteabilidade são comuns a praticamente todos os sistemas de
patentes e centram-se na necessidade de que a invenção seja nova, que tenha atividade
inventiva, isto é, que não seja óbvia, e que não se limite a ser uma mera teoria, mas sim
que seja capaz de ser aplicada na indústria.
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3.1. Patentes e Modelos de Utilidade.
Patentes.

Uma patente é um título de propriedade outorgado por um Estado que confere
ao seu titular um direito exclusivo de exploração de uma invenção durante um determinado período temporal. Em contrapartida de tal exclusividade, a patente é tornada
pública, a fim de contribuir para a disseminação do conhecimento inerente às características da invenção e, portanto, para o desenvolvimento tecnológico e científico. Em
troca, o titular, favorecido pela exclusividade na sua exploração, poderá recuperar o
investimento económico efetuado.

Modelos de Utilidade.

Um modelo de utilidade é o título ou certificado que protege invenções com menor
abrangência inventiva que as protegidas pelas patentes, que consistem, por exemplo,
em dar a um objeto uma configuração ou estrutura de onde derive alguma utilidade
ou vantagem prática. O tempo pelo qual se concede a proteção é de 10 anos a contar
da data de depósito do pedido.
Diferença Importante: Em Espanha, enquanto que a patente exige novidade mundial ou absoluta para ser válida, o modelo de utilidade exige apenas que seja novo em
território nacional. No entanto, em Portugal, o requisito de novidade exigido no modelo
de utilidade é semelhante ao das patentes.
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Diferenças entre Patente e Modelo de Utilidade em Portugal
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Comum entre Patente e Modelo de Utilidade (em Espanha e Portugal)

O modelo de utilidade, como o próprio nome indica, caracteriza-se pela sua “utilidade” e “carácter prático” e não pela sua “estética”, como acontece no caso do desenho
ou modelo.
Através desta modalidade podem proteger-se objetos, aparelhos, dispositivos, instrumentos ou ferramentas com menor atividade inventiva que a patente.
Alguns exemplos de patentes e modelos de utilidade

IMPORTANTE
• A patente é um mecanismo de proteção jurídica muito mais eficaz do que a publicação
científica.
• A publicação deve ser SEMPRE realizada após o depósito do PEDIDO de Patente (deste
modo, não prejudica a novidade da mesma). Portanto, deve ser feito o pedido de PATENTE
antes de serem divulgados os resultados da invenção.
• O PEDIDO da Patente é mantido em segredo pelo menos até 2 meses a partir da data do
depósito. Portanto, o pedido não prejudica em nada qualquer publicação posterior. Este
período pode ser ainda mais longo, uma vez que as publicações integrais do pedido de
patente nos Boletins da Propriedade Industrial efetuam-se, normalmente, aos 18 meses
desde a data de depósito ou data de prioridade, e uma vez emitido o exame formal. Portanto, um pedido prévio de PATENTE não prejudica a publicação.
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3.2. Proteção nacional das invenções em Espanha e Portugal.
Diferenças.
O facto de que tanto Espanha como Portugal sejam dois países da União Europeia e,
além disso, sejam igualmente membros de Acordos e Tratados Internacionais que estabelecem princípios básicos em matéria de propriedade industrial contribui para que em
ambos países a proteção das invenções tenha muitos elementos em comum.
Tanto em Espanha como em Portugal, existe a possibilidade de se proteger uma
invenção através das duas modalidades:
• Patente
• Modelo de utilidade.
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Poderíamos dizer que as diferenças existentes entre os dois países em matéria de
proteção das invenções são mínimas, tratando-se geralmente de pormenores relativos,
em particular, ao modelo de utilidade e aos processos de concessão.
Quanto aos modelos de utilidade, já foram anteriormente referidas as diferenças (ver
quadros da secção anterior). Por outro lado, será necessário ter em conta que, ainda que
os processos de concessão de uma patente ou modelo de utilidade se regulem por leis
específicas para esta matéria, em alguns casos, ao tratar-se de processos que dependem
da Administração Pública de um Estado, podemos encontrar algumas diferenças em termos de procedimentos adotados, de processos, fases, prazos ou outros elementos que,
em geral, não comportam diferenças relevantes.
Por exemplo, em Espanha prevê-se uma divisão durante o processo de concessão
de uma patente, havendo uma fase onde se divide o processo em duas alternativas que
o requerente deve escolher:
• procedimento geral de concessão, ou
• procedimento de concessão com exame prévio.
A diferença entre escolher um destes procedimentos consiste em que, no primeiro
caso, as patentes concedidas em Espanha pelo procedimento geral de concessão, não
foram objeto de exame por parte do Instituto Espanhol de Patentes e Marcas (OEPM).
Ou seja, são patentes concedidas sem que o instituto tenha examinado os requisitos de
patenteabilidade.
Trata-se de um procedimento que tem origem no modelo tradicional do sistema de
patentes espanhol e que, nos tempos atuais, oferece menor garantia quanto ao cumprimento dos requisitos de patenteabilidade, especialmente os da novidade e atividade
inventiva.
Quanto ao procedimento de concessão com exame prévio, como o próprio nome
indica, trata-se de uma opção em que o Instituto Espanhol de Patentes e Marcas examina se o pedido de patente em questão cumpre com os requisitos de patenteabilidade,
sendo negado se não os cumprir.
Toda a informação sobre estes procedimentos pode ser consultada no sítio da OEPM:
www.oepm.es
Em Portugal prevêem-se igualmente dois procedimentos, um provisório e outro
definitivo:
• pedido provisório de patente (PPP) (que posteriormente deverá evoluir para um
pedido definitivo, ou seja, para um pedido definitivo de patente).
• Pedido definitivo de patente
A legislação portuguesa permite a apresentação de um pedido de patente, através
de um pedido provisório que, posteriormente, deverá ser convertido em definitivo, no
prazo de 1 ano. Este pedido provisório está isento de requisitos formais, embora estes
sejam exigidos quando passar a definitivo. Como em qualquer patente, os requisitos
formais mais relevantes são: formulário de pedido de proteção e um texto de patente
que deverá conter: um título, um resumo, uma descrição da invenção e uma ou várias
reivindicações. A tramitação de um pedido de patente implica o pagamento de taxas
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que devem ser pagas dentro dos prazos legalmente estabelecidos.  
O pedido provisório tem como objetivo estabelecer uma data de prioridade e uma
rápida proteção àquelas invenções que, não tendo sido redigidas de acordo com as formalidades e estruturas que um documento de patente exige, precisam de uma proteção
provisória, até que a invenção esteja em conformidade com essas formalidades. Assim,
por exemplo, um artigo científico (paper) pode ser apresentado como um pedido provisório, sem que cumpra com as formalidades próprias do sistema de patentes, ou seja,
sem que compreenda a formalidade própria de um texto de patente.
Do mesmo modo, um requerente em Portugal também poderá, em alternativa, depositar um pedido de patente definitivo, de acordo com as formalidades exigidas, sem
necessidade de recorrer a um pedido provisório.
Toda a informação sobre estes procedimentos pode ser consultada no sítio do INPI:
www.inpi.pt
No entanto, é importante destacar os elementos comuns requeridos durante o processo de concessão de uma patente, tanto em Espanha como em Portugal e que, além
disso, são comuns a todos os sistemas de patentes nacionais e internacionais.

Elementos comuns num texto de patente em Espanha e em Portugal.
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Todos os textos de patente ou de modelo de utilidade devem conter os seguintes
elementos:

3.3 Especial atenção na proteção das invenções biotecnológicas.
É possível patentear matéria biológica?
Na Diretiva Comunitária 98/44CE foi regulamentada, pela primeira vez na União
Europeia, a patenteabilidade das invenções biotecnológicas nos Estados membros, constando da Diretiva a sua transposição para cada uma das legislações nacionais. Como
resultado, a regulamentação das invenções biotecnológicas em Espanha e em Portugal
é praticamente idêntica.
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Simplificando ao máximo a sua conceção, a biotecnologia compreende as aplicações
tecnológicas que utilizam matéria viva, com o fim de criar ou modificar produtos ou
processos, para seu próprio uso e para o serviço da sociedade.
Se tal ação for feita com fins utilitários, ou seja, se os resultados dessa ação forem
suscetíveis de uma aplicação industrial e, além disso, os resultados obtidos forem novos,
poder-se-ia falar de inovação biotecnológica suscetível de ser patenteada, diferenciandose assim, do que  poderia ser chamado de uma mera descoberta.
Se além disso, uma invenção sobre matéria viva cumpre com o resto dos requisitos
de patenteabilidade (atividade inventiva– para além da utilização ou aplicação industrial
referida ou a novidade), esta seria suscetível de ser patenteada, considerando-se como
uma patente biotecnológica.
Em Espanha e Portugal, a legislação de patentes estabelece que são patenteáveis
as invenções novas que tenham atividade inventiva e sejam suscetíveis de aplicação industrial, mesmo quando tenham por objeto um produto que seja composto por ou que
contenha matéria biológica, ou um processo através do qual se produza, transforme ou
utilize matéria biológica.
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A matéria biológica isolada do seu ambiente natural ou produzida por meio de um
processo técnico poderá ser objeto de uma invenção, mesmo quando já exista anteriormente em estado natural.
Entende-se por “matéria biológica” a matéria que contenha informação genética
auto-reproduzível ou replicável num sistema biológico. E entende-se por “processo microbiológico” qualquer processo que utilize uma matéria microbiológica, que inclua uma
intervenção sobre a mesma ou que produza uma matéria microbiológica.

Outros requisitos de importância:
Além dos requisitos conhecidos como fundamentais (novidade, atividade inventiva
e aplicação industrial), devem-se ter em conta outros requisitos próprios da patente biotecnológica como:
1º.- Clareza (do objeto da patente): Já comentamos que as reivindicações no pedido
de patente definem o objeto para o qual se solicita a proteção. Ora, além dos
requisitos acima citados, o objeto de proteção deve ser claro e conciso, de modo
que ser fundamentado na descrição que acompanha o pedido de patente. Além
disso, esta descrição deverá ser suficiente.
2º. – Suficiência da descrição: A invenção deverá estar descrita no pedido de patente
de maneira suficientemente clara e completa, para que um especialista na matéria possa reproduzi-la.

26

GUIA-MANUAL

Propiedade Industrial
e Intelectual

PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES:
PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE.

3

3º.- Depósito de matéria biológica:
Para além disso, outro requisito importante é determinado pelo conteúdo da invenção, de modo a que, quando o conteúdo da patente verse sobre uma matéria
biológica não acessível ao público (ou a sua utilização), ou quando a matéria
biológica não possa ser descrita no pedido de patente de tal modo que um especialista na matéria não possa reproduzir a invenção, será considerado que a
descrição cumpre com a clareza e suficiência necessárias sempre que:
a) matéria biológica tiver sido depositada até à data da depósito do pedido de
patente, numa instituição legalmente legitimada para o efeito.  
b) o pedido apresentado contenha a informação relevante de que o requerente disponha sobre as características da matéria biológica depositada.
c)  seja indicado, no pedido de patente, o nome da instituição de depósito e o
respetivo número.

3.4 As invenções implementadas por computador.
Tanto em Espanha como em Portugal, dando continuidade à tradição europeia, a
proteção do software é geralmente redirecionada para enquadramento legal próprio
dos direitos de autor. No entanto, o avanço tecnológico dos últimos anos, apoiado
especialmente na tecnologia desenvolvida com base em novas e potentes aplicações
informáticas contribuiu para que fossem levantadas muitas questões acerca da patenteabilidade de programas informáticos na Europa.
Deve-se partir do princípio de que tanto em Espanha como em Portugal os programas informáticos se excluem de patenteabilidade, sendo considerados como obras
intelectuais próprias do direito de autor.
Existe, contudo, uma exceção a esta exclusão: quando o objeto da invenção não é
apenas software, como tal. Isto significa que, quando um programa informático serve
como um meio para produzir um determinado efeito técnico que constitui o objeto final
da patente, considera-se que existe uma invenção que recorre a um computador (entendido este, em sentido lato, como qualquer hardware) para materializar-se. Falamos então
de invenções implementadas por computador.
Uma invenção implementada por computador é uma invenção cuja aplicação
envolve o uso de um computador, de uma rede informática ou de outro aparelho programável, tendo a invenção uma ou mais características, realizadas total ou parcialmente
por meio de um programa de computador.

Patenteabilidade das Invenções implementadas por computador
Tal como acontece com todas as invenções, as invenções implementadas por computador só são patenteáveis se tiverem um carácter técnico, forem novas, impliquem
uma contribuição técnica inventiva ao estado da técnica e, além disso, tiverem uma aplicação industrial.
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3.5 Proteção na Europa.
Como referido anteriormente, os direitos de propriedade industrial caracterizam-se
por serem direitos eminentemente territoriais, isto é, direitos vinculados ao território
concreto onde eles são concedidos. Assim, para estender a proteção de uma patente
a outros territórios, esta deve ser solicitada junto da instituição daqueles países ou da
região competente para o efeito.
Pode dizer-se que existem três grandes sistemas para a extensão internacional de
um pedido de patente:
• O sistema nacional, através do depósito de um pedido de patente em cada um
dos países ou Estados em que deseje obter proteção.
• O sistema europeu, ao abrigo do Acordo de Patente Europeia e pelo qual são
concedidas as designadas patentes europeias.
• O sistema designado internacional, conhecido como pedidos de patente via
PCT. Este sistema permite solicitar a proteção de uma invenção em cada um dos
países contratantes do Tratado de Cooperação de Patentes, através de um único
pedido designado por pedido internacional.
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Antecedentes. O Acordo da Patente Europeia é um tratado internacional adotado
após a conferência diplomática de Munique de 5 de outubro de 1973. Após este Acordo
foi criado o Organização Europeia de Patentes (OEP), estabelecendo-se a sede do instituto encarregue do registo de patentes europeias.
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Vantagens da patente europeia.
• É estabelecida com base num sistema de patentes com uma regulamentação
uniforme na Europa: requisitos de patenteabilidade uniformes, com independência da nacionalidade do requerente ou do titular da patente europeia.
• Centralização em um único procedimento. Sistema centralizado de concessão
de patentes aberto a todos os países europeus, gerido pela Organização Europeia de Patentes (OEP).
• Redução de custos.
• Para requerer uma patente europeia não são exigidos a nacionalidade ou domicílio nos Estados Membros. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá ser
requerente.
• Embora seja recomendado ao requerente a ajuda de um profissional, as pessoas
que tenham o residência ou sede em algum dos Estados Contratantes não estão
obrigadas a ser representadas por um representante ou agente autorizado.
• Os pedidos de patente europeia devem ser apresentados em um dos idiomas
oficiais da OEP (inglês, francês e alemão). O idioma escolhido será o idioma do
processo.

Pedido de patente e direito de prioridade
A data de depósito de um pedido de patente dá origem ao nascimento do direito
de prioridade.
Graças a este direito, o requerente dispõe de um prazo de 12 meses a contar da
data do depósito do pedido para o apresentar em outros países, mantendo como data
de depósito desses pedidos posteriores, a do primeiro depósito (data de prioridade).

3.6 Proteção internacional através do sistema PCT
O Sistema PCT (Patent Cooperation Treaty): Organismo encarregue: OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). Sistema que permite solicitar proteção para
uma invenção (patente ou modelo de utilidade) em alguns ou em todos os Estados
contratantes do Tratado de Cooperação de Patentes (mais de 144 países), através de
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um único pedido designado “Pedido internacional”; (na prática, é como se tivesse sido
apresentado em cada um dos Estados referidos pelo requerente).
Só é unificada a tramitação prévia à concessão; portanto, não é um sistema de concessão automática da patente. Estados contratantes: 144 países (dezembro 2011).
• Fase internacional: instituto recetor (OEPM): pedido, publicação, relatório de
pesquisa e exame preliminar, são feitos em espanhol.
• Fase nacional: nos institutos nacionais de cada Estado designado.
Através do sistema internacional do PCT, pode ser solicitada uma extensão internacional de uma patente depositada em um dos países membro do Tratado. A OMPI atua como
instituto internacional que coordena a fase internacional da tramitação da patente e realiza
o relatório de pesquisa e o exame preliminar. Posteriormente, inicia-se uma fase nacional,
onde cada instituto nacional dos países designados pelo requerente desempenha um papel
fundamental na concessão definitiva da patente, que será regulada pela legislação nacional
de cada um dos países elegidos. As patentes concedidas por cada um dos Estados designados pelo requerente, formarão parte de uma família de patentes de uma mesma invenção.

3.7. Invenções Laborais
Ainda que a regra geral seja de considerar que a invenção pertence ao seu inventor
(como pessoa que a cria), por norma, o maior número de invenções são criadas no seio
de empresas, universidades e centros ou organismos públicos de investigação. Tal implica que exista maior percentagem de invenções criadas por pessoas que trabalham
nestas entidades, do que por inventores autónomos ou independentes.
Por outro lado, não existe na Europa nenhuma norma comum ou harmonizadora que
aborde as relações entre os trabalhadores e as entidades públicas ou privadas para as
quais trabalham ou desenvolvem a sua atividade. O próprio Acordo da Patente Europeia
remete esta matéria para a legislação do Estado onde o trabalhador exerce a sua atividade
principal ou onde o empresário tenha o estabelecimento, do qual o empregado depende.
Por conseguinte, os sistemas nacionais de patentes estabelecem legislação sobre os
direitos que correspondem ao trabalhador e à entidade para a qual desempenham as
suas funções, em relação ao que denominam por “invenções laborais”.
Contudo, será necessário considerar que, independentemente da legislação nacional
estabelecida por cada Estado, existe um vazio legal no espaço europeu que deverá ser
preenchido, tendo em conta que existem projetos transnacionais de I+D+I desenvolvidos, cada vez com maior frequência, entre entidades públicas e privadas de diferentes
Estados ou, não raro, por pessoas que desempenham as suas funções em outras empresas
ou entidades diferentes daquelas a que se encontram vinculados enquanto profissionais,
em consequência de um período de estadia temporária. Deverá ter-se em conta que um
profissional pode desenvolver uma invenção durante uma estadia temporária no seio de
outra empresa ou centro público diferentes daquele a que está vinculado, igualmente
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localizados num Estado diferente, sem que exista um enquadramento legal comum que
estabeleça, pelo menos, diretrizes ou princípios aplicáveis a estes casos.
Com o objetivo de simplificar o regime de “invenções laborais” estabelecido no sistema nacional português e espanhol de patentes, são reproduzidos os quadros abaixo.
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4. PROTEÇÃO DOS SINAIS DISTINTIVOS E DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS: MARCAS E LOGÓTIPOS, DENOMINAÇÕES DE
ORIGEM E OUTRAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.
Outras figuras que compõem a propriedade industrial são os sinais distintivos (marcas
e logótipos) e as indicações geográficas protegidas, tais como denominações de origem.
Os sinais distintivos são utilizados para identificar e diferenciar os produtos e serviços
que se encontram no mercado, bem como para identificar a sua origem comercial.

O que é uma marca?
Todo o sinal suscetível de representação gráfica que sirva para distinguir no mercado
os bens ou serviços de uma empresa dos de outra. Este é o sinal distintivo mais usado, e
identifica os produtos e/ou serviços oferecidos pelas empresas.

Que sinais podem ser uma marca?
As palavras ou combinações de palavras, incluindo aqueles que são utilizados para
identificar pessoas; imagens (logótipos, gráficos), figuras, símbolos e desenhos; letras,
números e as suas combinações; formas tridimensionais (por exemplo, recipientes, embalagens e a forma do produto); os hologramas e até mesmo sinais sonoros.

O que é um logótipo?
Todo o sinal suscetível de representação gráfica que sirva para identificar uma empresa e diferenciá-la de outras empresas envolvidas em atividades idênticas ou similares
(isto é, os seus concorrentes). O logótipo identifica a empresa como um operador no
mercado e a sua relação com os consumidores e utilizadores.
O logótipo pode ser utilizado e registado por um profissional independente (freelancer) como marca distintiva do seu negócio e da sua atividade comercial.

O que é uma indicação geográfica em geral?
É o nome ou denominação geográfica que informa sobre a origem territorial do
produto a que se aplica. A indicação geográfica pressupõe que o produto possua qualidades únicas, quando comparado com outros produtos do mesmo tipo ou natureza.
Estas são imputáveis principalmente a fatores naturais ou humanos, específicos do território de origem.
Nesta categoria encontram-se duas subcategorias: denominações de origem e indicação geográfica propriamente dita.

O que é uma denominação de origem?
É o nome geográfico (de uma região, de um local determinado ou, em alguns
casos, de um país) que serve para designar um produto originário do território a que

34

GUIA-MANUAL Propiedade Industrial e Intelectual

PROTEÇÃO DOS SINAIS DISTINTIVOS E DAS INDICAÇÕES
GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS: MARCAS E LOGÓTIPOS, DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E OUTRAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.

4

corresponde esse nome e cuja qualidade ou caraterísticas se devem essencial ou exclusivamente aos fatores naturais e humanos desse meio geográfico, bem como à produção,
transformação e elaboração que ocorrem nessa área geográfica.
Tanto em Espanha como em Portugal é aplicável o Regulamento CE n º 510/2006
do Conselho, de 20 de março de 2006, relativo à proteção das indicações geográficas e
denominações de origem dos produtos agrícolas e alimentares, que estabelece as regras
de registo e proteção desses sinais distintivos. Salvo exceções, os pedidos de registo
de uma marca comercial não podem conter referências a denominações de origem ou
indicações geográficas registadas.
Internacional: A proteção internacional realiza-se mediante Tratados internacionais
como a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, e o Acordo de
Lisboa, para a Proteção das Denominações de Origem e o seu Registo Internacional,
onde a OMPI, como Organização Internacional, desempenha um papel preponderante.

4.1 As marcas e os logótipos. Proteção nacional das marcas em
Espanha e Portugal
Marcas.
As marcas disponíveis no mercado servem, em termos gerais, para a identificação de
produtos ou serviços.
Tanto em Espanha como em Portugal, o registo de uma marca exige um pedido de registo e reprodução do sinal a ser registrado. Além disso, o requerente deve designar a classe
de produtos e serviços que pretende proteger, de forma a serem identificados pela mesma.
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Tipos de marcas.
As marcas podem classificar-se de várias formas. As mais usuais são abaixo indicadas:
1) Em função da sua representação gráfica:
Marcas Nominativas:
Formadas por um sinal nominativo sem um
Exemplo:
contexto gráfico ou figurativo determina
Marcas Gráficas:
Formadas apenas por um sinal gráfico. São habitualmente denominadas como “logo” ou
“logótipo”.
Exemplo:
   Marcas Mistas (Figurativas):
São formadas por uma combinação das anteriores.
Exemplos:
Marcas Tridimensionais:
Formadas pela própria forma do produto ou por elementos
tridimensionais.

Exemplo:

Marcas Sonoras:
Formadas por um sinal sonoro ou musical.
2) Em função do tipo de bens ou serviços que designam (pela sua oferta no
mercado):
Em Portugal não existe a diferenciação entre marcas de produto ou de serviço.
Contudo é obrigatória a designação de uma ou mais classes da classificação de
Nice, como acontece em Espanha, no registo de uma marca que abrange produtos, serviços ou ambos.
Marcas de Produtos:
Com o fim de identificar produtos.
Exemplo:
Marcas de Serviços:
Com o fim de identificar serviços, de
vendas ou comercialização, de distribuição, serviços profissionais, etc…
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3) Em função do grau de conhecimento do público:
Marcas Notórias:
São conhecidas por uma determinada fração do
público a que se destinam, em função da sua
atividade. A sua visibilidade está associada a
uma região ou país.
Exemplo:
Em Portugal não existe a categoria de marca notória, mas sim de marca de prestígio.

4

(Marca notória em Espanha de produtos de
charcutaria)

Marcas de Prestígio:
Aquelas que são conhecidas pelo público em
geral, independentemente do setor a que se
destinam. A popularidade exigida está asso- Exemplo:
ciada a uma região ou país específicos.
4) Pelo uso colectivo:
Marcas Coletivas:
Utilizadas para identificar os produtos ou serviços em
oferta por membros de uma associação.
Em Portugal, o equivalente a esta categoria de marcas
Exemplo:
denomina-se Marcas de Associação.
Marcas de Garantia ou Marcas de Certificação: Exemplos:
Utilizadas para identificar produtos ou
serviços que cumpram os requisitos de qualidade, desenvolvimento e consistência ou
que possuam Certificação de Qualidade.

Onde se regista uma marca nacional?
O registo de uma marca nacional em Espanha deve ser efetuado por via do preenchimento de um impresso de registo (modelo oficial), na OEPM.  Posteriormente iniciar-se-á
um processo administrativo, onde a duração poderá ser de vários meses, terminando
com uma decisão de concessão ou recusa do registo.
O registo de uma marca nacional em Portugal deve ser efetuado por via do preenchimento de um impresso de registo (modelo oficial), no INPI. Posteriormente iniciar-se-á
um processo administrativo, onde a duração poderá ser de vários meses, terminando
com uma decisão de concessão ou recusa do registo.
É importante ressaltar que, em ambos os procedimentos, os titulares de marcas previamente registadas ou, se for o caso, de outros direitos de propriedade industrial ou
intelectual, podem opor-se ao registo de marcas idênticas ou semelhantes aplicadas
a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. O objetivo é evitar qualquer risco
de confusão ou associação entre a marca anteriormente registada e a que é registada
numa data posterior.

Concessão ou Recusa da marca requerida:
Se a marca requerida não incorre em qualquer das proibições ao registo, o instituto
nacional legitimado (OEPM ou INPI), concederá a mesma por um período de vigência
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de 10 anos, a contar da data do pedido, sendo possível a sua renovação por períodos
sucessivos de 10 anos.
Se a marca requerida incorre em algumas das proibições ao registo, o instituto recusará a marca. Contudo essa decisão pode ser alvo de recurso.

A marca como objeto de propriedade
Independentemente da transferência da totalidade ou de parte da empresa, a marca
e o seu registo podem ser transferidos, dados como garantia ou ser objeto de outros direitos de propriedade, licenças, opções de compra, garantias ou outros negócios jurídicos.
Assim sendo, o registo e a marca podem ser licenciados sobre a totalidade ou parte
dos produtos e serviços para os quais esta foi registada.
A licença da marca registada pode ser uma via para estender a um novo mercado
geográfico o fabrico, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços sob uma
determinada marca. Existem muitos contratos em que a licença da marca é fundamental
para que o consumidor final adquira um produto ou serviço que identifique o licenciador, tais como o contrato de franchising, de fornecimento, de distribuição, etc.
A licença pode ser exclusiva ou não exclusiva.
As marcas e logótipos também podem ser transmitidos independentemente da sua
empresa.
Exemplo de uma transferência de marca
“Kraft compra o negócio de bolachas da Danone por 5.300 milhões” - Fonte: El País
03/07/2007 - Marcas transferidas: LU (Príncipe de Beukelaer) e TUC, entre outras.
“Bimbo México compra a marca “Bimbo” em Espanha à multinacional norte-americana
Sara Lee” - Fonte: Cinco Dias 11/10/2011 - Marcas transferidas: BIMBO (entre outras)

4.2. Proteção Comunitária e Internacional
A proteção das marcas é territorial, ou seja, não existe um sistema unitário de registo
mundial que confira proteção automática em todos e em cada um dos países existentes.
Por outro lado, embora o carácter territorial destes direitos exija que o registo de uma
marca se deva realizar em cada país onde se quer proteger, existem dois sistemas não exclusivos entre si, nem incompatíveis com o registo de uma marca efetuado diretamente
em cada país, o que pode facilitar o processo até a concessão final de uma marca, no(s)
território(s) onde se quer proteger. Estes sistemas são o sistema de marca comunitária e
o sistema internacional.

A MARCA COMUNITÁRIA
A marca comunitária é uma modalidade de registo de sinais distintivos. Este sistema foi introduzido em 1996 pela União Europeia com o objetivo de obter proteção,
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utilizando um procedimento único e igualitário, para a totalidade dos Estados da União
Europeia (27 membros no momento), e válido em todo o território da UE.
O OAMI é o órgão responsável pelo registo de marca comunitária, em conformidade
com os regulamentos que regem o processo. A sede do OAMI está localizada na cidade
de Alicante (Espanha) e é, hoje em dia, uma referência mundial em termos de número de
pedidos de marcas, provenientes de empresas de todo o mundo, que têm como objetivo
alcançar a proteção dos seus sinais distintivos em todos os territórios que constituem a
União Europeia.

Vantagens da Marca Comunitária:
• procedimento único;
• um único registo;
• uma única língua para registo;
• um centro administrativo único;
• um único processo a ser gerido;
• efeito legal em todos os Estados da UE

MARCA INTERNACIONAL
O chamado sistema de registo internacional é, na verdade, um processo de pedido de internacionalização de uma marca, com a vantagem de simplificar e unificar
as formalidades deste e cujo objetivo é obter, em cada um dos países designados pelo
requerente, um registo com os mesmos direitos e obrigações, como se fosse uma marca
nacional apresentada diretamente em cada instituto dos países designados.
Este mecanismo de internacionalização de uma marca, também conhecido como o
Sistema de Madrid, envolveu 80 estados e inclui dois tratados internacionais: o Acordo
de Madrid e o Protocolo de Madrid.
O Instituto responsável pela administração dos pedidos internacionais é a OMPI
(Organização Mundial da Propriedade Intelectual), cuja sede se encontra na cidade de
Genebra (Suíça).
A marca internacional não é uma marca que pode ser registada em todo o mundo,
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mas apenas nos países selecionados pelo requerente, dentro dos que integram o sistema
de Madrid, que, como foi mencionado, é atualmente composto por 80 países. Por conseguinte, este sistema não pode ser usado para proteger a marca em outros países que
não sejam membros do Sistema de Madrid.
A marca internacional é válida por 10 anos, a contar da data do registo, e pode ser renovada indefinidamente por períodos de 10 anos, apresentando o pedido de renovação
em tempo útil junto da OMPI.
Nos outros países que não fazem parte do sistema internacional e não são Estados
Membros da União Europeia, o registo de uma marca pode ser feito mediante apresentação de um pedido no instituto de registo do País ou Estado de interesse; geralmente,
este processo é intermediado por um advogado ou agente profissional, com gabinete
no país em questão.

5. PROTEÇÃO DO “DESIGN”: OS DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS.
Nas últimas décadas tem-se desenvolvido de forma exponencial o número de produtos com uma “estética industrial” que os diferencia de outros da mesma espécie ou
género. Tanto a forma visual de um produto, como a forma de apresentá-lo em recipientes ou embalagens originais, permitem às empresas distinguir-se dos seus concorrentes.
Inovar na forma (design) de um produto afeta diretamente os consumidores, uma
vez que estes produtos passam a ser muito mais atrativos. Criar uma nova forma para
a aparência ou a apresentação de um produto é inovar no seu desenho ou modelo. A
proteção legal sobre as criações de forma centra-se no direito exclusivo da aparência
externa dos produtos.

O que é o desenho ou modelo?
É a forma como é protegida a aparência externa da totalidade ou parte de um produto. Essas características podem compreender aspetos como linhas, contornos, cores,
textura, forma ou materiais do próprio produto ou da sua ornamentação.
Existem dois tipos de Design: Bi-dimensional (também chamado de desenho Industrial) e tridimensional (também chamado de modelo industrial).
A duração da proteção conferida para o desenho ou modelo é de 5 anos a partir da
data da apresentação do pedido de registo, mas pode ser renovado por um ou mais
períodos sucessivos de 5 anos até um máximo de 25 anos.
Através desta modalidade, protege-se a aparência visual, a sua configuração externa,
a forma como nós a percebemos.
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Tradicionalmente existem duas formas de design:
• Modelos: Protegem um desenho industrial tridimensional.
• Desenhos: Protegem desenhos industriais bidimensionais

5

Onde e como registar um desenho ou modelo?
O registo de um desenho industrial nacional em Espanha efetua-se no OEPM, instituto
responsável pelo processo de registo. O registo de um desenho ou modelo industrial nacional em Portugal é efetuado junto do INPI, órgão responsável pelo processo de registo.
Requisitos comuns de registo:
Para que um desenho ou modelo (design Industrial) se possa proteger deve ser novo
e ter um carácter singular:
• Novidade
1. Um desenho ou modelo é novo se antes da data do pedido de registo nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público.
Nota: É permitido um “prazo gracioso”  de divulgação de 12 meses, realizada
pelo criador do desenho ou modelo, antes da data da apresentação do pedido de registo no instituto respetivo (OEPM para desenho industrial criado
em Espanha, INPI para desenho ou modelo criado em Portugal).
2. Consideram-se como desenhos ou modelos idênticos aqueles cujas características difiram apenas em pormenores sem importância.
• Carácter singular.
1. Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular quando
a impressão geral que produza no utilizador informado difira da impressão
geral produzida no mesmo utilizador com qualquer outro desenho ou modelo que tenha sido disponibilizado ao público antes da data de pedido do
registo.
2. Para determinar se o desenho ou modelo possui carácter singular, é tido em
conta o grau de liberdade do autor para o desenvolver.

5.1 Os Desenhos e Modelos Industriais. Proteção nacional em Espanha
e Portugal
Resumo do procedimento de registo de um desenho ou modelo nacional
Em Espanha: O pedido pode ser apresentado num formulário oficial (em papel)
anexando uma representação gráfica do desenho industrial a proteger. Podem apresentar-se até 50 variantes dentro da mesma classe de produtos. Contudo, deve ter-se em
conta as taxas correspondentes. Cada variante pode ser acompanhada pela representação
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de até 3 perspetivas diferentes, no caso de o desenho ser tridimensional. Uma vez solicitado o pedido, a OEPM realiza um exame formal. Se não existirem inconformidades no
pedido, após a revisão, é publicado no BOPI e, se não houver oposição ao registo por
terceiros, a OEPM irá conceder o desenho industrial.
Em Portugal: Existem dois tipos de solicitação de desenho ou modelo: simples
(quando o pedido tem apenas um único produto) ou múltipla (quando o pedido tem
um conjunto de produtos inseparáveis, como por exemplo, um jogo de cartas de mesa
ou um conjunto de peças de um tabuleiro de xadrez). Um pedido múltiplo pode incluir
até 100 produtos, desde que todos eles pertençam à mesma classe da Classificação Internacional de Locarno, apesar de que, cada um dos produtos deve atender aos requisitos
de concessão. Os desenhos ou modelos podem ser bidimensionais (desenhos) ou tridimensionais (modelos).
O pedido pode ser apresentado em papel e em linha, conjuntamente com uma
representação gráfica do desenho(s) ou modelo(s) a ser(em) protegido(s). Uma vez
apresentado, o INPI irá analisar se o pedido cumpre com as formalidades exigidas. Se tal
suceder, será concedido o registo.
O requerente pode optar que o INPI mantenha o desenho ou modelo em segredo
nos 30 meses a contar da apresentação do pedido de registo. Uma vez passados os 30
meses, o desenho ou modelo será publicado no Boletim de Propriedade Industrial, sendo
concedido num período de 2 meses, para que terceiros se possam opor ao registo, caso
se sintam prejudicadas com o registo do mesmo.

5.2 Proteção comunitária e internacional
Vias de Proteção Internacional
• Via comunitária.
Um desenho ou modelo industrial pode ser protegido como desenho ou
modelo comunitário, mediante um único pedido apresentado no OAMI (Instituto de Marcas e de Design Comunitários), situado em Alicante (Espanha).
Esse desenho ou modelo é para todos os efeitos único, sendo concedido,
indeferido ou anulado, para todo o território da União Europeia.
• Via sistema internacional.
Através deste procedimento, regulado pelo Acordo de Haia que compreende
os Atos de 1934, 1960, 1967, pelo Protocolo de Genebra de 1975 e pelo Ato
de Genebra de 1999, é possível efetuar um pedido simultâneo para 55 países
ou regiões membros, entre as quais se encontra Espanha.
Para a proteção do desenho ou modelo por via nacional, comunitária ou internacional, existe uma Classificação Internacional de Desenhos e Modelos, denominada
Classificação de Locarno (8ª edição). Todavia, cada Instituto é responsável pela afetação de cada desenho ou modelo solicitado na classe correspondente.
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6. PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: O SEGREDO
INDUSTRIAL.

6

6.1 Know-How e o segredo industrial em Espanha e Portugal.
Diferenças
SEGREDOS INDUSTRIAIS
Muitas empresas, instituições, grupos de investigação, etc., guardam com sigilo informação relevante sobre a sua atividade. Em alguns casos, a informação que é mantida
em segredo é tão importante que só um grupo restrito de pessoas conhecem com detalhe o seu conteúdo. Esses “segredos empresariais” são conhecidos como “segredos
comerciais”.
O segredo industrial não é propriamente um sistema de proteção (não existe um
registo nem é conferido um certificado de acreditação de qualquer direito), mas é uma
obrigação legal de determinadas pessoas afetas a uma empresa ou grupo de empresas. Esta forma de proteção é perigosa pois não impede ninguém de alcançar o
mesmo resultado e de o explorar livremente, ou de proteger por patente ou outra forma
de proteção os direitos de propriedade que afetam a todos (até mesmo, em alguns aspetos, o possuidor do segredo). A perda do segredo pode dever-se à negligência do seu
titular em não colocar em prática todas as medidas necessárias para o seu cumprimento.
Este sistema é aconselhado para partes de uma tecnologia, isto é, mantendo em segredo uma parte e tendo as outras protegidas por outras formas (por exemplo, patentes).
Se a empresa tiver um meio próprio de efetuar ou desenvolver a atividade, de fabrico dos seus produtos, se tiver desenvolvido processos, não conhecidos por terceiros
e de valor acrescentado para o seu negócio, é possível protegê-los por incorporação,
em todos os contratos, de cláusulas de confidencialidade de segredo industrial. Geralmente são também acrescentadas cláusulas de penalização por incumprimento (o
que exige o pagamento de uma quantia monetária).
Existem muitos setores onde o segredo industrial é uma componente chave de proteção das empresas.

Efetivamente, qualquer setor tecnológico mantém em segredo muitas partes do seu
know-how.
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Tipos de informação confidencial:
• Informação de Clientes
Listas, requisitos, histórico de pagamentos, antecedentes, informações sobre
pessoas de contacto, métodos de aquisição de bens e serviços, informações
sobre preços para clientes especiais
• Planos da entidade
Marketing, expansão, contração, mercados de interesse, contratação, interesse
em possíveis aquisições, novos produtos / serviços, invenções e descobertas
• Informação financeiras
Registo de execuções, projeções, pontos fortes e fracos
• Produtos / Serviços
Desenvolvimentos, produtos, segredos industriais, fórmulas, processos, métodos, etc.
• Outras informações confidenciais do negócio
Parcerias de negócios, projetos específicos, problemas relacionados com empregados ou com a administração, etc.
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Quem é obrigado a guardar segredo?

6

• OS FUNCIONÁRIOS:
É obrigação dos funcionários de uma empresa ou investigadores de um centro
de investigação ou instituição, com contrato, a boa-fé que rege esta relação, e
a manutenção dos segredos relativos à exploração e negócios do empresário,
instituição ou organização para a qual trabalham.
Nota: A difusão, divulgação ou cessão de um segredo industrial efetuada por
qualquer pessoa que tenha obrigação legal ou contratual de confidencialidade,
pode ser e até mesmo constituir um delito criminal.
É importante a inclusão explícita no contrato dos funcionários da obrigação de confidencialidade, relativamente às atividades realizadas na empresa ou instituição.
• NÃO FUNCIONÁRIOS:
São obrigados a assinar um acordo de confidencialidade ou sigilo onde sejam
indicadas as circunstâncias e a penalização em que podem vir a incorrer se não
forem cumpridas essas obrigações.
Um acordo de confidencialidade é um contrato entre várias pessoas que lhes
permitirá partilhar informações relevantes, nomeadamente de conhecimentos
importantes para as pessoas que os vão partilhar. Na mesma linha, devem ser
estabelecidas quais são as obrigações.
Em outras ocasiões podem estabelecer-se cláusulas de confidencialidade sobre
as informações a que as partes podem ter acesso, como consequência da colaboração.
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7. INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA E VIGILÂNCIA TECNOLÓGICA.
Introdução:
Empresas, instituições, centros tecnológicos e centros de investigação podem lidar
com os processos de inovação e investigação com um conjunto de informações de diferente natureza:
• Informação CIENTÍFICA: Fonte de informação: artigos científicos, livros, outras
publicações, palestras, conferências e congressos.
• Informação TÉCNICA: Fonte de informação: artigos científicos e, especialmente,
documentos de PATENTES
• Informação JURÍDICA/ADMINISTRATIVA: Fonte de informação: pareceres,
normas, resoluções, sentenças.
• Informação FINANCEIRA, COMERCIAL E JORNALÍSTICA
• Informação “CINZENTA”: informação difícil de arquivar: catálogos, notícias,
reportagens, etc…
Informação tecnológica é informação organizada e processada sobre um determinado setor técnico que nos pode fornecer dados relevantes sobre os últimos
progressos neste sector, as patentes existentes no mesmo, a perda dos direitos sobre
estas e, em última instância,  qualquer informação, de natureza técnica, que possa ser
relevante para a tomada de decisões baseadas no seu conhecimento.
A informação tecnológica pode ser obtida em:
• Bases de dados de acesso público e gratuito.
• Bases de dados mediante pagamento (de acesso público ou privado)
• RSS: serviços de alerta e subscrição de conteúdos. Atualizam a informação de
forma seletiva para os parâmetros de interesse.
• Softwares específicos de gestão da informação.
• Relatórios tecnológicos personalizados.
• Publicações especializadas.
• Outros meios de publicação ou transmissão.

7.1 Os relatórios de patenteabilidade. Utilidades.
Relatórios de patenteabilidadade
São relatórios em que se realiza uma análise em profundidade de patentes que foram
publicadas a nível mundial e que são relevantes para uma determinada tecnologia ou
invenção.
Contêm um comentário sobre os resultados da pesquisa que facilita a interpretação
do relatório. São acompanhados de cópias de documentos, que sejam considerados
particularmente relevantes em relação ao objeto da pesquisa, e listas de referências recuperadas a partir das bases de dados pesquisadas.
Os Relatórios de Patenteabilidade podem ser elaborados por especialistas qualificados. Em Espanha, no Instituto Espanhol de Patentes e Marcas (OEPM) e em Portugal,
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), esses relatórios são elaborados
por pedido. É, no entanto, aconselhado que, posteriormente sejam avaliados por um
profissional especializado.
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Utilidade dos Relatórios de Patenteabilidade
Permitem:
• conhecer o estado da técnica existente num setor muito concreto;
• avaliar os requisitos de patenteabilidade (particularmente a novidade);
• fornecer informações úteis na tomada de decisão relativamente aos trâmites da
Propriedade Industrial;
• saber qual é o estado jurídico da patente, o que pode ser útil em negociações de
licenciamento e na avaliação do potencial económico da patente em causa;
• conhecer o âmbito da proteção por patentes num determinado sector.

7.2. Os serviços de informação tecnológica e vigilância tecnológica da
OEPM e do INPI. Utilidades. Bases de dados públicas e privadas
VIGILÂNCIA TECNOLÓGICA
É o processo contínuo de recolha e análise de informação presente em documentos
de patentes nacionais e internacionais (pesquisa sobre o Estado da Técnica) e outros documentos (por exemplo, artigos científicos, legislação, sentenças), que ajuda na tomada
de decisão em todos os tipos de organizações, empresas e instituições, particularmente
os grupos de investigação. São relatórios que disponibilizam, com a regularidade desejada pelo requerente, as referências bibliográficas das patentes publicadas dentro e / ou
fora de Espanha e Portugal relativamente ao tema definido pelo requerente.

Utilidade da Vigilância Tecnológica
• Permite a uma empresa estar permanentemente informada acerca da evolução
e das novidades mais significativas do contexto tecnológico em que desenvolvem as suas atividades, assim como das tecnologias patenteadas pelas empresas
concorrentes.

Porque são relevantes os documentos de patentes? Que informação nos
pode oferecer?
• Servem para planear projetos de I+D+I (investigação, desenvolvimento e inovação):
- Avaliar quais os projetos que geram mais dinheiro
- Avaliar que projeto pode ter mais retorno (relevância económica)
- Determinar que riscos são assumidos com base em patentes publicadas
- Estudar que patentes se encontram em vigor e quais estão caducadas
- Tomar decisões “informadas”
• Servem para conhecer quais são as principais linhas de inovação de concorrentes ou dos setores de interesse (atualização no setor de interesse)
• Servem para conhecer as tecnologias emergentes na área ou setor de interesse e
também para conhecer a existência e atualização de outros sectores que podem
melhorar a investigação
• Saber o que os concorrentes fazem. O que patenteiam? Que patentes caducaram e já podem ser utilizadas?
• Quem são os líderes de uma determinada área? (Empresas, centros de investigação, equipamentos, pessoas...)
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• Que patentes estão perto de caducar?
Que resultados próprios podem ser patenteados (patenteabilidade)?
• Estão a ser infringidas patentes de terceiros?
Esquema de Rodenberg (2004) sobre a relação da Vigilância e da Inteligência Estratégica.

Etapas de um processo de vigilância tecnológica
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
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Definição do problema e delimitação das tecnologias relevantes
Identificação das fontes
Pesquisa
Análise
Validação da informação
Elaboração de relatórios parciais e finais
Identificação de tecnologias / métodos semelhantes e análise. É um auxiliar para
delimitar a pesquisa: Selecionar as tecnologias + interessantes. Quais são as
vantagens? Quais são as desvantagens? Comparar com a tecnologia em causa.
Estudar o estado legal das tecnologias: estão patenteadas e em vigor? Avaliar a
tecnologia em causa.
Identificação dos grupos e projetos de investigação de tecnologias semelhantes. Análise do contexto científico (avaliar possíveis acordos para melhorar)
Identificação e análise de outras tecnologias e patentes que possam afetar (positiva ou negativamente) o desenvolvimento
Identificação do contexto de negócio para a tecnologia e estudar se é oferecida
a tecnologia específica que está a ser desenvolvida ou outras equivalentes, similares, próximas (graus, valorização, análise comparativa). Quais as vantagens
que a tecnologia em causa oferece?
Formas de comercialização: transferência tecnológica, parceiros de negócio, etc.
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Se o processo de vigilância tecnológica é realizado periodicamente, obtém-se o
que é chamado de “alerta tecnológico”:
• Automatizando perfis de pesquisa e efetuando-se com a frequência desejada
(manual ou automático)
• Criando um sistema de “notícias” para cada perfil na área de interesse
• Distribuindo informações para os serviços técnicos ou grupos de investigação
• Elaborando de boletins de “alerta” (resumos) trimestrais, mensais, semanais, etc.

As bases de dados de patentes como fontes de informação:
•
•
•
•

São bases de dados globais altamente estruturadas.
Localizam informações fiáveis.
São ferramentas muito poderosas para efetuar as pesquisas.
Regem-se por uma classificação hierárquica que apresenta o estado da técnica
em diferentes níveis para chegar a definições muito específicas. A oitava edição
do CIP (Classificação Internacional de Patentes) tem cerca de 70.000 códigos de
classificações para descrever todas as tecnologias patenteadas. O CIP é utilizado
em todos os países do mundo, contudo existem alguns países ou organizações
que têm a sua própria classificação (EUA, Japão, Europa). Os códigos IPC estão
disponíveis em espanhol, francês e Inglês, entre outras línguas.
• A ECLA ou Classificação Europeia de Patentes baseia-se no CIP mas é mais seletiva: tem 130.000 códigos. É muito interessante para pesquisas muito específicas.

BASES DE DADOS
Entre as bases de dados públicas podem-se falar de dois tipos: bibliográficas (permitem pesquisar documentos de patentes com o seu conteúdo) e de registo (permitem
verificar o estado jurídico, ou seja, verificar se a patente está em vigor).
Tanto o Instituto Espanhol de Marcas e Patentes (OEPM), como o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), oferecem através de seus respetivos sítios, bases de dados
em linha de acesso gratuito, que permitem realizar pesquisas de documentos de patentes. Além disso, ambos os institutos oferecem serviços sob pedido, e mediante pagamento.
A Organização Europeia de Patentes (OEP), a Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) e alguns institutos nacionais de patentes, como o Japonês (JPO) ou
o Americano (USPTO), oferecem, de igual modo, de forma gratuita bases de dados em
linha de documentos de patente publicados.
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BASES DE DADOS DE ACESSO PÚBLICO E GRATUITO
BASES DE DADOS BIBLIOGRÁFICAS: - Permitem aceder ao texto completo das
patentes
• Invenes
www.oepm.es/ Base de dados do Instituto Espanhol de Marcas e Patentes
(OEPM). Permite o acesso aos documentos de patentes publicados em Espanha
• Serviços Online INPI (Pesquisas)
www.marcasepatentes.pt/ Base de dados do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI). Permite o acesso aos documentos de patentes publicados em
Portugal.
• Espacenet
http://ep.espacenet.com/. Base de dados da Organização Europeia de Patentes
(OEP www.epo.org). Contém mais de 60 milhões de documentos de 71 países e
10 campos de pesquisa.
• Latipat – Espacenet. Base de dados promovida pela Organização Europeia de
Patentes (OEP) que permite o acesso a documentos de patentes processados
por diferentes organismos de países latino-americanos de língua espanhola.
• Patent scope
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp. Base de dados da OMPI com pedidos via PCT
• Depatisnet
http://depatisnet.dpma.de/. Base de dados do Instituto Alemão de Patentes.
Contém mais de 20 milhões de documentos de 10 países e 30 campos de pesquisa. Permite aceder ao texto completo em alguns acervos
• Free patents on line
http://www.freepatentsonline.com/. Sistema que consulta de maneira conjunta os acervos de patentes de US, EP, JP e PCT
• Patent Lens
http://www.patentlens.net/daisy/ patentlens/patentlens.html. Sistema que
consulta de maneira conjunta os acervos de patentes de US, EP, PCT e AU
• Prior smar
http://www.priorsmart.com/. Sistema que consulta de maneira conjunta os
servidores ou bases de dados: ESPACENET, LATIPAT, USAPAT, PATENTSCOPE;
PATENT LENS
• JPO Search
www.jpo.go.ip. Base de dados do Instituto Japonês de Patentes que oferece um
tradutor automático de patentes japonesas
• PatFT and AppFT (USPTO)
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
Base de dados do Instituto Americano de Marcas e Patentes.
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BASES DE DADOS REGISTADAS: Acede-se ao estado jurídico das patentes
Nota: Algumas das bases de dados bibliográficas citadas anteriormente permitem
o acesso ao estado do registo. Tal é o caso das bases de dados de serviços em linha do
INPI (Portugal).
• Sintadex (OEPM-Espanha): www.oepm.es
• Serviços Online do INPI (Portugal): www.inpi.pt / www.marcasepatentes.pt
• Register Plus (OEP): www.epo.org
• PatentScope (OMPI/WIPO): www.wipo.int
• Public PAIR (USPTO-USA): www.uspto.gov
BASES DE DADOS DE ACESSO PRIVADO (MEDIANTE PAGAMENTO)
• Derwent World Patent Index
http://scientific.thomson.com/products/dii/. Base de dados com informação
de patentes de mais de 40 países. É propriedade do grupo Thomson e está acessível através de diversos distribuidores
• Dephion
http://www.delphion.com/. Sistema integrado de procura de patentes, que
inclui o acesso ao Derwent Patent Indexe a acervos de patentes de US, EP; DE, JP,
CH, WO e INPADOC. É Propriedade do grupo Thomson
• Thomson Innovation
http://www.thomsoninnovation.com/. Sistema integrado de procura de
patentes, que inclui os acervos que se indicam no DELPHION no acesso a publicações científicas
• Total Patent
http://law.lexisnexis.com/total-patent. Sistema integrado da empresa LEXISNEXIS. Os acervos são algo diferentes das Thomson Innovation.
• SumoBrain
http://www.sumobrain.com/. Sistema integrado de consulta, inclui textos
completos. Desenvolvido pela mesma equipa do serviço gratuito Free Patents
on-line.
• Chemical Abstracts (ACS/STN). Produtos químicos (formulação). Também revistas
• IMSPatents (IMS). Patentes de medicamentos. Informa acerca das caducidades
• Thomson Pharma (Thomson). Sistema de procura de patentes clínicas, farmacêuticas e toxicologia. Procura também por sequências de ADN

7.3 Aspetos relativos à infração de direitos de propriedade industrial e
intelectual. O papel da OEPM (Espanha) e de INPI (Portugal) e a proteção e defesa dos direitos de propriedade industrial
Nos últimos anos, a crescente violação dos direitos de propriedade industrial e intelectual fez com que, tanto em Espanha como em Portugal, se tenham implementado
medidas adequadas de combate à contrafação e à pirataria. Entre as medidas mais relevantes, podem-se citar, por um lado, a informação aos cidadãos e, e por outro, a melhoria
na eficácia da proteção desses direitos.
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Cada vez mais existe informação dirigida aos consumidores e utilizadores com recomendações de não comprar produtos falsificados ou copiados. Este tipo de produtos
infringe os direitos de terceiros, prejudicando os seus titulares não só economicamente,
mas também no seu interesse de continuar a inovar e criar novos produtos ou novos
desenhos ou modelos. Além disso, produtos falsificados ou copiados não estão sujeitos
a qualquer tipo de controlo, e como tal, podem não ser seguros e não garantir o mesmo
nível de qualidade dos produtos originais.
Portanto, informar os cidadãos é fundamental porque promove o respeito destes
perante os direitos de propriedade industrial e intelectual, necessários para o desenvolvimento tecnológico, industrial e económico dos países.
Para a eficácia na proteção desses direitos tem contribuído, também, a implementação de normas legais adequadas e a colaboração entre as agências (nacionais e
internacionais) envolvidas na sua defesa.
Ações contra a violação de direitos de propriedade industrial ou intelectual no
mercado Espanhol e Português:
Tanto em Espanha como em Portugal podem ser promovidas ações civis ou criminais
contra a violação dos direitos de propriedade industrial ou intelectual.
A violação dos direitos de propriedade industrial ou intelectual de âmbito civil é diferente dos atos de contrafação ou pirataria sobre esses mesmos direitos em âmbito
criminal. Em geral, a infração no âmbito civil assiste à violação desses direitos por meio
de atos para fins comerciais sem uma atividade suficiente para ser tratado no âmbito
criminal. A via criminal ocupa-se das condutas mais graves de infração, tais como a falsificação (relativas aos direitos de propriedade industrial) ou pirataria (relativas aos direitos
de propriedade intelectual). A via civil deve ser desencadeada a pedido do interessado/
titular dos direitos alegadamente violados, enquanto que a via criminal é exercida, automaticamente, pelas forças de segurança e seguida pelos tribunais.
Em Espanha e em Portugal existem diferenças processuais, devido às particularidades de cada um dos sistemas e jurisdições. Contudo podem ser estabelecidas, de uma
maneira muito geral, as ações comuns a ambos os países.
• Na via civil, o titular do direito lesado pode reclamar:
- A cessação dos atos que violem os seus direitos
- Indemnização por perdas e danos sofridos
- A adoção de medidas necessárias para evitar novas infrações do direito violado
- O embargo e / ou destruição dos bens em infração
Além disso, na via civil, o detentor dos direitos pode recorrer aos tribunais,
dentro de certos limites, para medidas de averiguação de fatos, diligências
destinadas à solicitação de dados sobre o alcance da infração e para a adoção
de medidas cautelares destinadas a prevenir novas violações até que haja
uma pronúncia (ou sentença) para o delito.
• Na via criminal, a violação dos direitos de propriedade industrial e intelectual
constituem um crime que é punível com multa ou até prisão. Adicionalmente, o
infrator pode ser obrigado a:
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- Fechar, temporal ou permanentemente, um estabelecimento ou empresa
que tenha sido um meio para a violação
- Responder pela responsabilidade civil do delito cometido, reparar as consequências das ações, e indemnizar pelas perdas e danos causados
Ações contra a violação de propriedade industrial ou intelectual na fronteira
aduaneira:
A legislação comunitária em vigor atribui às autoridades aduaneiras a legitimidade
correspondente para realizar diferentes ações, por sua própria iniciativa, na luta contra a
contrafação e a pirataria de produtos protegidos por direitos de propriedade industrial
e intelectual.
Adicionalmente, os detentores destes direitos podem também pedir a intervenção
das autoridades, sujeita à comprovação da existência e vigência dos direitos, solicitando
a detenção das mercadorias suspeitas que possam ter sido violadas. Assim, as mercadorias são impedidas de entrar em canais de comercialização ou de distribuição. Uma vez
acordada a apreensão, o titular deverá apresentar, num prazo de 10 dias, a denúncia
criminal ou civil correspondente ou, no seu caso, as medidas cautelares adequadas.
O papel do OEPM (Espanha) e do INPI (Portugal) na proteção e defesa dos direitos de propriedade industrial
O OEPM (em Espanha) e o INPI (em Portugal) desempenham um papel fundamental
na proteção e defesa dos direitos de propriedade industrial.
Do ponto de vista da proteção, os dois institutos são responsáveis, nos seus respetivos países, , pelo registo dos principais direitos de propriedade industrial: patentes,
marcas e desenhos ou modelos.
Além disso, como instituições públicas que são, oferecem informação fiável e detalhada sobre o estado atual de cada um dos direitos de propriedade industrial inscritos.
Outras atividades da OEPM e do INPI:
• Promover a proteção e defesa dos direitos de propriedade industrial, através da
organização de seminários, palestras e conferências
• Realizar atos de difusão da propriedade industrial
• Fornecer informações aos cidadãos
• Colaborar com outras instituições e organismos, nacionais e internacionais no
desenvolvimento e melhoria dos sistemas de gestão, proteção e registo dos direitos de propriedade industrial
• Fornecer informações atualizadas sobre as normas da propriedade industrial
• Prestar serviços de informação e vigilância tecnológica
• Etc...
Do ponto de vista da defesa dos direitos de propriedade industrial, os dois institutos são responsáveis, nos seus respetivos países, por colaborar com as autoridades
aduaneiras e com os tribunais fornecendo informações detalhadas sobre os direitos de
propriedade industrial,  que tais organizações possam necessitar.
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8. OUTRAS PROTEÇÕES DE INTERESSE.
8.1. A proteção jurídica de Software
Tanto em Espanha como em Portugal, dando continuidade à tradição europeia, a
proteção de software é redirecionada, geralmente, através de enquadramento legal
próprio dos direitos de autor que permitem a proteção jurídica de programas de computador, sendo estes considerados como obras intelectuais.
A Diretiva do Conselho, de 14 de maio de 1991, relativa à proteção jurídica dos programas de computador (91/250/CEE) e, posteriormente, a Diretiva n.º 93/98/CEE, do
Conselho, de 29 de outubro, relativa à harmonização do prazo de proteção dos direitos
de autor e de certos direitos conexos, permite que em Espanha e Portugal existam pontos de contacto significativos na matéria.

Proteção em Espanha:
Em particular, a lei espanhola considera o programa de computador uma obra intelectual protegível sempre que seja original, no sentido de ser uma criação intelectual
própria do seu autor. A lei de propriedade intelectual espanhola estabelece um regime
jurídico para os programas de computador definindo-os como “qualquer sequência de
instruções ou indicações destinadas a serem utilizadas, direta ou indiretamente, num
sistema informático para realizar uma função ou tarefa ou para obter um determinado
resultado, qualquer que seja a sua forma de expressão e de fixação.” Em suma, e em
conformidade com a diretiva, a proteção aplica-se a qualquer forma de expressão de um
programa de computador.
Além disso entende-se, pela legislação, que a expressão “programas de computador”
também compreende a sua documentação preparatória, estendendo-se igualmente a
proteção à documentação técnica e manuais de utilizador do programa.

Proteção em Portugal:
A legislação portuguesa, como resultado da Diretiva do Conselho de 14 de Maio de
1991, relativa à proteção jurídica dos programas de computador (91/250/CEE), regula,
pelo Decreto-Lei n. 252/94 de 20 de outubro, a proteção dos programas de computador equiparando-os a obras intelectuais. Nessa norma criada para programas de
computador, são exibidos os princípios estabelecidos pelas diretivas, de modo que,
como acontece em Espanha, o termo “programas de computador” também inclua a
sua documentação de preparação e se aplique a qualquer forma de expressão de um
programa de computador.
Agora, devemos ter em conta que, como acontece em Espanha, as ideias e princípios
subjacentes a qualquer elemento de um programa de computador, incluindo os que
servem de fundamento às suas interfaces, não estão protegidos por direitos de autor.
Efetivamente, esta exclusão da proteção está em consonância com o princípio básico
de expressão, como resultado do processo criativo, exigindo a “fixação” da obra em qualquer meio ou suporte, como condição necessária para que nasçam os direitos autorais
sobre a mesma.
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Por outro lado, como na legislação espanhola, o programa de computador está protegido se for original, no sentido em que é uma criação intelectual do seu autor, sem que
se possam aplicar quaisquer outros critérios para a concessão da proteção.
Há, portanto, dois requisitos para a proteção:
• A originalidade da obra;
e
• A sua expressão em qualquer meio ou suporte
Além disso, na legislação portuguesa, como ocorre na legislação espanhola, protege-se a tradução, adaptação, arranjo e qualquer outra alteração de um programa de
computador e a reprodução dos respetivos resultados, considerados obras derivadas,
sem prejuízo dos direitos da pessoa que altere o programa de computador, isto é, sem
prejuízo de direitos de autor da obra derivada (transformada).

Requisitos de Registo de um Software no Registo de Propriedade Intelectual em Espanha:
Para registar um programa de computador em Espanha, deve ser facultado, além do
preenchimento do formulário apropriado criado para o efeito pelo Registo de Propriedade
Intelectual:

1. Todo o código fonte, que deve ser apresentado como exemplar identificativo
do programa de computador.
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Pode ser apresentado em formato digital (CD-ROM, DVD) sempre que seja lido
por um PC sem necessidade de tratamento prévio, ou em suporte papel devidamente encadernado e paginado.
2. O executável do programa num suporte cujo conteúdo possa ser examinado
pelo Registo (CD-ROM, DVD), lido por um PC sem necessidade de tratamento
prévio, indicando o título e autor ou autores no suporte. Se o programa não é
executável, deve ser apresentada uma justificação por escrito.
3. Opcionalmente, porém recomendável, pode apresentar-se uma memória descritiva em suporte papel, encadernada e paginada, com os seguintes dados:
• Breve descrição do programa de computador
• Linguagem de programação
• Sistemas Operativos
• Lista de ficheiros
• Fluxograma

Requisitos de Registo de um Software na Inspeção Geral das Atividades
Culturais em Portugal:
Para registar um programa de computador em Portugal, é necessário preencher o
formulário geral para o registo de obras literárias, artísticas e científicas, criado pela Inspeção Geral das Atividades Culturais (sede do Registo da Propriedade Intelectual) e que,
juntamente, deve indicar os dados do requerente e do autor ou autores:
• O tipo de obra intelectual que se deseja registar, designando a opção literária e
científica e a sua subclassificação de “Software”
• Título do programa de computador
Breve descrição da obra
Adicionalmente deve ser anexada uma cópia do programa de computador.

Sobre as invenções implementadas no computador
Tanto em Espanha como em Portugal, onde são excluídos da patenteabilidade os
programas de computador, é possível que um determinado programa de computador
faça parte de uma patente ou modelo de utilidade, podendo gozar da proteção que lhes
poderia corresponder por aplicação de um regime jurídico de propriedade industrial.
Este tipo de invenções, que usam ou recorrem a um programa de computador, são chamados de “invenções implementadas por computador” (Ver epígrafe 4.3.)
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GESTÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
É muito importante ter em conta a estratégia de I&D de uma empresa ou, caso ocorra,
os projetos de investigação conduzidos em Centros, Instituições ou Organizações pois
estes devem basear-se, além dos critérios científicos, numa gestão adequada da propriedade industrial e intelectual.
Conhecer o setor da técnica mais próximo ou complementar a uma nova tecnologia
que está a ser desenvolvida ou à investigação realizada, ou melhor, sobre a qual se pretende iniciar, pode ser decisivo para conseguir resultados rentáveis.
Além disso conhecer o estado jurídico das patentes mais próximas e relevantes para
a atividade, irá permitir estabelecer estratégias de atuação com garantias.
Deve ser também incorporada a capacidade de gestão dos processos próprios relativos aos ativos intangíveis, mantendo todos e cada um dos elementos que os compõem
perfeitamente documentados. Os dados principais e complementares (e até mesmo as
ideias ou notas) devem ser incorporados em cada processo à medida que vão surgindo.
Elabore protocolos internos de ação para:
• Regular a relação entre os departamentos e investigadores (de cooperação)
• Manter registos de atividades (cadernos de laboratório) ou outros documentos
de anotações que ajudem a demonstrar quem, quando e em que medida participam no resultado patenteável
• Detetar os resultados patenteáveis e diferenciá-los dos não patenteáveis
• Formar a equipa e os investigadores relativamente a questões básicas de propriedade industrial e Intelectual
• Evitar divulgações antes de patentear (recomenda-se a criação de um comité de
publicações com um especialista em patentes)
• Definir quando se deve patentear e quando é recomendável não o fazer, determinando quais as melhores vias de proteção
• Evitar divulgações prejudiciais
• Evitar a fuga de informação confidencial
• Integrar os princípios da propriedade industrial e intelectual em toda a organização
• Criar um portefólio de patentes
A sua empresa pode criar um portefólio de patentes (a considerar):
• Arquivar os processos (incluindo cadernos de laboratório, notas e ideias associadas ou vinculadas)
• Estabelecer cronologicamente as pessoas vinculadas a cada processo e o seu
grau de participação
• Incorporar cláusulas de confidencialidade nos contratos de trabalho e em acordos de colaboração
• Identificar os inventores (as pessoas que contribuíram de maneira determinante
para a realização de, pelo menos, uma reivindicação da patente)
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• Adicionar em cada processo os documentos relevantes da informação tecnológica para o estudo e avaliação do seu conteúdo
• Realizar uma revisão do estado jurídico das patentes mais próximas, a fim de
conhecer o seu alcance (para evitar infrações) e conhecer a sua vigência (saber
quando expiram os direitos exclusivos). Avaliar os riscos do seu desempenho e
determinar a liberdade das operações
• Elaborar uma agenda de anotações de registos que incorpore todas as patentes,
os números de processo, datas de publicação e prioridade, países designados, situação atual, trâmites realizados e pendentes, pagamento de taxas e anuidades,
licenças e contratos, cessões e ações relevantes ao conhecimento exaustivo da
sua situação
• Rever e atualizar o seu portefólio regularmente
• Usar uma aplicação informática de gestão de propriedade industrial

FUNÇÕES DE UM GABINETE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL:
As patentes têm uma parte técnica e outra legal que devem ser consideradas de
forma conjunta para maximizar o seu valor nas empresas (universidades ou instituições).
Para tal, é muito importante que, dentro destas entidades, haja pessoas competentes que:
• Conheçam os desenvolvimentos tecnológicos (inovação) da empresa (ou, no
caso da universidade ou centro de investigação, dos projetos de investigação
em cada grupo) e recolham toda a informação técnica divulgada ao longo do
tempo relativa a esse desenvolvimento ou investigação.
• Avaliem o risco de cada etapa de investigação ou desenvolvimento: realizando
estudos de patenteabilidade, possíveis violações, alvos potenciais, formulação,
etc..
• Proponham e realizem uma proteção eficaz dos resultados (por meio de patentes ou outras figuras de proteção).
• Realizem, quando necessário, processos de “Due Diligence*”, na aquisição de
produtos (ou licenças) das patentes e inclusivamente das empresas
• Participem na redação de contratos.
• Preparem a empresa em caso de serem processados ou de apresentarem um
processo por infração.
• Recorram ao conselho e assessoria de profissionais.
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10. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO.
10.1. Introdução
A transferência de tecnologia pode definir-se como o processo de transferência de
uma organização para outra dos conhecimentos derivados do trabalho ou ações de investigação ou inovação, a fim de promover o seu desenvolvimento e/ou comercialização.
Esta transferência ocorre geralmente através de acordos (ou contratos), estabelecendo um regime de cessão ou licenciamento sobre os resultados ou conhecimentos.
Nos acordos de licenciamento, a organização concede uma autorização (licença)
de utilização do seu conhecimento (ativos intangíveis) em troca de regalias, royalties ou
outro tipo de retribuições. Os direitos de propriedade industrial e intelectual permitem
que as organizações sejam titulares de pleno direito dos resultados das suas investigações e controlem o uso dos mesmos. Estes são a base da transferência de tecnologia.
Na Transferência de Tecnologia é importante realizar processos de due diligence
sobre os direitos de propriedade industrial (patentes). Um due diligence é um estudo
exaustivo relativo à situação do portefólio dos direitos de propriedade industrial ou intelectual do objeto, com base na qual se realiza a transferência.

10.2. Transmissão e licenciamento de patentes
Tanto o pedido de patente como a patente são transmissíveis e podem ser objeto
de licenciamento e usufruto. Estas também podem ser dadas como garantia mediante a
constituição de, por exemplo, uma hipoteca imobiliária.
Qualquer ato de transmissão ou licenciamento, quando realizada entre vivos, deve
ser feito por escrito para que seja válido.

O que se entende por cessão?
Uma cessão envolve a transferência da propriedade da patente, de tal forma que
o adquirente ou cessionário fica como novo titular. Esta é uma venda de um bem incorpóreo, onde o antigo proprietário não conterá a propriedade da mesma.
A cessão envolve a transferência da titularidade da patente de forma definitiva e
irrevogável.
A forma de pagamento pela transferência é geralmente realizada como uma venda
de montante fixo.
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O que se entende por conceder uma patente por licença?

O licenciamento de uma patente implica que o titular dessa patente concede os
direitos de exploração da mesma a um terceiro.
Trata-se de um acordo ou contrato, no qual se fixam as condições da concessão dos
direitos de exploração.
Os acordos de licenciamento são geralmente revogáveis.
O titular da patente pode conceder um ou mais direitos de exploração da mesma a
terceiros:
• Fabricação / Produção / Elaboração / Ensaios
• Distribuição
• Exportação / importação de um produto patenteado
• Comercialização
• Etc.
Podem estar limitados a uma zona ou região geográfica determinada
Observações importantes: A licença não deve envolver direitos sobre melhorias desenvolvidas posteriormente pelo seu titular. Em qualquer caso, este extremo deveria ser
abordado no acordo de licenciamento a fim de deixar delimitado o alcance do mesmo.
A forma de pagamento é feita geralmente através do estabelecimento de um nível
de regalias (ou royalties).
Tanto o pedido de patente como a patente podem ser objeto de licenciamento na
sua totalidade ou em alguma das partes que integram o direito de exclusividade, em
todo o território nacional ou em parte deste. As licenças podem ser exclusivas ou não
exclusivas.
Podem ser exercidos os direitos conferidos pela patente ou pelo pedido de patente
frente a um licenciado que viole algum dos limites do acordo de licenciamento.

Tipos de Licenças:
• Exclusivas / Não exclusivas
• Parciais / Totais
• Para todo o território nacional / uma parte do território
• Para toda a vigência da patente / limitadas temporalmente
• Obrigatórias / De pleno direito
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Notas: Se não for especificado no contrato de licenciamento, o licenciado terá direito
a realizar todos os atos que integram a exploração da invenção patenteada, em todas
as suas aplicações, em todo o território nacional e durante toda a duração da patente,
embora de forma não exclusiva.
Salvo acordo em contrário, quem transmita um pedido de patente, uma patente ou
conceda uma licença sobre as mesmas, está obrigado a colocar à disposição do adquirente ou do licenciado os conhecimentos técnicos que possa e que sejam necessários
para poder proceder a uma adequada exploração da invenção.
O adquirente ou licenciado a quem se comuniquem conhecimentos secretos estará
obrigado a adotar as medidas necessárias para evitar a sua divulgação.

Licenças Obrigatórias
Em certos casos, a lei determina a obrigação do titular de uma patente de estabelecer licenças de exploração. Esta exigência legal dá nome a este tipo de licenças que
se justificam por: falta ou insuficiência prévia de exploração, por motivos de interesse
público, ou pela existência de outro direito de propriedade industrial (particularmente
outra patente ou direito comunitário de proteção de uma variedade vegetal) que por
uma estreita vinculação entre os objetos protegidos torna necessário o outorgamento
de uma licença sobre esta para que o objeto, protegido pelo direito de propriedade
industrial posterior, possa ser explorado sem haver infração.
Obrigação de exploração de patente:

O titular da patente é obrigado a explorar a invenção patenteada, por si ou por uma
pessoa autorizada por este, mediante a sua execução no território nacional ou no território de um Estado-Membro da Organização Mundial do Comércio. Essa exploração deverá
ser suficiente para dar resposta à procura do mercado nacional, no prazo de quatro anos
a partir da data de apresentação do pedidos de patente ou do modelo de utilidade, ou
três anos a contar da data da concessão publicada no Boletim Oficial da Propriedade
Industrial, com aplicação automática do prazo de expiração. Estes prazos são os mesmos
para a Espanha e Portugal.
Se a patente não for explorada no prazo fixado, o titular é obrigado a oferecer licenças “obrigatórias” para que a patente seja explorada.

Licenças de pleno direito:
São chamadas de licenças voluntárias as em que o titular da patente a oferece a qualquer pessoa interessada em explorá-la, solicitando a intervenção dos institutos (OEPM
em Espanha e INPI em Portugal) responsáveis por lhes dar publicidade em troca de uma
redução das taxas de manutenção.
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Avaliação da tecnologia licenciada ou cedida:
A tecnologia transferida ou licenciada num processo de transferência de tecnologia
pode ser avaliada com base em vários fatores:
• Em função do custo produzido no desenvolvimento da tecnologia a licenciar
• Em função das receitas que poderão ser obtidas
• Em função do mercado
• Outros critérios
- Em função da qualidade intrínseca (por exemplo, considerando a importância
e estado do desenvolvimento da tecnologia);
- Em função da proteção (por exemplo, alcance e aplicabilidade da licença);
- Em função de considerações relativas ao mercado (por exemplo, dimensão e
participação);
- Em função de considerações relativas à concorrência (por exemplo, terceiros);
- Em função das participações do licenciado (por exemplo, capital, atividades
de investigação e comercialização);
- Em função de considerações financeiras (por exemplo, margens de lucro, custos de aplicação e serviço de garantia);
- Em função dos riscos (por exemplo, responsabilidade pelos produtos e patentes);
- Em função de considerações legais (por exemplo, duração dos direitos de
licença).

10.3. A eficácia da proteção e do retorno do investimento
Na economia atual, as patentes desempenham um papel determinante como fonte
impulsionadora de conhecimento. As empresas utilizam o sistema de patentes para rentabilizar o seu esforço inovador. As universidades fazem uso do sistema de patentes para
proteger o conhecimento desenvolvido no seu trabalho científico e de investigação, e
para ser transmitido para a sociedade, em reconhecimento do seu trabalho.
Em ambos os casos, é necessária uma proteção adequada para poder garantir o cumprimento dos seus objetivos. A eficácia na proteção dos seus desenvolvimentos é vital
para obter o retorno sobre o investimento e para continuar a transferir para a sociedade
os progressos alcançados, que conferem o seu inesgotável e sempre renovado conhecimento.
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Princípios para uma proteção eficaz da inovação e investigação:
• Excelente conhecimento das partes interessadas no sistema de patentes e do
seu funcionamento
• Formação contínua dos investigadores em propriedade industrial
• Gestão de as bases de dados de documentos de patentes para evitar a duplicação de proteção
• Realização de processos contínuos de vigilância tecnológica
• Proteção adequada dos resultados parciais e finais obtidos nos projetos de inovação e investigação.
• Recurso a auxílio a profissionais especializados em propriedade intelectual

O papel dos Gabinetes de Transferência de Tecnologia.
Os Gabinetes de Transferência de Tecnologia, também chamados de gabinetes de
transferência dos resultados de investigação, desempenham a função de promover e
divulgar o papel das universidades e outras instituições ou organismos envolvidos, como
elementos-chave nos sistemas nacionais de inovação e investigação.
Esses gabinetes promovem a transferência dos resultados da investigação gerados nas universidades e outras entidades a estas afetas, para as empresas interessadas em
adquiri-las como um meio, canal ou via, em benefício máximo da sociedade. A Universidade, através do seu trabalho científico e de investigação, gera conhecimento que deve
ser transmitido para a sociedade.
A dificuldade em transformar o
conhecimento e a inovação gerados nas universidades em produtos e
serviços finais orientados para a sociedade exige a sua transferência
para aqueles agentes socioeconómicos que, com a sua capacidade e
experiência, os colocam, por fim, à
disposição dos cidadãos.
Desta forma, a sociedade
beneficia com a transferência de conhecimento gerado e as universidades
podem presenciar o retorno do investimento dos esforços realizados
para servir a sociedade.
Jorge García Domínguez
Advogado especializado em propriedade industrial
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