
Protecting Innovation
Innovation is your commitment. Protecting it, is ours.



Qual o nosso papel?

 Especialistas em Propriedade Intelectual

 Conjugação entre ciência/tecnologia, direito e negócios

 Aconselhamento sobre estratégias de proteção, custos, 

resultados

 Análise de riso de colocação de produtos no mercado

 Definição de estratégias defensivas e agressivas de PI

 Valorização do conhecimento da entidade
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Porquê nós?
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 Conhecimento – a nossa equipa de especialistas oferece 

uma completa cobertura em matéria de PI.

 Comprometimento – trabalhamos em conjunto com os 

nossos clientes.

 Rigor – na precisão e destreza nas respostas às 

necessidades de PI dos nossos clientes.
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Lawyers
Engineers

Chemists

Patent Attorney



Sumário

 Importância da PI, modalidades de PI

 Exemplos

 Melhores Práticas

 Conclusão
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Direito Para quê? Como?

Direitos de 

Autor
Obras originais

Marcas
Origem empresarial de 

produtos e serviços
Registo (uso)

Desenhos ou

Modelos
Registo*

Patentes Invenções Pedido e exame

Automático

Segredo de 

Negócio

Aparência externa

Informação valiosa e 

secreta

Esforços para manter 

o segredo

Fonte: EPO
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Modalidades de PI

Mod. Utilidade

10 anos

Desenhos

25 anos

Marcas

10 anos

Patentes

20 anos



Patentes
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Patente

Direito
Negativo

Direto
Exclusivo

Direito
Territorial

Direito
Temporal

O que é uma patente?
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Invenção = +

O que é uma patente?

Problema

Técnico

Solução

Técnica



O que é uma patente?
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Divulgação

Invenção

Protecção

Requerida

Incentivo à inovação Proteção conferida

Partilha de conhecimento Publicação da Patente



Critérios de patenteabilidade
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NOVIDADE

ATIVIDADE 

INVENTIVA

APLICAÇÃO

INDUSTRIAL
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Não divulgar

Não vender

Celebrar acordos de confidencialidade

Depositar a patente ASAP

Fonte: EPO

NOVIDADE



When should I file a patent application ? NOVELTY

Paper

Invention A

1st filing

Invention A

PaperPublic disclosure

12 MONTHS

New filing

Invention A

20.05.2019 20.05.2020

TIME
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Estrutura de uma patente
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Estado da técnica

mostra o contexto da 
tecnologia 

Reivindicações

definem o âmbito da 
proteção

Descrição/Desenhos

explica a terceiros 
como fazer



Onde depositar?
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 Avaliação caso-a-caso

 Qual o mercado potencial?

 Onde estão os seus concorrentes?

 Qual a relação custo-benefício? 

 Direitos de PI são ‘enforceable’ nesse território?



Marcas



O que é?
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 Sinal distintivo

 Identifica a origem

 Distinguindo os produtos e serviços

 Elemento essencial no sucesso da empresa

 Ativo da empresa.



Quais as suas funções?
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Função Jurídica

Distintividade

Função Económica

Valor Económico

Origem

Qualidade

Promoção
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Marca Nominativa

GODIVA



Marca figurativa
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Marca mista
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Marca sonora

http://mentalfloss.com/article/65162/18-sounds-you-probably-didnt-realize-were-trademarked
http://mentalfloss.com/article/65162/18-sounds-you-probably-didnt-realize-were-trademarked
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Marca tridimensional

https://www.coca-colacompany.com/chronology
https://www.coca-colacompany.com/chronology


MARCASClasses



MARCAS

"A brand is a collection of perceptions 

in the mind of the consumer." Colin

Bates

Função da Marca
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Marca de Prestígio

Fonte: Google



Nacional – país/país

Comunitário 

Internacional –
Madrid

Vias de proteção 
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Designs



O que é?
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Designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um 

produto.

Produto – artigos industriais ou artesanais:

 componentes para montagem num produto complexo,

 embalagens,

 formas de apresentação,

 símbolos gráficos,

 caracteres tipográficos.



O que protege?

34

A aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, 

resultante das suas características nomeadamente:

• Linhas;

• Cores;

• Forma;

• Textura;

• Contornos;

• Material;

• Ornamentação.
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O QUE PROTEGE?

 Componentes para 

montagem de um produto 

complexo

 Embalagens 

 Formas de apresentação

 Símbolos gráficos

 Caracteres tipográficos

O QUE NÃO PROTEGE?

 O produto em si ou a ideia do 

mesmo;

 A função técnica do produto;

 A capacidade de um sinal de 

ser distintivo;

 Produtos contrários à lei, 

ordem pública e bons 

costumes.
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Requisitos

NOVIDADE

CARÁTER SINGULAR
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Divulgação



Nacional – país/país

Comunitário 

Internacional – Haia

Vias de proteção 

17



Multiple and overlapping (and sometimes conflicting)

IP rights

trade mark

e.g. LEGO

trade secret

e.g. manufacturing

process

patent

e.g. parts

copyright

e.g. building

instructions

design

e.g. complete sets



Melhores Práticas

• Verificar o estado da arte - pesquisas e pesquisas de
mercado;

• Manter em SEGREDO todas as operações relacionadas a
projetos de I&D;

• Evite a divulgação PÚBLICA da invenção antes de analisar o
potencial de proteção / comercialização;

• Elaborar, documentar e registar com precisão os contratos
de LICENÇA E TRANSFERÊNCIA de patentes e / ou marcas ou
outros direitos comerciais;

• Depositar uma patente provisória o mais rápido possível;

• Utilizar a patente como uma ferramenta.



Projetos de Investicação
• Dominar os regulamentos que podem ser muito específicos sobre PI, tenha cuidado 

e planeje com antecedência - regulamentos acadêmicos, H2020, P2020, etc.

• É crucial evitar - divulgações antes da proteção, não explorar os resultados, direitos 
de acesso abusivos, transferências não autorizadas, lapsos de proteção não 
autorizados.

• Validar direitos anteriores - durante (geralmente gratuito) e após o projeto 
(geralmente justo e razoável, melhor especificar).

• Definir "justo e razoável" pode ser difícil e custoso.

• Ter em atenção os resultados imprevistos (não diretamente conectados ao projeto).

• A propriedade conjunta é ... difícil, mas às vezes precisamos; portanto, quanto mais 
cedo os acordos estiverem em vigor, melhor.

• Cauteloso com obrigações automáticas de licenciamento de terceiros.

• As obrigações podem continuar após o término do projeto (4 anos é normal)
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International Route - PCT + EP/US/...

0
months

12
months

priority

claim

PT

WO

Etc

EP

US

...

German

y

France

UK

Spain

Portugal

30
months

56
months

± 62
months

18
months

Publicatio

n

Examination
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Tic-tac…
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Muito obrigada!

Dulce Varandas

Patentree

Rua Salazares 842  Edf. Net 

4149-002 Porto 

Taguspark - Parque de Ciência e 

Tecnologia Núcleo Central, 392 

2740-122 OEIRAS

Tel. +351 225 322 064 

Fax. +351 225 322 066

info@patents.pt

patents.pt

patentree.eu

mailto:info@patents.pt
http://www.patents.pt/

