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Confidencial

2

Workshop
Objetivo

✓ A identificação de ativos de PI

✓ Quando, como e onde proteger? Pesquisa em base de

dados de patentes

✓ A importância da gestão dos direitos de PI nos

processos de inovação, incluindo um ambiente

colaborativo de inovação aberta.
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Workshop DA INVESTIGAÇÃO À PATENTE

Data: Terça-feira, 30 de Novembro

Duração: 16h - 19h30

Localização: INOPOL

Número de participantes recomendado: 15 a 20 participantes

Objetivo: 

✓

✓ Criar consciência e conhecimento sobre as várias formas de PI.

✓ Formação centrada em fornecer às equipas de I&D e aos investigadores os conceitos 

básicos de proteção da PI;

✓ Obter uma compreensão abrangente de como funcionam as bases de dados de patentes e 

permitir aos investigadores/docentes reunir informações tecnológicas relevantes, a fim de 

fornecer orientações para projetos próprios de I&D e os seus resultados. 

✓ Fornecer competências para a realização de pesquisas ao estado da arte, identificação e 

seleção de documentos relevantes e sua análise, a fim de extrair informações úteis. 

Programa

Organização do Workshop :

2 sessões de 1h15 + 20min para 

perguntas e respostas (após cada 

apresentação) + 

20 minutos de intervalo entre as 

sessões

Proporcionar às equipas de I&D e aos investigadores as ferramentas de análise necessárias

para identificar se uma invenção pode ser protegida por direitos de PI e qual a modalidade de

proteção mais adequada.
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Workshop DA INVESTIGAÇÃO À PATENTE

Data: Terça-feira, 30 de Novembro

Duração: 16h - 19h30

Localização: INOPOL

Número de participantes recomendado: 15 a 20 participantes

Conteúdos: 

Sessão 1

•

• A importância de proteção da PI na I&D e processos de Inovação – até quando se deverá 

manter a confidencialidade;

• Modalidades de proteção: patentes, marcas, desenhos ou modelos, segredo comercial;

• A tecnologia cumpre com os requisitos de patenteabilidade?

• Estrutura de um documento de patente de invenção.

Sessão 2

• Pesquisa ao estado da técnica: identificação de tecnologias semelhantes, potenciais 

parceiros e identificação de novas aplicações;

•

• Identificação das vantagens competitivas da tecnologia relativamente às já existentes;

• Elaborar o perfil tecnológico da sua invenção;

• Caso prático: Pitch final.

Programa

Organização do Workshop :

2 sessões de 1h15 + 20min para 

perguntas e respostas (após cada 

apresentação) + 

20 minutos de intervalo entre as 

sessões

O direito de PI como um bem transacionável e como a sua obtenção valoriza a invenção;

Ferramentas públicas de pesquisa ao estado da técnica - estratégia de pesquisa;
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Workshop
Formador

Adriana Esteves

13+ 
Anos de 

experiência

Diretora de Consultoria

Agente Oficial da Propriedade Industrial (AOPI)

Especializada na gestão estratégica da Propriedade Intelectual (PI)

em processos de inovação, avaliação económica de ativos

intangíveis e estratégias de comercialização de PI.

Licenciada em Engenharia Química, com especialização em

Biotecnologia, pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de

Lisboa

Mestre em Economia, pela ISCTE Business School do Instituto

Universitário de Lisboa, com tese em “Economic Evaluation of

Intangible Assets”.
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