
  
 

 

DIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA UNIVERSIDADE DO PORTO 
2011 

A Universidade do Porto, em colaboração com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), implementou o 
Dia da Propriedade Industrial na Universidade, actividade mensal permanente (exceptuando o mês de Agosto). 
Assim, uma vez por mês, um ou dois examinadores de patentes do INPI irão deslocar-se à U.Porto para realizar 
sessões de informação e esclarecimento, formação em PI e Pesquisas, reuniões com grupos de investigação ou 
departamentos, etc. 

Está incluido em todas as sessões o KIT PORTA ABERTA AO CIENTISTA / EMPRESÁRIO, sessão de 
atendimento individual, com o objectivo de sensibilizar e apoiar em questões de PI (focada no PPP e pedidos de 
patente) a grupos de investigação ou empresários in loco, avaliação / acompanhamento de projectos em curso ou 
planeados e do seu potencial para a produção de PPP e / ou pedidos de patente. Este KIT só se realizará 
mediante a inscrição prévia, e confirmada, dos interessados (não se realizando caso não haja inscrições). 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
 

MARÇO 

Data | dia 31, 5ª feira 
Hora | das 10h às 13h20 / 14h (Kit A6) 

Examinador | João Pimentel 
Local | FEP.UP Faculdade de Economia da Universidade do Porto | Auditório 631 

 
KIT B12 – PI: CASOS DE SUCESSO EM EMPRESAS PORTUGUESAS 
Público-alvo: Empresários, Gestores, Empreendedores e técnicos de empresas que estejam ligados à I&D. 

Objectivos: O participante no final desta acção deverá ser capaz de reconhecer a importância da propriedade 
industrial para a sua empresa. Este módulo pretende alertar o público que os direitos de PI podem ser uma 
ferramenta muito poderosa para o sucesso das empresas, referenciando vários exemplos de empresas portuguesas 
que reconhecem publicamente a utilização dos direitos de PI como um meio fundamental para se destacarem no 
mercado empresarial. 

Duração: 1.30 h 

Conteúdo programático: 
1. Importância da PI 
2. Crescimento da PI em Portugal 
3. Invenções Portuguesas: casos de sucesso 
4. PI nas Empresas Portuguesas  
5. PI nas Universidades Portuguesas 

 
KIT B14 - LANÇAR O SERVIÇO DE PI NA EMPRESA 
Público-alvo: Empresários, responsáveis de topo, técnicos de empresas com a incumbência de tratarem das 
patentes 

Objectivos: O participante no final desta acção deverá ser capaz de reconhecer a importância da existência de um 
serviço de PI. Deve igualmente perceber quais as vantagens inerentes aos direitos de incidência tecnológica. 

Duração: 50 minutos 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dEZIS1RIakpVN1BJdmFoUGwwWjE0VXc6MA#gid=0�


  
 

 

Conteúdo programático: 
1. Porquê um serviço de PI na empresa.  
2. Gestão estratégica de PI.  
3. Cultura de PI na empresa.  
4. Tarefas do responsável de PI.  

 
KIT B15 – SEGREDO INDUSTRIAL E PI – DIFERENÇAS E COMPLEMENTARIDADES 
Público-alvo: Empresários, responsáveis de topo, técnicos de empresas com a incumbência de tratarem das 
patentes. 

Objectivos: O participante no final desta acção deverá ser capaz de compreender as diferenças entre o segredo 
industrial e as patentes, bem como qual a relação entre elas. 

Duração: 50 minutos 

Conteúdo programático: 
1. Definição de Segredo Industrial 
2. Protecção por Segredo Industrial 
3. Comparação com as Patentes 
4. Revelando Segredos Industriais 
5. Casos 

 
KIT A6- PORTA ABERTA AO CIENTISTA / EMPRESÁRIO 
 


