
  
 

 

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 

 

ABRIL 

Data | dia 28, 5ª feira 
Hora | das 10h às 12h30 / 14h (Kit A6) 

Examinador | Rui Bento 
Local | FCUP - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,  

 Anfiteatro do Edifício FC5 (edifício da Direcção e Serviços) 
 

KIT B1 – INVENÇÕES IMPLEMENTADAS POR COMPUTADOR 
Público-alvo: Público com conhecimentos básicos de PI e que tenha interesse em conhecer as questões 
relacionadas com a patenteabilidade de software. 

Objectivos: Adquirir noções claras sobre o que pode ou não ser patentável na área das invenções implementadas 
por computador; esclarecer sobre a resolução ou não de um problema técnico. 

Duração: 1 hora 

Conteúdo Programático:  
1. O que são IIC? 
2. Quais as práticas adoptadas? 
3. Casos Práticos. 

 
KIT B20 - INVENÇÕES IMPLEMENTADAS POR COMPUTADOR II – EXEMPLOS 
Público-alvo: Este módulo destina-se potencialmente a todos os públicos, mas será especialmente útil a aqueles 
que têm intenção de requerer um pedido de patente ou são potenciais requerentes na área técnica das invenções 
implementadas por computador.  

Objectivos: O participante no final desta acção deve ser capaz de compreender os requisitos de patenteabilidade 
das invenções implementadas por computador, como igualmente ter noção da importância da escrita de 
reivindicações dos pedidos de patente nesta área técnica. 

Duração: 1h 

Conteúdo programático: 
1. O que é uma invenção implementada por computador? 

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


  
 

 

2. Quais as habituais dúvidas acerca da patenteabilidade das IIC? 
3. Formulações típicas de reivindicação na área das IIC 
4. Sequência aproximada do recuo da objecção de exclusão 
5. Exemplos de patentes europeias (concedidas) na área das IIC 
6. Exemplos de patentes nacionais (concedidas) na área das IIC 

 
KIT B18 – PODERIA EINSTEIN PATENTEAR  E = MC^2 
Público-alvo: Público com conhecimentos na área da matemática. Preferencialmente público com conhecimento de 
PI. 

Objectivos: O participante no final desta acção deverá adquirir noções gerais sobre o que pode ser ou não 
patenteado na área da matemática.  

Duração: 30min 

Conteúdo programático: 
1. O problema da braquistócrona 
2. O último teorema de Fermat 
3. As séries de Fourier 
4. As equações de Maxwell 
5. A equação de Bernoulli 
6. As três leis de Newton 
7. Poderia Einstein patentear E=mc^2 ? 

 
KIT A6- PORTA ABERTA AO CIENTISTA / EMPRESÁRIO 
 
 


