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AGENDA 
 

• Divulgar a invenção antes de fazer o pedido  

• Comercializar a invenção antes de patenteá-la  

• A invenção não ser nova 

• Não considerar o problema técnico 

• Não respeitar os prazos de Prioridade 

• Ninguém querer a invenção 

• Não submeter o pedido na altura certa 

• Não divulgar toda a matéria da invenção no pedido 

• Patentear as invenções erradas 

• Não patentear a invenção e mantê-la em segredo 

• Não ter uma ideia realística do valor da invenção 
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1- Divulgar a invenção antes de fazer o pedido  

Revelar uma ideia sem ter uma proteção jurídica 

adequada é bastante perigoso.  

 

Os principais perigos são: 

a.  Alguém pode utilizar o conhecimento da sua ideia em 

beneficio próprio; 

b. Divulgar antes  de obter proteção pode impedi-lo de 

obter uma patente/modelo de utilidade válido mais tarde 

(divulgação da matéria técnica a proteger destrói a 

novidade). 
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1- Divulgar a invenção antes de fazer o pedido  

Divulgações públicas incluem: 

- Publicar um artigo; 

- Falar sobre a invenção num seminário, 

congresso; 

- Divulgar na internet; 

- Outras 

Alternativa: 

Pedido Provisório Patente 

(art. 62º-A CPI) 

Nota: Divulgações não oponíveis (art. 57º CPI) 

          Divulgações em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas nos termos da Convenção   

          Relativa às Exposições Internacionais. 

         Prazo Apresentação Pedido: 6 meses 
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 Informação sobre acordos de confidencialidade (site INPI) 

http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=442 

 

 

SE precisa 

     Não apresentar a invenção a ninguém antes de fazer o 

pedido, exceto sob um acordo de confidencialidade 

(acordo de não divulgação, AND) 

Pode falar com advogados, 

solicitadores  e agentes oficiais 

propriedade industrial qualificados 

 

1- Divulgar a invenção antes de fazer o pedido  

http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=442
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2- Comercializar a invenção antes de patenteá-la  

    Ao comercializar o produto antes de fazer o pedido, a 

novidade também é destruída, uma vez que está a 

tornar publico a matéria  técnica da invenção. 

Não existe nenhum problema em divulgar/apresentar/ 

vender a invenção DEPOIS de ter feito o pedido de 

patente/modelo utilidade. 
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O estado da técnica  não tem de existir fisicamente ou 

estar disponível comercialmente. 

Basta que alguém, em qualquer parte do mundo, num 

momento anterior, tenha descrito, mostrado, ou feito algo 

que contenha o uso de uma tecnologia muito semelhante à 

da invenção. 

3-  A invenção não ser nova   
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3-  A invenção não ser nova  

Quando o inventor não conhece e/ou não encontra nenhum produto que contenha a 

sua invenção no mercado, assumem que esta é nova. 

Antes de fazer o pedido deve: 

-Realizar pesquisas em bases de dados públicas (espacenet, google patents, 

USPTO, etc.); 

-Solicitar uma pesquisa no INPI (pesquisa assistida, por palavras-chave, 

comentada). 
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3-  A invenção não ser nova   

Se a invenção não for nova: 

- Não é possível obter um direito de Propriedade Industrial (PI) sobre a mesma; 

- A invenção não  lhe pertence  juridicamente.  

 

 

Nota:  

  Se o direito pertencer a alguém, corre o risco de uma ação judicial, se tentar 

explorar a invenção sem a sua permissão. 

 Não pode reivindicar uma ideia como sua, mesmo que esta não tenha um 

proprietário legitimo (por exemplo, uma ideia antiga). 
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4-  Não considerar o problema técnico 

É uma solução nova para um 

problema técnico específico. 

INVENÇÃO 

Indicar na descrição o problema técnico a ser resolvido pela invenção e 

como esta o resolve. 

Falta de “carácter técnico”                                 Recusa da patenteabilidade 
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5- Não respeitar os prazos  de Prioridade  

O prazo para apresentar um pedido noutro(s) pais(es), reivindicando a data de 

prioridade, é de 12 Meses. 

Se deixar passar este prazo, a data de prioridade será considerada 

inválida, e o pedido inicial irá afectar a patenteabilidade do pedido 

apresentado posteriormente 

Nota:  

Se apresentar um Pedido provisório de patente (PPP) tem 12 meses para converter o PPP 

em pedido definitivo, e os mesmos 12 meses para estender a protecção para outros países. 
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6- Ninguém querer a invenção 

A patenteabilidade por si só não tem valor, se a sua 

ideia não tiver um bom potencial comercial. 

Convencer as empresas: 

Oportunidade 

lucrativa negócio 

Menor risco Possível 

“Inovar não é só desenvolver uma nova tecnologia. É preciso promovê-la e divulgá-la, montando 

uma máquina técnico-comercial que conduza ao sucesso”.                                                                                                

Peter Villax 

                Director Hovione 
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Muitas empresas submetem os seus pedidos de patente demasiado cedo 

ou demasiado tarde 

Conhecer a altura certa para submeter o 

pedido é crucial para que  se consiga tirar  

pleno partido do seu direito de PI 

7- Não submeter o pedido na altura certa  
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Nota: Se  não tem a certeza do potencial da invenção pode apresentar um PPP, para avaliar a 

mesma, e decidir no prazo de 1 ano se quer avançar para um pedido definitivo. 

7- Não submeter o pedido na altura certa  

Patentear muito cedo: 

Quando se faz o pedido, imediatamente, a seguir 

ao desenvolvimento da invenção, não se tem muito 

tempo para realizar estudos de marketing e vendas 

para avaliar se compensa ou não estender a 

proteção a outros países: 1 ano 

 

Patentear muito tarde: 

Pode levar a que a invenção   se torne domínio 

publico. 

 

Melhor altura para 

submeter pedido: 

Depois de a invenção 

ter sido aprovada 

para  produção 

comercial e antes de 

qualquer divulgação 

pública da invenção. 
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8- Não divulgar toda a matéria da invenção no pedido 

Pedido Patente: 

Se o objecto da invenção não for descrito de forma a permitir a execução da invenção 

por qualquer pessoa competente na matéria: Motivo recusa ( art.73ºCPI) 

Adição Matéria técnica: Prioridade da alteração conta-se 

a partir da data em que foi requerida (nº 7, art. 11 CPI) 

Atenção: 

Apesar de Portugal aceitar adição de matéria técnica ao pedido inicial, existem muitos 

países que não aceitam, nomeadamente a patente Europeia. 
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8- Não divulgar toda a matéria da invenção no pedido  

Pedido  Provisório Patente: 

 

Se o Pedido Provisório de Patente não exibir todas as características técnicas que 

serão reivindicadas no pedido, ou, não divulgar a invenção de forma a que qualquer 

pessoa competente na matéria a possa executar: 

- O PPP pode não ser considerado válido, como forma de marcar a prioridade, quando 

se converte o PPP em pedido definitivo ou quando se estende a protecção para outros 

países. 

 

Nota : A prioridade do pedido conta-se da data de apresentação da nova matéria e não 

da data do pedido provisório; 

Perda da data de prioridade: 
Perda data prioridade                            Perda do Direito PI  

      



17 

 

 

Patentear as invenções erradas 

Perda da data de prioridade: 

Avaliar bem o potencial 

comercial da invenção 

Mau negócio Não patentear nada Patentear tudo 

9- Patentear as invenções erradas 

 

“Patentear, sim, mas segundo uma estratégia” 
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Perda da data de prioridade: 

Nos casos em que, devido às características 

externas da invenção, esta é facilmente copiável, 

não convém mantê-la em segredo 

  Desvantagens de manter a invenção em segredo: 

- Nenhuma protecção contra a engenharia 

reversa/duplicação da invenção; 

- Um segredo comercial é menos passível de 

enforcement do que uma patente; 

- Se o “segredo” tornar-se público, qualquer pessoa 

pode ter acesso a ele e usá-lo à vontade; 

- Um segredo comercial pode ser patenteado por 

alguém que desenvolveu a matéria sobre a invenção 

por meios legitimos. 

 

 

 

 

10- Não patentear a invenção e mantê-la em segredo 
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11- Não ter uma ideia realística do valor da invenção 

Perda da data de prioridade: 

Conhecer o modo como a invenção será fabricada 

determina o seu custo para o consumidor. 

Se a invenção tem um custo muito elevado, será difícil encontrar alguém para 

licenciar e/ou vender a invenção com lucros. 
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OBRIGADA PELA VOSSA 

ATENÇÃO! 

OS NOSSOS CONTACTOS 

 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Campo das Cebolas 1149-035 Lisboa 

Linha de informações: 808 200 689 / Site: www.inpi.pt  

Tel: (+351) 218 818 100 / Fax: (+351) 218 869 859  

http://brunofdias.no.sapo.pt/images/contactos.jpg
http://www.inpi.pt/

