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AGENDA
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6. Pesquisa e visualização de resultados;

7. Exportação de dados para o Excel;

8. Exercícios práticos.
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Invenções em diferentes países e domínios da tecnologia;

Informação de inventores e requerentes e seus dados históricos:

Evitar gastos em projectos de I & D para invenções que já existem;

Considerar novas oportunidades de negócio (encontrar invenções passíveis de Licenciamento);

Melhoramentos de Patentes existentes  Novas Invenções;

Monitorizar as actividades de patenteamento de concorrentes;

Seguir invenções que possam infringir as suas próprias Patentes;

Encontrar novas soluções para os seus problemas técnicos;

Acompanhamento de tecnologias emergentes;

Verificação do estado jurídico de certas invenções.

IMPORTÂNCIA DA PESQUISA DE PATENTES

PORQUÊ E O QUE SE PROCURA CONHECER ?



4

Base de dados 

mundial do EPO 

http://worldwide.espacenet.com/

Documentos 

provenientes de 

mais de 90 offices

nacionais

80 milhões de documentos 

de pedidos de patentes e 

patentes concedidas

Totalmente gratuita!

Fonte de informações 

técnicas de inúmeras 

áreas cientificas

Fonte de informações 

quanto ao estado 

jurídico

Documentos 

desde 1836 até 

ao presente

ESPACENET

http://worldwide.espacenet.com/
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LIMITAÇÕES DO ESP@CENET

 10 termos de pesquisa por campo;

 Apresentação de apenas 500 resultados;

Alguns documentos (CN, JP, KR,…) só têm o resumo traduzido;

 Alguns dados jurídicos podem não estar atualizados;

 Não dá para imprimir documentos demasiado extensos;

 Os apóstrofos, travessões e hífens não são pesquisados.

LIMITAÇÕES
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OPERADORES BOOLEANOS

OPERADORES DA PESQUISA

NOT

 para excluir significados de termos que

não são relevantes para a pesquisa

OR

 para pesquisar sinónimos ou termos

relacionados

 activado por defeito nos campos Número

para Publicação, Data de Publicação, Data

do Pedido e Data de Prioridade

AND

 para pesquisar várias características

 activado por defeito nos campos Titulo,

Resumo, Inventor, Requerente e

Classificação

car and window

glass or window

car not truck
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* – substitui um conjunto de caracteres

? – substitui um ou zero caracteres

# – substitui exactamente um caracter

TRUNCAÇÃO

OPERADORES DA PESQUISA

OPERADORES DE PROXIMIDADE

Play*

Telephone?

Telephone#

 mouse prox/distance<3 trap 

 mouse prox/unit=sentence trap

 mouse prox/unit=paragraph trap

 mouse prox/ordered trap

 Play, plays, player, playback…

 Telephone ou Telephones

 Telephones

prox/distance<x – encontra os termos pretendidos até ao

máximo de x termos entre eles

prox/unit=sentence – encontra os termos pretendidos dentro

da mesma frase

prox/unit=paragraph – encontra os termos pretendidos

dentro do mesmo parágrafo

prox/ordered – encontra os termos pretendidos na mesma

ordem em que foram apresentados
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OPERADORES DE COMPARAÇÃO

= – igual a

== – exactamente igual a (na mesma ordem em que

os termos são apresentados)

all – encontra todos os termos pretendidos

(independentemente da ordem)

any – encontra qualquer um dos termos apresentados

Within – dentro de um determinado intervalo de datas

>= – maior ou igual a determinada data

<= – menor ou igual a determinada data

 pa=siemens

 ia==“Monson Henry”

 ti all “paint brush hair”

 ti any “motor engine”

 pd within “2005 2006”

 pd >= 2005

 pd <= 2005

Atenção: 

Só para SmartSearch!

OPERADORES DA PESQUISA
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SMARTSEARCH
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CAMPOS PESQUISÁVEIS NO SMARTSEACH
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CAMPOS PESQUISÁVEIS NO SMARTSEACH
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OUTROS TIPOS DE PESQUISAS



13

ADVANCED SEARCH

Campos 

pesquisáveis
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CÓDIGOS DE PAÍS

PT – Portugal

EP – Patente Europeia

WO – PCT 

US – EUA

GB – Reino Unido

FR – França 

DE – Alemanha 

CN – China

KR – Coreia do Sul 

JP – Japão 

…
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PESQUISA POR CLASSIFICAÇÃO 



16

PESQUISA
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RESULTADOS

total de resultados obtidos

função SORT
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DADOS BIBLIOGRÁFICOS

Resumo
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DESCRIÇÃO
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REIVINDICAÇÕES
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DOCUMENTO ORIGINAL
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INPADOC
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FAMÍLIA DE PATENTES

Documentos com a mesma data de prioridade (geralmente 

são pedidos de patente, para a mesma invenção, 

apresentados pelo mesmo requerente, noutros Offices).
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• Documentos que citam

este pedido;

CITAÇÃO DE DOCUMENTOS

• Documentos citados no

Search Report e em

Oposição.



25

NPL: artigo cientifico 

(não pesquisável no 

espacenet)  

NON PATENT LITERATURE (NPL)
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CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Documentos citados:

X – documento que põe em causa a novidade

Y – documento que põe em causa atividade inventiva

A – documento que define o estado da técnica

Pedidos publicados a nível europeu:

A1 – pedido publicado com relatório de pesquisa

A2 – pedido publicado sem relatório de pesquisa

A3 – relatório de pesquisa

B – pedido concedido
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MY PATENTS LIST
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EXPORTAR DADOS PARA O EXCEL
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS - QUÍMICA

Exercício 1

1. Procurar “animal transgénico” (transgenic

animal) no resumo.

2. Efectuar refine search e procurar apenas

documentos de patente europeus.

3. Efectuar refine search e procurar datas de

publicação entre 1986 e 1990.

4. Efectuar refine search e procurar Harvard

como requerente.

Quantos resultados 

são obtidos?

Quantos resultados são obtidos?

Qual o número da patente? 

Foi concedida?

Quantos resultados 

são obtidos?

Quantos resultados 

são obtidos?
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS - QUÍMICA

Exercício 2

Encontrar o pedido de patente da

molécula apresentada!

É uma molécula utilizada num

medicamento para desordens no sistema

nervoso central (central nervous system

disorders), possui uma publicação de

pedido de patente europeu e o titular da

patente é a empresa Portela.

1. Quantos pedidos surgem?

2. Qual o número da patente? Foi concedida?

3. Quais os documentos citados?

4. Quais os documentos da família?

Exportar os documentos encontrados na pesquisa para o Excel.
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS - QUÍMICA

Exercício 3

Qual o significado desta 

classificação?
ECLA/IPC: C07K14/025

Sabendo que o objectivo desta invenção consiste numa vacina contendo o objecto da classificação

anterior e sabendo ainda que o principal concorrente desta invenção é a Merck, consegue descobrir

qual o número desta patente?

Resumo da patente:

Cell-mediated immune response to a papillomavirus

infection can be induced by vaccination with DNA encoding

papillomavirus E genes. E genes can both prevent the

occurrence of papillomavirus disease, and treat disease states.

Canine papillomavirus (COPV) E genes which are codon-

optimized to enhance expression in host cells are also given.
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS – NÃO QUÍMICA

Procurar veículos eléctricos

1. Inserir palavras-chave adequadas e usar os operadores booleanos e de truncagem.

a) Por exemplo, “electric* and (car? or vehicle?)” no título ou no resumo.

2. Refinar a pesquisa, restringindo o universo pesquisado, por exemplo, às patentes 

europeias.

a) No écran de resultados, premir “Refine Search”.

b) No campo “Publication Number”, escrever “EP”.

3. Procurar aspectos técnicos específicos, por exemplo, sobre a alimentação 

energética, usando classificação, IPC ou ECLA.

a) Para células de combustível, usar B60L 11/18 (IPC).

b) Para maior especificidade, voltar atrás e usar B60L 11/18L7 (ECLA), para 

detalhes sobre de estações de carregamento.
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS – NÃO QUÍMICA

Procurar inventores portugueses na indústria do azeite e/ou na olivicultura 

1. Inserir palavras-chave adequadas e usar os operadores booleanos e de truncagem.

a) Por exemplo, “olive?” no título ou no resumo.

2. Refinar a pesquisa, restringindo o universo pesquisado aos inventores portugueses 

(escrever “[pt]” no campo destinado ao inventor).

3. Ver quais as patentes ou pedidos de patente que reivindicam prioridade portuguesa 

nesta área (escrever “[pt]” no campo destinado à prioridade).
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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 

OS MEUS CONTACTOS

DEPARTAMENTO DE PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE 

«Nome do Formador»

Tel.: (+351) 218 818 «Tel.» / Email: «E-mail»

DÚVIDAS?

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

