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As cinco empresas que
mais pedidos de invenção
fizeram em 2014

>> Hovione 10
>> Novadelta 7
>> Santosom 7
>> Isensexpert 6
>> ABER 3

As cinco universidades
que mais pedidos
de invenção fizeram
em 2014 (inclui o 1º
requerente)

>> Universidade
de Aveiro 19
>> Universidade
de Lisboa 18
>> Universidade
de Algarve 16
>> Universidade
de Minho 15
>> Universidade
de Coimbra 14

Fonte: INPI

Top 5
universidades
e empresas

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 
já tem algumas estatísticas relativas a 2014 disponí-
veis. É o caso dos pedidos e concessões de marcas, de 
patentes e de design. 
No que respeita às marcas, a conclusão é que quer os 
pedidos quer as concessões aumentaram bastante no 
ano que passou. 
De facto, em 2014 foram concedidas 16.704 marcas em 
Portugal face a 14.781 registos feitos no ano anterior. O 
quarto trimestre foi o mais forte neste campo, com 
mais de cinco mil concessões. Também o número de 
pedidos de marcas foi superior em 2014: 20.842 face a 
17.805 em 2013. 
Quanto aos pedidos de invenções, os dados do INPI 
revelam 929 pedidos (874 online e 40 presenciais) fei-
tos pela via nacional. O número aumentou face a 2013, 
quando foram feitos 867 pedidos de invenções. 
Os dados revelam ainda que pela via europeia foram 
feitos no ano passado 16 pedidos e pela via internacio-
nal 82. 
Os pedidos de invenção nacionais feitos por residentes 
em Portugal (812), revelam ainda as estatísticas do 

Pedidos de marcas,
e design aumentam
INPI revelou parte das estatísticas
relativas ao ano passado. Concessões
só cresceram nas marcas.
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>> BIAL
16 patentes em 2014. 95
entre 2010 e 2014.

>> Nokia Siemens
Networks GMBHJ e OY
+ Siemens AG
Três patentes em 2014.
71 entre 2010 e 2014.

>> Hovione
Nove patentes em 2014.
45 entre 2010 e 2014.

>> Robert Bosch
12 patentes em 2014.
38 entre 2010 e 2014.

>> Biosurfit
Oito patentes em 2014.
26 entre 2010 e 2014.

Fonte: Indicador Gastão

Cunha Ferreira

Top 5 entre
2010-2014patentes

em 2014

INPI, vêm na sua maioria do distrito de Lisboa (249), 
do Porto (127) e de Aveiro (82), seguindo-se-lhe Braga 
e Coimbra. Beja e Portalegre são, por seu turno, os 
distritos com menos pedidos de invenção (dois cada 
um). 
Já no que concerne à concessão de invenções nacio-
nais, 2014 registou um número menor: 197 face às 228 
registadas no ano anterior. As validações de invenções 
(ou patentes) em Portugal pela Via Europeia são bem 
mais elevadas: 3.483. 
No campo do design, os dados disponibilizados pelo 
INPI revelam uma grande subida no número de “ob-
jectos incluídos em Pedidos de Design Nacional”, a 
forma como são designados os pedidos de protecção 
de design em Portugal. Se em 2013 tinham sido pedi-
dos 1.939, em 2014 o número chegou aos 2.528 pedi-
dos. No que concerne aos  pedidos efectivamente 
aceites (concessões), os dados do ano passado revelam 
uma actividade bastante dinâmica no terceiro trimes-
tre do mês, onde foram concedidos 707 dos 1.916 ob-
jectos concedidos. Em 2013 o número total de conces-
sões tinha sido de 2.062. ■  I.M.
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