
BLUEandGREEN – Boosting scientific excellence and innovation capacity in biorefineries based on marine resources. 
 

 

 

INTELECTUAL  

PROPERTY  

 

Manual 

 

 

 

 

 



 

  

Intellectual Property Manual 
 

2017 

 

CIIMAR – Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research  

Science and Innovation Office 

 

 

 

This manual was prepared in the scope of BLUEandGREEN project.  

 

 

 

The project BLUEandGREEN has received funding from the European Union’s 
research and innovation programme under the grant agreement No. 692419.  

 



Intelectual Property Manual | 2017 
 

BLUEandGREEN – Boosting scientific excellence and innovation capacity in biorefineries 
based on marine resources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index 

 

 

 

CIIMAR – Intellectual Property Regulation      

CIIMAR – Invention Disclosure Form     

CIIMAR – Patent Drafting – Guide and Requirements.    

 



 

1 
 

 

 

 

REGULAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DO CENTRO INDERDISCIPLINAR DE  

INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL 

 

Preâmbulo 

 

Considerando que: 

O CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental é uma instituição de 

investigação científica e de formação avançada da Universidade do Porto que tem como 

missão o desenvolvimento de investigação de excelência, a promoção do desenvolvimento 

tecnológico e o apoio a políticas públicas na área das Ciências Marinhas e Ambientais. 

 Os interesses científicos do CIIMAR centram-se em três linhas temáticas (Mudanças Globais e 

Serviços dos Ecossistemas; Aquacultura e Qualidade de Produtos Alimentares de Origem 

Aquática; e Biotecnologia Marinha), que partilham uma visão comum de contribuir para o 

conhecimento do Oceano como base para a gestão e exploração sustentável dos recursos. 

 A tradução da investigação científica em benefícios tangíveis para a sociedade é efetivada 

através da implementação de projetos transversais que contribuem para o desenvolvimento e 

implementação de políticas públicas ao nível regional, nacional e internacional. 

O CIIMAR considera essencial a proteção e valorização dos resultados de I&D e de outras 

atividades, pretendendo incentivar quer a inovação, quer a produtividade dos seus 

colaboradores.  

Com o presente regulamento o CIIMAR procura evidenciar o caráter empreendedor, bem como 

permitir a concreta partilha e divulgação dos resultados de investigação e respetivos 

rendimentos, assim reforçando a sua ligação e imagem junto da comunidade. 
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Seção I – Objetivos e Âmbito 

Artigo 1º 

(Objetivos e âmbito do Regulamento) 

O presente Regulamento pretende: 

1. Enquadrar, no contexto do CIIMAR, a realidade da propriedade intelectual: Direitos de 

Propriedade Industrial, Direitos de Autor e Direitos Conexos. 

1.1 Para efeitos do número anterior entende-se por Direitos de Propriedade Industrial, nos 

termos da lei geral, as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos, 

obtenções vegetais e topografias dos produtos semicondutores, também designados como 

invenções ou criações. 

1.2 Os princípios consagrados no presente Regulamento serão igualmente aplicáveis às 

invenções que contenham programas de computadores com conteúdo técnico implícito e 

aplicabilidade industrial, capazes de vir a contribuir para a resolução de problemas técnicos. 

1.3 Consideram-se como criações suscetíveis de proteção pelo direito de autor e direitos 

conexos, para efeitos de aplicação do presente regulamento e nos termos da lei geral, as 

criações intelectuais do domínio literário, científico ou artístico, de qualquer género e 

independentemente do suporte, nomeadamente obras literárias, obras de arte, obras 

audiovisuais, obras multimédia, programas de computador, que não os previstos no ponto 

anterior,  bem como qualquer outra criação que possa ser considerada como obra. 

1.4 Ficam abrangidos pelo presente Regulamento novos objetos desta tipologia de Direitos 

que venham a ser juridicamente protegidos. 

2. Definir as competências e a titularidade dos direitos que cabem ao CIIMAR. 

3. Regular os direitos que assistem aos colaboradores do CIIMAR: docentes, investigadores, 

bolseiros, estudantes, técnicos e outros intervenientes que desenvolvam atividades de 

investigação com recursos do centro. 

4. Estabelecer os procedimentos necessários à proteção dos Direitos. 
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5. Articular as relações do CIIMAR e seus colaboradores com a Universidade do Porto e outras 

entidades do sistema científico e de investigação nacional. 

6. Enquadrar a administração dos direitos de propriedade intelectual de que seja titular o 

CIIMAR determinando a sua forma de exploração. 

 

Artigo 2º 

(Titularidade dos direitos) 

1. O CIIMAR consagra, como princípio geral, a titularidade sobre os direitos de propriedade 

intelectual definidos no presente Regulamento e gerados no âmbito de qualquer atividade 

realizada no centro ou com utilização dos seus recursos. 

2. O presente Regulamento aplica-se aos docentes, investigadores, bolseiros, técnicos, 

estudantes ou outros colaboradores não especificados que desenvolvam a sua atividade no 

CIIMAR, e/ou com os recursos disponibilizados pelo centro, independentemente da existência 

de vínculo contratual laboral ou de outra natureza. 

3. A aplicação do disposto no presente Regulamento estende-se até ao final do ano civil 

seguinte ao da cessação do vínculo com o CIIMAR, no que respeita às invenções ou criações 

divulgadas durante esse período e relativas ao mesmo. 

4. No caso do direito a proteger ter origem em colaboração conjunta entre o CIIMAR ou algum 

dos seus colaboradores e uma terceira entidade, será objeto de acordo escrito. 

5. A participação ainda que pontual de qualquer colaborador em atividades inventivas ou de 

investigação, em projetos ou outras tarefas que impliquem a utilização de meios e/ou recursos 

do CIIMAR obriga à assinatura prévia de uma declaração em que reconheça o enquadramento 

da sua participação no Regulamento de Propriedade Intelectual do CIIMAR – Modelo 1 em 

anexo – cujo teor se dá por integralmente reproduzido e se considera parte integrante do 

presente Regulamento. 
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Artigo 3º 

(Direito do inventor e criador) 

Os direitos detidos pelo CIIMAR não prejudicam o direito moral do inventor ou criador a ser 

designado como tal no pedido de proteção da invenção, da criação industrial ou da obra, e 

reivindicar a paternidade e integridade desta, exceto quando seja acordado por escrito o 

contrário. 

 

Procedimentos 

Artigo 4º 

(Dever de informação) 

1. O inventor ou criador tem o dever de informar o Gabinete de Gestão de Ciência e 

Tecnologia da realização da invenção ou criação no prazo máximo de 30 dias a partir da data 

em que esta se considere concluída, isto é, quando a mesma apresente caraterísticas que 

permitam a instrução do competente pedido de proteção. 

2. O inventor ou criador deverá disponibilizar todas as informações referentes à invenção ou 

criação que se considerem essenciais ou relevantes para os processos de decisão relativos à 

sua proteção jurídica e exploração económica, com a antecedência necessária, de forma a 

permitir a análise ponderada e apreciação das implicações técnicas. 

3. O responsável pelo Gabinete de Gestão de Ciência e Tecnologia dará conhecimento à 

Direção da recepção da comunicação da invenção ou criação. 

4. O dever de comunicação é extensível às invenções, criações ou obras em que exista partilha 

de recursos com outras entidades, ou em que a titularidade dos direitos não seja exclusiva, 

sem prejuízo da confidencialidade da informação comunicada.  

Artigo 5º 

(Formalidades e conteúdo da informação) 



 

5 
 

1. Toda a informação necessária ao processo de proteção jurídica e exploração económica das 

invenções ou criações deverás ser elaborada por escrito, assinada pelo inventor ou criador, 

precisando os elementos técnicos e âmbito de aplicação da invenção ou criação. 

2. As informações recebidas serão tratadas no decorrer de todo o processo, e por todos os 

intervenientes diretos ou indiretos, como confidenciais, de modo a não prejudicar a 

possibilidade de proteção jurídica. 

3. O inventor ou criador deve abster-se de divulgar ou publicar qualquer tipo de dados ou 

informações sobre a invenção ou criação até que seja assegurado o eventual pedido de 

proteção e para que o mesmo não fique prejudicado. 

4. Em caso de pluralidade de inventores ou criadores deverá ser designado um responsável 

para efeitos do cumprimento dos deveres estabelecidos. 

 

Artigo 6º 

(Processo de decisão) 

1. No prazo máximo de 30 dias úteis a contar da comunicação por parte do inventor, o 

Gabinete de Gestão de Ciência e Tecnologia, assessorado por quem considere oportuno, 

elaborará um parecer fundamentado relativamente ao pedido de patente ou outro título 

jurídico. 

2. A Direção decidirá, nos 15 dias subsequentes, sobre o interesse em prosseguir ou não com o 

pedido de patente ou outro título jurídico, sendo essa decisão final comunicada ao inventor. 

3. No caso da cedência dos direitos exclusivamente ao inventor, por comunicação expressa ou 

resultante da ausência de manifestação de interesse, o mesmo adquirirá de imediato os 

direitos sobre a invenção, podendo requerer em seu nome e expensas suas a respetiva 

proteção. 

4. Neste último caso o inventor ou criador poderá conceder ao CIIMAR uma licença não 

exclusiva abrangendo todos os direitos cedidos. 
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Regime de Proteção 

Artigo 7º 

(Âmbito de proteção) 

1. Cabe ao CIIMAR determinar o âmbito de proteção jurídica de quaisquer invenções, criações  

ou obras de que seja titular ou venha a ser titular. 

 

Artigo 8º 

(Encargos) 

1. O CIIMAR suportará os encargos inerentes aos processos de solicitação de tutela jurídica, 

bem como a manutenção dos direitos de que for titular. 

2. A desistência por parte do CIIMAR da manutenção da proteção legal de um Direito de 

Propriedade Intelectual deverá ser previamente comunicada ao inventor ou criador, podendo 

o mesmo assumir a titularidade do direito em questão, através de um acordo de transferência 

de titularidade. 

 

Exploração e rentabilização dos direitos 

Artigo 9º 

(Forma de exploração/deveres) 

1. Compete ao CIIMAR a prática de todos os atos que conduzam à exploração económica dos 

Direitos de Propriedade Intelectual de que for titular. 

2. O inventor ou criador deverá colaborar com o CIIMAR no processo de valorização dos 

resultados de investigação, e bem assim ser informado de todas as diligências referentes ao 

processo de exploração, nomeadamente dos precisos termos das propostas contratuais 

recebidas. 
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Artigo 10º 

(Benefícios líquidos e forma de repartição) 

1. Os benefícios a repartir reportam-se aos montantes líquidos obtidos pela exploração 

económica dos resultados de investigação, deduzidas as taxas, impostos e custos inerentes à 

investigação realizada, às formalidades do pedido e demais consultadoria, bem como à 

comercialização e exploração de resultados. 

2. A repartição dos benefícios supra mencionados será feita nas seguintes proporções: 

a) 40% para o CIIMAR. 

b) 60% para o inventor ou criador ou equipa de investigação. 

3. No caso de existirem vários inventores ou criadores, os benefícios que lhes caibam de 

acordo com o previsto em 2., deverão ser objeto de repartição em partes iguais, salvo acordo 

em contrário devidamente comunicado ao CIIMAR. 

4. Caso existam várias entidades envolvidas no projeto de investigação que originou os 

benefícios, estes serão objeto de repartição igualitária, salvo acordo que estipule 

diversamente. 

 

Seção II – Contratos de I&D 

Artigo 11º 

(Previsões obrigatórias) 

1. Todos os contratos ou acordos celebrados entre o CIIMAR e outras entidades, de qualquer 

natureza, cujo objeto principal ou acessório implique atividade de investigação e 

desenvolvimento enquadrável no objeto deste regulamento, independentemente da forma de 

financiamento, têm obrigatoriamente de prever a regulamentação relativa à titularidade dos 

direitos de Propriedade Intelectual e forma de exploração dos resultados obtidos. 

2. A participação de qualquer docente, investigador, bolseiro, estudante, técnico ou outro 

colaborador do CIIMAR na execução destes contratos deverá ser acompanhada de acordo no 
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qual se reconheça que os Direitos de Propriedade Intelectual pertencerão ao CIIMAR ou à 

entidade designada no contrato como titular. 

3. Todos os contratos deverão mencionar a confidencialidade a que as partes se obrigam, de 

forma a salvaguardar a proteção dos resultados. 

Artigo 12º 

(Caso especial) 

A previsão obrigatória relativa à titularidade dos direitos de propriedade intelectual pode 

determinar que o CIIMAR não seja titular, ou não o seja de forma exclusiva, dos direitos 

inerentes aos resultados obtidos, nomeadamente nos casos em que haja partilha de recursos 

com a Universidade do Porto, devendo nesse caso a decisão ser conjunta, de acordo com os 

respetivos Regulamentos de Propriedade Intelectual, cujos conteúdos se reconhecem 

reciprocamente.  

Seção III – Relações interinstitucionais 

Artigo 13º 

(Menção geral) 

O CIIMAR na relação que estabeleça com outras entidades do sistema científico e de 

investigação, nomeadamente com centros de investigação, universidades nacionais e 

internacionais, laboratórios do Estado, institutos públicos, entre outras unidades de I&D, 

estabelecerá, caso a caso, as regras de articulação do presente Regulamento com os 

protocolos, convénios ou outros instrumentos de regulação celebrados com aquelas 

entidades, no sentido de garantir o cumprimento das regras estabelecidas. 

 

Seção IV – Disposições gerais e transitórias 

Artigo 14º 

(Interpretação e Integração) 
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A interpretação e integração do presente Regulamento, designadamente nos casos omissos, 

será feita de acordo com a Lei Geral, nomeadamente o Código da Propriedade Industrial, o 

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, bem como de acordo com os princípios 

gerais de Direito. 

Artigo 15º 

(Entrada em vigor/aplicação no tempo) 

O presente Regulamento entrará em vigor logo que aprovado pela Direção do CIIMAR, 

devendo proceder-se à sua divulgação. 
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Invention Disclosure Form 
 

Revised the 2nd February 2017 
 

 

 

This form is to be completed and submitted to CIIMAR – Interdisciplinary Centre of Marine and 

Environmental Research by any member who believes to have developed an invention.  

The purpose of this form is to enable CIIMAR to evaluate whether legal protection should be 

sought and/or commercialization pursued. By signing this form the undersigned inventors 

acknowledge and agree they are bound by CIIMAR Intellectual Property Regulation. 

 

 

Deliver the complete Invention Disclosure Form, in a closed envelope marked “Confidential”, to 

the Science and Innovation Office of CIIMAR.  

Additionally, please send an electronic copy of the Invention Disclosure Form and annexes to 

smmoreira@ciimar.up.pt. 

 

 

 

1. Invention Name (Please use technical terms and not trademarks)  
 

 
 

2. Technological Domain (Please suggest 3-10 keywords that someone in your field 
or in industry will use to search for your invention)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Try a Keyword Search at http://worldwide.espacenet.com/, do you find any 
patents similar to yours? If so, attach these documents. 
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3. Inventor(s) Information 

 
List all persons who directly contributed to the development of the invention. Indicate first the 
inventor responsible for communicating the invention, in accordance to the CIIMAR Intellectual 
Property Regulation. All correspondence with, and questions for, the inventors will be 
addressed to the responsible inventor. Replicate the table below to as many inventors as 
needed. 

 
Full Name 
(responsible inventor): 

      

 Institution/Department:        

 
Address (including 
postal code): 

      

 
Telephone 
(Home/Office/Mobile): 

      
      

      

 NIF:       

 E-mail:       

 % of Contribution       

 

Full Name        

 Institution/Department:        

 
Address (including 
postal code): 

      

 
Telephone 
(Home/Office/Mobile): 

      
      

      

 NIF:       

 E-mail:       

 % of Contribution       

 

Full Name       

 Institution/Department:        

 
Address (including 
postal code): 

      

 
Telephone 
(Home/Office/Mobile): 

      
      

      

 NIF:       

 E-mail:       

 % of Contribution       
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Full Name        

 Institution/Department:        

 
Address (including 
postal code): 

      

 
Telephone 
(Home/Office/Mobile): 

      
      

      

 NIF:       

 E-mail:       

 % of Contribution       

 

Full Name        

 Institution/Department:        

 
Address (including 
postal code): 

      

 
Telephone 
(Home/Office/Mobile): 

      
      

      

 NIF:       

 E-mail:       

 % of Contribution       

 

Full Name        

 Institution/Department:        

 
Address (including 
postal code): 

      

 
Telephone 
(Home/Office/Mobile): 

      
      

      

 NIF:       

 E-mail:       

 % of Contribution       

 

  



   
 
 

 
CIIMAR – Interdisciplinary Centre for Marine and Environmental Research | Science and Innovation Office 

  Novo Edifício do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões 
 Avenida General Norton de Matos, S/N  

4450-208 Matosinhos, Portugal  
Tel.: +351 223 401 827  

4. Funding 
 

Please indicate the source(s) of funding for the research that resulted in this invention by 

checking the appropriate box below: 

 None  Government/FCT  EC Funding  Industry Funding 

 University Funding  Other   

 

List here more information about the funding obtained: ies the names of all government or 

industrial funding sponsors/partners, the corresponding contract or grant number(s), as well as 

the duration of project, amounts funded and for what purpose: 

 

 
 
 

4.1. Are there any terms in the funding documents relating to rights of research results 
(right of first refusal or option)?  

 
  YES              NO 

 
If YES, please provide copy of funding document's requirements. 

 

 
4.2. Third-Party Technologies  
Was the invention made from or does it incorporate materials provided by a third party? 

 
  YES              NO 

 
If YES, provide copy of relevant documents. 

 
 

4.3. Consortium Agreement  
Is there any agreement implying the division of research results? 

 
  YES              NO 

 
If YES, provide copy of relevant documents. 
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5. Technology/Invention Description 

 
Briefly summarize the nature and function of the invention. The description should include 

the design, the principles involved and the details of operation. Sketches, drawings, photos, 

reports, copies of draft publication(s) or relevant proposal(s) will all be helpful. 

 
5.1. Please provide a short, CONFIDENTIAL abstract describing your invention. This 

abstract should describe the advantages (faster, cheaper, stronger, etc.) of your 
invention  

 

 
5.2. Please provide a short, NON-confidential abstract describing your invention. This 

abstract should only include information that can be divulged to end users and 
companies during the evaluation process.  

 

 

5.3. State the novelty that distinguishes this invention from existing technologies.  
 

 

5.4. Will this technology result in a product or/and a service, please explain?  
 

 

5.5. What problem(s) does it solves, and advantages/disadvantages over existing 
technologies? Any comparative studies should be included.  

 

 

5.6. What is the specific utility in the marketplace, what market need does it solve? Are 
there potential commercial interests? (Refer the market segments in which the 
technology could be applied).  

 

 

5.7. Indicate, if possible, who the competitors are within the market segment, as well as 
similar products/services already in the market.  

 

 

5.8. What do you see as the greatest commercial barriers to the adoption of the 
technology/invention by the market? Are there limitations to be overcome or other 
tasks to be completed prior to practical application?  
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5.9. Mark the current stage of readiness of your technology by ticking the correspondent 

box: 
 

 Basic principles observed and reported 
 

 Technology concept and/or application development 
 

 Test and evaluation (product/process development) 
 

 Demonstration/prototype (full or field relevant scale) 
 

 Commercial application 
 

 
5.10. Describe the current stage of development of the invention. What further research 

and development is necessary? What Proof of Concept data have you collected for 

the technology (please attach this data)? 
 
 

 
 
 

 
6.  Prior Disclosures 
 
Date of public disclosures, oral or written. List the names of any proposals, conferences, 

society meetings, thesis/dissertations, abstracts/poster presentations in which the invention was 

described. Also list any persons or groups to which the invention was presented at other 

meetings. 
 
 

6.1. Publications. List the date and citation (e.g. journal, magazine, book, web site) of any 

publicly available articles, abstracts or theses that describe the invention or the 

technology. Copies of all such documents that have been or will be published are 

needed and compulsory.  

 
 

 
 

 

6.2. If publication is expected soon (also include this document), where and when is it likely 

to occur?  
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7.  Further Research  
List any companies, specific individuals and their contacts, which may be interested in licensing 

the technology or sponsoring further research. UPIN may use these contacts for marketing the 

technology. 
 
      
 
 

 
8.  Recommendations & Awards  
Are there any documents stating a positive opinion/evaluation of this technology/research (i.e. 

comments on known prior art, operability and commercial aspects). 
 
      
 
 
 
9.  Signature(s)  
The inventor(s) must provide signature and date in the space provided below. This page should 

be copied for additional inventors: 
 

SIGNATURE OF RESPONSIBLE INVENTOR 

 

 

 

DATE (dd/mm/yyyy): 

 

SIGNATURE OF INVENTOR 

 

 

 

DATE (dd/mm/yyyy): 

 

SIGNATURE OF INVENTOR 

 

 

 

DATE (dd/mm/yyyy): 

 

SIGNATURE OF INVENTOR 

 

 

 

DATE (dd/mm/yyyy): 

 

SIGNATURE OF INVENTOR 

 

 

 

DATE (dd/mm/yyyy): 

 

SIGNATURE OF INVENTOR 

 

 

 

DATE (dd/mm/yyyy): 
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