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DESTINATÁRIOS

Technology 
Transfer 
Offices 

Este programa está exclusivamente direcionado

aos Technology Transfer Offices (TTOs)

académicos.

INSCRIÇÕES
ABERTAS ATÉ
DIA 
5 DE OUTUBRO 



Curso Geral de PI

ADRIANA ESTEVES
IP Consultancy Director

CLARKE & MODET

PEDRO LAGES
IP Consultancy

CLARKE & MODET

ANA NEVES
Inventions Director
CLARKE & MODET

MANUEL GIL
Legal and Trademark Director

CLARKE & MODET

CLAUDIA COUTO
Patent Specialist 

Pharma, Bio and Chemistry
CLARKE & MODET

JOANA VIEIRA
Patent Specialist 

Pharma, Bio and Chemistry
CLARKE & MODET

CARLOS SANTOS
Patent Specialist 

Electronics and Telecommunications
CLARKE & MODET

FORMADORES

#1 Modelos internacionais de
Transferência de Tecnologia e
critérios utilizados: nº de patentes, nº
de licenças, criação de spin-off,
volume de retorno da comercialização
de tecnologia.

Identificar as principais etapas num
processo de inovação: criação,
proteção, valorização e defesa da PI
relativa às soluções tecnológicas
desenvolvidas.

#2

#3 Implementação de uma metodologia
e guidelines que garantam criar,
inventariar, proteger e gerir a PI,
criada no âmbito de processos de
I&D.

#4

#5

#6

#7

#8

Levantamento de
tecnologias (Scouting
tecnológico) e aferição do
seu potencial tecnológico.

Identificação e análise dos
diferentes processos de TT:
metodologias de avaliação
económica da PI,
determinação dos royalties
de mercado.

Planos de valorização das
tecnologias: pesquisas ao
estado da técnica; potencial
tecnológico frente às atuais
soluções de mercado
(características competitivas
da nova solução tecnológica);
TRL e eventuais barreiras de
entrada no mercado.

Identificação das potenciais
aplicações de cada tecnologia
chave e seu posicionamento e
atratividade nos mercados
alvo.

Tipologia de contratos de
licenciamento,
nomeadamente análise da
estrutura: WHO – GETS -
WHAT.

SESSÕES NO
NORTE, CENTRO E
ALENTEJO 



SCOUTING TECNOLÓGICO

#1 Da investigação à Inovação: Como e
quando? (Conteúdo generalista)

Levantamento de tecnologias e
aferição do seu potencial
tecnológico.

#2

#3 Identificação das potenciais
aplicações de cada tecnologia chave
e seu posicionamento e atratividade
nos mercados alvo.

Potencial impacto das tecnologias
identificadas e estratégias de
comercialização.

#4

Após cada
sessão, será
realizado
acompanhament
o  individualizado
com peritos
nacionais e
internacionais do
MIT.

DATAS
11 Outubro 
18 Novembro
13 Dezembro 
10 Janeiro 

FORMADORES

LUISA CASTRO (BR) 
International IP Senior Consultant

CLARKE & MODET

MANUELA MATAMALA (ES) 
IP Consultancy Specialist

CLARKE & MODET

IRENE BRENES (ES) 
Patent Specialist 
CLARKE & MODET

CORAL NAVARRO (ES) 

Patent Specialist 
CLARKE & MODET



AGÊNCIA NACIONAL DE
INOVAÇÃO - PORTO  
11 OUTUBRO
02 Novembro 
22 Novembro

CENTRO*
18 Outubro 
08 NOVEMBRO
29 Novembro
10 JANEIRO

PARQUE DO ALENTEJO
DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
25 Outubro 
15 Novembro 
12 DEZEMBRO



NO
RT

E
9:00 - 13:0O 14:00 - 18:00Curso Geral de PI SCOUTING TECNOLÓGICO 

11 DE
OUTUBRO  
#1 Modelos internacionais de

Transferência de Tecnologia e
critérios utilizados: nº de
patentes, nº de licenças, criação
de spin-off, volume de retorno da
comercialização de tecnologia.

Identificar as principais etapas
num processo de inovação:
criação, proteção, valorização e
defesa da PI relativa às soluções
tecnológicas desenvolvidas.

#2

Da investigação à Inovação:
Como e quando?

#1
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A
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2 DE 
NOVEMBRO  

#4 Levantamento de tecnologias
(Scouting tecnológico) e aferição
do seu potencial tecnológico.

Planos de valorização das
tecnologias: pesquisas ao estado
da técnica; potencial tecnológico
frente às atuais soluções de
mercado (características
competitivas da nova solução
tecnológica); TRL e eventuais
barreiras de entrada no mercado.

#5
9:00 - 13:0O Curso Geral de PI

#3 Implementação de uma
metodologia e guidelines que
garantam criar, inventariar,
proteger e gerir a PI, criada no
âmbito de processos de I&D.

14:00 - 16:00 Curso Geral de PI
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22 DE 
NOVEMBRO  
9:00 - 13:0O 14:00 - 16:00Curso Geral de PI

#6

#7

#8

Identificação e análise
dos diferentes
processos de TT:
metodologias de
avaliação económica
da PI, determinação
dos royalties de
mercado.

Identificação das
potenciais aplicações
de cada tecnologia
chave e seu
posicionamento e
atratividade nos
mercados alvo.

Tipologia de
contratos de
licenciamento,
nomeadamente
análise da estrutura:
WHO – GETS - WHAT.

Curso Geral de PI
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18 DE
OUTUBRO  
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#1 Modelos internacionais de
Transferência de Tecnologia e
critérios utilizados: nº de
patentes, nº de licenças, criação
de spin-off, volume de retorno da
comercialização de tecnologia.

Identificar as principais etapas
num processo de inovação:
criação, proteção, valorização e
defesa da PI relativa às soluções
tecnológicas desenvolvidas.

#2

#3 Implementação de uma
metodologia e guidelines que
garantam criar, inventariar,
proteger e gerir a PI, criada no
âmbito de processos de I&D.

9:00 - 13:0O 14:00 - 16:00Curso Geral de PI Curso Geral de PI
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8 DE 
NOVEMBRO  

#4 Levantamento de tecnologias
(Scouting tecnológico) e aferição
do seu potencial tecnológico.

Planos de valorização das
tecnologias: pesquisas ao estado
da técnica; potencial tecnológico
frente às atuais soluções de
mercado (características
competitivas da nova solução
tecnológica); TRL e eventuais
barreiras de entrada no mercado.

#5

9:00 - 13:0O Curso Geral de PI

Levantamento de tecnologias
e aferição do seu potencial
tecnológico.

14:00 - 18:00
#2

SCOUTING TECNOLÓGICO 
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29 DE 
NOVEMBRO  
9:00 - 13:0O 14:00 - 16:00Curso Geral de PI

#6

#7

#8

Identificação e análise
dos diferentes
processos de TT:
metodologias de
avaliação económica
da PI, determinação
dos royalties de
mercado.

Identificação das
potenciais aplicações
de cada tecnologia
chave e seu
posicionamento e
atratividade nos
mercados alvo.

Tipologia de
contratos de
licenciamento,
nomeadamente
análise da estrutura:
WHO – GETS - WHAT.

Curso Geral de PI
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25 DE
OUTUBRO  
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#1 Modelos internacionais de
Transferência de Tecnologia e
critérios utilizados: nº de
patentes, nº de licenças, criação
de spin-off, volume de retorno da
comercialização de tecnologia.

Identificar as principais etapas
num processo de inovação:
criação, proteção, valorização e
defesa da PI relativa às soluções
tecnológicas desenvolvidas.

#2

#3 Implementação de uma
metodologia e guidelines que
garantam criar, inventariar,
proteger e gerir a PI, criada no
âmbito de processos de I&D.

9:00 - 13:0O 14:00 - 16:00Curso Geral de PI Curso Geral de PI
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15 DE 
NOVEMBRO  

#4 Levantamento de tecnologias
(Scouting tecnológico) e aferição
do seu potencial tecnológico.

Planos de valorização das
tecnologias: pesquisas ao estado
da técnica; potencial tecnológico
frente às atuais soluções de
mercado (características
competitivas da nova solução
tecnológica); TRL e eventuais
barreiras de entrada no mercado.

#5

9:00 - 13:0O Curso Geral de PI

#6 Identificação das
potenciais aplicações
de cada tecnologia
chave e seu
posicionamento e
atratividade nos
mercados alvo.

14:00 - 16:00 Curso Geral de PI
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12 DE 
DEZEMBRO  

14:00 - 18:009:00 - 13:0O Curso Geral de PI

#7

#8

Identificação e análise
dos diferentes
processos de TT:
metodologias de
avaliação económica
da PI, determinação
dos royalties de
mercado.

Tipologia de
contratos de
licenciamento,
nomeadamente
análise da estrutura:
WHO – GETS - WHAT.

#3 Identificação das potenciais
aplicações de cada
tecnologia chave e seu
posicionamento e
atratividade nos mercados
alvo.

SCOUTING TECNOLÓGICO 
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10 DE 
JANEIRO  
14:00 - 18:0O 

Potencial impacto das
tecnologias identificadas e
estratégias de
comercialização.

#4
SCOUTING TECNOLÓGICO 



HELENA 
ROSÁRIO 
DA COSTA
helena.costa@ani.pt

COORDENAÇÃO

KATIUSKA
CRUZ
katiuska.cruz@ani.pt


