Beja e Ferreira do Alentejo, 17 de janeiro de 2019

“UM DIA COM EMPRESA… CLARKE, MODET & Cº PORTUGAL”
Auditório da Escola Superior Agrária - IPBeja, em Beja, 10:00 horas
Ninho de Empresas, Centro de Transferência de Tecnologia do CEBAL, em Ferreira do
Alentejo, 16:30 horas
17 de janeiro de 2019

À semelhança do que tem vindo a acontecer, no próximo dia 17 de janeiro o CEBAL irá
organizar mais uma sessão da iniciativa “UM DIA COM EMPRESA...” tendo como convidada a
Clarke, Modet & Cº Portugal, nas pessoas de Miguel Duarte e Adriana Esteves, que irão
apresentar a palestra intitulada:

“Proteção de invenções por patente e transferência de tecnologia – Onde,
como e porquê?”

Resumo da palestra
Nos dias que correm, o mercado está cada vez mais competitivo e o desenvolvimento
tecnológico mais acelerado, o que se traduz numa inegável pressão sobre os inventores
para inovar e desenvolver novos produtos, muitas vezes esquecendo o potencial retorno
económico do investimento intelectual que imprimem todos os dias nos seus projetos. É
neste contexto que a proteção por patente se evidencia como uma mais-valia, conferindo ao
seu detentor um monopólio tecnológico que lhe permite impedir que terceiros tirem partido
comercial do conhecimento e/ou tecnologia que desenvolveu.
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Notas Biográficas:
Miguel Duarte é licenciado em Ciências da Saúde com Mestrado em Biologia Humana e
Ambiente na Universidade de Lisboa. É consultor de Propriedade Industrial com
especialização Patentes na área de Biotecnologia, Farmácia e Química na Clarke, Modet &
Cº Portugal há 3 anos.
Adriana Esteves é licenciada em Engenharia Química no IST com mestrado em Economia no
ISCTE Business School e é atualmente Diretora do departamento de gestão de expedientes
e do departamento de consultoria da Clarke, Modet & Cº Portugal. Possui especialização em
Patentes na área Química, Farmacêutica - Biotecnologia, Inteligência Tecnológica e
Vigilância, Avaliação de Ativos Intangíveis.
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