
 

                   

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

17 de outubro de 2019 

 

Promover a criatividade, a inovação e o 

empreendedorismo entre os jovens europeus 

Nova plataforma educativa aproxima a propriedade intelectual da sala de aula 

No início do ano letivo, um novo recurso multimédia aproximará a propriedade intelectual (PI) 

das salas de aula, ajudando os alunos de toda a União Europeia a desenvolver a sua 

criatividade e competências de inovação. 

A nova página Web Ideas Powered @ School, lançada pelo Instituto da Propriedade 

Intelectual da União Europeia (EUIPO), oferece aos professores, docentes e pais um conjunto 

de materiais didáticos modernos a utilizar na prática pedagógica diária para melhorar o 

conhecimento dos direitos de PI e aumentar a compreensão sobre a forma como a 

propriedade intelectual pode promover a criatividade. 

Desenvolvida em colaboração com os peritos em educação e a rede «IP in Education» - que 

reúne os serviços nacionais de propriedade intelectual e os ministérios da educação dos 

Estados-Membros - a página fornece uma panorâmica dos conceitos e práticas de 

propriedade intelectual, tais como marcas, desenhos, direitos de autor e patentes, bem como 

da sua aplicação na educação de crianças dos 4 aos 18 anos. 

Módulos de ensino prático para inspirar educadores 

Com o objetivo de promover mentalidades empreendedoras e orientadas para a inovação, a 

página Web apresenta três módulos práticos de formação de professores para inspirar os 

educadores a incluir nas suas aulas princípios e conceitos de propriedade intelectual 

adequados à idade. 

Inclui nove workshops personalizados com apresentações, fichas de trabalho, notas do 

formador e atividades a realizar na sala de aula. 

A plataforma também apresenta uma descrição estruturada sobre como organizar um Dia de 

Sensibilização sobre PI para crianças em idade escolar com atividades apelativas. Trata-se, 

nomeadamente, de jogos para espaços de recreio, sessões de criação de logótipos, um canto 

do inventor e workshops com oradores inspiradores. 

O Diretor Executivo do EUIPO, Christian Archambeau, afirmou: 

«A proteção do próprio trabalho e o respeito pelo trabalho dos outros 

desempenha um papel cada vez mais importante na vida profissional e privada 

de todos os cidadãos do século XXI. Este novo recurso representa um 

instrumento valioso para aumentar as competências criativas e inovadoras que 

estão no cerne da riqueza económica, cultural e social europeia.» 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-studies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/teacher-training
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction


 

                   

O sítio Web também oferece a primeira base de dados de materiais educativos relacionados 

com a PI de organizações da UE e não só, em todas as línguas da UE. Entre os exemplos 

contam-se a IP4Youth&Teachers, uma ferramenta de consciencialização desenvolvida pela 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e iniciativas lúdicas como a «Escola 

Kopiraittila» da Finlândia, que apresenta material em linha gratuito para apoiar o ensino e a 

aprendizagem dos direitos de autor. 

Promover as competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida 

A Ideas Powered @ School faz parte do projeto «IP in Education» mais vasto do EUIPO e 

está em linha com os esforços da UE para promover competências essenciais para a 

aprendizagem ao longo da vida, um conjunto de diretrizes educativas que incluem o 

conhecimento, as competências e as atitudes necessárias a todos para a realização e o 

desenvolvimento pessoal, a empregabilidade, a inclusão social e a cidadania ativa. 

O projeto e a rede «IP in Education» são geridos pelo EUIPO através do Observatório 

Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual. 

SOBRE O EUIPO 

O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) é uma agência 

descentralizada da UE, com sede em Alicante, Espanha. Além de gerir o registo das marcas 

da União Europeia (MUE) e dos desenhos ou modelos comunitários registados (DMCR), gere 

também as atividades de cooperação com os serviços nacionais e regionais de propriedade 

intelectual (PI) da UE. O EUIPO realiza atividades de investigação e de combate à violação 

dos direitos de PI através do Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade 

Intelectual. 

Contactos para a imprensa 

Ruth McDonald 

Tel.: +34 96 513 7676  

Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/resources
https://welc.wipo.int/ipedu/
https://kopiraittila.fi/
https://kopiraittila.fi/
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_pt
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home



