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Empresas disponibilizam Eco-Patentes à Comunidade 

 

EMPRESA 

A IBM aplica a sua experiência, e o conhecimento que detém enquanto empresa 

globalmente integrada, nos mais variados processos e operações das diversas indústrias 

onde actua. Dando relevância a este facto e elevando ao expoente máximo os seus 

investimentos em investigação e desenvolvimento, a Companhia cria e põe em prática 

todo o potencial da sua tecnologia e serviços associados, por forma a responder com 

excelência aos desafios que lhe são lançados por clientes com crescentes níveis de 

exigência e de envolvimento num mercado pautado por elevados índices de 

competitividade. As suas actividades vão desde a investigação e desenvolvimento ou do 

fabrico e comercialização de tecnologia e produtos, à prestação de serviços que 

respondam aos requisitos dos clientes, seja no domínio da consultoria de gestão, soluções 

de alojamento, infra-estrutura, design tecnológico ou serviços de formação. 

 

PROJECTO 

A IBM e o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) estabeleceram o 

“Eco-Patent Commons”, um projecto de partilha de patentes “verdes”, em parceria com a 

Nokia, a Pitney Bowes e a Sony, entre outras empresas. A iniciativa irá encorajar 

investigadores e empresas de todas as dimensões e sectores a criar, aplicar e, mais tarde, 

a desenvolver os seus produtos de consumo e industriais, processos e serviços, por forma 

a preservar e proteger o ambiente. 

O portfólio de patentes cedidas, designado de “Eco-Patent Commons”, estará disponível 

num website específico e público, gerido pelo WBCSD: www.wbcsd.org/web/epc. 
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As patentes associadas ao “Eco-Patent Commons” caracterizam-se pela inovação em 

matéria ambiental e também no que se refere a processos de negócio ou industriais. Por 

exemplo, uma companhia pode registar uma patente que reduza a quantidade de 

desperdícios prejudiciais à atmosfera ou promover uma solução logística que diminua o 

consumo de combustível. De entre os benefícios esperados, destacam-se a: 

 

o Conservação de energia ou melhoramento da eficiência energética ou combustível; 

o Prevenção de poluição (redução da exploração de fontes e redução de 

desperdícios); 

o Utilização de materiais ou substâncias amigas do ambiente; 

o Redução da utilização de água e recursos naturais; 

o Criação de mais oportunidades de reciclagem. 

 

A participação no “Eco-Patent Commons” está aberta a todas as indivíduos e empresas 

que detenham uma ou mais patentes. A selecção e aprovação de cada patente estão ao 

critério da organização. As instituições fundadoras e o WBCSD convidam outras 

companhias interessadas a tornar-se membros e a participar nesta iniciativa, promovendo 

a inovação e a colaboração para ajudar na protecção do planeta. 

 

 

ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES 

“O Eco-Patent Commons significa uma possibilidade única e significativa para que os 

negócios façam a diferença, partilhando as suas inovações e soluções no sentido da 

garantia de um desenvolvimento sustentável”, afirmou Björn Stigson, presidente do 

WBCSD. “O conjunto de patentes cedidas à comunidade permite que empresas e outras 

entidades identifiquem áreas de interesse comum e estabeleçam relações que poderão 

conduzir a futuros desenvolvimentos nas tecnologias patenteadas e noutros domínios.” 

 

O portfólio foi originalmente proposto na conferência Global Innovation Outlook (GIO) da 

IBM, que reuniu centenas de líderes mundiais – provenientes de áreas como a economia, 

política, investigação e organizações sem fins lucrativos – para discutir as mudanças 
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sociais e empresariais, de forma a demonstrar o poder e as vantagens dos modelos de 

inovação abertos e pensados numa óptica de colaboração. 

 

Para John E. Kelly III, vice-presidente e director da IBM Research, “as inovações com 

vista às questões ambientais irão exigir, não só a aplicação de tecnologia, mas também 

novos modelos de partilha de propriedade intelectual entre empresas de diferentes 

sectores. Como líder de patentes dos EUA em 15 anos consecutivos, com 3125 patentes 

registadas em 2007, a IBM está satisfeita por colocar os seus recursos ao serviço da 

comunidade e do desenvolvimento sustentável.” 

 

 

Mais informações em: www.ibm.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


