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Este plano de aula é sobre o conceito de PI de designs. Todos nós usamos diariamente 
produtos e objetos de vários tipos que têm determinada aparência, por exemplo, por razões 
estéticas, funcionais ou ergonómicas. O que não é amplamente conhecido é que os designs 
de produtos ou objetos são também um bem de PI com direitos e, portanto, podem ser 
protegidos por lei. Através deste plano de aula definimos e compreendemos primeiro o que é 
um desenho ou modelo. Em seguida, tentamos fazer o design um objeto utilizando o 
software CAD 3D. Combinamos esta atividade com a temática da robótica educativa e 
exploração do espaço, uma vez que ambas as disciplinas atraem normalmente o interesse 
dos alunos das escolas. Podemos tomar como ponto de partida, por exemplo, a 
apresentação de um veículo robótico ou de um veículo espacial. 

 
1.1.1 Objetivos de aprendizagem e tópicos de PI 

 
Os objetivos de aprendizagem deste plano de aula são: 
- Adquirir compreensão do que são designs. 
- Praticar com recurso a uma ferramenta de CAD software 3D para conceber um carrinho de 

brincar. 
 

1.1.2 Relação com o programa curricular 
Este plano de aula pode ser ligado aos seguintes domínios curriculares: 
- Tecnologia da Informação e Informática 
- Robótica e exploração espacial 
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- Engenharia e CAD 3D 
- Empreendedorismo 

1.1.3 Duração 
São necessários cerca de 90 minutos, ou o equivalente a duas horas normais de aula para 
completar este plano de aula numa sala de aula de 20-25 alunos. Este plano de aula, ou 
parte dele, também pode ser implementado em combinação com os planos de aula de 
direitos de autor e marcas registadas. 

 
 

1.1.4 Materiais adicionais necessários 
Computadores portáteis ou PCs com ligação à internet. Cerca de 1 ou 2 alunos por 
computador portátil ou PC. O professor tem de organizar uma aula no Tinkercad 
(https://www.tinkercad.com/) para que os alunos possam participar e utilizar o programa CAD 
3D gratuito online. 

 
 

1.2 Instruções passo-a-passo 
O plano de aula está dividido em quatro fases de inquérito, nomeadamente introdução, 
preparação, implementação e conclusão. Esta última consiste em subfases de apresentação 
e discussão. 

 
 

1.2.1 Introdução 
Nesta fase, o tema geral a ser estudado ou investigado é apresentado brevemente e o 
interesse sobre o mesmo é estimulado e suscitado.  O foco deste plano de aula é, por um 
lado, o conceito amplo e abstrato de design e, por outro, o tema da robótica e em particular o 
dos veículos robóticos e a sua aplicação para a exploração espacial com a qual estará 
ligado.  Este último é geralmente considerado mais cativante para os alunos, pelo que o 
professor pode começar por mostrar exemplos populares de veículos robóticos - rovers para 
exploração espacial da ESA e da NASA.  Os alunos podem também ser solicitados a 
pesquisar rapidamente na internet durante alguns minutos e a encontrar alguns exemplos. 
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Imagem 1: Exemplos de veículos robóticos para missões espaciais 
 
 
 

Uma vez feito isto, o foco é dirigido para o conceito de PI de designs. Em geral, este 
conceito de PI não é amplamente conhecido, pelo que o professor pode dar uma definição 
formal do termo, da sua finalidade e utilização, tal como dada pela Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual e pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia: 

 
O que é um design? Um design é o direito de PI que cobre a aparência de um produto. 
Na sua definição legal, é a aparência exterior ou visível do todo ou partes do produto, 
resultante das suas características. Estas características podem ser linhas, cores, 
formas, texturas, contornos, materiais ou ornamentação. Esta definição muito ampla 
abrange quase todas as criações com aspetos visíveis. Os seguintes podem ser 
protegidos como designs: 
- qualquer artigo ou produto industrial ou artesanal 
- embalagens 
- símbolos gráficos 
- peças montadas num produto complexo 
- desenhos e obras de arte 
Um produto não tem de ser produzido a uma escala industrial ou ter valor artístico para 
que seja considerado um desenho ou modelo. 

 

Breve informação sobre como um design é protegido pode ser dada da seguinte forma. 
Um design tem de ser registado a fim de obter proteção total. Os designs podem ser registados: 
- a nível nacional, através dos institutos nacionais de PI. 
- a nível da União Europeia como desenho ou modelo comunitário que abrange 

automaticamente todos os Estados-Membros da UE com um único registo através do Instituto da 
Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) 

- através de um pedido internacional na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). 
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Na União Europeia, o período inicial de proteção é de cinco anos a partir da data de 
apresentação do pedido. A proteção pode ser renovada por períodos adicionais de cinco 
anos cada, até um máximo de 25 anos. 

 
Depois, o professor pode pedir aos alunos que discutam se pensam que os designs são um 
conceito importante de PI, ou se desempenham um papel significativo na nossa vida 
quotidiana e no mundo comercial e industrial. Os alunos devem ser encorajados a expressar 
os seus pontos de vista, a pensar livremente e discutir as suas opiniões. 

 

Imagem 2: Recursos do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia sobre 
designs Fonte: EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/design-basics) 

 
 
 

1.2.2 Preparação 
Nesta fase, o professor descreve a tarefa em que os alunos têm de trabalhar durante a fase 
de implementação. O objetivo é os alunos praticarem em primeira mão como utilizar uma 
ferramenta CAD 3D para conceber um aparelho de brinquedo como um carrinho robótico. 
Os alunos podem primeiro ser divididos em pequenos grupos de 2 a 3 pessoas para que 
trabalhem em colaboração num computador portátil ou PC por grupo. 

 

A tarefa que os alunos têm de completar é a seguinte: 
Imaginem que a ESA ou a NASA lançam uma campanha para atrair o interesse do 
público e especialmente dos jovens pela exploração do espaço. Publicam um 
concurso escolar onde os alunos têm de conceber um veículo robótico. A proposta 
vencedora será produzida como um brinquedo para crianças pequenas ou pode ser 
uma personagem de animação numa curta-metragem ou numa série de desenhos 
animados.  Os critérios do concurso estabelecem que só podem ser submetidos  
designs registados. Tu e os teus amigos gostariam de participar no concurso! 



Capacitar a inovação nas 
STE(A)M através da 

sensibilização para a PI. 
2020-1-UK01-KA201-078934 

7 

 

 

 
Cada grupo de estudantes junta-se à aula online no Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) e 
utiliza a ferramenta CAD 3D para fazer o design da sua ideia de carrinho robótico. O objetivo 
não é criar algo complexo e sofisticado, mas sim explorar e experimentar em primeira mão o 
processo de design de um objeto em 3D. 

 
 

 

Imagem 3: Tinkercad, ferramenta online 3D CAD 
Fonte: Autodesk Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) 

 
 
 
 
 

1.2.3 Implementação 
Nesta fase, os alunos trabalham individualmente ou em colaboração em pequenos grupos. 
De tempos a tempos e dependendo do progresso, o professor lembra aos alunos que esta 
atividade está relacionada com o conceito geral de PI que, em adições aos direitos de autor, 
marcas registadas e patentes, inclui também o dos designs.  Neste contexto, explica e 
recorda também que "o sucesso e a importância de um design está no seu apelo aos 
utilizadores do produto. Os utilizadores são frequentemente atraídos por designs 
altamente criativos.  Novas formas ou cores podem dar um forte impulso à venda de 
produtos comuns e, portanto, o design do produto pode tornar-se um elemento-chave 
no esforço de uma empresa para tornar os seus produtos mais atrativos para os 
utilizadores. Consequentemente, os designs industriais podem ter um valor comercial 
muito elevado, e um fabricante pode obter uma vantagem decisiva no mercado ao 
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criar um novo visual para o seu produto". 
6 

Uma vez terminada a tarefa principal de conceberem eles próprios um carrinho robótico,  
os alunos têm de fazer um slide ppt para apresentarem mais tarde o objeto que conceberam.  
Além disso, se o tempo o permitir, Podem visitar o serviço de registo fasttrack do Instituto da 
Propriedade Intelectual da União Europeia em  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-route-to-
registration  e explorar a forma de solicitarem o registo online dos seus designs! 

 

Imagem 4: Serviço de registo de design e processo de candidatura online do Instituto da 
Propriedade Intelectual da União Europeia 

Fonte: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-route-to-registration 
 
 
 

1.2.4 Conclusão 
Na fase de conclusão, cada grupo de alunos apresenta o seu slide do objeto concebido e 
discute-o brevemente. Quando todas as equipas terminam as suas apresentações, então 
pode começar uma discussão final em sala de aula. Os pontos de discussão podem ser 
coordenados pelo professor, e podem ser abordados nos seguintes pontos: 
- O que é um design? 
- Um design registado pode ser livremente utilizado por uma empresa/indivíduo/organização 
que não o criador? 
- Um design pode ser vendido ou comprado? 
- Durante quanto tempo um desenho ou modelo registado é protegido pela legislação da UE? 
- Os designs desempenham um papel significativo na nossa vida quotidiana? 
- Os designs são valiosos para as empresas? 
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A discussão final ajuda os alunos a compreenderem plenamente a importância dos designs, 
e em geral da PI, no mundo comercial e industrial que afeta a vida quotidiana.  No final, o 
plano de aula pode ser completado com um breve resumo dos seus principais tópicos 
abordados, passos ou tarefas e objetivos, e conclusões finais tiradas. 

 
 

1.3 Questões-chave para testar conhecimentos 
O plano de aula pode ser acompanhado por um pequeno questionário de questões-chave, 
que podem ser utilizadas para verificar a aquisição de conhecimentos por parte dos alunos. 
As respostas corretas podem ser marcadas a negrito. 

 
Questão 1: Os designs são tipos de PI [Falso] [Verdadeiro] 
Questão 2: Os designs são protegidos por um período inicial de 25 anos [Falso] [Verdadeiro] 
Questão 3: Um design não pode ser vendido ou comprado por uma empresa/criador [Verdadeiro] 
[Falso] 
Questão 4: Um design é um bem comercial valioso das empresas [Verdadeiro] [Falso] 

 
 

1.4 Referências ou recursos adicionais 
World Intellectual Property 
Organization 
https://www.wipo.int/about-ip/en/ 
https://www.wipo.int/designs/en/ 

 

European Union Intellectual Property Office 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/design-basics 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-route-to-
registration 

 
 

Greek Copyright School Project of the Hellenic Copyright Organization 
(HCO) 

 
 

Autodesk Tinkercad https://www.tinkercad.com/ 


