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1.1 Resultados de Aprendizagem 
Este módulo e o plano de aula que o acompanha são 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. Este módulo também engloba 
atividades educacionais sobre o tema da robótica educativa e da exploração do espaço, uma 
vez que ambos atraem normalmente o interesse dos alunos na escola. 

 
Depois de completar este módulo, vai ser capaz de: 
- compreender o que são designs e se são um conceito importante de PI. 
- obter uma melhor compreensão da sua importância na indústria e no comércio. 
- combinar o conceito de designs com o tema da robótica e em particular dos veículos 
robóticos para a exploração espacial. 
- adquirir prática na utilização de uma ferramenta de software CAD 3D para design. 

 
Tempo estimado: cerca de 90 minutos ou o equivalente a duas horas de aula normal para 
completar este plano de aula numa sala de aula de 20-25 alunos. 
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1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e Definições 

 
Designs 

 
Uma definição formal do termo, a sua finalidade e utilização como dada pela Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual e pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União 
Europeia é a seguinte: 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. 

 
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 de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) 
- através de um pedido internacional na Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI). 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. 

 
O sucesso e a importância de um design está na sua atração para os potenciais clientes e 
utilizadores.  São frequentemente atraídos por designs novos e criativos, pelo que o design 
de um produto pode tornar-se um elemento-chave no esforço de uma empresa para tornar 
os seus produtos mais atrativos para o sucesso comercial.  Os designs industriais podem ter 
um valor comercial muito elevado, uma vez que proporcionam às empresas vantagens 
competitivas no mercado, criando um novo visual para os seus produtos. 

 
Para que o aspeto de um produto seja elegível para proteção como desenho ou modelo na 
Europa, tem de preencher dois requisitos principais: 
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Novidade: Um design é considerado novo se nenhum desenho idêntico tiver sido 
disponibilizado ao público antes da data de apresentação do pedido. 
Caráter individual: O design deve dar uma impressão global diferente de qualquer outro 
design divulgado anteriormente. 

 
Os seguintes são excluídos da proteção de designs: 
- designs que sejam contrários à ordem pública ou à moral, por exemplo, mensagens e 
imagens racistas ou imorais 
- símbolos ou emblemas oficiais, tais como bandeiras nacionais 
- partes de produtos complexos que não são visíveis 
- programas informáticos, embora estes possam ser protegidos por direitos de autor e patentes 

 
As principais vantagens de registar um design são: 
- o título oficial, que prova a existência e propriedade do desenho ou modelo. 
- exclusividade, ou seja, os direitos que conferem ao proprietário do desenho ou modelo o direito 

exclusivo de o utilizar. 
- proteção, o proprietário de um desenho ou modelo registado pode impedir terceiros de 
utilizar o desenho ou modelo protegido de diferentes formas. 

 
 

Veículos robóticos ou rovers 
 

Em geral, os veículos robóticos são máquinas que podem mover-se, de forma autónoma ou 
remota, no solo, no ar, no mar ou sob o mar, ou no espaço. Os veículos deste tipo são 
também chamados de não tripulados, uma vez que não há humanos a bordo. Normalmente 
estão equipados com sensores e unidades computacionais para guiar e controlar os seus 
movimentos. Os veículos robóticos estão concebidos para serem capazes de viajar onde as 
pessoas não podem ir devido à distância, dificuldade, condições ambientais ou perigo. A 
exploração espacial é um dos campos que combina simultaneamente todos estes desafios. 
A este respeito, a utilização de veículos robóticos para a exploração de outros planetas ou 
objetos celestes é o único caminho e um passo fundamental antes da exploração humana, 
que proporciona enormes recompensas científicas e tecnológicas que aumentam os nossos 
conhecimentos. 

 
Uma definição concisa do termo é também dada na Wikipédia como: um rover espacial ou 
planetário é um dispositivo de exploração de superfície planetária concebido para se mover 
através da superfície sólida de um planeta ou outros corpos celestes planetários.  Os rovers 
estão concebidos para terem funcionalidades e movimentos parciais ou totalmente 
autónomos. Os rovers são tipicamente criados para aterrar noutro planeta através de uma 
nave espacial terrestre e a sua tarefa é recolher informação sobre o terreno ou a crosta 
superior, e recolher e analisar amostras tais como gás, poeira, solo, rochas, e mesmo 
líquidos. 

 
 

1.2.2 Exemplos práticos 
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Alguns exemplos representativos de veículos robóticos - os rovers espaciais são mostrados a 
seguir. 
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Imagem 1: Exemplos de veículos robóticos para missões espaciais 
 
 
 
 

 

Imagem 2: Vista geral do ExoMars rover da ESA (Agência Espacial Europeia) 

Fonte: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/ 
Exploration/ExoMars/ExoMars_2022_rover 
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Imagem 3: Vista geral do Mars Curiosity Rover da NASA 

Fonte: https://mars.nasa.gov/msl/mission/overview/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 4: Recursos do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia sobre 
designs Fonte: EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/design-basics) 
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Imagem 5: Pequeno vídeo informativo do Instituto da Propriedade Intelectual da União 
Europeia sobre designs e como registá-los 

Fonte: EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs) 
 
 

1.2.3 Casos de estudo 
No plano de aula que acompanha este módulo, o principal caso em que os alunos trabalham 
é, em primeiro lugar, tentar conceber um carrinho de brincar com recurso a uma ferramenta 
de software CAD 3D (Autodesk Tinkercad https://www.tinkercad.com/) e, em seguida, 
explorar como podem registar os seus designs através do serviço de registo rápido do 
Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (em 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-route-to-registration) . 

 
Um caso de estudo de seguimento poderia ser para os alunos pesquisarem designs já 
registados.  Podem estar livres para escolher a pesquisa de designs que estejam 
relacionados com objetos ou produtos que mais lhes interessem.  Para tal, podem aceder a 
portais de pesquisa online dedicados, como o do Instituto da Propriedade Intelectual da 
União Europeia https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd- search-availability 
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1.3 Avaliação de conhecimentos 
A seguinte lista de perguntas pode ser utilizada 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 é um bem comercial valioso das empresas [Verdadeiro] [Falso] 

 
Questão 4: 
Um design não pode ser vendido ou comprado por uma empresa/criador [Verdadeiro] [Falso] 

 
Questão 5: 
Uma bandeira nacional pode ser um design registado [Verdadeiro] [Falso] 

 
Questão 6: 
Um design registado nunca expira [Verdadeiro] [Falso] 

 
Questão 7: 
Na Europa, um design deve preencher os seguintes requisitos para ser 
registado: [Novidade] [Caráter individual] [Todos os anteriores] 

 
Questão 8: 
Um design pode ser livremente utilizado por uma empresa/indivíduo/organização que não o 
criador/proprietário [Verdadeiro] [Falso] 

 
Questão 9: 
Os designs não podem fornecer uma vantagem competitiva ao produto de uma empresa 
[Verdadeiro] [Falso]  

 
Questão 10: 
Um design ofensivo ou uma mensagem racista podem ser designs registados [Verdadeiro] 
[Falso] 

 
 

1.4 Avaliação de Competências 
Um exercício ou trabalho de casa que promove a resolução de problemas e o pensamento 
crítico relacionado com o conceito de designs pode ser o seguinte: os alunos imaginam uma 
colónia extraterrestre do futuro com edifícios residenciais e públicos, veículos, etc.  
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Podem esboçá-la num desenho ou pesquisar na Internet para encontrar visualizações 
relevantes. A sua tarefa é também a de identificar ou propor quais dos objetos 
representados podem ser designs registados. 

 
 

1.5 Referências ou recursos adicionais 
 

World Intellectual Property Organization 
(WIPO) https://www.wipo.int/about-ip/en/ 
https://www.wipo.int/designs/en/ 

 

European Union Intellectual Property Office (EUIPO) 
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/ 

 

NASA’s Mars Curiosity Rover 
https://mars.nasa.gov/msl/mission/overview/ 

 

ESA’s ExoMars rover 
https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ 
ExoMars/ExoMars_2022_rover 


