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1. Direitos de autor na engenharia 
ambiental 

 

1.1 Informação geral 
As ideias ou conceitos de design não estão protegidos por direitos de autor, mas a expressão dessas 
ideias ou conceitos pode ser protegida. O/a engenheiro/a que expressa a ideia ou o conceito na forma 
de planos ou desenhos pode obter proteção dos direitos de autor. Quando uma obra é concluída, é 
automaticamente protegida pelos direitos de autor do direito comum. 
É por este motivo que ensinar mais sobre direitos de autor pode ajudar os alunos a 
compreenderem como podem proteger a sua propriedade intelectual. 
 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
O seguinte plano de aulas, chamado «Direitos de autor na área da engenharia do ambiente» 
é um exercício que se destina a melhorar o conhecimento geral dos alunos sobre os direitos 
de autor, sensibilizando-os para o assunto.  
Os engenheiros devem ver os seus planos e desenhos para protegerem esta propriedade 
intelectual e devem estabelecer procedimentos internos para defender a firma contra 
alegações de violações de direitos de autor da parte de outros engenheiros. Os direitos de 
autor podem proteger a obra de um/a engenheiro/a, mas devem seguir-se procedimentos 
adequados para manter a titularidade e garantir a conformidade com a legislação relativa aos 
direitos de autor. 
 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem — A propriedade intelectual em tópicos STEAM 
 

Os alunos irão: 
 

• compreender o que é a legislação relativa aos direitos de autor na área da engenharia 
do ambiente, 

• aprender sobre a importância da legislação relativa aos direitos de autor na engenharia 
do ambiente. 
 
 
 
 
 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
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O seguinte plano de aulas está relacionado com a disciplina da engenharia do ambiente na 
CTEAM, relacionando-se, mais especificamente, com a importância dos direitos de autor na 
engenharia do ambiente. 
 

1.1.4 Duração 
 

Uma hora com uma turma de 25-30 alunos. 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
 
Para o plano de aulas seguinte, é necessário o seguinte material: 

• Vídeos do YouTube Careers in Environmental Engineering («Carreiras na engenharia do 
ambiente»), https://www.youtube.com/watch?v=FzWkp3op-2g; What are Environmental 
Ethics and Our Moral Responsibilities («O que é a ética ambiental e quais são as nossas 
responsabilidades morais»),  https://www.youtube.com/watch?v=afNRimFNWyw; What do 
Environmental Engineers do («O que fazem os engenheiros do ambiente»), 
https://www.youtube.com/watch?v=MUT8zya53Vg; 

• Computador com acesso à Internet. 
 
 

1.2 Instruções passo a passo 
 

Atividade 1: 
• Execução — Numa sala de aula com acesso à Internet, proponha o vídeo What do 

Environmental Engineers do («O que fazem os engenheiros do ambiente»), 
(https://www.youtube.com/watch?v=MUT8zya53Vg) e debata o impacto das carreiras 
na engenharia do ambiente. A engenharia do ambiente abrange muitas disciplinas, mas 
é geralmente dividida em algumas subáreas: matemática, física, química, juntamente 
com a compreensão das ciências do ambiente, tais como a biologia, química da água, 
hidrologia e ciências da atmosfera. 
O/a professor/a apresentará definições e convidará os alunos a obterem informação; 
os alunos podem encontrar exemplos práticos sobre os tipos de problemas que os 
engenheiros do ambiente resolvem;  
 
Atividade 2: 
 

• Aumentar o interesse — Mostre o estudo de caso sobre a ética da engenharia, lendo 
o caso em Copyright Concerns. Os professores dão 10 minutos aos alunos para lerem 
o material.  
Através desta atividade, os participantes irão seguir a apresentação do caso, os alunos 
irão refletir em argumentos a favor e contra, encontrando as vantagens e as 
desvantagens da ética da engenharia. 
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Discussão — Que fatores contribuem para a confusão? Diálogo e formulação de 
conclusões. Defende-se que a formação em ética do ambiente deve ser considerada 
uma competência fundamental, ensinada em todos os programas de engenharia.  
 

• Pensamento crítico — A função do/a professor/a nesta fase é encorajar os alunos a 
expressarem ideias sobre a ideia: A ética da engenharia está grandemente relacionada 
com o profissionalismo e a responsabilidade relativos à competência técnica e não com 
questões sociais e ambientais mais amplas.  
 

 
1.2.1 Introdução ou orientação 

Nesta fase, o tema a estudar ou investigar é apresentado aos alunos pelo/a professor/a. Neste 
caso, o tema são os direitos de autor. A função do/a professor/a nesta fase é encorajar os 
alunos a expressarem ideias, conhecimento prévio e perguntas sobre o tema, promovendo a 
interação e a comunicação entre eles. 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
Nesta fase, o/a professor/a pode responder a potenciais perguntas ou clarificar quaisquer dúvidas, 
apresentando o material teórico sobre o tema, o qual inclui definições de conceitos, conhecimento 
teórico e outros pré-requisitos da informação de base. Os alunos podem fazer perguntas e obter 
clarificações do/a professor/a antes de iniciarem o exercício. Irão debater os vídeos do YouTube 
apresentados na ligação https://www.youtube.com/watch?v=MUT8zya53Vg, analisando o 
impacto das carreiras na engenharia do ambiente. 
 

1.2.3 Investigação 
Nesta fase da investigação, os alunos irão debater o caso de ética da engenharia sobre preocupações 
com direitos de autor. 
Propõe-se o seguinte estudo de caso de acompanhamento: 
 
SC PRO IT é uma grande empresa que vende computadores, componentes informáticos e software. 
Dan foi contratado como engenheiro de software júnior na SC PRO IT. O seu primeiro projeto foi apoiar 
a escrita do código do novo controlador para discos rígidos da SC PRO IT. Anteriormente, trabalhou 
num sistema semelhante, ao estagiar numa startup, e escreveu um código que aumentou grandemente 
o desempenho do seu produto. Frequentemente, Dan utiliza o mesmo código no produto da SC PRO 
IT e não pensa em dizer a ninguém que utilizou o código do seu último emprego. O seu gestor está 
radiante com as rápidas melhorias que este código traz ao produto. 
Antes do produto ser lançado, tem de passar por um longo processo de revisão para garantia da 
qualidade, com uma duração de quatro meses. Durante a revisão do produto, descobriu-se que o 
código que Dan desenvolveu tinha sido protegido por direitos de autor pela startup na qual tinha 
trabalhado anteriormente. Embora Dan tenha desenvolvido o código, a sua empresa anterior ainda 
detinha os direitos de propriedade intelectual sobre ele. 
Quando o seu gestor informou Dan sobre o problema, Dan admitiu que não se apercebeu que estava 
a cometer um erro, porque não estava familiarizado com a legislação relativa aos direitos de autor. Dan 
continua e explica que a startup para a qual trabalhou fechou atividade e não sabe se a SC PRO IT 
poderia contactar o/a titular dos direitos de autor. Se a SC PRO IT não puder utilizar o código de Dan, 
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então, terá de rescrever todo o código do produto, atrasando o seu lançamento em vários meses. O 
que devem fazer? 
(Fonte: Copyright Concerns — Markkula Center for Applied Ethics (scu.edu)) 
 
Os alunos dialogam e formulam conclusões. 
 
 

1.2.4 Conclusão 
Na fase de conclusão resumem-se os pontos, respostas, resultados e passos principais. Nesta 
fase pode recorrer à discussão, à comunicação e à reflexão para recapitular os temas 
principais abordados no plano de aulas. 
 
 

1.3 Questões-chave para avaliar conhecimentos 
Um pequeno questionário com sete perguntas principais, que pode ser utilizado para verificar 
a aquisição de conhecimentos dos alunos. As respostas certas podem ser marcadas a negrito. 
 
Questionário — Marque a resposta correta a negrito se necessário. Inclua 10 perguntas 
sobre o seu módulo. Aumente o nível de dificuldade gradualmente. 
 
Pergunta 1 — A política de direitos de autor é um meio de proteção dos direitos dos autores 
relativamente à partilha, disseminação e maximização da influência dos seus trabalhos de 
investigação.  [Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 2 — A legislação relativa aos direitos de autor fornece procedimentos que não 
permitem que o/a titular dos direitos de autor aumente a proteção. [Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 3 — A aplicação de conhecimentos e conceitos de ciências e engenharia preserva 
e restaura o nosso ambiente natural e resolve problemas ambientais. [Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 4 — Os engenheiros do ambiente encontram soluções para os maiores problemas 
do mundo. [Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 5 — A ética ambiental aplica o pensamento moral ao mundo natural e à relação 
entre os seres humanos e a Terra. [Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 6 — O clima, a meteorologia e os recursos naturais afetam a sobrevivência dos 
seres humanos e a atividade económica. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 7 — Os direitos de autor podem proteger a obra de um/a engenheiro/a. 
[Verdadeiro] [Falso] 
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