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1. Marcas Registadas na Engenharia 
Ambiental 

 

1.1 Informações gerais 
Neste Módulo os estudantes vão explorar o tópico dos direitos de marca, e definir o que são as Marcas 
Registadas no tópico da Engenharia Ambiental, aprendendo a tomar medidas contra alguém que viole 
os seus direitos de PI. Os estudantes irão aprender sobre a importância das marcas registadas para 
as empresas de engenharia. Vão começar esta lição revendo os principais direitos de propriedade 
intelectual, tais como direitos de autor, patentes e marcas registadas. 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
O plano de aula seguinte vai envolver estudantes para aprenderem sobre o registo de marcas, sobre 
as formas de proteger a sua marca registada de terceiros sem autorização e de impedir que outros 
utilizem uma marca que seja semelhante à sua com bens ou serviços relacionados.  
 

1.1.2 Objetivos de Aprendizagem  
 

O plano de aula seguinte tem o objetivo de ensinar a compreensão prática do que são marcas 
registadas e de que forma ou tipo parecem, bem como compreender a sua importância. A proteção da 
propriedade intelectual significa a proteção da criatividade.   
Como resultado desta lição, os alunos serão capazes de: 
� Distinguir marcas registadas de direitos de autor e patentes 
� Enumerar quatro tipos de marcas registadas e exemplos de cada uma 

Os estudantes serão capazes de: 

• Aprender sobre a relação entre Marcas na Engenharia e Propriedade Intelectual 
• Conhecer os benefícios do registo de Marcas 

 
1.1.3 Relação com o programa curricular 

 
O plano de aula seguinte está ligado aos tópicos STEAM, especificamente com Engenharia Ambiental, 
relacionando-se com o Registo de Marca. Este plano de aula motivará o sucesso dos alunos nas 
disciplinas STEM, informática e outros campos de estudo, tais como inovação e empreendedorismo. 
 

1.1.4 Duração 
 
O plano de aula seguinte pode durar cerca de 1 hora numa sala de aula de cerca de 25 a 30 alunos. 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
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o Ligação à Internet 
o Vídeos no Youtube https://www.youtube.com/watch?v=HsTi3vD_Usw  

 

1.2 Instruções passo-a-passo 
 
O plano de aula foi criado para ensinar aos estudantes o que pode ser protegido como uma Marca 
Registada.   
 
Atividade 1  
O professor vai explicar o contexto para que os alunos se familiarizem com o tema tratado, 
apresentando o material teórico sobre o tema que inclui definições de conceitos, conhecimentos 
teóricos e outras informações prévias contextuais. Os alunos podem fazer perguntas e obter qualquer 
esclarecimento do seu professor antes de iniciarem o exercício. Serão debatidos vídeos apresentados 
a partir do Youtube, no link https://www.youtube.com/watch?v=R9ZofCkpSTI, compreendendo o 
conceito de marca registada. 
O professor irá discutir numa perspetiva geral o que são marcas registadas, como o INPI examina um 
pedido, e como conduzir a nossa própria pesquisa de marcas registadas. Em muitos casos, as 
empresas adiam o registo do nome da sua empresa como marca durante alguns anos, e também 
ignoraram a procura de proteção para outros nomes de marcas que possam ter adotado para os 
produtos ou serviços que fornecem. Isto pode significar que, tendo gasto tempo e dinheiro significativos 
com a marca e o marketing, podemos descobrir que outra empresa já registou o nome da empresa ou 
de marcas como marca registada. Esta assegura a sua marca de práticas desleais, tais como a 
utilização de marcas enganosamente semelhantes por qualquer terceira pessoa, que poderiam causar 
confusão entre os consumidores. O registo de uma marca proporciona proteção legal contra essas 
práticas desleais; melhora também a possibilidade de recuperar os danos e pode também ser objeto 
de ação judicial contra a violação do direito de marca. 
 
Execução: numa sala com acesso à internet, propondo um vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=HsTi3vD_Usw,. O professor irá convidar os alunos a criar os seus 
novos designs e a apresentar o seu produto a ser registado.  
 
Atividade 2 - Não me copiem Direitos de autor, Patentes e Marcas  
Os estudantes devem ter uma compreensão dos três tipos mais comuns de leis de propriedade 
intelectual. Irão iniciar uma breve revisão de cada tipo de lei (patentes, direitos de autor e marcas 
registadas) e como estão a ser desafiadas no século XXI. O professor convidará os alunos a trabalhar 
com um parceiro para criar uma apresentação Flipgrid abordando um caso de violação de marca 
registada. Deve instruir os alunos a debaterem todos os aspetos da proteção de marcas registadas: 
num pequeno grupo, os alunos trabalharão em conjunto para investigar um caso em que tenha havido 
violação de marca registada.   

• Qual foi o item protegido?  
• Quem violou a proteção e como?  
• Que ações foram tomadas como resultado?  

Os estudantes devem realizar uma apresentação de 5-8 minutos, seguindo-se as apresentações de 
todos os grupos. Devem incluir as diferenças entre patentes, marcas registadas e direitos de autor.   
 
Atividade 3 - Caso de estudo sobre a The One Health Company  
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Debates sobre o fundador da The One Health Company em Filadélfia, Lewis – juntamente com uma 

equipa de investigadores, veterinários e cientistas — desenvolveu ensaios clínicos humanos em 

animais que levam ao avanço de medicamentos importantes para o tratamento de doenças em 

pessoas... E tem mantido esses animais vivos e animados. A One Health Company é uma empresa 

de impacto social que está a revolucionar os testes em animais. [A Food and Drug Administration 

(FDA) exige que todos os produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e diagnósticos humanos 

sejam testados em animais antes dos ensaios em humanos]. Os testes em animais são uma indústria 

bastante tabu que não tem visto muita inovação nos últimos 100 anos. O método atual de testes em 

animais é pegar num animal saudável, dar-lhe uma doença, testar nele, e depois matá-lo no final. 

Porque é que estamos a criar doenças quando já temos tanta doença natural na população de 

animais de estimação? (Fonte - https://globalyouth.wharton.upenn.edu/articles/former-olympian-

benjamin-lewis-revolutionizes-animal-testing/.)  

 
Despertar interesse. Mostrar o caso de estudo sobre Ética na Engenharia, através da leitura 
do caso sobre direito de PI. Os professores dão 10 minutos para que os alunos debatam o 
caso.  
Através desta atividade, os participantes seguirão a apresentação do caso, os alunos vão 
levantar os argumentos prós e contras, encontrando vantagens e desvantagens da Ética na 
Engenharia. 

 
Discussão: Que fatores contribuem para a confusão? A prática atual de adoecer os animais, 
testando-os e depois mantando-os parece pouco ética. Mas será? O que pensam sobre as 
compensações inerentes à prova da segurança e eficácia dos fármacos? Tenham uma 
discussão em torno dos benefícios e desvantagens deste tipo de abordagem, que tem sido há 
muito o padrão da indústria. 
 
 

1.2.1 Introdução ou orientação 
 
Nesta fase, o professor apresentar aos alunos o tema a estudar ou investigar. Neste caso, os alunos 

irão apresentar os benefícios do registo de marcas.  

O papel do professor nesta fase é encorajar os alunos a expressar ideias, conhecimentos prévios e 
perguntas sobre o tema, promovendo ao mesmo tempo a interação e a comunicação entre eles. 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
 
Nesta fase, o professor pode responder a potenciais perguntas ou esclarecer quaisquer dúvidas.     
Pode ainda perguntar aos alunos que tipos de marcas registadas podem ser as mais fáceis de proteger. 
Salientar que as marcas fantasiosas ou arbitrárias são muito fortes, enquanto que as marcas 
descritivas são menos. Isto porque é mais fácil para o proprietário reivindicar direitos exclusivos de 
marcas registadas para um termo que é muito distinto e único.  
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1.2.3 Investigação 

 
Nesta fase, o professor convida os alunos a responder a perguntas antes de iniciar o exercício principal: 

• O que é uma marca registada? 
• Em que é que diferente dos direitos de autor ou de uma patente? 
• Porque é que as marcas registadas são importantes? 

Os alunos devem ser encorajados a expressar os seus pontos de vista e as suas opiniões. 
 

1.2.4 Conclusão 
 
Na fase de conclusão, os principais pontos, respostas, resultados e passos são resumidos. Nesta fase, 
os alunos podem discutir, comunicar e refletir para encerrar os tópicos-chave abordados no plano de 
aula. Os alunos devem ser encorajados a expressar os seus pontos de vista e as suas opiniões. 
O professor conclui a lição revisitando e revendo os resultados afixados. Pergunta se os estudantes 
têm alguma questão, e agradece-lhes pela sua participação.   
 
 

1.3 Questões-chave para testar conhecimentos 
Um pequeno questionário de cerca de 4 questões-chave, que pode ser utilizado para verificar a 
aquisição de conhecimentos por parte dos alunos. As respostas corretas podem ser marcadas a 
negrito. 
 
Questão 1: Marcas como a Coca Cola, HP, Canon, Nike e Adidas servem como indicação de origem 
dos produtos, bem como uma indicação de qualidade. 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 2: O registo de uma marca no estrangeiro proporciona também a oportunidade de licenciar a 
marca a terceiros ou pode ser a base para a estratégia de franchising ou de merchandising de uma 
empresa. 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 3: Marcas são palavras comuns utilizadas de uma forma única que não têm qualquer relação 
com o produto. (APPLE® e SUN® para computadores, AMAZON® e YAHOO!® para sites da Internet) 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 4: As marcas nominativas são palavras que tinham significado antes de serem marcas 
registadas, 
STARBUCKS®, POLAROID® 
Verdadeiro / Falso 
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2. Recursos adicionais 
2.1 Leitura adicional 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HsTi3vD_Usw 
https://www.youtube.com/watch?v=QJheM-nIQD0 
 
 

2.2 Apêndice 
Anexar ou incluir aqui quaisquer itens adicionais, tais como fichas de trabalho dos alunos, ou 
folhetos que acompanhem este plano de aula 
 

Referências 
https://www.uspto.gov/trademarks/basics/trademark-patent-copyright 

https://www.commonsense.org/education/lesson-plans/protecting-your-work-copyrights-vs-patents-vs-

trademarks 

https://www.researchgate.net/publication/265112584_Case_Study_Trademark_Infringement_Issues 

https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/40866/mod_resource/content/1/Case_studies_for_u

se_with_IP_Teaching_Kit_en.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=R9ZofCkpSTI 

https://www.youtube.com/watch?v=HsTi3vD_Usw 

https://www.elephango.com/index.cfm/pg/k12learning/lcid/13262/What_Is_Trademark? 

https://www.youtube.com/watch?v=QJheM-nIQD0 

https://globalyouth.wharton.upenn.edu/articles/former-olympian-benjamin-lewis-revolutionizes-animal-

testing/ 

 

 


