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1. Direitos de autor na engenharia 
ambiental 

 

1.1 Resultados da aprendizagem 
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. 
Uma licença é apenas uma concessão de autorização da parte do/a titular dos direitos da obra para 
outra entidade. Estes acordos permitem ao/à engenheiro/a reter a titularidade dos direitos de autor e 
podem oferecer ao/à titular a capacidade de modificar e utilizar a obra em projetos futuros. 
 
Após concluir este módulo, será capaz de: 

§ 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. 
 

 
Duração estimada: Uma hora com uma turma de 25-30 alunos. 
 

1.2 Conteúdo principal 
 

1.2.1 Termos e definições 
 

 
A legislação relativa aos direitos de autor: protege a expressão original na área da engenharia do 
ambiente. O objetivo da legislação relativa aos direitos de autor é impedir que outras pessoas copiem 
ou adaptem o seu trabalho. A legislação relativa aos direitos de autor fornece procedimentos que 
permitem que o/a titular dos direitos de autor aumente a proteção, por exemplo, na categoria de «obras 
de arquitetura», a qual pode incluir planos de engenharia e desenhos. a obra também tem de ser 
«original», definida como «criada independentemente pelo/a autor/a», e possuir «um grau mínimo de 
criatividade». 
Os proprietários exigem cada vez mais que os engenheiros não retenham a titularidade absoluta sobre 
a obra. Frequentemente, é possível responder às necessidades do proprietário se o engenheiro lhe 
emitir uma licença não exclusiva. O acordo pode exigir que o proprietário indemnize o engenheiro por 
reclamações ou prejuízos decorrentes da negligência do proprietário ao modificar a obra. 
O/a titular dos direitos de autor de planos de engenharia desfruta de três direitos fundamentais:  
1) O direito de reproduzir os planos;  
2) O direito de realizar obras derivadas com base nos planos;  
3) O direito de construir a estrutura representada nos planos.  
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O/a titular dos direitos de autor também desfruta do direito de impedir que outras pessoas exerçam 
esses direitos. 
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. 
O/a engenheiro/a deve decidir se a proteção dos direitos de autor deve incluir objetos que não incluam 
objetos de construção, tais como dispositivos mecânicos e componentes eletrónicos. 
 
 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 

 
Em linha com a Diretiva 15 da UE, relativa à duração, a legislação relativa aos direitos de autor da 
Roménia concede um termo geral de 70 anos post mortem e um termo geral de 50 anos na área dos 
direitos relacionados. Os termos da proteção atualmente em vigor serão revistos posteriormente em 
maior detalhe. No entanto, à luz dos vários termos de proteção, é importante distinguir direitos de autor 
de direitos relacionados. 
A legislação relativa aos direitos de autor também refere exceções e limitações ao exercício dos direitos 
de autor, tais como a utilização de obras previamente publicadas, ou a reprodução, distribuição, 
transmissão ou comunicação ao público de uma obra, sem autorização do titular dos direitos, em certos 
casos e desde que certas condições sejam cumpridas (tais como o desprovimento de benefícios 
comerciais ou económicos, diretos ou indiretos, e/ou a atribuição adequada sempre que possível). 
A engenharia é o empreendimento humano máximo, criando soluções para os desafios do mundo e 
projetando produtos que apoiem a nossa qualidade de vida.  
A Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos identificou seis importantes «hábitos 
mentais» da engenharia: criatividade, otimismo, sistemas de pensamento, colaboração, comunicação 
e considerações éticas. Estas seis formas de ver o mundo são essenciais para os cidadãos do século 
XXI. 
O ensino da engenharia torna a engenharia fácil e prática para os alunos de todos os níveis de ensino 
porque:  

• os engenheiros resolvem problemas de forma criativa; 
• os engenheiros fazem a diferença no mundo; 
• a engenharia é essencial para a nossa saúde, felicidade e segurança; 
• os engenheiros podem ajudar a moldar o futuro. 

 
 

1.2.3 Exemplos práticos 
 
Com o rápido crescimento da população, a urbanização e as alterações climáticas, o nosso mundo 
está a enfrentar desafios para poder garantir a prosperidade dos sistemas ambiental e humano. Os 
engenheiros do ambiente encontram soluções para os maiores problemas do mundo.  
A aplicação de conhecimentos e conceitos de ciências e engenharia irão preservar e restaurar o nosso 
ambiente natural e resolver problemas ambientais. Os alunos precisam de exemplos práticos sobre os 
tipos de problemas que os engenheiros do ambiente resolvem, com foco especial nas questões da 
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qualidade do ar e da terra. Os temas relativos à qualidade do ar incluem as fontes de poluição do ar, 
os resultados da má qualidade do ar, incluindo o aquecimento global, a chuva ácida e a poluição do 
ar, bem como formas de reduzir a poluição do ar.  
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.  
Os engenheiros do ambiente trabalham em várias organizações, incluindo em:  

• serviços públicos, companhias de produção de petróleo e gás,  
• empresas de construção,  
• empresas de consultoria,  
• órgãos de administração locais, federais ou internacionais,  
• organizações ambientais sem fins lucrativos.  

 
Os engenheiros do ambiente aprendem sobre como os contaminantes se movem através de vários 
ecossistemas, como projetar para a sustentabilidade e a importância da avaliação do ciclo de vida.  
Os engenheiros do ambiente adquirem experiência em como projetar sistemas de tratamento de água 
e águas residuais, como reduzir a poluição do ar e como recuperar locais afetados por materiais 
perigosos. 
A ética ambiental assenta na compreensão científica, trazendo valores humanos, princípios morais e 
uma melhor tomada de decisões para o debate científico. 
 

1.2.4 Casos de estudo 
 
No plano de aulas que acompanha este módulo, o caso que os alunos irão trabalhar na ética da 
engenharia relaciona-se com as 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, 
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)) 
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Pode ser iniciado um debate com a turma sobre temas, tais como: Como se sentem sobre a 
questão? O que podemos fazer nesta situação?  
 
 

1.3 Avaliação de 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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