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1. Design 
 

1.1 Resultados de Aprendizagem 
Com este módulo, os alunos irão aprender sobre os direitos de design na impressão 3D e os 

princípios básicos da legislação do design; para esse fim, irão aprender que propriedades de um 

objeto constituem partes de um desenho e porque é que estas podem ser protegidas ao abrigo dos 

princípios e leis da Propriedade Intelectual.     

 

 
Depois de completar este módulo, vai ser capaz de: 
 

§ Compreender em que condições um design se qualifica para o registo   

§ Compreender quando e porque é que um design deve ser registado   

§ Compreender quando um design ou características de design podem ser (parcial ou totalmente) 

partilhados/copiados de forma correta 

 

Tempo estimado: 2 horas 
 

1.2 Conteúdo principal 
Por favor, indique aqui o seu conteúdo. Inclua definições, explicações, exemplos práticos e casos de 
estudo/sucesso. O conteúdo principal (não todo o documento!!!) deve ser de cerca de 10 páginas A4. 
 

1.2.1 Termos e Definições 
 
Design  

• É o aspeto estético/ornamental de um objeto: a sua forma (distinta), os seus padrões e 

cores, a sua embalagem (quando apropriado). 

CAD 

• É um desenho assistido por computador, um ficheiro digital que se pode imprimir num 

objeto físico com recurso a uma impressora 3D.  

Legislação do design 

• São leis que protegem a aparência estética/ornamental de um objeto.  

"Design", tal como definido na União Europeia 

• «A aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas 

características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais 
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do próprio produto e/ou da sua ornamentação». / «Os desenhos ou modelos definem a 

aparência dos produtos» (EUIPO, 2021) 

 

 

Proteção Registada 

• É quando regista o seu desenho ou modelo no Instituto da Propriedade Intelectual da 

União Europeia (EUIPO) para assegurar a sua proteção legal antes de o comercializar.   

Proteção não registada 

• É a proteção de que depende para os desenhos e modelos comercializados que não 

tenha registado oficialmente. 

Divulgação 

• É o ato de colocar um desenho à disposição do público.  

Desenho ou modelo comunitário registado (RCD) 

• É um desenho ou modelo registado na EUIPO ou na Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI); como tal, está protegido contra utilização, reprodução ou 

comercialização não autorizadas: o seu proprietário tem os direitos exclusivos para todos 

os acima referidos, mesmo antes da divulgação.  

Desenho ou modelo comunitário não registado (UCD)  

• É qualquer desenho ou modelo original que, se copiado sem autorização em toda a União 

Europeia para produzir um objeto, se qualifica para proteção. 

Critérios para registo do desenho ou modelo 

• São os critérios com base nos quais um desenho ou modelo é qualificado para registo e 

proteção (isto é, aparência de um produto, qualquer artigo industrial ou artesanal, 

símbolos, caracteres tipográficos, partes de produtos, etc.) 

 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 

Os direitos de propriedade intelectual (PI) protegem as obras novas e o seu caráter individual 

e determinam os direitos de utilização, reprodução e distribuição que derivam da propriedade. 

Existem leis específicas para proteger esses direitos e, em toda a União Europeia, diretivas 

precisas delimitam as implicações da PI em produtos que são disponibilizados ao público, com 

base em quatro conceitos: direitos de autor, design, modelo e marca registada.  O presente 

documento irá discutir a proteção do desenho ou modelo. 
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O desenho de um objeto refere-se à sua aparência estética e ornamental, incluindo a sua 

aparência e forma, os seus padrões, as suas cores e - quando apropriado - a sua embalagem. Para 

cobrir todos estes fundamentos, a União Europeia define o desenho ou modelo como «A aparência 

da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das características, nomeadamente, das linhas, 

contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação», 

alargando assim a sua definição mais simples: «Os desenhos ou modelos definem a aparência dos 

produtos» (EUIPO, 2021a).  Subsequentemente, as leis do design protegem a aparência acima 

referida com todas as suas características distintivas e inovadoras.  

Para assegurar a máxima proteção de um desenho ou modelo, um indivíduo ou uma empresa 

pode registar este desenho ou modelo no Instituto Europeu da Propriedade Intelectual (EUIPO) ou 

na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), seguindo procedimentos específicos. 

Se o desenho ou modelo se enquadrar nos critérios de registo, se for novo e possuir caráter 

individual, e se estiver correta e rigorosamente representado no pedido (em imagens, gráficos, 

etc.), então o registo é aprovado (EUIPO, 2021c). Após o registo, o desenho ou modelo torna-se 

Desenho ou modelo comunitário registado (RCD) e está totalmente protegido contra qualquer 

utilização não autorizada considerada como infratora dos direitos de PI.   

Os indivíduos e as empresas têm a opção de não registar o seu desenho. O desenho ou 

modelo comunitário não registado pode ser divulgado ao público. A isto chama-se "divulgação": 

após a divulgação, um desenho ou modelo tem direito a uma proteção (parcial) de 3 anos no 

território da União Europeia contra o uso não autorizado que conduza à produção de um objeto 

tangível (EUIPO, 2021b). A infração não é reconhecida se um objeto tangível não for produzido. 

No entanto, tanto os RCD como os UCD excluem a proteção de certas características como por 

exemplo: "partes não visíveis, função técnica, interligações, e coisas contra a ordem pública e a 

moral" (Thursby, 2016, p.125). Além disso, tanto os RCDs como os UCDs são protegidos durante 

um período de tempo limitado: Os RCDs "são inicialmente válidos por cinco anos a partir da data 

de apresentação e podem ser renovadas em blocos de cinco anos até um máximo de 25 anos"; os 

UCDs "beneficiam de proteção por um período de três anos a partir da data em que o desenho ou 

modelo foi disponibilizado ao público pela primeira vez no território da União Europeia" e, após 

estes três anos, "a proteção não pode ser prolongada" (EUIPO, 2021b).     
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Tal como no caso dos direitos de autor, podem aplicar-se certas exceções ao examinar toda a 

gama de direitos protegidos em RCDs e UCDs, respetivamente, com base na Convenção de Berna 

sobre direitos de PI (1971). Neste contexto, não há infração quando um desenho ou modelo é 

copiado em privado por razões não comerciais (por exemplo, entretenimento pessoal), quando 

um desenho ou modelo é utilizado para fins experimentais, ou quando um desenho ou modelo é 

utilizado para fins educativos, revisões, etc. (Convenção de Berna, 1971). De um modo geral, as 

leis de PI protegem eficazmente o trabalho original contra infrações. No entanto, as 

particularidades da impressão 3D deixam espaço para perguntas sem resposta que precisam de 

ser tratadas no futuro (Malaty & Rostama, 2021).  As leis de PI ainda apresentam lacunas e 

limitações quando se trata de casos complexos, colaborações multilaterais (por exemplo, o 

designer e as pessoas que modelam digitalmente um produto), propriedade de impressoras 3D, 

partilha online, etc. É crucial lembrar que a PI assenta em grande parte em práticas comerciais 

justas e as leis de PI procuram promover a transparência e o respeito.  

 

 
 

1.2.3 Exemplos práticos 
"Quase qualquer artigo industrial ou artesanal pode ser elegível para proteção de desenhos ou 
modelos (exceto para programas de computador):   

• Embalagem de produtos 
• Um produto/ conjunto de produtos 
• Produtos compósitos 
• Partes e produtos 
• Logotipos 
• Ícones de computadores 
• Tipografias 
• Desenhos gráficos 
• “Get-ups” 
• Ornamentação 
• Web design  
• Mapas” (EUIPO, 2021c)  
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1.2.4 Casos de estudo 
 
Caso Magmatic vs. PMS 

 Conhecido como o caso Trunki, tratava-se de uma disputa legal entre as duas empresas por 

causa de uma mala de viagem para crianças:  

https://www.beckgreener.com/case-closed-supreme-court%E2%80%99s-last-word-trunki-design-

dispute-and-what-it-means-design-applicants 

Neste caso, a Magmatic acusou a PMS de infringir o seu registo de design ao comercializar 

uma mala para crianças chamada Kiddee Case (Morgan, 2016). Os procedimentos do tribunal e a 

decisão final destacaram o facto de as ideias não estarem protegidas per se e de as representações 

da aparência de um artigo no seu pedido/registo determinarem efetivamente quais os detalhes que 

são protegidos (Morgan, 2016). 

 

Shnuggle vs. Munchkin 

https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/shnuggle-munchkin 

 Neste caso, a banheira de bebé RCD da Shnuggle foi considerada como não tendo sido 

infringido por Munchkin, uma vez que este último tinha introduzido no mercado um produto com 

características significativamente distintivas.   

 

 

1.3 Avaliação de Conhecimentos 
Avaliação em forma de questionário com base no conteúdo principal. Por favor, marque a resposta 
correta a negrito quando necessário. Inclua 10 perguntas para o seu módulo. Aumente gradualmente 
o nível de dificuldade. 
 
Pergunta 1 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso): O que é o design? 

[os materiais utilizados para criar um objeto 1] [a aparência de um objeto 2] [a comercialização de 

um objeto 3] 

 

Pergunta 2 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso): O que é a proteção registada? 

[o registo oficial de um desenho ou modelo 1] [as leis que protegem os desenhos ou modelos 2] 

[a divulgação de um desenho ou modelo 3] 

 

Pergunta 3 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso): Quem tem o direito de comercializar um desenho 

ou modelo comunitário registado? 

[o seu proprietário 1] [a EUIPO 2] [qualquer pessoa que o possa reproduzir 3] 
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Pergunta 4 (múltiplas respostas corretas): O que se qualifica como infração para desenhos e 

modelos comunitários não registados? 

[produzir um objeto a partir do desenho de outra pessoa 1] [distribuir um objeto feito a partir 
de um desenho original 2] [reproduzir um desenho na privacidade da sua casa por diversão 3] 

[reproduzir um desenho para fins didáticos 4] 

 

Pergunta 5 (múltiplas respostas corretas): Que características de um produto se qualificam para o 

registo de um design? 

[a sua aparência 1] [os materiais utilizados para o criar 2] [as suas dimensões 3] [qualquer artigo 
industrial ou artesanal relacionado com a sua aparência 4] 
 

Pergunta 6 (múltiplas respostas corretas): Quando é ilegal para si usar o modelo comunitário 

registado de outra pessoa? 

[nunca 1] [quando obtém o consentimento do seu proprietário 2] [antes da sua divulgação 3] [após 
a sua divulgação 4] 
 

Pergunta 7 (múltiplas respostas corretas): Onde se pode solicitar o registo de um desenho ou modelo 

comunitário?  

[no Ministério da Proteção do Cidadão do seu país 1] [num tribunal de justiça 2] [na EUIPO 3] [na 
OMPI 4] 
 
Pergunta 8 (correspondência): Fazer corresponder os termos com as suas definições. 

 

Termo 1 Design: A aparência estética/ornamental de um objeto. 

Termo 2 Proteção Registada: A proteção legal que assegura para o seu desenho ou modelo quando 

o regista oficialmente junto da EUIPO. 

Termo 3 Desenho ou modelo comunitário registado: Um desenho ou modelo oficialmente registado 

que é protegido contra utilização/ reprodução/distribuição não autorizada. 

Termo 4 Desenho ou modelo comunitário não registado: Um desenho ou modelo original que as leis 

europeias o impedem de utilizar para criar um objeto sem a permissão do proprietário. 

Termo 5 Divulgação: O ato de colocar um desenho à disposição do público. 

 
Pergunta 9 (correspondência): Fazer corresponder os conceitos com as suas explicações. 

 

Conceito 1 Comercialização: Marketing de um produto 

Conceito 2 Propriedade: Possuir um design  
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Conceito 3 Novidade: Originalidade 

Conceito 4 Caráter individual: Uma impressão distinta em comparação com outros designs 

Conceito 5 PI: a definição e proteção de inovações e criações 

 

Pergunta 10 (correspondência): Fazer corresponder os problemas com as suas soluções. 

 

Problema 1 Quero comercializar um produto baseado no design de outra pessoa: Peça a permissão 

do proprietário. 

Problema 2 Quero proteger o meu design original de contrafações, mas ainda não estou em 

condições de comercializar um produto: Pode registar o seu desenho ou modelo e assegurar a sua 

total proteção. 

Problema 3: Quero incorporar o RCD de outra pessoa num produto que estou a fabricar: Peça o seu 

consentimento. 

Problema 4 Possuo um UCD; acabo de divulgar este UCD e pergunto-me se existe uma forma de 

obter proteção total para o mesmo: Sim, o ano após a divulgação é considerado um “período de 

carência”, durante o qual pode registar o seu desenho ou modelo para obter proteção total. 

Problema 5 Sou proprietário de uma UCD que outra pessoa utilizou para comercializar um produto 

um ano após a sua divulgação. Tenho direito a alguma proteção? Sim: Dentro do território da União 

Europeia, a sua UCD revelada está protegida durante três anos.  

 

 

1.4 Avaliação de Competências 
 

Designe um exercício que promova a resolução de problemas e o pensamento crítico relacionado 
com a implementação efetiva da Propriedade Intelectual nos domínios STEAM. 
 
1) Navegar na Internet e encontrar cinco (5) RCDs e cinco (5) UCDs. 

2) Listar direitos de proteção para cada categoria.   

3) Discutir as possíveis utilizações legais de cada categoria. 

 
 

2. Referências 
 
Por favor, utilize a Norma APA para escrever as suas referências. 
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