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1. Título do Módulo 
 

1.1 Resultados de Aprendizagem 
Neste módulo, vamos aprender o que é o design e quais podem ser os seus usos relacionados com 
matemática, estatística, e big data. Contudo, antes de entrarmos nos conceitos acima mencionados, 
devemos saber o que é um design, bem como outros aspetos fundamentais relacionados com este 
conceito. 
 
Depois de completar este módulo, vai ser capaz de: 

§ Compreender para que é utilizada a proteção legal em designs industriais. 
§ Como a utilização de designs industriais afeta a nossa vida quotidiana, e a sua aplicação na 

matemática. 
§ Quais são as aplicações práticas na Máquina de Turing, as suas muitas modificações e a 

opinião de especialistas sobre este assunto. 
 

 
Tempo estimado: 2 horas 
 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e Definições 

 
Antes de mais, temos de compreender o que é o design industrial para prosseguir com esta discussão. 
Um design industrial é definido no campo da Propriedade Industrial como o aspeto ou decoração de 
um produto ou componente do mesmo, que o distingue esteticamente de outros sem ter em 
consideração nenhuma das suas qualidades técnicas ou funcionais. Este é um termo amplo que inclui 
tanto artigos produzidos em fábrica como artesanais. 
 
Os designs industriais estão normalmente divididos em três tipos de produtos: 

- Objetos tridimensionais, tais como mobiliário, calçado ou a ornamentação acima mencionada. 
- Uma combinação dos acima mencionados, ou seja, uma mistura de objetos tridimensionais 

com ornamentação bidimensional. 
- Estruturas arquitetónicas, cenários, o design específico de uma loja ou restaurante, uma capa 

de livro, um website, ou uma montra de loja, entre outros. 
 
Agora que já explicámos um pouco sobre este tópico, devemos abordar a Classificação Internacional 
para designs industriais. Esta é a Classificação de Locarno. 
 
A Classificação de Locarno, estabelecida pelo Acordo de Locarno (1968), é uma classificação 
internacional utilizada para efeitos de registo de desenhos ou modelos industriais. A edição atual da 
Classificação está publicada na Internet. 
 
O Acordo de Locarno estabeleceu um Comité de Peritos no qual cada país membro está representado 
e habilitou este Comité a fazer alterações ou aditamentos à lista original de classes e subclasses, para 
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estabelecer a lista alfabética e as notas explicativas. São também responsáveis por alterar ou 
completar cada uma das três partes da Classificação. Esta classificação é apenas para fins 
administrativos. No entanto, esta classificação é do nosso interesse, uma vez que o EUIPO, o Instituto 
da Propriedade Intelectual da União Europeia, também é regido por esta classificação. 
 
Por outro lado, também temos de ser claros quanto ao que é um Desenho ou Modelo Comunitário, 
uma vez que também é aplicado em todos os Estados Membros da União Europeia. 
 
Um desenho ou modelo comunitário registado confere ao seu titular o direito exclusivo de o utilizar em 
todos os Estados-Membros da União Europeia e impede a sua utilização por terceiros sem o seu 
consentimento. 
 
No caso de qualquer futuro alargamento da União Europeia, a validade de qualquer registo ou pedido 
de desenho ou modelo comunitário será automaticamente alargada ao novo território alargado da UE, 
sem necessidade de apresentar um pedido ou pagar qualquer taxa. Os pedidos podem ser 
apresentados diretamente junto da EUIPO. O desenho ou modelo comunitário registado é inicialmente 
protegido por um período de cinco anos, renovável por períodos adicionais de cinco anos até um 
máximo de 25 anos a partir da data do pedido. 
 
O Desenho ou Modelo Internacional faz parte de um sistema de Registo Internacional de Desenhos ou 
Modelos para países que são membros do Acordo de Haia que inclui os Atos de Genebra de 1934, 
1960, e 1999. A aplicação do Ato de 1934 foi suspensa desde 1 de janeiro de 2010. 
 
O Acordo de Haia consegue a simplificação e unificação de uma série de formalidades como o exame 
formal e a publicação, para obter em cada um dos países designados um registo com os mesmos 
direitos e obrigações como se se tratasse de um desenho ou modelo nacional. 
 
É também de salientar que um Registo Internacional de Desenhos ou Modelos é mais fácil de gerir do 
que vários desenhos ou modelos nacionais, tanto no caso de renovação como no caso de mudanças 
de propriedade ou de representação. Os designs podem ser protegidos no estrangeiro através de um 
desenho ou modelo internacional ou através de um desenho ou modelo comunitário. 
 
Centrando-se mais na questão em apreço, para registar um desenho ou modelo, são necessárias duas 
qualidades básicas: novidade, ou seja, que não exista um desenho ou modelo idêntico disponível ao 
público à data do registo, e singularidade, ou seja, que a impressão gerada pelo vestuário no público 
seja diferente da gerada por qualquer outro desenho ou modelo. 
 
No entanto, como vimos nos módulos anteriores, associar estas disciplinas é uma tarefa quase 
impossível. Por conseguinte, vamos tomar um exemplo com a Máquina de Turing na secção seguinte, 
para explicar as ligações mínimas entre ambos os ensinamentos. 
 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 
Para explicar a teoria por detrás da implementação da PI, como nos módulos anteriores, tivemos de 
utilizar exemplos (hipotéticos ou não) para estabelecer ligações comuns. Neste caso, selecionámos 
um exemplo que poderia ser afetado pela PI centrado no registo de desenhos e modelos industriais, 



 
Capacitar a inovação nas STE(A)M 
através da sensibilização para a PI. 

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

6 

principalmente por duas razões. Em primeiro lugar, é uma máquina fundamental para o 
desenvolvimento da ciência e, neste caso, foi criada por um matemático. A outra razão é que, à primeira 
vista, esta simples máquina sofreu muitas modificações ao nível do desenho e fabrico que, num caso 
hipotético, também poderiam ser afetadas pela Propriedade Intelectual. O exemplo escolhido é o da 
Máquina de Turing. 
 
Primeiro, se há uma coisa que precisamos de saber, é o que é uma máquina de Turing. Uma máquina 
de Turing é um dispositivo que manipula símbolos numa tira de fita adesiva de acordo com uma tabela 
de regras. Apesar da sua simplicidade, uma máquina de Turing pode ser adaptada para simular a 
lógica de qualquer algoritmo de computador e é particularmente útil para explicar as funções de um 
CPU dentro de um computador. 
 
Foi originalmente definida pelo matemático inglês Alan Turing como uma "máquina automática" em 
1936, na revista Proceedings of the London Mathematical Society. Não foi concebida como uma 
tecnologia informática prática, mas como um dispositivo hipotético representando um computador. 
 
Agora, colocamo-nos a seguinte questão: qual é a relação entre a Máquina de Turing e o registo de 
desenhos e modelos industriais? Agora, colocamo-nos a seguinte questão: qual é a relação entre a 
Máquina de Turing e o registo de desenhos e modelos industriais? Atualmente, a Máquina de Turing 
não é um dispositivo registado como desenho ou modelo industrial, mas devido às suas características, 
poderia ser registado. Contudo, deveria? 
 
Uma das principais razões pelas quais a Máquina Turing não pôde ser registada é porque, oh, 
surpresa! sendo algo relacionado com a Matemática, deve ser considerado como de domínio público 
e não como algo que pertence à propriedade privada. Contudo, esta máquina, que foi originalmente 
criada por volta da década de 1930, não foi registada como tal na altura. Ao longo dos anos, esta 
máquina sofreu muitas modificações, e outras máquinas com o mesmo nome, mas com funções 
diferentes, foram criadas. É agora que o debate está a ter lugar. Por um lado, é uma máquina que 
pertence ao domínio público e, de acordo com alguns tutoriais no YouTube, até se pode construir uma 
em casa. No entanto, embora seja uma máquina aparentemente fácil de construir, sofreu várias 
modificações ao longo do tempo, pelo que não faria sentido que, por ser uma máquina completamente 
necessária em informática, não houvesse retribuição económica por isso.  
 
A máquina de Turing modela matematicamente uma máquina que funciona mecanicamente sobre uma 
fita adesiva. Nesta fita estão símbolos que a máquina pode ler e escrever, um de cada vez, utilizando 
uma cabeça de leitura/escrita de fita. A operação é completamente determinada por um conjunto finito 
de instruções elementares. Turing imagina não um mecanismo, mas uma pessoa a quem chama 
"computador", que executa de forma servil estas regras mecânicas deterministas.  
 
Mais precisamente, uma máquina de Turing consiste em: 

- Uma fita que é dividida em células, lado a lado. Cada célula contém um símbolo de algum 
alfabeto finito. 

- Uma cabeça que pode ler e escrever símbolos na fita e mover a fita para a esquerda e para a 
direita uma (e apenas uma) célula de cada vez. 

- Um registo de estados que armazena o estado da máquina de Turing, um dos estados finitos. 
- Uma tabela finita de instruções (ocasionalmente chamada de tabela de ação ou função de 

transição). 



 
Capacitar a inovação nas STE(A)M 
através da sensibilização para a PI. 

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

7 

 
Cada parte da máquina - o seu estado e coleções de símbolos - e as suas ações - impressão, apagar, 
movimento da fita - é finita, discreta e distinguível; é a quantidade potencialmente ilimitada de fita que 
lhe dá uma quantidade ilimitada de espaço de armazenamento. 
 
Agora, vamos discutir os diferentes tipos de Máquinas de Turing que existiram e existem. Esta é 
também uma forma de ordenar a máquina original e todas as suas modificações.  As 5 modificações 
mais significativas da Máquina de Turing são: 

- Máquina de Turing com movimento de espera 
- Máquina de Turing com fita infinita em ambos os lados 
- Máquina de Turing com fita adesiva multitrack 
- Máquina de Turing multi-fitas 
- Máquina de Turing multidimensional 

 
Listar estas modificações da Máquina de Turing não é nem mais nem menos do que ilustrar a grande 
diferença entre a ideia primitiva da máquina, e como, pouco a pouco, tem vindo a mudar de acordo 
com as necessidades dos seus utilizadores.  Perante tal coisa, ficaremos sempre com a questão de 
saber se o que é realmente ético, ou moral, é que, embora esta máquina faça parte do domínio público, 
tanto o autor da máquina como os autores que a estavam a modificar, deveriam ter um benefício 
económico pelo seu trabalho, neste caso, pela a implementação de novos designs, mais benéficos 
para a máquina e, portanto, para todos. 
 

1.2.3 Exemplos práticos 
 

Como vimos ao longo deste módulo, a implementação destas duas disciplinas é mais complicada do 
que parece, razão pela qual, para a secção de exemplos práticos, foi realizado um inquérito com 
matemáticos de várias universidades espanholas para que, na medida do possível, eles possam 
fornecer uma visão mais específica deste assunto. 
 
Na primeira pergunta, fez-se uma pergunta simples, mas importante para a continuação do inquérito, 
que era se sabiam o que é um desenho ou modelo industrial registado. A maioria não sabe o que é 
(71,4%) e dos que o sabem (28,6%), apenas metade sabe como explicá-lo. 
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Aos matemáticos entrevistados foi então feita uma outra pergunta sobre que melhorias poderiam ser 
feitas na relação entre matemática e design. Em geral, a comunidade inquirida concordaria que deveria 
haver alguma forma de remuneração financeira para os criadores das operações, teoremas ou 
algoritmos utilizados nos designs registados. 
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De seguida, foi introduzido o exemplo da Máquina de Turing. Este sistema foi desenvolvido pelo 
matemático inglês Alan Turing, e na altura foi utilizado para decifrar as mensagens da Alemanha nazi 
durante a Segunda Guerra Mundial, implementadas na sua máquina chamada Enigma.  Além disso, 
esta máquina lança as bases da computação moderna, uma vez que é considerada por alguns como 
o primeiro computador. Ao introduzir este exemplo, perguntamos se as modificações posteriores 
feitas a esta máquina devem ser protegidas como um design industrial.  Uma parte da opinião é 
contra, enquanto que um pouco menos de metade seria a favor da implementação de um tal tipo de 
legislação. 
 
 
 

 
 
 
Finalmente, em relação à pergunta anterior sobre a máquina de Turing, foi perguntado aos inquiridos 
se acreditavam que as modificações deveriam ser remuneradas aos seus criadores. Praticamente 
todos os inquiridos concordaram que sim. 
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1.2.4 Casos de estudo 

 
Este módulo foi realizado entre vários licenciados em matemática da Universidade de Valência, da 
Universidade Autónoma de Madrid, e da Universidade de Valladolid. A seguir, explicaremos com mais 
detalhe as estatísticas acima referidas sobre a relação entre a matemática e o design. 
 
Em primeiro lugar, foi abordada a questão de saber se os peritos interrogados no questionário 
concordariam que o design de uma Máquina de Turing deve ser protegido e se deve pagar pela sua 
utilização e reprodução. Sobre esta questão, uma grande maioria dos entrevistados não estaria de 
acordo.  Alguns argumentam que o livre acesso a estes procedimentos matemáticos permite e facilita 
um maior desenvolvimento da matemática como ciência, e que, por conseguinte, este tipo de serviços 
não deve ser protegido, ou pelo menos, não deve custar dinheiro ao consumidor. 
 
Outras pessoas também são contra, mas oferecem outro argumento, por exemplo, que a ideia poderia 
ser registada, neste caso, não como um design, mas como uma patente, mas que o design continuaria 
a ser uma forma livre, para que qualquer pessoa que o pudesse reproduzir ou propor modificações ao 
mesmo o pudesse fazer, como é o caso agora. 
 
Por outro lado, alguns dos entrevistados argumentam que o desenho da Máquina não deve ser 
partilhado, uma vez que é um sistema de criptos. Acrescentam que, normalmente nestes casos, deve 
haver uma entidade com poder suficiente para estar interessada na invenção e para a financiar, dado 
que se estes tipos de sistemas de criptos fossem tornados públicos, perderiam a sua utilidade real. 
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Há outro tipo de opinião, talvez de natureza mais moral e reflexiva, que nos oferece uma forma de 
pensar com a qual também devemos aprender. A matemática, para além de ser uma ciência, é um 
ramo do conhecimento. Ao transformar o conhecimento numa mercadoria, torna-se um objeto de 
especulação sujeito aos interesses do mercado. Esta pessoa toma uma posição contra isto 
principalmente devido a um dilema moral, uma vez que é contra a mercantilização do conhecimento. 
Contudo, esta mesma pessoa considera que neste caso, como no caso das modificações da Máquina 
de Turing, o trabalho da equipa de investigação em questão deve ser reconhecido de uma forma 
essencial. 
 
Por outro lado, no que diz respeito ao financiamento em geral, embora a grande maioria concorde num 
possível benefício económico sem afetar a natureza legislativa da Máquina Turing, um dos inquiridos 
considera que, em vez de um benefício privado e pessoal, deve ser dado como financiamento para 
mais documentação e trabalho de investigação. 

 

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. 
 
Questão 1: Os designs industriais são uma parte muito importante da propriedade intelectual. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Questão 2: Os designs industriais estão normalmente divididos em três tipos de produtos 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Questão 3: Quantas modificações importantes sofreu a Máquina de Turing desde a sua criação? 
[5] [6] [mais de 10] 
 
Questão 4: Pode uma Máquina de Turing ser registada como design? 
[Não, em caso algum.]   
[Nem a máquina em si nem as suas muitas modificações podem ser registadas.]  
[Apenas nos Estados Unidos]  
[Todos os pontos acima estão corretos] 
 
Questão 5: A quem pertence a Máquina de Turing? 
[Faz parte do domínio público]  
[É propriedade privada]  
[Pertence a Alan Turing] 
 
Questão 6: Existem tutoriais no YouTube para construir a sua própria Máquina de Turing? 
[Sim, e pode construí-la na sua própria casa] 
[Sim, mas é necessário um material muito preciso, e normalmente não é feito] 
[Sim, mas é mais frequentemente utilizado para projectos académicos] 
[Todos os pontos acima estão corretos] 
 



 
Capacitar a inovação nas STE(A)M 
através da sensibilização para a PI. 

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

12 

Questão 7: A Máquina de Turing, sendo um design livre, qualquer pessoa pode criar modificações na 
mesma. 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 8 (correspondência): Fazer corresponder os termos com as suas definições. 
Máquina de Turing:  Modelo matemático de uma máquina de computação hipotética que pode utilizar 
um conjunto de regras predefinidas para determinar um resultado a partir de um conjunto de variáveis 
de entrada. 
Design: A arte ou processo de conceção de produtos manufaturados. 
Enigma: Era uma máquina utilizada pelos alemães para encriptar as suas comunicações. 
Matemática: a ciência abstrata do número, quantidade, e espaço, bem como conceitos abstratos 
 
Questão 9: Combine as partes da Máquina de Turing com a sua descrição. 
Fita: é dividida em células, lado a lado. Cada célula contém um símbolo de algum alfabeto finito. 
Cabeça: pode ler e escrever símbolos na fita e mover a fita para a esquerda e para a direita. 
Registo de estados: armazena o estado da máquina de Turing, um dos estados finitos. 
Tabela de instruções: ocasionalmente chamada de tabela de ação ou função de transição. 
 

 

1.4 Avaliação de Competências 
 

Para uma melhor implementação da avaliação de competências, é proposto o seguinte exercício, que 
está intimamente relacionado com o pensamento crítico e tem uma forte carga moral sobre o assunto 
que tratámos ao longo de todo o módulo. 
 
Em relação ao registo de designs industriais e matemática, vimos que são disciplinas que se 
alimentam uma da outra e precisam uma da outra, mas não são complementares. Embora a 
conceção necessite de matemática, esta última não é normalmente patenteada, mas a questão que 
devemos colocar é: deverá ser patenteada? 
 
Face a esta reflexão, podem ser apresentadas múltiplas alternativas. Em primeiro lugar, podemos 
pensar em algo que possa retribuir os esforços da comunidade matemática e todas as aplicações 
possíveis que nos proporcionaram e que fazem parte da nossa vida quotidiana. Contudo, devemos 
estar conscientes de que, nesta guilda, não existe um sentido de propriedade como tal, em que os 
méritos são atribuídos a estas pessoas, pelo que talvez interferir num campo que não nos pertence 
não seja a coisa mais apropriada a fazer. 
 
Por conseguinte, a atividade proposta é refletir sobre a opinião dos peritos expressa nos exemplos 
práticos e estudos de caso, e de acordo com os valores e objetivos individuais ou coletivos de cada 
um.   
 
No final, trata-se de escolher a melhor opção como sociedade, que pode ser mais benéfica para 
todos e, em última análise, que é mais justa e realista de implementar. 
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