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1. Título do Módulo 
 

1.1 Resultados de Aprendizagem 
[Breve descrição do módulo - até 5 linhas]. 
Depois de completar este módulo, vai ser capaz de: 
- Compreender o que são designs e se são um conceito importante de PI. 
- Obter uma melhor compreensão da sua importância na indústria e no comércio. 
- Combinar o conceito de designs com o tema da robótica e em particular  
dos veículos robóticos para a exploração espacial. 
- Adquirir prática na utilização de uma ferramenta de software CAD 3D para design. 
 
 
Tempo estimado: 1 hora 
 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e Definições 

Um design é o aspeto de um produto: a sua forma, padrões e cores. No Instituto da Propriedade 
Intelectual da União Europeia registamos cerca de 85 000 designs por ano. 

Um desenho ou modelo comunitário registado é válido em todos os países da União Europeia. 

A proteção do desenho ou modelo é um ativo comercial importante para empresas de todas as 
dimensões, e não apenas para empresas maiores. 

A investigação da EUIPO mostra que as pequenas e médias empresas (PMEs) que possuem desenhos 
ou modelos têm receitas 17% mais elevadas por colaborador do que as PMEs que não possuem 
quaisquer direitos de propriedade intelectual. 

Os desenhos e modelos estão bem definidos 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 do próprio produto 

e/ou da sua ornamentação». Article 3 of the Design Regulation 
 
Exemplos de designs: 
"Quase qualquer artigo industrial ou artesanal pode ser elegível para proteção de desenhos ou 
modelos (exceto para programas de computador) 
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Figura 1: Exemplos de designs como visto no website da EUIPO 

 
1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 

 

A proteção do desenho ou modelo garante-lhe o direito exclusivo de utilizar um desenho ou 
modelo, o que inclui a fabricação, oferta, colocação no mercado, importação, exportação ou utilização 
do produto em que o seu desenho ou modelo está incorporado ou ao qual é aplicado. Se der a sua 
autorização, terceiros podem utilizar o seu desenho ou modelo nos seus produtos. 

O que abrange a proteção do desenho ou modelo 
Pode solicitar proteção do design para a aparência da totalidade ou de uma parte do seu produto. 
O seu design resulta das características das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do 
seu produto. 

Como proteger um desenho ou modelo 
Se criar um novo design que satisfaça os requisitos de novidade e caráter individual, então poderá ter 
de o registar. 

Se precisar apenas de proteger o seu desenho ou modelo num país da UE, deverá registá-lo no serviço 
nacional de PI  competente. 
Quando faz negócios em mais do que um país da UE, pode proteger o seu design com um desenho 
ou modelo comunitário registado (RCD). Terá de pagar 350 euros por 5 anos de proteção e terá de 
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registar o seu desenho ou modelo  no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia 
(EUIPO). 
Se necessitar apenas de proteção do seu desenho ou modelo a nível da UE por um curto período de 
tempo, tal como 3 anos, pode optar por não registar o seu desenho ou modelo e utilizar um Desenho 
ou Modelo Comunitário Não Registado (UCD). Não necessita de se registar ou pagar quaisquer 
taxas. Um UCD protege o seu desenho ou modelo desde o momento da sua divulgação pública. Depois 
de expirar, não poderá renová-lo. 
Pode saber mais sobre o registo que lhe convém na página de design do Instituto da Propriedade 
Intelectual da União Europeia (EUIPO). 
Para além da proteção do desenho ou modelo, os designs também são elegíveis para proteção ao 
abrigo da lei de direitos de autor se preencherem os requisitos de proteção para ambos: originalidade 
para os direitos de autor e novidade e caráter individual para os direitos de desenho ou modelo. 

Se criar um desenho ou modelo original, a sua proteção de direitos de autor começa imediatamente a 
partir do momento da criação da obra, sem necessidade de qualquer registo do seu design. 
 
 

1.2.3 Exemplos práticos 
Os alunos são convidados a ver o vídeo da comissão da UE: 
https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE  
 

1.2.4 Casos de estudo 
O plano de aula foi concebido para o estudo de caso anexo a este módulo. 

 

1.3 Avaliação de Conhecimentos 
Questão 1: Para fazer cumprir os direitos de autor e impedir que um produto seja copiado: 

a) O produto do reclamante deve estar representado numa obra artística 
b) Os artigos feitos com o design devem ter sido comercializados 
c) O produto do requerido deve ser uma cópia substancial do produto do requerente 
d) O designer do reclamante deve ter criado o desenho do produto do reclamante sob a 
forma de um desenho ou de um modelo que seja uma obra artística 

 
Questão 2: O direito do design 

a) Pode proteger os designs apenas depois de os artigos terem sido feitos pela primeira vez 
b) Aplica-se aos elementos individuais de um design 
c) Protege apenas as partes visíveis dos designs 
d) Pode surgir independentemente de o design ser criado e independentemente de 
surgir ou não qualquer direito de autor 

 
Questão 3: Novidade no caso de designs registados significa: 

a) O mesmo que no direito das patentes 
b) Que as revelações prévias do designer não contam 
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c) Que a novidade é julgada a nível da UE, e não a nível mundial 
d) Que as divulgações prévias obscuras são pouco suscetíveis de destruir a novidade 

 
Questão 4: Um design tem caráter individual se: 

a) Apela aos olhos do consumidor comum 
b) Dá uma impressão global diferente, quando comparado com o design anterior, a 
alguém que é um consumidor interessado nos produtos em questão 
c) Destaca-se de outros designs na área quando visto pelo consumidor comum 
d) As diferenças em relação aos designs anteriores não são triviais 

 
Questão 5: Se a XYZ inventar um novo processo de gravação de música, é provável que ela se 
candidate a Design? 

Verdadeiro 
Falso 

 
Questão 6: Qual destes é um exemplo de design de embalagens? 

Forma da garrafa 
Forma do aspirador 
Tipo de tecido utilizado 
Molde sobre tecido 
Cabo no aspirador 
 

Questão 7: Quanto tempo dura a proteção de um desenho ou modelo registado? 
3 anos 
10 anos 
15 anos 
70 anos 
25 anos 
 

2. Referências 
Informação teórica retirada de https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs  


