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1. Engenharia do Design através de 
Projetos Ambientais 

 

1.1 Resultados de Aprendizagem 

Este módulo e o plano de aulas que o acompanha constituem Engenharia do Design através de 

Projetos Ambientais 

O termo propriedade intelectual (PI) refere-se a uma variedade de diferentes tipos de direitos legais. 

Este módulo irá definir o que é um design no tópico de Engenharia Ambiental, concebendo um objeto 

usando um direito exclusivo, a Propriedade Intelectual. Os alunos vão aprender a tomar medidas contra 

alguém que viole o seu design, mesmo que não seja copiado. Depois de completar este módulo, os 

alunos vão ser capazes de: 

§ Aprender sobre a relação entre Design de Engenharia e Propriedade Intelectual 

§ Aprender a importância do Design de Engenharia através de Projetos Ambientais  

 

Tempo estimado: 1 hora 

 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e Definições 

 
Este módulo vai explorar o tópico dos direitos de design no campo da Engenharia Ambiental. Existe 

uma ligação entre o design de engenharia e a propriedade intelectual (PI). No entanto, a fronteira entre 

eles nem sempre está bem definida, especialmente sobre quando e como as verificações de violação 

de PI devem ser conduzidas durante o processo de design de engenharia. 

Os direitos de design também protegem a aparência de um produto, e incluem a sua: forma, cores, 

textura, materiais e ornamentação. A geração de soluções de design baseadas em documentos de 

Propriedade Intelectual (PI) existentes pode não ser apropriada para todas as situações de design. Ao 

conceber um produto, o engenheiro tem de considerar uma lista de propriedades (resistência, 

densidade, temperatura de trabalho, etc.) para escolher o material que melhor se adequa ao objetivo 

pretendido e a respetiva tecnologia de produção. 

O conceito de design ecológico, é também conhecido como design sustentável. 
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1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 
O design dá ao seu titular o direito exclusivo de criar o design, de que a pessoa que cria o design será 

proprietária dos direitos de autor e dos direitos de design. 

O registo do design deve ter: 

• Novidade - o desenho tem de ser novo 

• Caráter individual: o desenho deve ter caráter individual 

• Funcionalidade: função técnica 

O plano de aula estará ligado ao Design de Engenharia através de Projetos Ambientais, motivando a 
proficiência dos alunos nas disciplinas STEM, informática e outros campos de estudo, tais como 
inovação e empreendedorismo. 
 

 
1.2.3 Exemplos práticos 

 
O professor irá convidar os alunos a criar os seus novos designs e a apresentar o seu produto 
Habitação de Energia Zero a ser registado. Um design tem de ser registado a fim de obter proteção 
total. Os designs podem ser registados a nível nacional, através dos institutos nacionais de PI. 
Os produtos serão avaliados pela originalidade do desenho ou modelo, pela qualidade da sua 
apresentação e pela exatidão da informação sobre a forma de registar estes direitos de desenho ou 
modelo. 
 
 

1.2.4 Casos de estudo 
 
Atividades em aula - Criar uma estratégia de proteção do design de uma ECO HOUSE - ECO 
FRIENDLY BUILDING  
Os alunos têm de imaginar que têm de criar um novo design, para comercializar e distribuir o seu 
produto no mercado da União Europeia (UE).  Têm medo de que outros colham os benefícios do seu 
novo design. Têm de aprender a protegê-lo. 
O professor irá convidar os alunos a debaterem todos os aspetos da proteção do design: 

• Colocar um produto no mercado incorporando o design protegido (ou ao qual o design é 
aplicado) sem o consentimento do seu proprietário seria considerado ilegal. 

• Oferecer um produto para venda que incorpora um design protegido sem o consentimento do 
seu proprietário seria considerado ilegal. 

• A comercialização de um produto que incorpora o design protegido sem o consentimento do 
seu titular seria considerada ilegal. 

O papel do professor será encorajar os alunos a criar designs e casas ecológicas, encorajar os 
alunos a expressar ideias, conhecimentos prévios e perguntas sobre o tema, promovendo ao 
mesmo tempo a interação e a comunicação entre eles. 
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1.3 Avaliação de 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: A proteção é conferida através de registo ao titular do direito para as características do 
design de um produto, que são apresentadas de forma visível num pedido e disponibilizadas ao público 
através de publicação  

Verdadeiro / Falso 
 
Questão 2: Não corresponde à definição de design: não é um produto, por exemplo, organismos 
vivos - representações dos mesmos no seu estado natural, não resultantes de um processamento 
industrial ou manual 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 3: O desenho ou modelo não será, contudo, considerado como tendo sido divulgado ao 
público pela simples razão de ter sido divulgado a uma terceira pessoa em condições explícitas ou 
implícitas de confidencialidade. 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 4: O âmbito da proteção dos desenhos e modelos comunitários não inclui qualquer 
desenho ou modelo que não produza no utilizador informado uma impressão global diferente. 
Verdadeiro / Falso 
 

 
 

1.4 Avaliação de Competências 
 

Uma das competências mais importantes a melhorar quando se trata de Propriedade Intelectual é a 

capacidade analítica, que pode ajudar os indivíduos a tirar conclusões e resolver problemas complexos 

a partir da análise de todos os dados disponíveis.  

2. Referências 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iV-_aTj-bow 

Zero-Energy Housing - Activity - TeachEngineering 

Environment Lessons, Worksheets and Activities (teacherplanet.com) 
A Violation of Privacy - Markkula Center for Applied Ethics (scu.edu) 

https://internationalipcooperation.eu/sites/default/files/arise-docs/2020/carIPI_jan2020_27-4-2020-

RCD-Overview-BARBADOS.pdf 
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cub_housing_lesson05_activity1_designchallengehandout_draft2_tedl_dwc.pdf (teachengineering.org) 

 


