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

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

1 

 
  

 
 

Resultado: IO1.A4.1 

DATA  
 

 
 

ARC 
Autoria: IOANA SANDRU 
Número do projeto:  2020-1-UK01-KA201-078934  
 

Módulo: Marcas 
Registadas 
Marcas Registadas na Engenharia 
Ambiental 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui 
um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos 
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por 
eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela 
contidas. 



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

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

2 

Versão Data Autor Descrição Ação Páginas 

1,0 20-01-
2021 HESO Criação C A 

especificar 
      

      

 
  (*) Ação: C = Criação, I = Inserir, A = Atualizar, S = Substituir, E = Eliminar 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

HISTÓRICO DE REVISÃO 

DOCUMENTOS REFERENCIADOS 
ID Referência  Título 
1 2020-1-UK01-KA201-078934  Proposta IPinSTEAM 
2    

ID Referência  Título 
1    
2    

DOCUMENTOS APLICÁVEIS 



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

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

3 

Conteúdos 
1. Marcas Registadas na Engenharia Ambiental ........................................................................... 4 

1.1 Resultados de Aprendizagem ................................................................................................... 4 

1.2 Conteúdo principal ......................................................................................................................... 4 
1.2.1 Termos e Definições ........................................................................................................................................... 4 
1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI ......................................................................................................... 4 
1.2.3 Exemplos práticos ............................................................................................................................................... 5 
1.2.4 Casos de estudo .................................................................................................................................................. 5 

1.3 Avaliação de Conhecimentos .......................................................................................................... 5 

1.4 Avaliação de Competências ............................................................................................................. 6 

2. Referências ............................................................................................................................... 6 
 
  



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

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

4 

1. Marcas Registadas na Engenharia 
Ambiental  

 

1.1 Resultados de Aprendizagem 

Este módulo e o plano de aula de acompanhamento têm como referência as Marcas Registadas na 

Engenharia, referindo-se a uma palavra, frase, símbolo ou desenho, ou combinação de palavras, 

frases, símbolos ou desenhos, que identifica e distingue a origem dos bens de uma parte dos de outras.   

Neste Módulo os alunos vão definir o que são as Marcas Registadas no tópico da Engenharia 

Ambiental, aprendendo a tomar medidas contra alguém que viole os seus direitos de PI. Depois de 

completar este módulo, os alunos vão ser capazes de: 

§ Aprender sobre a relação entre Marcas na Engenharia e Propriedade Intelectual 

§ Conhecer os benefícios do registo de Marcas 

 

Tempo estimado: 1 hora 

 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e Definições 

 
Este módulo vai explorar o tópico dos direitos de marca.  Uma marca comercial é uma marca 

distinguível (pode ser uma marca nominativa, um slogan, um logotipo ou uma combinação de todos 

estes). A Marca identifica claramente e distingue os seus bens ou serviços dos de outras empresas. 

O registo de uma marca concede ao proprietário várias vantagens distintas na sua utilização e 

proteção. Proporciona uma presunção legal de propriedade e direitos exclusivos de utilização da marca 

em relação a bens ou serviços. A garantia de uma marca registada protege a marca, e também impede 

qualquer terceira pessoa de utilizar marcas semelhantes. O registo de uma marca no estrangeiro 

proporciona também a oportunidade de licenciar a marca a terceiros ou pode ser a base para a 

estratégia de franchising ou de merchandising de uma empresa. 

 
 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 
O plano de aula estará ligado ao conceito de Marca Registada, motivando o sucesso dos alunos nas 
disciplinas STEM, informática e outros campos de estudo, tais como inovação e empreendedorismo. 
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1.2.3 Exemplos práticos 

 
O professor deve convidar os alunos a explorar o tema dos direitos de marca. Os alunos devem ser 
encorajados a expressar os seus pontos de vista e as suas opiniões, a distinguir marcas registadas de 
direitos de autor e patentes, enumerando quatro tipos de marcas registadas e exemplos de cada uma. 
O professor irá convidar os alunos a criar os seus novos designs e a apresentar o seu produto 
a ser registado. Nesta fase, o professor apresentar aos alunos o tema a estudar ou investigar. Neste 
caso, os alunos irão apresentar os benefícios do registo de marcas.  
Os estudantes devem ter uma compreensão dos três tipos mais comuns de leis de propriedade 
intelectual. Irão iniciar uma breve revisão de cada tipo de lei (patentes, direitos de autor e marcas 
registadas) e como estão a ser desafiadas no século XXI.  
O professor convidará os alunos a trabalhar com um parceiro para criar uma apresentação Flipgrid 
abordando um caso de violação de marca registada. Deve instruir os alunos a debaterem todos os 
aspetos da proteção de marcas registadas: num pequeno grupo, os alunos trabalharão em conjunto 
para investigar um caso em que tenha havido violação de marca registada.  
 

1.2.4 Casos de estudo 
 
Atividades em aula - Debate sobre o fundador da The One Health Company na Philadelphia, Lewis. 
Através desta atividade, os participantes seguirão a apresentação do caso, os alunos vão 
levantar os argumentos prós e contras, encontrando vantagens e desvantagens da Ética na 
Engenharia. 
O papel do professor será encorajar os alunos a expressar ideias, conhecimentos prévios e perguntas 
sobre o tema, promovendo ao mesmo tempo a interação e a comunicação entre eles. 
 

 

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: Marcas como a Coca Cola, HP, Canon, Nike e Adidas servem como indicação de origem 
dos produtos, bem como uma indicação de qualidade. 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 2: O registo de uma marca no estrangeiro proporciona também a oportunidade de licenciar a 
marca a terceiros ou pode ser a base para a estratégia de franchising ou de merchandising de uma 
empresa. 
Verdadeiro / Falso 
 
Questão 3: Marcas são palavras comuns utilizadas de uma forma única que não têm qualquer relação 
com o produto. (APPLE® e SUN® para computadores, AMAZON® e YAHOO!® para sites da Internet) 
Verdadeiro / Falso 
 



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

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

6 

Questão 4: As marcas nominativas são palavras que tinham significado antes de serem marcas 
registadas, 
STARBUCKS®, POLAROID®. 
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.uspto.gov/trademarks/basics/trademark-patent-copyright 

https://www.commonsense.org/education/lesson-plans/protecting-your-work-copyrights-vs-patents-vs-

trademarks 

https://www.researchgate.net/publication/265112584_Case_Study_Trademark_Infringement_Issues 

https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/40866/mod_resource/content/1/Case_studies_for_u

se_with_IP_Teaching_Kit_en.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=R9ZofCkpSTI 

https://www.youtube.com/watch?v=HsTi3vD_Usw 

https://www.elephango.com/index.cfm/pg/k12learning/lcid/13262/What_Is_Trademark? 

https://www.youtube.com/watch?v=QJheM-nIQD0 

https://globalyouth.wharton.upenn.edu/articles/former-olympian-benjamin-lewis-revolutionizes-animal-

testing/ 

 


