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Direitos de autor - PORTUGAL

relativo aos

o autores de obras literárias, artísticas e musicais

o titulares de direitos em relação a obras cinematográficas

o produtores de fonogramas

o organismos de radiodifusão

o artistas intérpretes e executantes

1985

Código de Direito de Autor e Direitos Conexos
Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março

+
8 alterações

Última versão: Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril

DL_63_85-cod-dto autor-conexos.pdf


Direitos de autor

Direito do criador em reivindicar a paternidade da 

obra e de se opor à sua deformação ou mutilação

Intransmissíveis
mesmo em caso de transmissão total dos direitos patrimoniais

Direitos de natureza económicaDireitos patrimoniais 
• Direito de produção e reprodução 

• Direito de criação de obras derivadas 

• Direito de retransmissão 

Direitos morais 
• Direito à autoria 

• Direito à integridade 

Transmissíveis
podem ser vendidos, doados, herdados, …



Copyright

Proteção da reprodução da obra

Países de tradição anglo-saxónica da common law:

Reino Unido, Estados Unidos da América, etc. 

Os direitos de autor são encarados unicamente 

como forma de propriedade

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Copyright.svg


DOMÍNIO PÚBLICO

Direitos patrimoniais:

caducam 70 anos após a morte do criador intelectual,.



LICENÇA LIVRE

garante ao receptor de uma obra protegida por direito autoral as liberdades

de utilizar e gozar dos benefícios de seu uso, copiar e distribuir, estudar e

modificar e distribuir modificações daquela obra

Free Software Foundation

GNU General Public License

Licenças 

Embora seja aplicado essencialmente ao software informático, pode

ser extensivo a qualquer material de livre utilização.

http://creativecommons.org/
http://www.fsf.org/


UTILIZAÇÃO LIVRE

Desde que:

1. não atinja a exploração normal da obra

2. não cause prejuízo injustificado ao autor

Não pode ser utilizada para

• quaisquer fins de comunicação pública

• comercialização.



CITAÇÃO

Art.º 76.º : Citação

Deve-se dar indicação: do e do , do

e demais circunstâncias que os identifiquem;

As obras reproduzidas ou citadas, não se devem confundir com a

obra de quem as utilize, nem podem ser tão extensas que

prejudiquem o interesse por aquelas obras.

Art.º 75.º : É livre

A ou resumos de obras alheias em trabalhos.



CITAÇÃO

Roy Lichtenstein
Pop-Art, E.U.A.

O estilo deste artista é claramente citado por

Podemos notar semelhanças estilísticas óbvias.

Mas também notamos uma clara distinção nas características entre cada 

um dos autores. As duas obras não se confundem e até se individualizam.



Qual a tua opinião?

, por sua vez, na dos comics. 

Contudo, a e o que lhe são característicos.

Citação ou plágio?



Citação ou plágio?

Original de

Roy Lichtenstein

Por sua vez, dois “admiradores” aproveitam e …

HOMENAGEM

OU 

ABUSO ?



PLÁGIO

Anti-ético

Crime
Punido por Lei

Acto de apresentar, 

como nossas, ideias 

ou obras que são de 

outro. 

Usurpação: 
quando não há autorização do autor ou artista na utilização da obra. 

Contrafacção: 
quando se utiliza como sua uma obra produzida por outro.

Excepções:

•Quando existe semelhanças entre as obras mas apesar disso apresentam 

uma individualidade própria.

•Para documentação de trabalhos de crítica.



CITAÇÃO

BOAS PRÁTICAS

• Referência bibliográfica

• Bibliografia

• Trabalho de pesquisa

Cometes plágio quando te limitas a fazer 

copiar/colar nos teus trabalhos



CITAÇÃO

ELABORAR UMA CITAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Norma Portuguesa 405

7 elementos essenciais:

Autor(es) – Título . edição . local : editor , ano de Publicação . ISBN

Exemplo:

BELL, Judith – Como realizar um projecto de investigação . 1ª ed. . Lisboa : Gradiva , 1997 . ISBN 972-662-524-6



Autor(es) – Título . edição . local : editor , ano de Publicação . ISBN
GUERRA, Álvaro  2000 – O Capitão Nemo e eu . 2ª ed. . Lisboa : Dom Quixote ,. ISBN 972-20-1828-0
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