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Guião dos direitos de Autor 
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                                                                            CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS 

Fica aqui o link para tudo saberes acerca do assunto: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=484&tabela=leis&so_miolo
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Uma Obra protegida pelo CÓDIGO DOS DIREITOS DE AUTOR E DOS DIREITOS 

CONEXOS (CDADC) “é toda a criação intelectual do domínio literário, científico e artístico, qualquer 

que seja o seu género, forma de expressão, mérito, modo de comunicação e objetivo, por qualquer 

modo exteriorizadas” (art. 1º e 2º).  

Direitos de Autor 

 Os direitos de autor protegem a expressão de ideias, reconhecendo direitos exclusivos aos seus autores, de 
maneira a proteger as suas criações originais. 

 

 Os direitos de autor têm como objetivo garantir a remuneração das pessoas pelo trabalho que criaram, sendo 
também, um incentivo económico para estimular a criatividade. 

 

 Ao abrigo dos direitos de autor, o criador original (ou os seus herdeiros) tem o direito exclusivo de dispor e de 
usufruir da sua obra, nomeadamente, permitir ou proibir a reprodução, representação pública, gravação, 
apresentação pública, distribuição e qualquer modificação ou adaptação da sua obra. Na maioria dos casos, 
estes direitos vigoram durante 70 anos (ou 50 anos, para autores norte americanos) após a morte do criador. 

 

Deste modo tens de ter em consideração que copiar = usurpar / plagiar / roubar /piratear 

 Obras originais como por exemplo: 
 

 Livros, folhetos, revistas, jornais e outros 

escritos; 

 Obras dramáticas e dramático-musicais e a 

sua encenação; 

 Conferências, lições, alocuções e sermões 

 Obras coreográficas e pantominas, cuja 

expressão se fixa por escrito ou por qualquer 

outra forma; 

 Composições musicais, com ou sem palavras; 

 Obras cinematográficas, televisivas, 

fonográfica, videográfica e radiofónicas; 

 Obras de desenho, tapeçaria, pintura, 

escultura, cerâmica, azulejo, gravura, 

litografia e arquitetura; 

 Obras fotográficas ou produzidas por qualquer 

processo análogos aos da fotografia; 

 Obras de arte aplicadas, desenho ou modelos 

industriais e obras de design que constituam 

criação artística, independentemente da 

proteção relativa à propriedade industrial; 

 Ilustrações e cartas geográficas; 

 Projetos, esboços e obras plásticas 

respeitantes à arquitetura, ao urbanismo, à 

geografia ou às outras ciências; 

 Lemas ou divisas, ainda que de carácter 

publicitário, se se revestirem de originalidade; 

 Paródias e outras composições literárias ou 

musicais, ainda que inspiradas num tema ou 

motivo de outra obra. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=484&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=484&tabela=leis&so_miolo=


Preocupar-se com os direitos de autor? Porquê? 

      As leis de direitos de autor existem com o propósito de proteger os autores dos seus 

direitos (da utilização indevida das suas obras). 

Para além de incentivar financeiramente os criadores, as leis de direitos de autor existem 
também com o propósito de punir os infratores civilmente ou até criminalmente. 

As punições mais graves estão reservadas para os que quebram os direitos de autor para 
seu próprio proveito comercial, como por exemplo, efetuando cópias ilegais de CDs ou DVDs para 
depois os vender ou alugar. 

De acordo com as regras da União Europeia, é ilegal produzir e vender produtos pirateados 

e as empresas que consigam provar que a sua propriedade intelectual (PI) está a ser mal utilizada 

podem reclamar buscas policiais a casas, confiscação de bens e congelamento de contas 

bancárias. 

Vamos a um exemplo muito comum atualmente 

           DOWNLOADS  DA  INTERNET 

 

É importante que reconheças que sem a existência de incentivos financeiros, os artistas 

provavelmente não se dariam ao trabalho de criar músicas, filmes, livros, quadros. 

Quando ligares o teu computador / tablet / telemóvel ou outro aparelho e começares a fazer downloads, 

aqui fica o aviso: alguns países, por exemplo os Estados Unidos, já começaram a agir diretamente contra pessoas 

que efetuam downloads, exigindo elevadas compensações financeiras pela violação dos direitos de autor. 

O aparecimento de sites de download legal – como iTunes da Apple, onde os utilizadores pagam um valor 

simbólico por cada música retirada – é uma forma de resolver esta questão. 

Um sistema de direitos de autor assenta num equilíbrio entre os interesses dos artistas e das pessoas 

que apreciam a sua arte. Os direitos de autor asseguram, assim, que quando compras um livro, CD ou filme de 

que gostas, o seu criador recebe um pequeno valor financeiro como prova da tua apreciação. 

A Pirataria pode manifestar-se sob diversas formas, assim como, abranger um vasto leque de produtos 

(por exemplo roupa). Enquadra-se em todas as atividades de produção ilegal, de acordo com a 

classificação da OCDE, visto que a produção, venda ou mera posse de produtos pirateados implica a 

violação da lei nacional. 

É um crime de natureza económica do ponto de vista jurídico e é, no essencial, tipificada pelos crimes de 

usurpação, aproveitamento de obra usurpada, contrafação e reprodução ilegítima de programas informáticos.  

Numa perspetiva menos técnica a Pirataria é o mesmo que retirar, ou até extorquir, um bem a outrem, ou, 

utilizar abusivamente um bem que outrem lhe confiou para um determinado fim que não aquele que lhe veio a 

ser efetivamente dado. 

 

Moral da história 

Não copies / plagies, sê original!  

  

  


