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Este módulo foca-se no conceito de direitos de autor. Este é um tipo de PI grandemente 
conhecido, uma vez que a maioria das pessoas, geralmente, compreende a sua finalidade e 
utilização, ao responder a inquéritos. No entanto, apesar deste facto, a violação dos direitos 
de autor ainda é um caso comum nas práticas quotidianas, especialmente na utilização de 
recursos e materiais encontrados na Internet, por exemplo, ao partilhar música, vídeos, 
fotografias, livros, software, etc. Neste módulo e plano de aulas proposto abordamos esta 
questão na área da robótica e do empreendedorismo geral. 

 
Após concluir este módulo, será capaz de: 
-compreender, de forma prática, o que são direitos de autor, a relevância e a importância dos 
direitos de autor e da proteção da PI, de um modo geral, nas áreas da tecnologia e 
empreendedorismo, 
-identificar irregularidades comuns e más práticas de violação de direitos de autor, mas 
também boas práticas sobre como proteger e reconhecer os direitos de autor. 

 
Duração estimada:  são necessários cerca de 45 minutos, ou o equivalente a uma aula 
clássica, para completar este plano de aulas com uma turma de 20-25 alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Conteúdo principal 
1.1.1 Termos e definições 

 

Direitos de autor 2 
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Conforme definido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, pelo Instituto da 
Propriedade Intelectual da União Europeia e elaborado no Greek Copyright School Project 
da Hellenic Copyright Organization, «direitos de autor» é um termo jurídico utilizado para 
descrever os direitos que os criadores detêm sobre as suas criações e obras. As obras 
abrangidas pelos direitos de autor vão de livros, romances, peças de teatro, poesia, música, 
canções, pinturas, desenhos, esculturas, fotografias, vídeos e filmes a programas 
informáticos, bases de dados, publicidades, designs têxteis, planos arquitetónicos, mapas e 
desenhos técnicos, para dar alguns exemplos. 

 
Os direitos de autor são um dos direitos de propriedade intelectual mais conhecidos e 
destinam-se a proteger qualquer produto da mente humana, desde que seja original e não 
apenas uma ideia ou pensamento, mas que se materialize de alguma forma. A legislação 
relativa aos direitos de autor atribui ao/à criador/a direitos exclusivos para determinar se, e 
sob que condições, a sua obra original pode ser utilizada por outras pessoas. Concede ao/à 
proprietário/a dois tipos de direitos: patrimonial e ético/moral. O último tipo inclui o direito de 
controlar a reprodução da obra, a divulgação da obra ao público, a sua tradução, adaptação, 
distribuição e revenda. Concede ao/à criador/a uma proteção duradoura para o/a 
recompensar e, ao mesmo tempo, para garantir que a sua família pode disfrutar dos 
benefícios económicos gerados pela obra e o seu sucesso. Os direitos éticos referem-se ao 
reconhecimento enquanto autor/a de uma obra original, à indicação do nome do/a criador/a 
indicado, à proteção da integridade da obra contra alterações e distorções. É comumente 
aceite que os direitos morais não têm limitação de tempo. 

 
Os direitos de autor não requerem qualquer requisito ao nível do registo para serem 
protegidos. A proteção existe desde o momento em que a obra é criada. Em alguns países, 
estão disponíveis procedimentos de registo opcionais. O período de proteção dos direitos de 
autor é, geralmente, muito longo. Na UE, a proteção dura toda a vida do/a autor/a, mais 
70 anos após a sua morte. 

 
É preciso ter em conta que os direitos de autor são territoriais. Isto significa que a proteção é 
concedida consoante o país. No entanto, existem convenções internacionais que incluem um 
mínimo de regras para a proteção dos direitos de autor, as quais se aplicam aos países de 
todo o mundo. 

 
Existem exceções aos direitos de autor e às obras que podem ser utilizadas sem 
consentimento do/a autor/a ou do/a titular dos direitos, principalmente para finalidades 
como: 
- a utilização de excertos para a finalidade de ilustração no ensino ou na investigação científica, 
- a utilização de pequenas citações de uma obra para a finalidade de educação, crítica ou 

revisão, 
- a reprodução de uma obra para utilização privada. 

 
 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual e o Instituto da Propriedade Intelectual da 
União Europeia publicaram perguntas frequentes online, para informar o público sobre o que é 
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legal e ilegal quanto à utilização dos direitos de autor e conteúdo relacionado protegido por 
direitos de autor na Internet. Estas podem ser encontradas nas ligações seguintes: 3 
Perguntas frequentes da OMPI sobre direitos de autor 
https://www.wipo.int/copyright/en/faq_copyright.html 
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Perguntas frequentes da EUIPO sobre direitos de autor 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on- copyright%20 

 
 

Robótica 
 

É possível encontrar uma definição abrangente e concisa do termo na Wikipédia, a 
enciclopédia livre. A robótica é uma área interdisciplinar que integra a ciência da 
computação e a engenharia. Envolve o design, a construção, a operação e a utilização de 
robôs. O objetivo da robótica é projetar máquinas que possam ajudar e apoiar os seres 
humanos. A robótica integra as áreas da engenharia mecânica, engenharia elétrica, 
tecnologias de informação, engenharia informática, eletrónica, bioengenharia e biomimética, 
entre outros. A robótica desenvolve máquinas que podem ser programadas para automatizar 
e replicar ações que se parecem com ações de seres humanos, animais ou insetos. Os 
robôs podem ser utilizados em muitas situações e para muitas finalidades práticas e, 
especialmente, em ambientes que apresentam certas ameaças aos seres humanos, tais 
como em ambientes perigosos devido ao calor ou ao frio, à radiação, poluição, altos níveis 
de ruído e em áreas remotas, tais como no espaço ou debaixo de água. Geralmente, os 
robôs são projetados para assumir qualquer forma exigida pela funcionalidade e caso de 
utilização. Em muitos casos, a sua forma é inspirada na natureza e são feitos para se 
assemelharem aos humanos, animais ou insetos ao nível da aparência. 

 
 

1.1.2 Exemplos práticos 
 

Abaixo é mostrado um exemplo de um robô humanoide chamado NAO, produzido por uma 
empresa chamada Softbank Robotics. Como exemplo prático, enumeramos o que pode ser 
protegido por direitos de autor: 

 

- A fotografia do robô; 
- O design visual geral do robô; 
- O nome do robô; 
- O nome da empresa; 
- O software que controla o robô; 
- O manual de instruções do robô; 
- Os sons que o robô pode fazer; 
- A música ou as canções que o robô pode reproduzir; 
- Os desenhos de engenharia do robô; 
- Uma coreografia ou movimentos distintos que o robô pode realizar; 
- Um filme ou vídeo no qual o robô aparece; 
-Uma série de desenhos animados ou figuras do robô que componham um jogo de vídeo, um 
jogo de tabuleiro ou um livro de banda desenhada; 4 
- Um jogo de vídeo, um jogo de tabuleiro ou um livro de banda desenhada; 
- O conjunto de acessórios ou componentes adicionais do robô. 
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Imagem 1: Robot humanoide NAO da Softbank Robotics  

Fonte: https://www.softbankrobotics.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 Casos de estudo 
No plano de aulas que acompanha este módulo, o caso principal no qual os alunos irão 
trabalhar é, primeiro, pesquisar na Internet para encontrar empresas ou produtos 
relacionados com a área da robótica e preparar uma apresentação. Nas apresentações, 
podem considerar diversas variações ao nível da sua função ou finalidade de utilização. 
Nomeadamente: 
-no caso 1, são alunos e as respetivas apresentações destinam-se a finalidades educativas. 
Neste caso, têm de reconhecer os direitos de autor e qualquer material utilizado, indicando 
as fontes dos mesmos, sem precisarem de pedir o consentimento do/a titular dos direitos de 
autor, 
-no caso 2, são indivíduos e as respetivas apresentações destinam-se a uma utilização 
privada. Aplica-se o mesmo que acima, 
-no caso 3, são indivíduos que escrevem um livro sobre robótica, o qual, posteriormente, será 
publicado e vendido.  Neste caso, terão de solicitar a permissão do/a titular dos direitos de autor
 5 para utilizar quaisquer materiais, 
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-no caso 4, são profissionais que trabalham numa empresa concorrente à empresa que 
produz o robô mostrado na apresentação. Para poderem produzir o robô, precisam de deter 
os direitos de autor relevantes (veja a lista na secção de exemplos práticos). Para o fazerem, 
a empresa precisa de realizar os procedimentos legais apropriados com a outra 
empresa/titular dos direitos PI para obter todas as permissões e licenças necessárias 
segundo as regras dos direitos de autor e legislação geral relativa à PI para produzirem o 
robô. Se não o fizerem, então existe uma violação dos direitos de autor e dos direitos de PI. 

 
 
 
 

1.2 Avaliação de conhecimentos 
A seguinte lista de perguntas pode ser utilizada para verificar a aquisição de conhecimentos 
dos alunos. As respostas certas estão marcadas a negrito. 

 
Pergunta 1 — «Direitos de autor» é um termo jurídico e um tipo de PI [Falso] [Verdadeiro] 

 
Pergunta 2 — Na UE, a proteção dos direitos de autor dura toda a vida do/a autor/a, mais 
70 anos após a sua morte [Falso] [Verdadeiro] 

 
Pergunta 3 — Os direitos de autor não requerem qualquer requisito ao nível do registo para 
serem protegidos [Verdadeiro] [Falso] 

 
Pergunta 4 — A proteção dos direitos de autor existe desde o momento em que uma ideia é 
criada [Verdadeiro] [Falso] 

 
Pergunta 5 — A proteção dos direitos de autor existe desde o momento em que uma obra ou 
produção baseada na ideia é criada [Verdadeiro] [Falso] 

 
Pergunta 6 — Os direitos de autor dão ao/à proprietário/a apenas direitos patrimoniais, e não 
morais [Verdadeiro] [Falso] 

 
Pergunta 7 — Os direitos de autor são territoriais, ou seja, a proteção é concedida consoante o 
país. 
[Verdadeiro] [Falso] 

 
Pergunta 8 — Para obter a proteção dos direitos de autor, a obra ou produção tem de ser a cópia 
de um original [Verdadeiro] 
[Falso] 
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Pergunta 9 — As obras podem ser reproduzidas ou utilizadas sem o consentimento do/a autor/a 
ou do/a titular dos direitos, principalmente para finalidades educativas e científicas ou para 
utilização privada [Verdadeiro] [Falso] 

 
Pergunta 10 — As obras abrangidas pelos direitos de autor incluem música, canções, vídeos, 
filmes, fotografias, programas informáticos e muito mais [Verdadeiro] [Falso] 

 
 

1.3 Avaliação de competências 
Abaixo está um exercício ou projeto para realizar em casa que promove a resolução e 
problemas e o pensamento crítico, e que está relacionado com o conceito de direitos de 
autor e, de um modo geral, da proteção de PI. Os alunos realizam um estudo, inquirindo 
amigos e familiares sobre boas e más práticas comuns da proteção dos direitos de autor e 
violação dos mesmos, enquanto utilizadores de recursos da Internet. Podem criar um 
questionário com várias perguntas principais para distribuir e recolher respostas que, 
posteriormente, serão analisadas e os respetivos resultados apresentados para tirarem 
conclusões. 

 
 
 

1.4 Referências ou recursos adicionais 
 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI) https://www.wipo.int/about-ip/en/ 
https://www.wipo.int/copyright/en/ 
https://www.wipo.int/copyright/en/faq_copyright.html 

 

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright%20 

 

Greek Copyright School Project da Hellenic Copyright Organization (HCO) 
https://copyrightschool.gr/index.php/en/teachers 

 
 
 
 
 
 
 

7 


