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1. Direitos de autor 
 

1.1 Resultados da aprendizagem 

Neste módulo, os alunos irão aprender sobre direitos de autor e a importância dos mesmos. Irão 

abordar várias questões relativas à propriedade intelectual e aprender a distinguir entre utilização 

legítima e violação de direitos de autor.  

 

 

Após concluir este módulo, será capaz de: 

§ compreender os conceitos de legislação relativa aos direitos de autor e de violação dos direitos 

de autor, 

§ distinguir entre objetos úteis e objetos não úteis, 

§ distinguir entre utilização razoável/privada e comercialização,  

§ compreender a essência do processo das condições dos direitos de autor e de registo de 

direitos de autor. 

 

 

Duração estimada: 3 horas 

 

1.2 Conteúdo principal 

Inclua o seu conteúdo aqui. Inclua definições, explicações, exemplos práticos e estudos de 

caso/histórias de sucesso. O conteúdo principal (não todo o documento!) deve conter cerca de 10 

páginas A4. 

 

1.2.1 Termos e definições 
Legislação relativa à PI: 

• Leis que existem para proteger os seus direitos de propriedade intelectual;  

 

CAD: 

• Um desenho assistido por computador, um ficheiro digital que pode imprimir num objeto físico, 

utilizando uma impressora 3D;  
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Direitos de autor:  

• É o direito legal que um/a criador/a detêm sobre a obra original e a forma como a mesma é 

utilizada, imediatamente após ter sido criada;  

• Não é obrigatório registar um trabalho no seu serviço de direitos de autor local. No entanto, se 

o fizer, obtém uma proteção jurídica adicional contra a utilização ou reprodução não 

autorizada da sua obra;  

 

Legislação relativa aos direitos de autor: 

• É a lei que protege os seus direitos legais sobre a sua obra original e lhe confere as 

ferramentas para aplicar os direitos de autor;  

 

Materiais protegidos por direitos de autor: 

• São os materiais formalmente registados como obras originais criadas por si; estão protegidos 

pela legislação relativa aos direitos de autor;  

 

Violação: 

• Na impressão 3D, se alguém digitalizar e imprimir com uma impressora 3D uma obra original 

protegida por direitos de autor, sem a permissão do/a criador/a, pode constituir uma 

violação dos direitos de autor; 

 

Condições dos direitos de autor: 

• São os requisitos para a proteção dos direitos de autor: a) tem de ser o/a criador/a (autor/a) 

da obra; b) a obra tem de ser original; c) a obra tem de ser tangível e a sua criação tem de ter 

requerido alguma capacidade ou esforço;  

 

Registo de direitos de autor: 

• É o processo que segue para registar a sua obra como material protegido por direitos de 

autor no seu serviço de direitos de autor local (por exemplo, EUIPO — Instituto da 

Propriedade Intelectual da União Europeia); 

 

Objetos úteis: 

• Objetos práticos que podem ser utilizados no quotidiano; 

 

Objetos não úteis: 

• São objetos sem função utilitária, tais como obras de arte;  
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Utilização razoável/privada:  

• É a utilização de objetos/material protegido por direitos de autor para finalidades não 

comerciais, ou seja, sem intenções de exploração (normalmente, na privacidade da sua 

casa); 

 

Amador/a: 

• Qualquer pessoa que imprima objetos na privacidade da sua casa, apenas por diversão e 

sem finalidades comerciais;  

 

Comercialização: 

• É o momento em que novos produtos ou ideias são trazidos para o comércio e 

disponibilizados no mercado.  

 

 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 

A legislação relativa à propriedade intelectual (PI) protege os direitos legais que derivam da 

criação de obras originais, incluindo direitos de propriedade e de utilização. Com a PI, a obra 

original, cuja criação requereu tempo e esforço para ser criada, está protegida contra a 

contrafação e a utilização não autorizada. A PI relaciona-se com quatro conceitos diferentes que 

se aplicam a qualidades ou propriedades diferentes da obra: direitos de autor, design, padrão e 

marca comercial.   

O rápido progresso da evolução tecnológica dá origem a estes avanços, tais como a 

impressão 3D. Com a impressão 3D, o consumidor médio pode replicar objetos digitalizados na 

privacidade da sua casa. Com inúmeras implicações destas réplicas não autorizadas, este tipo de 

tecnologia foi considerada potencialmente disruptiva (Rideout, 2011, p. 161). Uma vez que a 

impressão 3D se tem tornado mais barata e mais acessível ao consumidor médio, os entusiastas 

e amadores da impressão 3D procuram ativamente criar e partilhar desenhos de objetos 3D 

(Rideout, 2011, p. 162). Embora a motivação aqui seja o entretenimento e não o lucro, o facto de 

estas atividades não serem controladas dá lugar a litígios entre criadores/proprietários e 

consumidores não pagantes.  

Com o avanço da impressão 3D «para além da impressão de objetos sólidos para objetos 

mais complexos, tais como peças eletrónicas imprimidas e até tecidos humanos», a proteção de 

direitos de autor tradicional tem sido desafiada (Venable LLP, 2021). Subsequentemente, em 

vários casos, os ficheiros digitais 3D foram considerados tão importantes quanto software em 

termos de proteção jurídica, ao abrigo da legislação relativa aos direitos de autor, justificando 
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interpretações adicionais de autoria e proteção dos direitos de autor (Malaty & Rostama, 2017).  

Isto deveu-se principalmente a alterações na manufatura e à simplificação do processo de 

contrafação de produtos 3D (Venable LLP, 2021). Como resultado, a impressão 3D levanta 

preocupações adicionais sobre os direitos de PI e requer novas abordagens e estratégias de PI 

globalmente.  

Têm-se assinado convenções oficiais com o objetivo de proteger os direitos de PI e os seus 

titulares. Na Europa, a Convenção de Berna define o termo «direitos de autor» e respetivas 

implicações nos direitos de propriedade e utilização como sendo um direito usufruído pelos 

autores de «obras literárias e artísticas», incluindo várias formas de produções literárias, 

científicas e artísticas (Convenção de Berna, 1971, art.º 2). Enquanto direito legal sujeito a uma 

grande variedade de interpretações, os direitos de autor na impressão 3D podem ser protegidos 

adicionalmente, garantindo o controlo jurídico sobre ficheiros CAD 3D ou expandindo a proteção 

da propriedade intelectual de objetos 3D (Rideout, 2011, p. 173, Olonen, 2019, p. 20). Qualquer 

ficheiro e/ou objeto que esteja oficialmente registado como criado ou detido por uma entidade 

específica (física ou jurídica) torna-se em «material protegido por direitos de autor». Como tal, 

está protegido oficialmente contra utilizações não autorizadas. A utilização e/ou reprodução não 

autorizada constitui uma violação de direitos de autor, quando as obras estão registadas 

oficialmente (Bradshaw et al., 2010, p. 20). Assim, qualquer ato de cópia da obra original é uma 

violação potencial, dependendo do enquadramento legal em vigor.   

O sistema legislativo dos EUA permite uma certa flexibilidade na utilização de material 

protegido por direitos de autor, distinguindo claramente «utilização razoável» e comercialização 

(Hugenholtz, 2013, p. 26). Esta distinção não é tão juridicamente conclusiva na UE e respetivos 

Estados-Membros, e cada Estado-Membro delineia os pré-requisitos para avaliar as cópias como 

violação no seu próprio sistema jurídico. No entanto, a diretiva relativa aos direitos de autor e 

direitos conexos no mercado único digital, adotada em 2019 com o objetivo de «criar um mercado 

de direitos de autor que funcione corretamente», descreve certas circunstâncias sob as quais as 

obras protegidas por direitos de autor podem ser utilizadas (EUR-Lex, 2019). Com base nesta 

diretiva, as obras protegidas por direitos de autor podem ser reproduzidas (parcialmente) para 

finalidades não comerciais, tais como finalidades educativas, revisões, etc. Para tal, são adotadas 

licenças de direitos de autor secundárias, tais como a Creative Commons (CC BY 4.0, CCO), que 

têm a finalidade de aumentar a informação que pode ser partilhada livremente (Vollmer, 2019). 

Exceções na legislação relativa aos direitos de autor e nas licenças de direitos de autor 

secundárias, geralmente em relação a aspetos que beneficiam pontos comuns, são eticamente 

aceites. 

Como um dos direitos de PI, os direitos de autor protegem a titularidade e a utilização. Com a 

impressão 3D cada vez mais popular e acessível entre os consumidores médios, aprender sobre 
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a legislação relativa aos direitos de autor e sobre a violação dos direitos de autor é essencial. 

Estes limites entre o mercado único digital promovido pelo capitalismo, os desejos e capacidades 

do consumidor individual e o princípio da liberdade de consumo podem nem sempre ser claros, 

nem que seja pela distinção entre objetos úteis e não úteis, obras originais e contrafações.  

 

 

1.2.3 Exemplos práticos 
As obras protegidas por direitos de autor podem ser:  

Livros, músicas, peças de teatro, fotografias, manuais de instruções, quadros, esculturas, 

desenhos animados 3D, desenhos CAD, etc. 

 

1.2.4 Casos de estudo 
1. Arte criada por fãs da Hasbro, Shapeways e My Little Pony: 

 

https://www.shapeways.com/blog/archives/16759-hasbro-shapeways-enable-3d-printing-fan-art-with-

superfanart.html 

 

 Com a impressão 3D a tornar-se cada vez mais popular, as grandes empresas arriscam-se a 

desapontar a sua audiência se não oferecerem uma solução comprometedora para certos produtos 

ou serviços. Neste contexto, a marca global Hasbro criou uma parceria com a Shapeways em 2014, 

com a finalidade de partilhar certos aspetos da sua propriedade intelectual com os fãs: mantendo o 

controlo sobre os direitos de autor, a Hasbro permitiu que os fãs de «My Little Pony criassem arte 

livremente com impressoras 3D» (The Myers LG, 2021);  

 

2. Chocolate negro da Hershey's «CocoJet»: 

 

https://www.wired.co.uk/article/cocojet-chocolate-3d-printer 

 

A Hershey's é uma das grandes empresas que começaram «a integrar a impressão 3D no 

licenciamento das suas marcas» com o objetivo de permitir a impressão comercial do seu chocolate 

(Venable LLP, 2021). Para tal, a Hershey's colaborou com a 3D Systems para criar uma impressora 

alimentar, criada especialmente para imprimir chocolate: a impressora 3D CocoJet (Collins, 2015);  

 

3. Versões de um dispositivo médico vital imprimidas em 3D: 

 

https://www.theverge.com/2020/3/17/21184308/coronavirus-italy-medical-3d-print-valves-treatments 
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Em Itália, voluntários utilizaram as suas impressoras 3D para imprimir dispositivos médicos, num 

tempo de crise, e salvar vidas. Embora a sua ação não tenha sido autorizada pela empresa que 

forneceu o design original, considerou-se que esta era uma «utilização razoável» e nenhum processo 

de violação de PI foi iniciado (Chintalapoodi, 2021);  

4. «Thingiverse»: Um site que oferece modelos de código aberto para partilhar desenhos ao abrigo 

de licenças Creative Commons. 

 

https://www.thingiverse.com/ 

 

«Sites como o Thingiverse servem como local para as comunidades de utilizadores online 

carregarem, melhorarem e distribuírem virtualmente, e gratuitamente, objetos que qualquer pessoa 

pode criar se tiver acesso a uma impressora 3D» (Rideout, 2011, p. 164). Desta forma, os 

utilizadores podem transferir um ficheiro CAD e personalizá-lo para atingirem o resultado pretendido, 

ou imprimirem uma cópia do original sem se preocuparem com a responsabilidade.  

 

 

1.3 Avaliação de Conhecimentos 

Avaliação de estilo questionário, baseada no conteúdo principal. Marque a resposta correta a negrito 

se necessário. Inclua 10 perguntas sobre o seu módulo. Aumente o nível de dificuldade 

gradualmente. 

 

Pergunta 1 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso) — O que são direitos de autor? 

[Uma ideia relacionada com a titularidade 1] [Um direito legal 2] [Um objeto 3] 

 

Pergunta 2 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso) — O que são materiais protegidos por direitos de 

autor? 

[Obras originais registadas formalmente 1] [Materiais inovadores 2] [Materiais originais 3] 

 

Pergunta 3 (escolha múltipla ou verdadeiro/falso) — O que são condições dos direitos de autor? 

[Os requisitos para a proteção dos direitos de autor 1] [As condições mediante as quais cria uma 

obra de arte 2] [Os seus direitos legais quando cria uma obra original 3] 

 

Pergunta 4 (várias respostas certas) — Quando é que os seus direitos de propriedade intelectual são 

violados? 
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[Quando alguém utiliza a sua obra original, protegida por direitos de autor, sem a sua 
permissão 1] [Quando alguém utiliza as limitações da sua obra original protegida por direitos 
de autor para obter lucros 2] [Quando um/a amador/a reproduz o seu trabalho por diversão na 

privacidade da sua casa 3] [Quando alguém utiliza objetos úteis que se assemelham ao seu trabalho 

original 4] 

 

Pergunta 5 (várias respostas certas) — A que se referem as violações de direitos de autor? 

[Reprodução não autorizada de uma obra original 1] [Utilização não autorizada de um objeto útil 

2] [Crítica não autorizada a uma obra original 3] [Distribuição não autorizada de uma obra original 
4] 
 

Pergunta 6 (várias respostas certas) — Que tipo de obras protegem os direitos de autor? 

[Obras que sejam novidade 1] [Objetos utilitários 2] [Trabalhos literários 3] [Obras artísticas 4] 
 

Pergunta 7 (várias respostas certas) — Com base na Convenção de Berna, que características de 

um objeto estão protegidas? 

[Os materiais utilizados para o criar 1] [A função 2] [A silhueta 3] [A forma 4] 
 
Pergunta 8 (correspondência) — Faça corresponder os termos às respetivas definições. 

 

Termo 1 — Direitos de autor: O direito legal que um/a criador/a detém sobre a obra original;  

Termo 2 — Registo de direitos de autor: O processo que segue para registar a sua obra como 

material protegido por direitos de autor no seu serviço de direitos de autor local.  

Termo 3 — Violação de direitos de autor: A reprodução/distribuição/venda não autorizada da obra 

original;  

Termo 4 — Materiais protegidos por direitos de autor: Materiais formalmente registados como obras 

originais;  

Termo 5 — Passatempo: Imprimir objetos na privacidade da sua própria casa apenas por diversão e 

sem finalidades comerciais. 

 
Pergunta 9 (correspondência) — Faça corresponder os conceitos às respetivas explicações. 

 

Conceito 1 — Utilização razoável: A utilização de um objeto/material para finalidades não comerciais; 

Conceito 2 — Utilidade de um objeto: Os benefícios de um objeto; 

Conceito 3 — Criação artística: Uma criação com valor estético, mas sem utilidade; 

Conceito 4 — Autoria: O estado de ser criador/a da uma obra original; 
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Conceito 5 — Titularidade: O estado de deter direitos de PI sobre uma obra original; 

 

Pergunta 10 (correspondência) — Faça corresponder os problemas às respetivas soluções. 

 

Problema 1: Estou sozinho/a em casa e estou a imprimir a obra de um/a artista na minha impressora 

3D. Isto é uma violação de direitos de autor? — Solução: Não, se o fizer por diversão e não vender o 

material reproduzido no mercado; 

 

Problema 2: Um designer 3D recusa-se a partilhar o seu trabalho protegido por direitos de autor 

comigo. Tenho o direito de o levar a tribunal? — Solução: Não. O material registado pertence apenas 

ao/à respetivo/a proprietário/a ou criador/a;  

 

Problema 3: Criei um trabalho original, mas não o registei no serviço de direitos de autor local. Posso 

introduzi-lo no mercado e vendê-lo? — Solução: Sim. Este é um direito legal seu. No entanto, o 

material não registado está menos protegido pela lei e, assim, facilita o trabalho de contrafação; 

 

Problema 4: Posso copiar uma obra 3D registada para a estudar em privado? — Solução: Sim, pode;  

 

Problema 5: Os amadores têm permissão para vender os itens que reproduzirem? — Solução: Não, 

isto é uma violação de direitos de autor. 

 

 

1.4 Avaliação de Competências 

 

Realize um exercício que promova a resolução e problemas e o pensamento crítico, que esteja 

relacionado com a implementação real da propriedade intelectual nas disciplinas de CTEAM. 

 

No seu círculo social, existe uma pessoa com deficiência. Tem permissão para copiar uma obra 

protegida por direitos de autor, para facilitar a acessibilidade da pessoa com deficiência? Isto 

constitui uma violação de direitos de autor? Ou não? 
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