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um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos 
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por 
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1. Direitos de autor na física 
 

1.1 Resultados da aprendizagem 

Este módulo e o plano de aulas que o acompanha têm por objetivo apresentar os conceitos 

principais dos direitos de autor e, particularmente, da aplicação dos mesmos na área da física. Por 

direitos de autor, referimos o direito legal exclusivo do/a criador/a de uma determinada obra original 

(por exemplo, trabalho científico) para utilizar e reproduzir a sua criação. Assim, esta criação é uma 

propriedade intelectual do/a respetivo/a autor/a e os direitos de autor impedem que a mesma seja 

reproduzida por outra pessoa sem a autorização do/a autor/a. Através da aplicação da legislação 

relativa aos direitos de autor, o/a criador/a de uma obra original detém o direito exclusivo de utilizar e 

reproduzir a sua obra original durante um determinado período1. 

 

Após concluir este módulo, será capaz de: 

§ compreender os conceitos principais da legislação relativa aos direitos de autor e à aplicação 

da mesma na área da física, 

§ identificar a importância da legislação relativa aos direitos de autor na área da física, 

§ cooperar com os pares na aplicação e debate da legislação relativa aos direitos de autor em 

situações práticas,  

§ melhorar a sua capacidade de resolução de problemas e de pensamento crítico.  

 

Duração estimada: 1 hora 

 

1.2 Conteúdo principal 

 

1.2.1 Termos e definições 
 

A criação de uma obra original (por exemplo, invenção científica, teoria científica ou artigo 

científico) transforma esta obra em propriedade intelectual. Assim, esta obra torna-se 

automaticamente protegida por direitos de autor, o que significa que o/a autor/a da propriedade 

 
 
1 https://www.investopedia.com/terms/c/copyright.asp 
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intelectual detém o direito exclusivo de utilizar e reproduzir a sua própria obra durante um 

determinado período de tempo, o qual pode variar consoante o país onde a obra foi produzida2.  

Nos países da UE, o período estabelecido para a proteção dos direitos de autor é de 70 anos 
após a morte do/a autor/a (quando a obra é da autoria de uma só pessoa) ou do/a último/a autor/a 

sobrevivente (quando a obra é da autoria de várias pessoas)2. Nos países fora da UE que assinaram 

a Convenção de Berna3, embora o período estabelecido possa variar, a propriedade intelectual é, 

normalmente protegida durante, pelo menos, 50 anos após a morte do/a autor/a. Após este período 

estabelecido, a obra torna-se do domínio público.  

A proteção dos direitos de autor é automática, o que significa que a obra original passa 

automaticamente a estar protegida a partir do momento da sua criação, sem necessidade adicional 

do/a autor/a apresentar um pedido formal. Para declarar outras pessoas como autoras da obra, o/a 

autor/a pode incluir uma declaração de direitos de autor no seu trabalho, para além do seu nome e 

data de criação. Esta declaração de direitos de autor pode inclui um texto (por exemplo, «todos os 

direitos reservados») um símbolo (©)2. 

A proteção dos direitos de autor atribui direitos patrimoniais e morais exclusivos aos autores. 

Relativamente aos direitos patrimoniais, os direitos de autor garantem que os autores controlam o 

seu trabalho e são reembolsados pela venda ou licenciamento. Por sua vez, os direitos morais 

incluem o direito dos autores reclamarem a autoria e não aceitarem alterações na obra original2.  

 

 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 

Embora a aplicação da proteção dos direitos de autor seja clara em várias áreas, na área da 

ciência, particularmente da física (por exemplo, teoria da relatividade, teoria da velocidade, força 

eletrofraca), apresenta algumas ambiguidades e limitações. De facto, ao longo dos anos foram 

identificadas algumas limitações na proteção de literatura científica ou de teorias científicas pela 

legislação relativa aos direitos de autor, referindo-se as patentes como a fonte principal de proteção 

deste tipo de obra científica. De facto, quando se trata de literatura científica, a proteção dos direitos 

de autor era, normalmente, limitada à expressão de resultados dos autores e não às ideias dos 

autores4.  

 
 
2 https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/index_en.htm 
3 https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf 
4 Reichman, J. H., & Okediji, R. L. (2012). When copyright law and science collide: empowering digitally 
integrated research methods on a global scale. Minnesota Law Review, 96(4), 1362-1480. 
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Em particular, a proteção dos direitos de autor de teorias científicas aplica-se especificamente à 

descrição ou expressão da teoria do autor nas respetivas publicações, por exemplo, e não às 

equações, ideias, hipóteses ou modelos da teoria, o que significa que as teorias científicas podem 

ser utilizadas, testadas, reproduzidas e alteradas por outras pessoas sem a permissão do ator. São 

feitas exceções apenas quando se trata de teorias científicas elegíveis a proteção de segredos 

comerciais (por exemplo, com uma clara vantagem competitiva no mercado)5.  

Embora não proteja as ideias em si, a legislação relativa aos direitos de autor proteja obras 

tangíveis, nas quais os investigadores apresentem as suas ideias, tais como artigos científicos 

publicados, desenhos técnicos, desenhos de estruturas ou obras derivadas. Isto significa que um 

livro científico ou um artigo científico é abrangido pela legislação relativa aos direitos de autor6.  

Normalmente, quando um/a autor/a publica o seu trabalho num jornal científico no modo de 

subscrição, normalmente transfere os direitos de autor para a editora, o que significa que a editora 

detém o direito exclusivo de reproduzir e partilhar o artigo. Nos últimos anos, a opção de publicar em 

acesso aberto tem atingido uma maior expressão. «Acesso aberto» significa que o/a autor mantém 

os direitos de autor sobre a sua própria obra e tem o direito de a partilhar e reproduzir7.  

 

1.2.3 Exemplos práticos 
 

Quando um/a professor/a de física cria um trabalho, pode querer publicá-lo num jornal científico 

para maximizar o impacto do seu trabalho. Ao publicar um artigo, o/a autor/a normalmente assina um 

acordo de publicação com a editora. Se o artigo for publicado no modo de subscrição (por exemplo, 

os leitores precisam de subscrever o jornal para aceder ao artigo), o/a autor/a, normalmente, 

transfere os direitos de autor para a editora, o que significa que a editora detém os direitos exclusivos 

sobre essa obra. Quando o artigo é publicado em acesso aberto (por exemplo, os leitores têm livre 

acesso ao artigo), o/a autor/a retém os direitos de autor da sua própria obra e licencia os seus 

direitos à editora e aos leitores7.  

As licenças Creative Commons são um exemplo de licenças comuns e amplamente utilizadas 

para definir os direitos dos leitores quanto à reutilização e à partilha do artigo. Ao definir uma licença 

Creative Commons, os titulares dos direitos de autor garantem que os leitores podem apenas utilizar 

essa obra específica de acordo com o que é autorizado. Estas licenças têm vários níveis de 

restrições e podem variar entre restringir todos os direitos a autorizar a utilização da obra de acordo 

 
 
5 Byron, T. M. (2017). On Copyright and Scientific Theory, 34 Santa Clara High Tech. L.J. 1. Disponível em: 
http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol34/iss1/3 
6 https://www.wur.nl/en/Library/Researchers/Publishing/Copyright-in-research.htm 
7 https://www.enago.com/academy/does-copyright-transfer-hinder-scientific-progress/ 
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com os termos e restrições. No entanto, independentemente da licença selecionada pelo/a titular dos 

direitos de autor, todas requerem sempre que os leitores citem adequadamente o/a autor/a e a fonte, 

ao referirem o artigo8.  

Especificamente, a licença Creative Commons apresenta quatro restrições. Os titulares dos 

direitos de autor podem pretender utilizar uma restrição ou várias combinações de restrições, 

dependendo do objetivo. As quatro restrições estão resumidas na tabela abaixo9,10,11,12: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Fontes: https://copyright.ubc.ca/creative-commons/; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

 

Com base na utilização destas quatro restrições, existem seis licenças diferentes que os 

titulares dos direitos de autor podem aplicar ao seu trabalho, da menos à mais restritiva. As seis 

licenças podem ser resumidas na tabela seguinte: 

 

 
 
8 https://copyright.ubc.ca/creative-commons/ 
9 Creative Commons Attribution 4.0 International License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
10 Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International. License 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 
11 Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International. License 
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 
12 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 
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Fontes: https://copyright.ubc.ca/creative-commons/; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

 

 

A seguinte imagem oferece uma imagem mais clara das seis licenças diferentes em termos 

do nível de restrições:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fonte: https://foter.com/blog/how-to-attribute-creative-commons-photos/ 
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Fonte: https://foter.com/blog/how-to-attribute-creative-commons-photos/ 
 

 

 

1.2.4 Casos de estudo 
 

Quando um/a leitor/a utiliza a obra de outra pessoa sem citar o/a autor/a original, está a violar 

a legislação relativa aos direitos de autor e a cometer plágio. Por exemplo, nas obras de 

investigação científica na medicina, os tipos de plágio mais comuns documentados na literatura 

incluem13: 

 

• Plágio de ideias: este tipo de plágio ocorre quando alguém utiliza as ideias não publicadas 

de outras pessoas na sua própria obra. Esta pode ser a forma de plágio mais difícil de detetar; 

• Plágio de texto: este tipo de plágio ocorre quando alguém copia um texto/parágrafo de uma 

fonte para a sua própria obra; 

• Autoplágio: este tipo de plágio ocorre quando alguém utiliza a sua própria obra anterior numa 

outra obra, sem referir a primeira;  

• Conluio: este tipo de plágio ocorre quando alguém pede a um terceiro para escrever um 

trabalho e, depois, o utiliza como se fosse seu, sem referir o/a autor/a original; 

 
 
13 Mohammed, R. A., Shaaban, O. M., Mahran, D. G., Attellawy, H. N., Makhlof, A., & Albasri, A. (2015). 
Plagiarism in medical scientific research. Journal of Taibah University Medical Sciences, 10(1), 6-11. Doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtumed.2015.01.007 
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• Plágio parcial: este tipo de plágio ocorre quando alguém combina partes de várias obras e 

as organiza para as utilizar na sua própria obra, sem referir os autores originais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Mohammed et al. (2015). 

 

 

 

1.3 Avaliação de conhecimentos 

Pergunta 1 — O/a criador/a de uma obra científica original detém o direito exclusivo de utilizar e 

reproduzir a sua obra. 

[Verdadeiro] [Falso] 

 

Pergunta 2 — Para deter o direito exclusivo de utilizar e reproduzir a sua obra o/a autor/a precisa de 

efetuar um pedido formal. 

[Verdadeiro] [Falso] 
 

Pergunta 3 — Nos países da UE, o período estabelecido para a proteção dos direitos de autor é 

70 anos após a morte do/a autor/a.  

[Verdadeiro] [Falso] 
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Pergunta 4 — A proteção dos direitos de autor das teorias científicas aplica-se às equações, ideias, 

hipóteses e modelos da teoria. 

[Verdadeiro] [Falso] 
 

Pergunta 5 — Normalmente, quando um/a autor/a publica o seu trabalho num jornal científico no 

modo de subscrição, quem detém os direitos de autor da publicação? 

[A editora] [O/a autor/a] [Os leitores]  

 

Pergunta 6 (várias respostas certas) — Normalmente, quando um/a autor/a publica o seu trabalho 

num jornal científico no modo de acesso aberto, quem detém os direitos de autor da publicação? 

[A editora] [O/a autor/a] [Os leitores]  

 
Pergunta 7 — Se o/a autor/a utilizar a licença Creative Commons Attribution, os leitores não precisam 

de citar os autores da obra quando o utilizarem. 

[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 8 — Faça corresponder os termos às respetivas definições. 

Atribuição: tem de fazer as referências adequadas, facultar uma ligação para a licença e indicar se 

foram efetuadas alterações. Pode fazê-lo de forma razoável, mas não de forma a sugerir que o 

licenciador apoia o seu trabalho ou a sua utilização. 

Não comercial: pode não utilizar o material para finalidades comerciais. 

Partilhar igual: tem de distribuir as suas contribuições ao abrigo da mesma licença que o original. 

Sem derivados: não pode modificar a obra (por exemplo, traduções, edições revistas, etc.). 

 
Pergunta 9 — Qual das seguintes inclui a licença mais restritiva? 

[Attribution-NonCommercial-NoDerivs] [Attribution-NoDerivs] [Attribution-NonCommercial-

ShareAlike]  

 

Pergunta 10 — Faça corresponder os problemas às respetivas soluções. 

Plágio de ideias: utilizar as ideias não publicadas de outras pessoas na sua própria obra.  

Plágio de texto: utilizar um texto/parágrafo copiado de uma fonte para a sua própria obra. 

Autoplágio: utilizar a sua própria obra anterior numa outra obra, sem referir a primeira.  

Conluio: pedir a um terceiro para redigir uma obra e, depois, utilizá-la como se fosse sua, sem referir 

o/a autor/a original. 

Plágio parcial: combinar partes de várias obras e organizá-las para as utilizar na sua própria obra, 

sem referir os autores originais. 
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1.4 Avaliação de competências 

 

Capacidade de pensamento crítico e resolução de problemas: No exercício proposto para o 

plano de aulas que acompanha este módulo «Os contadores de histórias», os alunos são convidados 

a desenvolver o seu pensamento crítico ao avaliarem soluções potenciais para um dado dilema. 

Depois, também é pedido à turma que encontre uma solução para este dilema, a qual respeite a 

legislação relativa aos direitos de autor, promovendo, assim, a capacidade de resolução de 

problemas.  
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