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OS DIREITOS DE AUTOR 

 “Roubar é considerado um crime. Quando ouvimos 

falar de roubo, normalmente e de imediato, asso-

ciamos esse gesto a dinheiro, a bens materiais, a 

coisas palpáveis.  

 E o roubo de pensamentos, ideias, opiniões, pala-

vras, frases, factos, dados, resultados, números, 

tabelas e trabalho dos outros, sem dar o devido 

crédito aos autores? 

 Quando isto acontece, estamos a cometer um rou-

bo chamado plágio. Então, se plagiar é roubar, logo 

é um crime. E que tipo de crime, para além do rou-

bo, é o plágio? 

 Antes de mais, é visto como uma fraude, uma atitu-

de moral e eticamente condenável por parte de 

quem o pratica.” 

Disponível em linha em http://www.cienciahoje.pt/ 

Sempre que escreves um 

poema ou uma história, 

fazes um desenho ou outro 

trabalho artístico ou mesmo 

um trabalho escolar, passas 

a possuir automaticamente 

os direitos de autor. 

Os direitos de autor protegem os autores ou criado-

res de trabalhos originais literários, dramáticos, musi-

cais, artísticos e outros trabalhos intelectuais.  

Só quem possui os direitos de autor de uma determi-

nada obra pode permitir que dessa obra: 

 Se façam cópias;  

 Se distribuam cópias;  

 Se façam apresentações públicas (por exem-

plo de jogos, filmes, danças ou música); 

 Se disponibilize publicamente por exemplo na 

Internet, na televisão ou na rádio;  

 Se produzam trabalhos derivados que 

incluem por exemplo a tradução, modificação 

ou adaptação de um trabalho. 
Bibliografia consultada disponível em linha em: 

http://www.copyrightkids.org/cbasicsframes.htm 

http://www.cienciahoje.pt/ 

Apesar de ser ilegal usar o trabalho criado por  outros 
sem a sua permissão, podes fazer «empréstimos»  
para o teu próprio trabalho! 
 
Investiga quais são e respeita as regras que definem 
como podemos fazer essa utilização.  
 
Aprende a elaborar uma 
bibliografia indicando, sem-
pre que possível, o nome do 
autor e do editor, do título 
da obra que consultaste e 
demais circunstâncias que 
os identifiquem. 

Plágio:  

Apresentar como suas 
as palavras, ideias ima-
gens, sons, ou o resul-
tado da expressão 
criativa de outros. 


