
MAS RESPEITA OS AUTORES

FAZ O TEU SITE



360 000 
Associados

DEFENDE OS TEUS DIREITOS
ENQUANTO CONSUMIDOR!



REPRESENTAÇÃO 
DOS CONSUMIDORES

INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO



A preparar consumidores para 
o futuro….

3490 
Escolas DECOJovem

Programa de educação do consumidor promovido pela DECO

30 000 
Alunos, professores/ano



Temos informação só para ti
Se queres ser um consumidor inteligente,
segue-nos nas redes sociais

@decojovem



Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=FO65xCXvGqc



O que queremos que saibas

Saber o que é a propriedade intelectual e a necessidade de a respeitares

Identificar os direitos que protegem as tuas ideias

Refletir sobre a importância do respeito pelos direitos de autor

Refletir sobre a importância de usares fontes legais e evitares a pirataria



…é o conjunto de direitos que abrange as

criações do conhecimento humano.

A propriedade intelectual… 



Os direitos da Propriedade 

Intelectual contribui para que 

os autores continuem a 

produzir novas obras e a 

fazer novas descobertas!



Agora que vais criar o teu site, não vais 

querer que roubem as tuas ideias.

Por isso sê criativo,  e respeita os 

autores.



Vamos lá traduzir isto …

Se vais criar um site, uma música, um 

robot,  as tuas ideias estão protegidas 

pelo Código da Propriedade 

Intelectual!



Uma obra é algo criado por 

alguém, neste caso, o autor.

Da mente à criação! 



O Direito de Autor e Direitos Conexos…

…são um conjunto de normas criadas para proteger obras

originais, com o objetivo de garantir que os autores,

intérpretes e executantes sejam reconhecidos e

recompensados pelo seu trabalho de criação, interpretação

ou execução.



Os Direitos de Autor protegem obras do:

Domínio Científico Domínio Literário Domínio Artístico



Já imaginaste o que seria um

mundo….

Sem séries, músicas, jogos?!

E sem redes sociais?!



Vamos supor que não existia o direito 
de autor…

Os autores teriam muita dificuldade em ser

recompensados pelo seu trabalho.

A produção de obras começaria a diminuir, o que

significa que teríamos muito menos escolha e

diversidade no campo das artes e da cultura



Os direitos de autor são muitas vezes

violados, através de cópias ou

divulgações ilegais,

A isto dá-se o nome de pirataria.

ALERTA PIRATARIA



Hoje, todos estamos online e mais ainda os autores,

escritores, músicos e artistas.

É muito fácil aceder a qualquer conteúdo mas, atenção!

Por estar na internet não 
significa que é de todos. 



Será pirataria?! O que deves ter em atenção!
As obras pirateadas muitas vezes são disponibilizadas:

Preço muito baixo Sites duvidosos Pouca Qualidade

Sem o símbolo ©Locais de venda  invulgar 



Privilegia o uso de 

fontes legais!

Os sites que disponibilizam este

tipo de conteúdos são um bom

exemplo de fontes legais.

Usa e abusa deles !



A Creative Commons oferece 

uma ferramenta de pesquisa 

de obras licenciadas nos 

termos destas licenças.

https://search.creativecommons.org



O ato de copiar

informação criada

por outra pessoa e

apresentá-la como

se fosse sua, é

PLÁGIO!
PLÁGIO INTEGRAL PLÁGIO PARCIAL PLÁGIO 

CONCEPTUAL



COMO PODES EVITAR O PLÁGIO?

Para evitares o plágio, é essencial

estabeleceres um plano de trabalho e ires

assinalando os autores da informação

consultada e que vais utilizar no teu trabalho,

de modo a poderes citá-los corretamente.

(Autor
X)

(AutorY)



Agora é o momento de mostrares o que vales e 
construíres o teu site! 

Segue as nossas dicas para teres um site único, verdadeiro e 
diferente!



Utiliza apenas conteúdos

com direitos de utilização

livre ou licença Creative

Commons.



Usa e abusa dos bancos de

imagens, vídeos e som que

respeitam os autores.



Dá asas à tua imaginação. 
Tira as tuas próprias 
fotografias e faz os teus 
vídeos e desenhos.



Pensa pela tua própria 
cabeça. Sê original. 
Inspira-te nos outros, 
mas escreve tu mesmo



Se utilizares 
conteúdos de 
terceiros, cita a fonte 
e o autor. 



O teu mérito deve resultar do teu talento e do teu 
trabalho.

Respeitar os direitos de autor é um dever de 
todos.



Vamos às 
dúvidas? 



SEGUE- NOS N O 

@decojovem


