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Título: A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 

 

Resumo:  

 

Esta dissertação visa o estudo da Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico, 

enquanto aquele sistema de representação que determina a codificação que os sistemas 

informáticos utilizam para gravar dados na memória persistente do computador. 

O Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) representa numa perspectiva social, 

económica e tecnológica um dos elementos nucleares que sustenta e condiciona o 

crescimento da moderna Sociedade da Informação. O FFE é um elemento nuclear da 

interoperabilidade das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), 

característica elevada a direito fundamental dos tempos modernos. Salientamos, a este 

propósito, as complexas problemáticas com que a sociedade moderna se debate em 

torno do FFE e que ocupam Governos e Organizações Internacionais. 

Delimitamos o FFE face aos demais elementos das estrutura física (hardware) e  eda 

trutura lógica (software) do computador moderno, definindo-o como um elemento 

integrante da estrutura lógica do computador mas criação técnica e intelectualmente 

autónoma. 

Fazemos uma abordagem panorâmica aos direitos subjectivos de propriedade intelectual 

que incidem sobre as criações intelectuais que constituem os diversos elementos físicos 

(dispositivos de entrada, saída, memória e processamento) e lógicos (linguagens, 

programas, bases de dados, protocolos de comunicação, etc.) do computador e 

concluímos que nenhum destes direitos abarca no seu objecto de protecção o FFE. 

No direito constituído, concluímos que o FFE é bem jurídico não reconhecido como 

verdadeira coisa incorpórea, por não ser possível integrá-lo como objecto autónomo no 

âmbito de protecção de nenhum dos direitos de propriedade intelectual consagrados. 

A final, de iure constituendo, propomos a consagração de um Direito Privativo de 

Propriedade Industrial sobre o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE), para o qual 

adiantamos as notas essenciais que o seu regime jurídico deve prever. 
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Title: The Legal Protection Electronic File Format 

 

Abstract: 

 

This thesis aims to study the “The Legal Protection of the Electronic File Format”, as 

that system of representation that determines the encoding that the IT systems use to 

write data to the persistent memory of a computer. 

The Electronic File Format (EFF) represents from a social, economic and technological 

perspective one of the core elements that sustains and conditions the growth of modern 

information society. The EFF is a core element of interoperability of Information 

Technology and Communication (ICT), feature elevated to a fundamental right of 

modern times. We emphasize, in this regard, the complex problems that modern society 

debates around the EFF and that occupy Governments and International Organizations. 

We delimited the EFF face the other elements of the physical (hardware) and logical 

(software) structures of the modern computer, defining it as element part of the logical 

structure of computer but a technical and intellectually autonomous creation. 

We make a panoramic approach to intellectual property rights on intellectual creations 

that constitute the various physical (input devices, output, memory and processing) and 

logical (languages, programs, databases, communication protocols, etc.) elements of the 

computer and we concluded that none of these rights covers in their object the 

protection of EFF. 

In established law, we conclude that the EFF is not recognized as a real intangible good, 

because we cannot integrate it as an autonomous object under protection of any 

intellectual property right. 

Finally, de iure constituendo, we propose the consecration of a new Industrial Property 

Right on the Electronic File Format (EFF), for which we advanced the essential notes 

that his legal regime should predict. 
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Sim: Produzir é criar realidade, isto é, coisas 

inteiramente inúteis. Um mito é a criação de 

irrealidade, isto é, coisas úteis, vivas, que 

duram e perduram. 

Fernando Pessoa  

(in “Empresa Fornecedora de Mitos, Lda”) 

 

 

PRÓLOGO 

 

Vivemos na Sociedade da Informação. A banalização desta afirmação leva-nos a 

descurar o que ela encerra enquanto fenómeno de verdadeira revolução tecnológica1.  

A Sociedade da Informação caracteriza-se pelo crescente acesso à informação e esse 

crescimento é potenciado pelo exponencial desenvolvimento da capacidade das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação em armazenar, processar e comunicar 

dados. 

Esta realidade assenta nesse paradigma incontornável que é o Ficheiro Electrónico, 

enquanto concepção abstracta do Sistema Operativo que representa um qualquer dado 

gravado em formato digital na memória persistente do computador, seja ele um 

programa, um documento de texto, uma imagem, uma música, um filme, etc. 

Como representação abstracta de informação através de uma codificação em sistema de 

numeração binário registado num qualquer suporte de armazenamento digital, os 

ficheiros electrónicos são ilimitadamente reproduzíveis, sem perda de fidedignidade e 

instantaneamente transmissíveis em redes informáticas à escala global. 

A possibilidade de representar esta multiplicidade de dados de diversa natureza (texto, 

imagem ou som) com a máxima fidedignidade depende da capacidade de codificação 

                                                           
1 MANUEL CASTELLS, A Sociedade de Rede, 3.ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 36. 
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em sistema de numeração binária de todos os atributos desses dados. É precisamente ao 

complexo sistema de representação digital de dados que denominamos de Formato de 

Ficheiro Electrónico (FFE). 

Significa isto que toda a expansão da Sociedade da Informação, enquanto sistema 

tendencialmente universal de representação, armazenamento e processamento de 

informação, assenta na capacidade de converter qualquer tido de dado num código 

representável em sistema de numeração binário passível de gravação e processamento 

electrónico. 

Se todo o sistema informático se reconduz à sua extraordinária capacidade de processar 

dados gravados em formato digital, sem o acesso ao sistema de codificação que nos 

permite interpretar os dados inteligíveis constante de determinado Ficheiro Electrónico, 

sem o acesso ao FFE em que os dados estão gravados, toda a capacidade de 

processamento é inútil. 

Tal determina que o FFE apresenta-se como um dos elementos nucleares que sustenta e 

condiciona o crescimento da moderna Sociedade da Informação. Não só na perspectiva 

tecnológica que salientamos supra, mas também nas perspectivas económica, social e 

cultural.  

Se é verdade que o FFE potencia o tratamento de uma cada vez maior quantidade e 

variedade de dados, a banalização da sua utilização também condiciona que dados 

tratamos e como os tratamos e, nessa medida, é potencialmente capaz de condicionar a 

própria criação intelectual.  

Por outro lado, se é verdade que a economia digital investe cada vez mais recursos 

técnicos e financeiros na conversão de todo tipo de dados para formato digital, essa 

hegemónica utilização do formato digital, face à sua essencialidade para a preservação 

da nossa memória histórica, suscita a atenção e investimento da generalidade dos 

Governos e Organizações Internacionais.  

Finalmente, os FFE apresentam-se como nuclear à interoperabilidade de qualquer 

programa ou sistema informático, conceito que veremos elevado a direito fundamental 

dos tempos modernos.  
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Esta realidade tem suscitado complexas problemáticas com que a sociedade moderna se 

debate em torno das tecnologias associadas ao FFE e às quais o Direito não pode ser 

alheio: o potencial efeito limitador da criatividade gerado pela eventual generalização 

de um determinado FFE mais “pobre”; o facto de a conservação de dados públicos em 

FFE cuja utilização não seja de acesso livre poder constituir um limite ao direito de 

acesso à informação; e, por fim, a essencialidade dos FFE para a interoperabilidade das 

TIC, não só no momento actual, mas principalmente quanto à viabilidade de acesso 

futuro a dados gravados em FFE passados ou actuais, enquanto risco para a preservação 

histórica de dados digitalizados. 

Paradoxalmente, se toda a Sociedade se revolve em volta deste extraordinário conceito, 

o FFE tem passado incólume à extensa discussão doutrinal que as TIC têm suscitado no 

seio da comunidade jurídica e, em particular, no âmbito da Propriedade Intelectual. À 

parte de sumárias referências em textos centrados na tutela jurídica dos programas de 

computadores, e de uma recente decisão do TJUE que lhe faz uma breve referência, 

desconhecemos quaisquer estudos, nacionais ou estrangeiros, que se centrem 

especificamente no FFE enquanto bem jurídico, ou que lhe dediquem alguma 

profundidade. 

Pensamos que face à essencialidade que o FFE assume para a Sociedade da Informação 

não se pode deixar de lhe reconhecer utilidade juridicamente relevante, que justifica um 

aprofundado estudo da sua possível e desejável tutela jurídica. 

O que nos propomos estudar na nossa dissertação é precisamente a Tutela Jurídica do 

Formato de Ficheiro Electrónico, o que faremos centrando o nosso olhar na 

possibilidade dessa tutela ser realizada no seio da Propriedade Intelectual onde 

pensamos que o FFE encontra o seu meio jurídico natural enquanto criação intelectual, 

autónoma e de inegável utilidade. 
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PARTE I – Sociedade e Tecnologia na Era do Ficheiro Electrónico 

 

Introdução 

 

Antes de partirmos para a apreciação jurídica do nosso objecto de estudo, entendemos 

ser essencial compreender em que medida o ficheiro electrónico é a base tecnológica 

que sustenta social, cultural e economicamente a sociedade moderna e, nessa medida, 

revelar a importância do Formato de Ficheiro Electrónico.  

Dividiremos esta Parte I da nossa dissertação em dois Títulos.  

O Título I, designado “Introdução a uma perspectiva Social, Económica e Tecnológica 

sobre a problemática do Formato de Ficheiro Electrónico (FFE)”, será dedicado ao 

enquadramento das questões económicas, culturais, sociais e políticas associadas ao 

Formato de Ficheiro Electrónico. Neste título iremos apresentar alguns conceitos 

essenciais das Ciências da Informação (tais como os conceitos de dados, informação, 

conhecimento e sabedoria) e fazer ainda a uma referência sumária à importância que a 

evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação representam para a forma 

como nos relacionamos com estes conceitos e para a sua importância cultural, social e 

económica. 

O Título II desta Parte I, designado “O Formato de Ficheiro Electrónico” (FFE) e as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)” será dedicado ao enquadramento 

tecnológico do Formato de Ficheiro Electrónico, que procuraremos delimitar e definir, e 

que passaremos a designar pela sigla “FFE”. Faremos a apresentação das estruturas que 

compõem o computador moderno, definindo os seus elementos essenciais de modo a 

melhor compreender a sua relação e delimitação face aos FFE. O objectivo será, a final, 

apresentarmos uma definição técnica precisa de FFE que nos permita delimitá-lo de 

forma exacta enquanto uma realidade autónoma, com independência técnica e utilidade 
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social, económica e cultural própria e, como tal, susceptível de ser reconhecido como 

um objecto independente de direitos de propriedade intelectual. 
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Capítulo I – Dados e Sociedade 

 

Secção 1. - A Informação 

 

A informação2 vem sendo reconhecida como um elemento determinante do 

desenvolvimento não só de todas as organizações sociais, culturais e económicas que 

compõe a sociedade moderna, como também dos próprios indivíduos enquanto 

estudantes ou profissionais. O aumento da concorrência gerado pela globalização da 

sociedade veio exponenciar a necessidade de melhorar a capacidade de decisão a todos 

os níveis e, para esta, a informação é o elemento decisivo em que, cada vez mais, se 

investem os principais recursos financeiros, técnicos e humanos. A informação 

representa um dos recursos mais importantes das organizações modernas, contribuindo 

decisivamente para a sua maior ou menor competitividade3. 

Mais do que em qualquer momento anterior da história da Humanidade, a tomada de 

decisão por indivíduos e organizações representa um processo complexo dada a 

quantidade, qualidade e frequência com que a informação processada se altera. Para que 

possa ser utilizada como um apoio eficaz à tomada de decisão, a informação só é útil se 

                                                           
2 Devemos entender com Luís Silva Rodrigues que «o conceito de informação é um conceito com inúmeras definições, já que a sua 
interpretação depende do contexto em que está a ser estudado» [LUIS SILVA RODRIGUES, Arquitecturas dos Sistemas de 
Informação, FCA - Editora de Informática, 2002, p. 12]. Laribee refere um estudo onde foram identificadas mais de 400 definições 
distintas para “informação” [J.F. LARIBEE, Defining Information Resources: A Survey of the Literature, IDEA Group Publishing, 
1991, p. 278]. Ainda assim e porque o conceito de “informação” que nos interessa é aquele que é relevante para a compreensão do 
conceito e importância do Formato de Ficheiro Electrónico e porque, como veremos adiante, vamos entender o Formato de Ficheiro 
Electrónico como um conceito próprio das tecnologias da informação e da comunicação, será no âmbito destas que procuraremos 
uma definição de “informação” para o nosso estudo. R. Galliers, citado por diversos autores portugueses [Cfr. RODRIGUES, 
Arquitecturas dos Sistemas de Informação, p. 12; e LUÍS AMARAL ;JOÃO EDUARDO QUINTELA VARAJÃO, Planeamento de Sistemas 
de Informação, FCA, 2000, p. 8] define “informação” «como o conjunto de dados que quando fornecido de forma e a tempo 
adequados, melhora o conhecimento da pessoa que o recebe ficando ela mais habilitada a desenvolver determinada actividade ou a 
tomar determinada decisão» [R. GALLIERS, Information Analysis: Selected Readings, Addison-Wesley, 1987, p. 4]. 

3 Sobre a importância da “informação” no âmbito das organizações e em particular no processo de tomada de decisões, cfr. LUIS 

ALFREDO MARTINS DO AMARAL. PRAXIS - Um referencial para o Planeamento de Sistemas de Informação. não,Departamento de 
Sistemas de Informação, Universidade do Minho, 1994pp. 26 a 30. Também entre autores de direito cfr.: HENRIQUE FERNÁNDEZ 

MASIA, "Informática e propiedad intelectual: software, dases de datos y creaciones asistidas por ordenador", Los derechos de 
propriedad intelectual en la nueva sociedad de la información (perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional 
privado), Comares, Granada, 1998, pp. 5 a  35(pp. 13 e 14). 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 12 - 
 

for “actual”, “precisa”, “relevante”, “disponível” e “legível”4. Qualidades difíceis de 

obter numa sociedade tendencialmente global e em permanente mutação.   

Em primeiro lugar, o valor da informação dependerá em grande parte da sua 

“actualidade”5. É fácil de compreender que só com base em informação actualizada se 

podem tomar decisões acertadas. Dado o dinamismo verificado em todos os sectores da 

sociedade em geral e do ambiente empresarial em particular, o período de validade da 

informação é cada vez mais curto. Torna-se necessário dispor de fontes de informação 

que acompanhem continuamente essas modificações.  

Em segundo lugar, a informação também tem de ser “precisa” o que, num primeiro 

sentido, significa que a informação deve ser correcta e exacta6. Por “precisa” podemos 

também significar que a informação deve ser suficientemente detalhada 

(pormenorizada) para o fim a que se destina. Neste segundo sentido, alguns autores 

dizem que a informação deve ser “completa”7. Só com informação precisa, neste duplo 

sentido, se pode decidir com confiança. A realização deste requisito não é linear. Mais 

“precisão” não significa necessariamente melhor informação. Uma informação 

demasiado detalhada para o fim a que se destina pode igualmente ser prejudicial ao 

processo decisório, porque mais complexa de analisar, conservar ou transmitir8. Em 

conclusão, a precisão necessária deve ser moderada com o requisito que abordamos no 

parágrafo seguinte. 

Em terceiro lugar, quanto mais informação estiver disponível, maior necessidade existe 

de limitar a informação àquela que é “relevante” para cada decisão em concreto. Como 

referimos a propósito do requisito anterior, ao contrário de ser facilitado, o processo de 

decisão pode ser dificultado pelo excesso de informação9. A informação deve ser 

                                                           
4 No mesmo sentido, referem MICHAEL D. HARRIS;DAVID E. HERRON ;STASIA IWANICKI, The Business Value of IT, CRC Press 
LLC, 2008, p. 5, que «The business needs clear, concise, relevant, and timely information from the IT Providers to understand 
whether all of its other expectations are being met». Para maior desenvolvimento destes conceitos cfr. D. BENDYON, Information 
and data Modelling, Blackwell Scientific Publications, 1990, . 

5 Cfr. JOSÉ LUIS PEREIRA, Tecnologia de Bases de Dados, FCA - Editora de Informática, 1998, p. 17 a 19. 

6 Para Luís Borges Gouveia e João Ranito a “precisão” determina o «grau de rigor da informação que revela uma caracterização o 
mais fiável possível; informação correcta, verdadeira» [LUÍS BORGES GOUVEIA ;JOÃO RANITO, Sistemas de Informação de Apoio à 
Gestão, SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação, Porto, 2004, p. 14]. 

7 Cfr. Idem, (p. 15). 

8 No âmbito da informação digital, e em particular precisamente no caso dos FFE, no caso de dados que visam ser transmitidos (por 
exemplo por e-mail) é usual optar-se por FFE mais leves (ou seja, que usam menos memória) mas por isso também mais “pobres” 
(ou seja, que retêm com menos precisão os dados guardados). 

9 Os problemas do excesso de informação são salientados no Estudo da APDSI, coordenado por Luís Borges Correia, onde se pode 
ler que «um dos desafios centrais dos países desenvolvidos é o excesso de informação. O excesso de informação pode ser entendido 
como o resultado combinado da quantidade de informação, do seu débito e frequência; da complexidade do seu tratamento e da 
multiplicidade de canais, bem como da verificação da sua veracidade. Face ao exponencial crescimento das solicitações 
associadas com a informação, às pressões para lidar com este recurso em tempo e qualidade, o fenómeno do excesso de 
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devidamente filtrada, de tal forma que apenas aquela com relevância para cada situação 

seja considerada.  

Em quarto lugar, a informação actual, precisa e relevante só é útil se estiver 

“disponível” ao decisor tempestivamente10. Acrescendo que a celeridade do mundo 

actual exige decisões cada vez mais rápidas, que requerem informação disponível em 

tempo real, sob pena de a informação não chegar ao conhecimento do decisor a tempo 

deste tomar a decisão certa no momento certo.  

Por fim, apenas a informação que for “legível” (ou seja, interpretável) é útil ao decisor. 

De facto, de nada vale que a informação seja actual, precisa, relevante e disponibilizada 

em tempo oportuno se não puder ser entendida. Neste último ponto, é também 

importante a forma como a informação é disponibilizada11.  

Luís Silva Rodrigues12 salienta ainda que «o valor e a utilidade da informação 

dependem do contexto em que a informação é utilizada por determinado utilizador». Ou 

seja, a informação não tem um valor “intrínseco”, o seu valor efectivo depende do 

contexto e do utilizador, «a mesma informação pode assim assumir valores diferentes 

para utilizadores diferentes» e, mais que isso, «para um mesmo utilizador pode assumir 

valores diferentes em momentos e em circunstâncias diferentes».  

E aqui reside, de certa forma, a dificuldade e a mais valia da capacidade de tornar 

“disponível” informação que seja “actual”, “relevante”, “precisa” e “legível” no 

                                                                                                                                                                          
informação está na primeira linha de combate para o bom funcionamento das organizações.» [LUIS BORGES GOUVEIA, (Ed.), 
Modelos de Governação na Sociedade da Informação - Estudo APDSI; Associação para a Promoção e Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação, 2009, p. 7]. No mesmo sentido, Luís Borges Gouveia e João Ranito referem que a informação deve ser 
“concisa” querendo com isto significar que «informação em quantidade excessiva tem efeitos semelhantes à falta de informação. 
Informação demasiado extensa ou pormenorizada, que por isso não é utilizada, contraria dois princípios básicos de comunicação: 
mensagens fáceis de descodificar e fáceis de difundir. Informação de fácil manipulação» [GOUVEIA ;RANITO, Sistemas de 
Informação de Apoio à Gestão, p. 15]. 

10 Luís Borges Gouveia e João Ranito abordam este conceito de disponibilidade em duas características diferentes, por um lado 
referindo que a informação deve ser “oportuna”, querendo significar que «a velocidade de reacção de uma organização depende 
também da presença em tempo útil do fluxo de informação apropriado. Informação que existe no momento e local correctos», e por 
outro, que a informação deve ser “completa” no sentido de que «a presença da informação dispersa pela organização não tem 
grande valor se não se encontrar disponível; a informação é tanto mais valiosa quanto mais se está na posse de todos os elementos 
que a devem compor. Colocam-se aqui questões de acessibilidade.» [GOUVEIA ;RANITO, Sistemas de Informação de Apoio à 
Gestão, p. 15]. 

11 Outros autores consideram outras características que tornam o bem “informação” mais ou menos útil a determinada organização. 
Assim, Luís Silva Rodrigues sustenta que «para além da sua necessidade e utilização, o valor da informação varia também em 
função de diversos factores que influenciam a sua interpretação e uso. Algumas dessas características da informação 
frequentemente apontadas são a acessibilidade, a actualidade, a oportunidade, a precisão, a flexibilidade, a facilidade de 
interpretação, a ambiguidade, a vulnerabilidade, a quantificação, a agregação, a estruturação, a abrangência, a relevância, a 
posse e o custo» [RODRIGUES, Arquitecturas dos Sistemas de Informação, p. 13]. 

12 Idem, (pp. 12 e 13). 
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momento e no contexto em que determinado utilizador dela carece13.  

 

Secção 2. - Fluxo de informação 

 

Para as Ciências da Informação, o fluxo de informação é «o resultado dos dados, da 

informação, conhecimento e sabedoria que são produzidos e consumidos num ambiente 

específico, quer este seja o do próprio individuo ou o de uma organização»14. Esta 

definição permite-nos extrair duas conclusões essenciais ao nosso estudo: por um lado, 

o fluxo de informação representa um processo que leva um indivíduo ou organização, 

perante o acesso a determinados dados, em função das suas necessidades, capacidade de 

processamento e de compreensão desses dados, chegar a uma decisão e levá-la à prática; 

por outro, do mesmo decorre que a “informação”, no sentido que referimos na secção 

anterior, não se confunde com os conceitos de “dados”, “conhecimento” ou “sabedoria”, 

que representam assim quatro estágios diferentes do processo inerente ao fluxo de 

informação15, e que podemos representar no diagrama que deixamos abaixo. 

 

Tabela 1 – Fluxo de informação 

 

                                                           
13 Laudon e Laudon apresentam sete dimensões para avaliar a qualidade da informação fornecida ao decisor: Precisão (“accuracy”) 
significando se a informação representa de forma fiel a realidade; Integridade (“integrity”) significando se a estrutura e relações 
entre entidades e atributos dos dados que compõe a informação são consistentes; Consistência (“Consistency”) significando se os 
elementos dos dados que compõem a informação estão definidos de forma consistente, sem ambiguidade; Completude 
(“Completeness”) significando se a informação contém todos os dados necessários; Validade (“Validity”) se os valores dos dados 
estão dentro do âmbito definido: Tempestiva (“Timeliness”) significando se a informação está disponível quando necessária; 
Disponibilidade (“Accessibility”) significando se os a informação está acessível, compreensível e utilizável [KENNETH C. LAUDON 
;JANE P. LAUDON, Management Information Systems, 10.ª ed., Pearson Education, New Jersey, 2006, p. 479]. 

14 Cfr. GOUVEIA ;RANITO, Sistemas de Informação de Apoio à Gestão, p. 13. 

15 Numa perspectiva sociologia sobre a realidade cibernáutica, Pierre-Léonard Harvey fala em «oito níveis de informação»: “fisis”, 
“biológico”, “dado”, “informação”, “conhecimentos”, “cultura”, “sabedoria” e “verdade”. Os conceitos de “dado”, “informação”, 
“conhecimento” e “sabedoria” são apresentados de forma similar ao que aqui esporemos, representando os demais níveis pontos 
anteriores, intermédios ou posteriores de abstracção [PIERRE-LÉONARD HARVEY, Ciberespaço e Comunáutica, Instituto Piaget, 
2002, pp. 222 a 226]. Da nossa parte bastar-nos-emos com este conceito mais curto de fluxo de informação que nos parece 
suficiente para os propósitos desta dissertação. 

DADOS
•COMPILAÇÃO

•ORGANIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
• SELECÇÃO
• UTILIDADE

CONHECIMENTO
•COMPREENSÃO 

INTELECTUAL

SABEDORIA
•REALIZAÇÃO 

•PLANIFICAÇÃO
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Neste contexto podemos dizer que “dados” são apenas elementos ou valores 

discretos16, que isoladamente não têm qualquer significado ou utilidade para o decisor. 

Os dados só se transformam em informação quando relacionados ou interpretados de 

alguma forma17.  

Por sua vez, a “informação” é o resultado de alguma forma de processamento de dados. 

Os dados podem ser vistos, simplesmente, como a matéria-prima necessária a esse 

processamento. Actualmente, quando falamos em bases de dados informatizados, o que 

se recolhe e organiza são dados, que dissemos discretos, que apenas se tornam em 

informação quando de alguma forma são processados pelo utilizador com vista a atingir 

um determinado conhecimento.  

O “conhecimento” consiste em algo ainda distinto de dados e de informação18. O 

conhecimento resulta da apreciação intelectual pelo ser humano da informação 

disponível com vista à tomada de determinada decisão. Com o processamento de dados 

                                                           
16 Com discretos queremos significar dados aos quais ainda não atribuímos uma classificação, qualidade ou valoração, e portanto 
aos quais somos ainda indiferentes porquanto, naquele momento no tempo e no espaço, não representam para nós informação útil 
para construir um qualquer conhecimento. 

17 João Eduardo Quintela Varajão distingue “informação” de “dados” desta forma: «Dados são factos isolados, representações não 
estruturadas que poderão ou não ser pertinentes ou úteis numa determinada situação. Por outras palavras, são apenas elementos 
ou valores discretos que isoladamente não têm qualquer utilidade e cuja simples posse não assegura a obtenção de quaisquer 
benefícios. Embora significativamente diferentes, dados e informação estão directamente relacionados. A sua ligação é similar à 
relação entre matéria-prima e o produto final obtido a partir da mesma, ou seja, os dados não são informação até que sejam 
processados e organizados de modo a possibilitar a sua compreensão e utilização» [JOÃO EDUARDO QUINTELA VARAJÃO, A 
Arquitectura da Gestão de Sistemas de Informação, FCA - Editora de Informática, 1998, pp. 44 e 45]. Esta caracterização valorativa 
de “informação” leva a que Varajão conclua que «o que é informação para um poderá ser um dado para outro, tal como um 
produto acabado de uma secção de fabrico poderá ser matéria-prima para a secção seguinte». Definindo, por fim, informação 
como «um conjunto de dados, colocados num contexto útil e de grande significado que, quando fornecido atempadamente e de 
forma adequada a um determinado propósito, proporciona orientação, instrução e conhecimento ao seu receptor, ficando este mais 
habilitado para desenvolver determinada actividade ou decidir» [idem, (pp. 44 e 45).]. O que nos aproxima do conceito de 
informação que abordamos atrás. Numa distinção mais sucinta, Laudon & Laudon referem que «by information we mean data that 
have been shaped into a form that is meaningful and useful to human beings. Data, in contrast, are streams of raw facts 
representing events occurring in organizations or the physical environment before they have been organized and arranged into a 
form that people can effectively understand and use» [LAUDON ;LAUDON, Management Information Systems, p. 14]. 

18 Fazendo uma análise conceptual do conceito de “gestão do conhecimento”, Joaquim Luís Loureiro distingue ainda “dados” e 
“informação” de “conhecimento”, nos seguintes termos: «o conhecimento não consiste em dados nem em informação, embora 
estejam relacionados com ambos e as diferenças entre estes termos sejam normalmente uma questão de grau», concluindo que o 
conhecimento «é uma mistura de vários elementos, é fluído assim como estruturado formalmente é intuitivo e, portanto, difícil de 
colocar em palavras ou de ser plenamente entendido em termos lógicos. O conhecimento existe dentro das pessoas, faz parte da 
complexidade e dos imprevistos humanos. Dependendo da forma como vemos, o conhecimento pode ser tanto um processo como 
um activo – algo definido e concreto que tanto pode ser captado como transferido. O conhecimento deriva da informação da mesma 
forma que a informação deriva dos dados. Todo o trabalho de transformação de informação em conhecimento é realizado pelos 
seres humanos» [JOAQUIM LUÍS LOUREIRO, Gestão do conhecimento, Centro Atlântico, 2003, pp. 24 a 34]. E aqui surge a distinção 
essencial que releva para o nosso estudo: «para transformar dados em informação necessitamos de ferramentas, mas para 
transformar informação em conhecimento necessitamos de tempo» [idem, (pp. 24 a 34).]. A mesma separação encontramos em Luís 
Borges Gouveia e João Ranito nos seguintes termos: «Desta forma, dados, informação e conhecimento, denominam-se por níveis de 
conhecimento e permitem distinguir o recurso à informação de acordo com o impacto que este possui para cada indivíduo no 
Sistema de Informação da organização: No primeiro nível, que é a forma mais básica, são os dados que constituem os elementos 
atómicos que referenciam, qualificam e descrevem todos os itens necessários à operação do sistema de informação é mantida, em 
termos de fluxo de informação e de suporte à actividade realizada na organização. A informação é o segundo nível e consiste na 
agregação de dados através de relações de complementaridade entre eles; dessa forma é obtida informação que é sempre 
direccionada e sujeita a contextos específicos. O conhecimento é o terceiro nível, que permite a hierarquização da informação e 
possibilita a avaliação da informação disponível para a tomada de decisão» [GOUVEIA ;RANITO, Sistemas de Informação de Apoio 
à Gestão, p. 12]. 
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necessários construímos informação e com a informação correcta somos capazes de 

alcançar intelectualmente um determinado conhecimento.  

Por fim, o objectivo de fluxo de informação será atingir um quatro nível19 - a 

“sabedoria” - que representa o estado mais elevado abstracção e complexidade. De 

acordo com o citado Estudo da APDSI: «Os dados simplificam a realidade e permitem 

a sua manipulação de forma estruturada. A decisão é suportada pela informação e 

necessita desta para a tornar possível. No entanto, ser informado não permite, acto 

contínuo, a realização da acção – para tal é necessário conhecimento. Já a sabedoria 

permite um alto nível de abstracção que facilita a capacidade de (pré)visão ou visão 

estratégica»20. A conclusão a retirar é que, como nos dizem Sarv Devaraj e Rajiv Kohli, 

«a sequência de dados para informação, para conhecimento e finalmente para 

sabedoria precisa de se completar para ajudar na melhor tomada de decisão» 

(tradução nossa)21. 

Naquilo que interessa ao nosso estudo, a questão coloca-se na influência que as 

extraordinárias capacidades que as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

conferem sobre a relação dos indivíduos e organizações com o fluxo de informação. 

Neste ponto, ressalta o facto de os dados e as informações, pela sua natureza, serem 

bens transaccionáveis, o mesmo não acontecendo com o conhecimento e a sabedoria22 

que, dependendo da intervenção do intelecto, representam qualidades inerentes ao 

indivíduo. Como salienta Pierre-Léonard Harvey «se os dados e a informação podem 

possuir um valor mercantil (…) o mesmo não acontece com o conhecimento, que, 

paradoxalmente, se baseia nestas informações e nestes sistemas de transmissão»23. 

Olhando agora para a forma como a tecnologia interage com este fluxo da informação, 

verificamos que a compilação, armazenamento e pesquisa em formatos analógicos 

                                                           
19 No contexto da gestão de conhecimento nas organizações, Laudon & Laudon fazem um resumo destes quatro passos 
caracterizando «data as a flow of events or transactions captured by a organization’s systems that, by itself, is useful for transacting 
but little else. To turn data into useful information, a firm must expend resources to organize data into categories or understanding, 
such as monthly, daily, regional, or store-based reports of total sales. To transform information into knowledge, a firm must expend 
additional resources to discover patterns, rules, and contexts where the knowledge works. Finally, wisdom is thought to be the 
collective and individual experience or applying knowledge to the solution of problems. Wisdom involves where, when, and how to 
apply knowledge» [LAUDON ;LAUDON, Management Information Systems, p. 432]. 

20 GOUVEIA, (Ed.), Modelos de Governação na Sociedade da Informação - Estudo APDSI, p. 19. Este quarto nível de “sabedoria” é 
igualmente caracterizado por Luís Borges Gouveia e João Ranito como pressupondo «um maior grau de abstracção do que o 
existente para o conhecimento e está associado à capacidade de inovação e de previsão de comportamentos associados a sistemas 
de grande complexidade» [GOUVEIA ;RANITO, Sistemas de Informação de Apoio à Gestão, p. 13]. 

21 SARV DEVARAJ ;RAJIV KOHLI, The IT Payoff, Pearson Education, 2002, p. 114. 

22 Não significa isto que não exista “mercado” para o conhecimento ou sabedoria. Enquanto os dados e informação representam 
“bens”, o conhecimento e a sabedoria constituem qualidades intelectuais passíveis de obter apenas sob a forma de “serviços”. 

23 HARVEY, Ciberespaço e Comunáutica, p. 228 



Pedro Dias Venâncio 

- 17 - 
 

representava um processo moroso, dispendioso e demasiado espaçoso24. Incomportável 

para a maioria dos indivíduos e organizações. Por isso, antes do desenvolvimento das 

TIC, pesquisavam-se, compilavam-se e catalogavam-se apenas os dados que 

constituíssem informação relevante para uma determinada área de conhecimento que se 

estivesse a estudar. Sendo que a generalidade dos indivíduos e organizações não acedia 

ou pesquisava sobre os dados discretos directamente, limitava a sua atenção à 

informação que havia sido previamente catalogada por especialistas na área quanto à 

sua potencial “actualidade”, “precisão”, “relevância” para determinado conhecimento. 

É o tempo das compilações25 em formato papel. 

As exponenciais potencialidades de pesquisa, armazenamento e processamento26 de 

uma quantidade extraordinária de dados proporcionadas pelas TIC vieram alterar a 

lógica associada à compilação e organização de informação. Cada vez mais se compila 

o maior número de dados possíveis independentemente deles representarem ou não 

informação útil no momento da recolha, implementando-se sistemas de pesquisa de 

dados que facilitem à posteriori a obtenção da informação pretendida para atingir um 

determinado conhecimento. Por isso, a generalidade dos indivíduos e organizações já 

não adquire compilações de informações previamente “filtradas”. A generalização da 

utilização das TIC fez com que optem por pesquisar directamente sobre gigantescas 

quantidades de dados discretos a informação mais pertinente para a sua situação 

concreta. No âmbito desta revolução assumem particular relevo tecnologias associadas 

às Bases de Dados27, cujo conceito abordaremos melhor mais adiante. 

                                                           
24 Pense-se a título de exemplo no espaço ocupado e custo que representa um tradicional biblioteca em papel, assim como a 
morosidade com que se pesquisa nos “velhinhos” contadores com fichas em cartão. 

25 O substantivo compilação deriva do latin “compilatióne” e é definido pelos dicionários da língua portuguesa como o «acto ou 
efeito de compilar» ou «reunião de textos sobre um assunto» [Vv, Diciopédia 2003, Porto Editora, 2002]. No mesmo sentido, 
Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, I (A - F), Lexicografia, (Ed.), Editorial 
Verbo, 2001(p. 888), define «compilação: (Do latin compilatio, -onis) 1. Reunião de elementos, em especial documentos, leis ou 
quaisquer escritos, de natureza ou procedência diversa, num corpo único; acto ou efeito de compilar. 2. Corpo de elementos de 
procedência diversa resultante dessa reunião; obra composta de extractos de outras ou de extractos de um ou vários autores». É 
com este sentido de “reunião de texto” que a alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do Código dos Direito de Autor e Direito Conexos 
(CDADC) adopta o conceito de compilação quando equiparadas a obras originais “as compilações de obras protegidas ou não, tais 
como selectas, enciclopédias e antologias”. Conforme abordamos no nosso artigo PEDRO DIAS VENÂNCIO, "Das compilações às 
bases de dados enquanto objectos de propriedade intelectual", SCIENTIA IVRIDICA, Tomo LXI, 330, 2012, pp. 597 a 628(pp. 603 a 
608). 

26 JOSÉ ANTÓNIO ALVES DE MATOS, Dicionário de Informática e Novas Tecnologias, FCA-EDITORA DE INFORMÁTICA, (Ed.), 
Lidel - Edições Técnicas, L.da, LISBOA, 2009(p. 294) define processamento como «tratamento automático da informação num 
sistema informático (processador ou computador), como a acção automática que se segue à entrada (imput) de dados e precede a 
saída de dados ou produção de determinados resultados». E por isso se designa de Unidade Central de Processamento (CPU – 
Central Processing Unit) «a parte do computador onde são realizadas as operações aritméticas e lógicas e descodificadas e 
executadas as instruções» [DOUGLAS DOWNING;MICHAEL COVINGTON ;MELODY MAULDIN COVINGTON, Dicionário de Termos 
Informáticos e da Internet, Técnicas, (Ed.), Paralelo Editora, Lda, Lisboa, 2001(p. 133)]. Assim, no âmbito das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação designa-se por processamento todas as tarefas de pesquisa, leitura, gravação, modificação, cálculo, 
etc., que o computador é capaz de executar sobre os dados nele introduzidos ou gravados. 

27 Conclusão que já havíamos defendido no nosso artigo VENÂNCIO, "Das compilações às bases de dados enquanto objectos de 
propriedade intelectual", (pp. 598 a 602) 
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Por outro lado, esta nova abordagem ao fluxo de informação veio importar a 

necessidade de armazenamento de uma quantidade gigantesca de dados, em crescimento 

exponencial, com cada vez maior precisão e necessidade de contínua actualização. É 

neste ponto que o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) – objecto central do nosso 

estudo – assume particular importância na revolução em curso, pois o mesmo está 

indissociavelmente ligado ao registo, gravação e armazenamento de “dados” em 

formato digital. 

A transformação desses “dados” em “informação “ e desta em “conhecimento” e 

“sabedoria” serão os passos seguintes para os quais contribuem as tecnologias das bases 

de dados, dos Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD), dos Sistemas de 

Informação28 e, por fim, o próprio utilizador das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação. 

No nosso estudo utilizaremos os conceitos de “dados” e “informação”, mais que os de 

“conhecimento” ou “sabedoria”, mas sempre com o sentido que aqui demos dos 

mesmos. 

 

Secção 3 – Sociedade de Dados, da Informação e do Conhecimento 

 

Fruto desta revolução tecnológica, a “informação” (e, logo, também o “conhecimento”) 

passou de um bem escasso (moroso e dispendioso) acessível apenas a elites, a um bem 

abundante (célere e acessível) disponível à generalidade dos indivíduos e organizações. 

É usual designar este fenómeno de Sociedade da Informação29.  

O Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal define a expressão 

Sociedade da Informação como «um modo de desenvolvimento social e económico em 

que a aquisição, armazenamento, processamento, valorização, transmissão, 

                                                           
28 Numa nota sucinta Luís Borges Gouveia e João Ranito definem “Sistema de Informação” como «uma infra-estrutura que suporta 
o fluxo e informação interno e externo a uma organização» [GOUVEIA ;RANITO, Sistemas de Informação de Apoio à Gestão, p. 22]. 
Assim, de acordo com estes autores os “Sistema de Informação” têm cinco funções essenciais: «(1) recolha da informação: garantir 
a entrada de dados no sistema; (2) armazenamento da informação: garantir o registo dos dados necessários ao sistema; (3) 
processamento da informação: dar resposta às exigências de dados e informação para suporte do sistema; (4) representação da 
informação: permitir uma percepção com qualidade dos dados e informação disponíveis no sistema; (5) distribuição da 
informação: garantir o fluxo de dados e de informação no sistema» [idem, (p. 22).]. 

29 Sobre as raízes do conceito “Sociedade da Informação” cfr. DAVID LYON, A Sociedade da Informação - Questões e Ilusões, Celta 
Editores, 1992, pp. 1 a 23. 



Pedro Dias Venâncio 

- 19 - 
 

distribuição e disseminação de informação conducente à criação de conhecimento e à 

satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel 

central na actividade económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de 

vida dos cidadãos e das suas práticas culturais. A sociedade da informação 

corresponde, por conseguinte, a uma sociedade cujo funcionamento recorre 

crescentemente a redes digitais de informação»30. 

Desta definição resulta que as potencialidades das TIC desempenham um papel 

essencial na afirmação da informação como elemento caracterizador da Era social em 

que vivemos, não só como instrumento de tratamento (armazenamento, processamento e 

comunicação) de dados, mas também como tecnologia geradora de informação. 

Ou seja, como vimos na secção anterior, o funcionamento das TIC assenta na 

possibilidade de armazenar, processar e comunicar dados e é essa capacidade que 

“alimenta” a Sociedade da Informação. Daqui resulta que a crescente necessidade de 

dados gerada pelo desenvolvimento da Sociedade da Informação se, por um lado, é 

potenciada pelas capacidades de armazenamento, processamento e comunicação das 

TIC, por outro, exige destas capacidades cada vez superiores de armazenamento, 

processamento e comunicação, num ciclo redundante onde verdadeiramente se revela a 

genuinidade desta revolução tecnológica31. 

Por isso mesmo, a utilização da expressão “Sociedade da Informação” não é consensual. 

Poderiamos antes falar na Sociedade do Conhecimento, na Sociedade de Dados (ou 

Sociedade Bit32) ou ainda, como optamos no título desta Parte I, na Sociedade do 

                                                           
30 VV, Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portuga, Informação, (Ed.), Ministério da CIência e Tecnologia, Lisboa, 
1997(p. 9) . Um Estudo da APDSI, onde igualmente se abordam as origens e evolução da Sociedade da Informação, apresenta uma 
definição mais formal de Sociedade da Informação como «uma sociedade que recorre predominantemente às Tecnologias da 
Informação e Comunicação para a troca de informação em formato digital, suportando a interacção entre indivíduos e entre estes e 
instituições, recorrendo a práticas e métodos em construção permanente – colocando o digital e a mudança como elementos 
centrais dessa transformação» [GOUVEIA, (Ed.), Modelos de Governação na Sociedade da Informação - Estudo APDSI, pp. 9 a 13]. 
Numa perspectiva sociológica, Raul Junqueiro define ainda Sociedade da Informação como «aquela em que a informação se 
encontra na base de todas actividades aí levadas a cabo e em que ela própria é transformada em acção produtiva» [RAUL 

JUNQUEIRO, A Idade do Conhecimento - A nova era digital, Editorial Notícias, Lisboa, 2002, p. 170]. Também nos autores de 
Direito encontramos abordagens ao conceito de Sociedade da Informação e em particular às suas problemáticas jurídicas, 
nomeadamente em: JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, "A Sociedade da Informação", estudos sobre Direito da Internet e a Sociedaed 
da Informação, Almedina, 2001, pp. 83 a 104; JOEL TIMÓTEO RAMOS PEREIRA, Compêndio Jurídico da Sociedade da Informação, 
Quid Juris, Lisboa, 2004, pp. 893 a 898; GARCIA MARQUES ;LOURENÇO MARTINS, Direito da Informática, 2.ª Refundida e 
Actualizada ed., Almedina, Coimbra, 2006, pp. 36 a 42; DÁRIO MOURA VICENTE, Problemática Internacional da Sociedade da 
Informação, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 13 a 26. 

31 Nesse sentido, Manuel Castells refere que «o que caracteriza a actual revolução tecnológica não é a centralidade do 
conhecimento e da informação, mas a aplicação deste conhecimento e da informação na produção de conhecimentos e de 
dispositivos de processamento/comunicação da informação, num ciclo de realimentação cumulativo entre inovação e o seu uso» 
[CASTELLS, A Sociedade de Rede, p. 36]. 

32 «Bit: A mais pequena unidade de informação digital. O bit, embora seja um acrónimo, está universalmente adoptado como um 
logismo (um novo vocábulo). Significa binary digit equivale a um dos dois estados lógicos: o 0 (zero) ou o 1 (um). Grosso modo, 
quantos mais bits, mais informação pode ser tratada/armazenada numa mesma unidade de tempo.» [MATOS, Dicionário de 
Informática e Novas Tecnologias, (p. 52)]. 
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Ficheiro Electrónico. No fundo, esta divergência terminológica tem fundamento na 

diferente perspectiva com que se observa o fenómeno. 

Na perspectiva da sociologia, podemos afirmar que vivemos numa “Sociedade do 

Conhecimento”33, porquanto nunca em épocas anteriores as capacidades de obtenção de 

conhecimento estiveram tão disseminadas na Sociedade Humana. Numa perspectiva das 

ciências da informação vivemos numa “Sociedade da Informação”, face à extraordinária 

quantidade de informação que circula e é universalmente disponibilizada pelas 

modernas redes de comunicações abertas e fechadas. E, numa perspectiva tecnológica, 

podemos afirmar que vivemos na “Sociedade de Dados” (ou Sociedade do Ficheiro 

Electrónico), porquanto toda esta difusão de informação e conhecimento assenta na 

extraordinária capacidade tecnológica de armazenamento, processamento e 

comunicação de dados em formato digital que as modernas TIC nos proporcionam. É 

nesta perspectiva tecnológica que o fenómeno será particularmente relevante para a 

Propriedade Intelectual e para o tema da nossa dissertação. 

  

                                                           
33 Neste sentido, Raul Junqueiro argumenta que «Se é certo que as tendências mencionadas nos permitem antever os contornos da 
nova sociedade, existe um outro facto que se vem assumindo como determinante na sua materialização: o Conhecimento. Sem ele, a 
conectividade, a informação, a convergência e a mobilidade não conseguirão criar uma nova sociedade. Sem Conhecimento, 
continuaremos a poder ligar-nos ao mundo virtual, mas não seremos capazes de aproveitar o seu potencial para conseguir as 
mudanças estruturais que o nosso destino colectivo reclama. Sem Conhecimento, a informação não poderá ser transformada, 
continuará como um diamante em bruto, incapaz de revelar a sua beleza e as suas propriedades, impotente para catalisar a 
eficiência e a produtividade, ao nível das pessoas, das empresas e das organizações. Sem Conhecimento, as infra-estruturas 
digitais, por muito sofisticadas e poderosas que possam ser, não terão a capacidade de proporcionar os serviços e os conteúdos em 
que terão de assentar as novas formas de produção e consumo. Sem Conhecimento, a mobilidade transformar-se-á em hábito e 
acção rotineira, insusceptível de provocar uma nova dinâmica económica e social. O Conhecimento tem que ver com as pessoas, 
com as suas qualificações e a sua preparação para lidar com a conectividade, a informação, a convergência e a mobilidade. O 
Conhecimento é a mais importante de todas as tendências que detectámos, e terá que ser, por isso mesmo, a referência da nova 
sociedade. Esta será assim a sociedade conectada, a sociedade da informação, a Sociedade da convergência, a sociedade da 
mobilidade e, acima de tudo, a Sociedade do Conhecimento» [JUNQUEIRO, A Idade do Conhecimento - A nova era digital, p. 237]. 
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Capítulo II – Dados e Economia 

 

Secção 1 – Dos Sistemas de Informação à Gestão do Conhecimento 

 

Reiterando uma definição que já deixamos supra34, um “Sistema de Informação” é 

«uma infra-estrutura que suporta o fluxo de informação interno e externo a uma 

organização»35, visando cinco funções essenciais: «(1) recolha da informação: garantir 

a entrada de dados no sistema; (2) armazenamento da informação: garantir o registo 

dos dados necessários ao sistema; (3) processamento da informação: dar resposta às 

exigências de dados e informação para suporte do sistema; (4) representação da 

informação: permitir uma percepção com qualidade dos dados e informação 

disponíveis no sistema; (5) distribuição da informação: garantir o fluxo de dados e de 

informação no sistema»36. 

Temos vindo a assistir a um investimento massivo em tecnologias da informação e da 

comunicação e a uma preocupação crescente na criação de Sistemas de Informação 

inteligentes capazes de operacionalizar a gestão desta crescente necessidade de 

tratamento de quantidades gigantescas de dados com os requisitos de qualidade que 

vimos referindo. 

Os primeiros computadores limitavam-se à substituição do trabalho humano em tarefas 

repetitivas. Trabalhavam exclusivamente sobre dados discretos cabendo ainda aos 

utilizadores a aplicação dos critérios de selecção da informação relevante. A intervenção 

das TIC no fluxo da informação ficava-se assim pelo primeiro estágio. 

                                                           
34 Nota de rodapé n.º 28 a p. 18. 

35 GOUVEIA ;RANITO, Sistemas de Informação de Apoio à Gestão, p. 22 

36 Idem, (p. 22). 
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 Com o desenvolvimento das TIC, quer na sua capacidade de armazenamento quer, 

principalmente, de processamento de dados, passaram a estar ao alcance destes Sistemas 

de Informação os meios para disponibilizar automaticamente a informação relevante, 

actual, legível e precisa, requerida pelo utilizador. Ou seja, desenvolvem-se sistemas 

inteligentes capazes de seleccionar criticamente os dados que em dado momento 

representam informação relevante para o decisor. 

É esta capacidade de processamento que torna estes sistemas exponencialmente valiosos 

e que veio generalizar a opção pela digitalização dos dados e pelo tratamento 

informatizado da informação. 

Laudon e Laudon referem que «in 2006, American businesses will spend $1,8 trillion on 

information systems hardware, software, and telecommunications equipment, they will 

spend another $1,7 trillion on business and management consulting and services, much 

of witch involves redesigning firm’s business operations to take advantage of these new 

technologies»37. Salientando ainda que «in 2005, more than 40 million businesses had 

dot-com Internet sites registered. Five million Americans purchase something every day 

on the Internet and another 19 million research a product»38. 

Mais modernamente, atenta a importância crescente deste mercado digital e de um 

melhor aproveitamento das potencialidades das TIC no tratamento inteligente de 

informação, assim como a melhor compreensão do funcionamento do fluxo de 

informação, as empresas começam a abandonar o tradicional conceito de mera gestão de 

informação e passam a procurar uma efectiva Gestão do Conhecimento39.  

Fala-se assim de “Gestão de Conhecimento” como «the set of business processes 

developped in an organization to create, store, transfer, and apply knowledge»40. Trata-

se agora de uma gestão vocacionada já não para o mero tratamento de dados discretos 

ou sequer para a disponibilização de informação relevante, mas antes para potenciar a 

                                                           
37 LAUDON ;LAUDON, Management Information Systems, p. 5 

38 Idem, (p. 6). 

39 Nesse sentido, referem Laudon & Laudon que «Business need knowledge management programs because knowledge has become 
a central productive and strategic asset in today’s information economy and potential source of competitive advantage. Much of a 
firm’s value depends on its ability to create and manage knowledge. Knowledge management promotes organizational learning by 
increasing the ability of the organization to learn from its environment and to incorporate knowledge into its business processes. 
EFFEctive knowledge management systems require organizational management capital to promote a knowledge culture and 
programs for knowledge management, including the creation of a chief knowledge officer. There are three types of knowledge 
management systems: enterprise-wide knowledge management systems, knowledge work systems, and intelligent techniques» [idem, 
(p. 463).]. 

40 Idem, (p. 434). 
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criação e difusão de conhecimento dentro da organização. A preocupação evoluiu no 

“fluxo informacional” para um patamar mais complexo onde já não depende apenas das 

TIC mas também da sua interacção com os recursos humanos da organização (e onde 

Sistemas de Informação inteligentes “aprendem” com os humanos a tratar a informação 

de modo a gerar conhecimento). 

 

Secção 2 – A crescente produção e armazenamento de dados em formato digital  

 

Toda esta indústria de gestão de informação gera a nível mundial uma quantidade 

exponencial de informação que recorre nos dias de hoje quase exclusivamente a 

suportes digitais. Por outro lado, tem-se verificado uma progressiva transferência do 

suporte papel para suporte digital a todos os níveis e, por fim, assiste-se igualmente a 

um generalizado movimento de digitalização de arquivos históricos41. Todo este 

processo gera uma crescente necessidade de armazenamento de dados em suporte 

digital.  

Conforme salienta Pedro Alberto de Miguel Asensio «La digitalización y las técnicas 

de compresión próprias de la informática posibilitan la combinación de obras de 

distinta naturaleza en un mismo soporte, facilitando su almacennamiento, transmisión y 

recuperación como produto unitário; mientras que el empleo de las redes de 

telecomunicaciones resulta essencial en el mercado electrónico de estas obras 

(mercado en linea)»42. Significa isto que, a evolução do comércio electrónico para um 

mercado cada vez mais alargado a toda a variedade de produtos susceptíveis de 

representação digital constitui mais um factor de pressão para o aumento da 

digitalização de um número cada vez mais variado e intenso de dados. 

Laudon e Laudon referem que «There has been a massive shift in media markets. As 

newspapers readership continues to decline, more than 35 million people receive their 

news online. Thirty-two million Americans now read blogs, and eight million write 

blogs, creating an explosion of new writers and new forms of customer feedback that 

                                                           
41 E que tem suscitado um crescente número de estudos científicos sobre o tema. Cfr. MIGUEL FERREIRA, Preservação de longa 
duração de informação digital no contexto de um arquivo histórico, Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, Guimarães, 
2009, . 

42 PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO, Derecho Privado de Internet, 3.ª ed., Civitas, 2002, p. 212 
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did not exist five years ago. E-commerce and Internet advertising are booming: 

Google´s online add revenues surpassed $6 billion in 2005, and Internet advertising 

continues to grow more than 30 percent a year, reaching more than $11 billion in 

revenues in 2005»43.   

Os mesmos autores salientam ainda que «New federal security and accounting laws, 

requiring many businesses to keep email messages for five years, coupled with existing 

occupational and heath laws requiring firms to store employee chemical exposure data 

for up to 60 years, are spurring the growth of digital information now estimated to be 5 

exabytes annualy, equivalent to 37,000 new Libraries of Congress»44. Concluindo que, 

em 2005 «the world produces as much as 5 exabytes of unique information per year (an 

Exabyte is a billion gigabyte, or 1018 bytes). The amount of digital information is 

roughly doubling every year»45.   

Também a nível Europeu a Recomendação da Comissão sobre digitalização e a 

acessibilidade em linha de material cultural e a preservação digital46 veio reconhecer no 

considerando (6) que «a digitalização constitui um meio importante para assegurar um 

maior acesso ao material cultural» e recomendar aos Estados membros, entre outras 

iniciativas, que «criem e apoiem instalações de digitalização a grande escala enquanto 

parte de centros de competência para digitalização na Europa» e «estabeleçam 

estratégias nacionais para a preservação e o acesso a longo prazo a material digital». 

Recomendações que foram acolhidas favoravelmente pelas Conclusões do Conselho 

sobre digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a preservação 

digital47, de 7 de Dezembro de 2006, que em consequência convidou os Estados-

Membros, nomeadamente, a «reforçar as estratégias e objectivos nacionais respeitantes 

à digitalização e à preservação digital». 

Em face destas decisões, este movimento de digitalização da informação tornou-se, no 

seio da União Europeia, não apenas uma tendência social e económica de particulares e 

empresas, mas um verdadeiro desígnio nacional promovido pelos Estados. 

                                                           
43 LAUDON ;LAUDON, Management Information Systems, p. 6. 

44 Idem, (p. 6).. 

45 Idem, (p. 181).. 

46 COMISSÃO EUROPEIA, Recomendação da Comissão sobre digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a 
preservação digital, 2006/585/CE, L 236/28, JOUE, 2006 

47 CONSELHO EUROPEU, Conclusões do Conselho sobre digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a 
preservação digital, 2006/C 297/01, C 287/1, JOUE, 2006 
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Todo este volume de dados, em crescimento exponencial, requer um considerável 

número de suportes físicos de armazenamento cada vez mais difíceis de quantificar e 

pressupõe a sua aptidão para a sua contínua expansão. Felizmente, o custo associado às 

tecnologias de armazenamento digital tem vindo a diminuir na razão inversamente 

proporcional à sua maior capacidade de armazenamento48.  

 

Secção 3 – Custo e valor da informação digital 

 

No estudo “Tecnologias de Informação e a Economia Mundial”, Dale W. Jorgensen e 

Khoung M. Yu concluem que «o investimento em activos tangíveis, incluindo 

equipamentos de TI e software, é a fonte mais importante de crescimento» sendo que «o 

papel líder do investimento em TI na aceleração do crescimento das economias do G7 é 

especialmente pronunciado nos EUA, onde as TI têm vindo a dominar a contribuição 

do factor capital»49. Entre as áreas de investimento mais significativas dentro das TIC 

encontra-se, precisamente, o movimento de digitalização da informação e consequente 

crescimento das necessidades de armazenamento digital. 

Face a esta crescente necessidade de armazenamento digital também o investimento em 

tecnologias e suportes de armazenamento digital tem vindo a aumentar. Em 2003, 

Laudon e Laudon50 apontavam já para um volume de negócios estimado em 42 biliões 

de dólares americanos na indústria de gestão de base de dados e fornecimento de espaço 

de armazenamento, apontando ainda para um aumento de 15% ao ano do volume de 

negócios associado ao mercado de armazenamento digital de dados nos últimos 5 

anos51. 

Estamos a falar de uma área de negócio multimilionária na Sociedade da Informação e 

com um crescimento da procura garantido no futuro próximo face à tendência para a 

transferência dos sistemas de informação para modelos de computação em nuvem 

(cloud computing). 

                                                           
48 Cfr. LAUDON ;LAUDON, Management Information Systems, p. 181. 

49 DALE W. JORGENSEN ;KHUONG M. VU, Tecnologias de Informação e a Economina Mundial, República, (Ed.), A Sociedade em 
Rede - Doconhecimento À Acção Política, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 2006, pp. 65 a 113(p. 75) 

50 LAUDON ;LAUDON, Management Information Systems, p. 187 

51 Idem, (p. 188). 
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Capítulo III - Dados e Tecnologia 

 

Secção 1 - As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) – noção e 

remissão 

 

Até à década de 70 do século passado era frequente a utilização da expressão 

“Informática”52, palavra derivada da cumulação das palavras francesas “information” e 

“automatique”53, servindo para designar «o conjunto dos métodos e das técnicas de 

processamento automático da informação»54. No entanto, a expressão nem sempre foi 

consensual55, tendo sido progressivamente substituída pela expressão “Tecnologias da 

Informação”56-57.  

                                                           
52 Da interacção das realidades decorrentes destas tecnologias com o direito é comum designar-se como “Informática Jurídica”, ora 
abarcando as aplicações informáticas utilizadas pelo direito, ora as normas de direito aplicáveis às realidades informáticas. Sobre o 
conceito de “informática jurídica” numa perspectiva mais abrangente cfr. MÁRIO G. LOSANO, Curso de Informática Jurídica, 
Tecnos, Madrid, 1987, pp. 205 a 211.; MICHELE LASELLI, Compendio di informatica Giuridica, IV ed., Edizioni Simone, 2009, pp. 
7 a 20; e ainda, entre os autores portugueses, cfr. MARQUES ;MARTINS, Direito da Informática, pp. 85 a 126; JOSÉ DE OLIVEIRA 

ASCENSÃO, "Direito de Autor e Informática Jurídica", Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação, Almedina, 
2001, pp. 7-21; e ainda SOFIA DE VASCONCELOS CASIMIRO, "Mapa da problemática jurídica da Sociedade da Informação", Direito 
da Sociedade da Informação, IX, Coimbra Editora, 2011, pp. 31 a 55. 

53 Cfr. LOSANO, Curso de Informática Jurídica, p. 205. 

54 GEORGES BAZERQUE ;CLAUDE TRULLEN, Introdução à Informática, 24, Publicações Don Quixote, Lisboa, 1972, p. 12. 

55 Segundo, LOSANO, Curso de Informática Jurídica, p. 205 : «Un primer grupo de textos usa “informática” en un sentido 
demasiado amplio y subsume en esta disciplina toda actividade de documentación científica, se sirva o no del ordenador. Un 
segundo grupo de textos usa “informática” en un sentido demasiado estrecho, identificando la informática com el tratamento 
electrónico tout court. Un tercer grupo de textos usa “informática” em su sentido próprio, respectando el origen del término. 
“informática” nasce de la contracción del francês “information” com “automatique”; la “informatique” será, pues, la disciplina 
que se ocupa de la búsqueda documental realizada a través del ordenador electrónico». 

56 O conceito de tecnologias de informação não é assim unívoco. Luís Borges Gouveia e João Ranito caracterizam as tecnologias 
de informação referindo que estas «englobam os dispositivos de computador (hardware e software), tecnologias de dados e de 
armazenamento, técnicas de processamento e tecnologias de comunicação de dados e de informação. Em sentido estrito, apenas 
considera os dispositivos de base digital, de que o exemplo máximo é o computador. Em sentido lato, engloba outro tipo de 
suportes como o papel e outros meios utilizados para lidar com dados e informação em actividades manuais» [GOUVEIA ;RANITO, 
Sistemas de Informação de Apoio à Gestão, p. 22]. Por sua vez, Manuel Castells diz-nos que «entre as tecnologias de informação 
incluo, como todos, o conjunto convergente de tecnologias em microelectrónica, computação (software e hardware), 
telecomunicações/radiodifusão, também incluo nos domínios da tecnologia de informação a engenharia genética e o seu crescente 
conjunto de desenvolvimentos e aplicações.» [CASTELLS, A Sociedade de Rede, p. 34]. Na perspectiva da gestão de sistemas de 
informação, Laudon & Laudon definem as tecnologias de informação como «consist of all the hardware and software that a firm 
needs to use in order to achieve its business objectives. This includes not only computers, printers, handheld personal digital 
assistants, and, yes, even iPods (where they are used for a business purpose) but also software, such as the Windows or Linux 
operating systems, the Microsoft Office desktop productivity suite, and the many thousands of computer programs that can be found 
in a typical large firm» [LAUDON ;LAUDON, Management Information Systems, pp. 13 e 14]. Para Raul Junqueiro As tecnologias da 
informação traduzem a evolução entretanto sofrida pela informática, que se expandiu não apenas nas áreas do hardware e 
software, mas também na dos periféricos e das redes.» [JUNQUEIRO, A Idade do Conhecimento - A nova era digital, p. 19].   
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Mais modernamente, com o desenvolvimento das “tecnologias da comunicação”58-59 e 

sua crescente complementaridade, passou-se a privilegiar a expressão “Tecnologias da 

Informação e da Comunicação”60. 

Embora também esta expressão conheça alguma divergência conceptual, por 

“tecnologia” tomaremos aqui a definição que nos é dada por Joaquim Alberto Marques 

Duarte: «É a filosofia das técnicas e inclui conhecimentos de pessoas e organizações 

que permitem criar e operar sobre informação, produtos e processos, visando facilitar 

e incrementar o crescimento social, em quantidade e qualidade, através do reforço, em 

maior variedade e quantidade, de meios de produção de bens apetecíveis pelos 

indivíduos»61. Neste sentido, as Tecnologias da Informação serão as que visam “criar e 

operar sobre informação”, enquanto as “Tecnologias da Comunicação” seriam aquelas 

que visam a transmissão de informação de um ponto para outro.  

Numa perspectiva puramente tecnológica e regressando aos conceitos das ciências da 

informação que vimos supra, as TIC operam sobre dados permitindo que o utilizador 

facilmente os transforme em informação útil ao conhecimento que busca. Pelo que 

poderíamos também designá-las por Tecnologias dos Dados e da Comunicação! 

                                                                                                                                                                          
57 Sobre o conceito etimológico da expressão “tecnologias de informação” ler com interesse: JOAQUIM ALBERTO MARQUES 

DUARTE, Estudo Sobre a Disciplina de Introdução à Informática nas Engenharias, Tese de Mestrado, Universidade do Minho, 
Braga, 2006, pp. 22 a 26. 

58 Numa perspectiva sociológica Raul Junqueiro entende que «a comunicação abarca as telecomunicações e os meios de 
comunicação social» [JUNQUEIRO, A Idade do Conhecimento - A nova era digital, p. 19].  

59 Quanto às “Tecnologias da Comunicação” saliente-se que a vertiginosa evolução das tecnologias digitais de tratamento e 
comunicação da informação têm feito evoluir o clássico conceito de “telecomunicações” ao moderno conceito de “comunicações 
electrónicas”. Nesse sentido, cfr: BENJAMIM SILVA RODRIGUES, Da Prova Penal - Tomo II, Métodos Ocultos de Investigação 
Criminal, 1.ª ed., Rei dos Livros, 2010, pp. 342 a 347. 

60 Hélder Coelho contesta esta designação argumentando que «a visão simplista sobre a informática como técnica foi alterada no 
decorrer da década de 70, mercê da revolução operada pela microelectrónica e dos avanços consideráveis na teoria da 
computação. O corpo das ciências da computação diversificou-se e tornou-se mais completo e complexo. Simultaneamente, passou-
se a olhar para a informática como um todo, atravessado por outras disciplinas e mergulhando no seio de outras áreas e de amplos 
sectores de actividade (…) Deste modo passou-se a falar das tecnologias da informação, a saber: - as do computador (tecnologias 
para o processamento, a compreensão, a manipulação, o armazenamento e a pesquisa da informação); - as do controlo 
(tecnologias para a automatização de máquinas, ferramentas, quer isoladas quer integradas, e dos processos, em tempo real ou 
não); - e as da comunicação (tecnologias de suporte da transmissão e da circulação da informação). A visão integrada das várias 
tecnologias da informação permitiu conceber de um modo mais completo a automatização do escritório (Burótica), da fábrica 
(Robótica) e das telecomunicações (Telemática)» [ HELDER COELHO, Tecnologias da Informação, Publicações Dom Quixote, 1986, 
, pp. 26 a 41]. Luís Borges Gouveia e João Ranito caracterizam as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) referindo 
que estas «adicionam às tecnologias de informação, as preocupações com a comunicação de informação, nomeadamente as 
questões de mediação de base digital entre indivíduos, suporte de grupos, apresentação e visualização de dados e informação» 
[GOUVEIA ;RANITO, Sistemas de Informação de Apoio à Gestão, p. 22]. Numa perspectiva mais abrangente vinda da sociologia, 
Raul Junqueiro refere que «os meios de comunicação, em particular os electrónicos, reúnem-se às telecomunicações e à 
informática, dando origem a um novo sector, que passou a apelidar-se de tecnologias de informação e comunicação.» [JUNQUEIRO, 
A Idade do Conhecimento - A nova era digital, p. 19]. Assim para este autor «O conceito de tecnologias da informação é (…) 
utilizado, englobando não apenas a informática, mas os desenvolvimentos desta, que se traduziriam na afirmação de componentes 
tão relevantes como o hardware, o software, os periféricos e as redes. (…) somente quanto utilizamos a expressão tecnologias de 
informação e comunicação, pretendemos abranger também as telecomunicações e os meios de comunicação social» [idem, (p. 
71).].  

61 DUARTE, Estudo Sobre a Disciplina de Introdução à Informática nas Engenharias, p. 23. Numa definição mais sucinta, e citando 
Harvey Brooks, Manuel Castells define “tecnologia” como «a utilização de conhecimento científico para especificar as vias de se 
fazerem coisas de uma forma reprodutível» [CASTELLS, A Sociedade de Rede, p. 34]. Aprofundaremos o conceito de tecnologia 
quando referimos o conceito de técnica no âmbito da propriedade industrial no Parte II desta dissertação. 
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 Não nos adiantaremos nesta discussão terminológica, tomando por correcta para 

designar o campo da ciência que nos interessa a expressão mais disseminada de 

“Tecnologias da Informação e da Comunicação”, que adoptaremos na nossa 

dissertação e que vimos referindo pela sigla “TIC”. 

Para efeitos do nosso estudo, definiremos as “Tecnologias da Informação e da 

Comunicação” (TIC) como o conjunto das tecnologias associadas de armazenamento 

e processamento (leitura, alteração, criação, gravação e execução de tarefas, etc.) de 

dados através de meios electrónicos (também designadas de apenas “Tecnologias da 

Informação”), interligados com as tecnologias associadas ao transporte e comunicação 

de dados em formato electrónico (também designadas apenas de “Tecnologias da 

Comunicação”).  

Dedicaremos o Título II deste Parte I à caracterização dos elementos que compõem o 

computador, enquanto elemento central das TIC, remetendo para esse Título II um 

estudo mais detalhado desta matéria (assim como dos conceitos técnicos que aqui e ali 

invocamos neste Título I pela sua noção sucinta). 

 

Secção 2 – Os dados e as TIC 

 

Vimos referindo que no âmago das TIC está a capacidade de armazenar, processar e 

transportar “dados”62.  

Inicialmente destinada exclusivamente à realização de tarefas repetitivas e monótonas 

assim excluídas do trabalho humano, as TIC foram aumentando exponencialmente a sua 

capacidade de armazenamento de dados, com cada vez maior “precisão”63 e, 

concomitantemente, desenvolvendo a capacidade para processamento desses dados. As 

                                                           
62 Insistimos na expressão “dados” que entendemos a mais correcta, embora persista em muitas definições e mesmo na própria 
expressão a ideia de que as TIC processam, armazenam e transmitem “informação”. Se atendermos aos conceitos de “dados”, 
“informação”, “conhecimento” e “sabedoria” que demos supra na secção 2 do capítulo 1 facilmente compreendemos que, na medida 
em que um determinado dado só assume a categoria de informação quando é útil para atingir um conhecimento, então, de facto, o 
correcto será entender que as TIC servem para processar, armazenar a transmitir dados que serão ou não informação em função da 
sua pertinência para o utilizador obter o conhecimento que busca. Enfatizando esta ideia de neutralidade alguns autores referem-se 
ainda “dados discretos”, cfr. VARAJÃO, A Arquitectura da Gestão de Sistemas de Informação, pp. 44 e 45. Também nós assim o 
fizemos na nossa dissertação de mestrado, PEDRO DIAS VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, Tese de 
Mestrado, Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2007, p. 27. 

63 Utilizamos o termo “precisão”, por referência às características que apontamos à informação, para significar mais detalhes ou 
informações sobre o dado representado (maior resolução de imagem e/ou som; maior tratamento de texto e gráficos ao nível da sua 
apresentação; etc.).  



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 30 - 
 

modernas TIC permitem não só processar tarefas mais complexas sobre esses dados, 

como realizar simultaneamente sobre eles um crescente número de tarefas64 e, ainda, 

transportar esses mesmos dados de forma mais rápida e eficaz.  

As TIC tornaram-se no instrumento essencial da generalidade das ciências modernas, 

sem o qual grande parte das comodidades que hoje tomamos por certas seriam 

impossíveis de executar. É neste sentido, como já o dissemos, que as TIC vieram 

revolucionar a gestão de informação e, com ela, do próprio acesso ao conhecimento e 

sabedoria.  

Desde logo, verificamos supra que, para que a informação possa ser “precisa” e 

“actual”, os dados de onde é derivada têm, forçosamente, de ser regularmente revistos e 

actualizados. O que é extraordinariamente facilitado pelas TIC, face à possibilidade de 

alterar dados registados em formato digital, sem sequer se perder a possibilidade de 

registo histórico da sua evolução.  

De entre estas, as tecnologias associadas à gestão e construção de bases de dados tem 

um interesse particular65 na viabilização dos requisitos de “precisão”, “actualização”, 

“relevância” e “disponibilidade” dos dados na altura em que é necessária e com o 

formato adequado. Contribuindo, desta forma, para a qualidade da informação 

fornecida.  

O desenvolvimento das tecnologias de criação e gestão de bases de dados permitem, 

antes de mais, a contínua actualização dos dados armazenados, sem sobreposição ou 

perda de dados, contribuindo para a sua “actualidade” e “precisão”. Por outro lado, vão 

                                                           
64 A esta capacidade dos computadores modernos pode realizar-se por processamento multitarefa (multitasking) correspondendo à 
«execução de mais do que um programa, aparentemente ao mesmo tempo. (…) a CPU vai dando um pouco de atenção a todos os 
programas. O processamento multitarefa possibilita a impressão de um documento enquanto se edita outro ou permite efectuar 
cálculos demorados “no fundo” (background) enquanto se trabalha com alguma coisa no ecrã.» [DOWNING;COVINGTON 
;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (p. 450)]; ou por processamento paralelo em que a «computação é 
realizada simultaneamente em CPU´s distinta ou numa CPU que é capaz de executar mais do que uma instrução de cada vez» 
[idem, (p. 450).]; neste último caso fala-se também em multiprocessamento que corresponde à «utilização de mais de uma CPU 
num único sistema informático» [idem, (p. 369).]. O desenvolvimento destas capacidades constituí uma das evoluções tecnológicas 
que mais contribui para o sucesso das TIC. 

65 O reconhecimento dessa importância suscitou por parte da União Europeia a aprovação da Directiva 96/9/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados, em que se veio a consagrar um 
direito especial do fabricante de bases de dados (Direito Sui Generis na terminologia da directiva), conforme se pode concluir dos 
considerandos que abaixo citamos: «(9) Considerando que as bases de dados são um instrumento vital no desenvolvimento de um 
mercado da informação a nível na Comunidade; que este instrumento será igualmente útil em muitos outros domínios; (10) 
Considerando que o aumento exponencial, na Comunidade e a nível mundial, do volume de informações geradas e processadas 
anualmente em todos os sectores do comércio e da indústria exige investimentos em sistemas avançados de gestão da informação 
em todos os Estados-membros; (11) Considerando que existe presentemente um grande desequilíbrio entre os níveis de 
investimento praticados no sector das bases de dados, tanto entre os Estados-membros como entre a Comunidade e os principais 
países terceiros produtores; (12) Considerando que um investimento desta natureza em sistemas modernos de armazenamento e 
tratamento da informação não poderá ser realizado na Comunidade sem um regime jurídico estável e homogéneo de protecção dos 
direitos de fabricantes das bases de dados;» 
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também permitir a catalogação desses dados por critérios valorativos, facilitando e 

multiplicando as possibilidades de busca e conexão de dados com vista à obtenção mais 

célere da informação “relevante”. Por fim, os modernos sistemas de gestão de bases de 

dados permitem igualmente um mais rápido e quase universal acesso a quaisquer dados, 

em tempo real, sem perda de qualidade e legibilidade, contribuindo de forma inequívoca 

para tornar a informação “disponível” como nunca o fora antes66. À medida que a 

informação se assume como um bem cada vez mais valioso na sociedade actual, 

também a construção de bases de dados capazes de disponibilizar essa informação com 

a máxima rapidez e qualidade se transformam em instrumentos indispensáveis do 

progresso económico, social e cultural dessa sociedade67. 

Mas também no âmbito da fiabilidade e qualidade da forma como os dados são 

conservados, apresentados e transmitidos, têm existido enormes avanços nas TIC.  

Quanto ao requisito de “legibilidade” importa, antes de mais, considerar os meios 

utilizados de gravação, armazenamento e disponibilização em suporte digital. É aqui 

que assume particular importância o desenvolvimento de novos suportes de 

armazenamento electrónico e novas tecnologias de digitalização que irão permitir uma 

capacidade de armazenamento e fiabilidade cada vez mais elevadas no âmbito das 

modernas TIC. De facto, a generalização da digitalização de dados de diversas naturezas 

(texto, imagem, som, vídeo) e a exigência contínua por maior fidelidade (seja na 

resolução da imagem, seja na definição do som, etc.) importa tecnologias mais 

avançadas na digitalização com a máxima definição e Formatos de Ficheiro Electrónico 

que suportem a gravação de tal definição. 

                                                           
66 Nesse sentido, referem Sarv Devaraj e Rajiv Kohli, a propósito do valor das TIC, que «estimulada pelos avanços nas tecnologias 
da informação e nos métodos de colecta de dados, a pesquisa de dados (“data mining”) capitaliza a disponibilidade de grandes 
conjuntos de dados em empresas comerciais. Isto oferece uma oportunidade sem precedentes para analisar esses dados e extrair 
informações úteis.» (tradução nossa) [DEVARAJ ;KOHLI, The IT Payoff, p. 114]. 

67  Há muito que a Comunidade Europeia identificou a essencialidade do acesso à informação e a necessidade de construção de 
bases de dados que suportem essa necessidade. Nesse sentido, desde o Livro Verde sobre o Direito de Autor e o Desafio 
Tecnológico [COMISSÃO EUROPEIA, Livro Verde sobre “Os Direitos de Autor e o Desafio da Tecnologia”, Comissão das 
Comunidades Europeias, 1988.] que a Comunidade Europeia estuda as vantagens de um enquadramento legal uniforme e estável 
para a criação de bases de dados na Comunidade (ponto 6.3). A primeira tentativa de criar este enquadramento surgiu com a 
proposta de Directiva do Conselho de 15-04-1992, relativa à protecção jurídica de bases de dados [JOCE, n.º C152/4, de 23.06.92.]. 
Já então a proposta do Conselho ia no sentido de proporcionar uma dupla protecção às bases de dados: uma protecção pelo “Direito 
de Autor” quando representem uma criação intelectual que, pela originalidade da selecção ou organização seja passível de 
“imputação subjectiva”; e uma protecção através da concessão de um direito sui generis ao produtor de bases de dados contra uma 
extracção desleal do seu conteúdo. Desta discussão resultaria a Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de Março de 1996 [JOCE, n.º L 77 de 27.3.1996.], na qual se consagrou definitivamente esta dupla protecção das bases de dados 
pelo direito de autor e pelo inovador direito sui generis. Sendo inúmeros os considerandos desta Directiva que fundamentam a 
necessidade da protecção e incentivo desta tecnologias na supra referida importância do acesso, tratamento e disponibilização da 
informação para o progresso social, cultural e económico da sociedade moderna. Esta Directiva seria transposta para o direito 
interno português pelo DL 122/200, de 4 de Julho, matéria sobre a qual nos debruçamos na nossa dissertação de Mestrado 
[VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, ]. 
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A necessidade de acumulação de uma quantidade cada vez maior de dados tem 

motivado a pesquisa de Formatos de Ficheiro Electrónico que permitam a gravação de 

dados ocupando o menor espaço de memória digital possível. Quer porque a ocupação 

de espaço de memória dos sistemas informáticos é uma preocupação natural decorrente 

da generalização da utilização deste suporte para armazenamento de todo o tipo de 

dados, quer porque o processamento e transmissão de dados é tão mais rápido quanto 

menos memória o mesmo ocupar em formato digital. 

Em conclusão, os Formatos de Ficheiro Electrónico assumem particular interesse para 

o cumprimento dos requisitos de “precisão”, “legibilidade” e “disponibilidade” dos 

dados gravados e transmitidos em formato digital.  

Por fim, quanto ao requisito de “disponibilidade” são ainda relevantes os meios de 

comunicação e disponibilização do resultado desse processamento ao decisor. E aqui é 

abissal o desenvolvimento trazido pelas TIC quanto à forma e capacidade de 

comunicação de informação, da qual é expoente máximo a globalização informacional 

gerada pela Internet, também conhecida pela designação anglo-saxónica “World Wide 

Web” (WWW). 

 

Secção 3 – As TIC e a interoperabilidade 

 

A Directiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, 

relativa à protecção jurídica dos programas de computador, apresenta no seu 

considerando (10) uma definição de interoperabilidade68 nos seguintes termos: «a 

função de um programa de computador é comunicar e trabalhar com outros 

componentes de um sistema de computador e com os utilizadores e, para este efeito, é 

necessária uma interconexão e uma interacção lógica e, quando necessário, física, no 

sentido de permitir o funcionamento de todos os elementos do suporte lógico e do 

equipamento com outros suportes lógicos e equipamentos e com os utilizadores, e todas 

as formas de funcionamento previstas. As partes do programa que permitem tal 

                                                           
68 No ordenamento jurídico nacional, a Lei n.º 36/2011, de 21 de Junho, define no seu artigo 3.º n.º 2 a interoperabilidade como «a 
capacidade de dois ou mais sistemas, designadamente computadores, meios de comunicação, redes, software e outros componentes 
de tecnologia da informação, de interagir e de trocar dados de acordo com um método definido de forma a obter os resultados 
esperados». 



Pedro Dias Venâncio 

- 33 - 
 

interconexão e interacção entre os componentes de um sistema são geralmente 

conhecidas como "interfaces". Esta interconexão e interacção funcionais são 

geralmente conhecidas como "interoperabilidade"; esta interoperabilidade é definida 

como a capacidade de trocar informações e de reciprocamente utilizar as informações 

trocadas». 

Este considerando mais não faz que expor uma constatação irrefutável, quer na 

perspectiva técnica, quer nas perspectivas sociológica, económica ou jurídica, o 

desenvolvimento exponencial das TIC esteve indissociavelmente ligado à 

interoperabilidade entre sistemas informáticos. 

Numa perspectiva política, social e cultural, a interoperabilidade é vista como um factor 

desejável de promoção da liberdade de acesso à informação e à cultura através das 

TIC69 e, numa perspectiva económica e tecnológica, como um factor de 

desenvolvimento e promoção da inovação70. Explicitando esta importância Hiram 

Meléndez-Juarbe refere que a interoperabilidade no seio das TIC é associada a três 

valores fundamentais: «(1) autonomy, choice and flexibility; (2) cultural diversity; (3) 

competition and innovation»71.  

Significa isto, quanto ao primeiro aspecto, que a interoperabilidade deve permitir a 

liberdade de escolha quanto ao hardware e ao software a utilizar, sem dependência 

técnica de escolhas anteriores. Num segundo aspecto, esta liberdade de escolha 

promove a diversidade técnica e cultural, pois evita a limitação de opções no processo 

criativo. E, por fim, essa liberdade de escolha e de opções criativa promove a 

concorrência e com esta estimula a inovação. Donde se concluí que a interoperabilidade 

não só é relevante para promoção destes três valores como eles se revelam, quanto a 

esta, como interdependentes.  

A já citada72 Lei n.º 36/2011, de 21 de Junho, vem estabelecer um princípio de adopção 

de normas abertas para a informação em suporte digital na Administração Pública, 

como forma de promover «a liberdade tecnológica dos cidadãos e a interoperabilidade 

dos sistemas informáticos do Estado» (artigo 1.º), impondo inclusivamente no seu 
                                                           
69 PAMELA SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", Minnesota Law Revue, 93, 2009, pp. 1943 a 
2019(p. 2018). 

70 Turgut Ayhan Beydogan, "Interoperability-Centric Problems: New Challenges and Legal Solutions", International Journal of 
Law and Information Tecnology, 18, 4, 2010, pp. 301 a 331(p. 329). 

71 HIRAM MELÉNDEZ-JUARBE, "DRM Interoperability", Journal of Science & Technology Law, 2, 2009, p. 10 

72 Nota de rodapé n.º 68 a p.32. 
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artigo 5.º a obrigação do Estado aprovar um Regulamento Nacional de 

Interoperabilidade Digital. Este regulamento «alinhado com as directrizes europeias em 

termos de interoperabilidade, contribui para a universalidade de acesso e utilização da 

informação, para a preservação dos documento electrónicos e para uma redução de 

custos de licenciamento de software»73. 

A interoperabilidade é elevada pelo Estado Português a um espaço de realização de um 

Direito Fundamental de Liberdade dos cidadãos, de acesso e preservação da 

informação, e campo de Liberdade de actuação do próprio Estado.  

Quanto à crescente importância concedida pelos Estados à questão da interoperabilidade 

nas TIC, Laura DeNardis salienta que «there have been numerous instances of 

governments establishing policies to procure ICT products that adhere to principles of 

openness and interoperability. Often called “government interoperability frameworks” 

(GIFs), open-standards policies have been introduced by countries such as Australia, 

Bangladesh, Belgium, Brazil, China, Croatia, Denmark, France, Hong Kong, India, 

Italy, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka and Thailand»74. O que é bem ilustrativo de 

como a interoperabilidade tem sido considerada uma questão de política pública 

essencial por países de todas as partes do globo. 

No vasto universo das TIC a interoperabilidade encontra diversos reflexos e 

significados em função do área de negócio ou da tecnologia em que a questão se 

coloca75. A interoperabilidade entre hardware, entre hardware e software, entre diversas 

aplicações informáticas, na comunicação entre sistema informáticos, etc.. Para referir o 

                                                           
73 Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012, de 8 de Novembro de 2012, publicada no DR, 1.º Série, n.º 216, 
que aprova o Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital que define as normas e formatos digitais a adoptar pela 
Administração Pública. 

74 LAURA DENARDIS, "The Global Politics of Interoperability", Krikorian and Kapczybski, (Eds.), Access to Knowledge in the Age 
of Intellectual Property, Zone Books, New York, 2010, pp. 497 a 515(p. 511). 

75 Pamela Samuelson refere que «Althoug it is useful to conceptualize ICT interoperability at a general level, it is important to 
realize that interoperability has somewhat different meanings in different ICT contexts» [Samuelson, "Are Patents on Interfaces 
Impending Interoperability?", (p. 1950)]. No mesmo sentido, também Hiram Meléndez-Juarbe refere que «in general terms, 
Information and Comunications Technology (“ICT”) interoperability means “the ability to transfer and render useful data and 
other information across systems… applications, or components”», no entanto, adverte que «general definitions that try to embrace 
too much, as is usually the case, end up conveying too little. (…) while is possible to talk about interoperability in broad terms, this 
concept means different things to different stakeholders in different contexts» [MELÉNDEZ-JUARBE, "DRM Interoperability", p. 8]. 
Também num extenso estudo elaborado pelos The Berkman Center for Internet & Society, Harvard University e Research Center 
for Information Law, University of St. Gallen, se concluíu que «it is important to understand that the working definition needs to be 
concretized for each context and use case separately. For instance, for Digital ID users, interoperability concretely means being 
able to sign into one program or web site and having their personal information seamlessly and securely transferred as needed to a 
variety of merchants and service providers. The recording industry, content providers in the music DRM area, sees interoperability 
as being able to sell their content securely through a variety of online channels and have it play on many approved devices, not just 
the iPod or Zune. Web service and mashup platform providers, to take another example addressed in our research, rely on seamless 
data transmission and easy extension and integration of data sources by users and small developers» [URS GASSER ;JOHN 

PALFREY, Breaking Down Digital Barriers - When and How ICT Interoperability Drives Innovation, The Berkman Center for 
Internet & Society, Harvard University and Research Center for Information Law, University of St. Gallen, 2007(p. 5)]. 
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exemplo mais óbvio, o extraordinário desenvolvimento da Internet deve-se, em grande 

medida, à “interoperabilidade” proporcionada pelo protocolo de comunicação76 em que 

esta se baseia, que permite que sobre ele funcionem diferentes sistemas informáticos, 

aplicações, dados, etc.  

Ashwin van Rooijen77 distingue nesta perspectiva tecnológica a interoperabilidade 

vertical, que corre dentro do mesmo computador entre componentes de hardware e 

software que, como veremos no título II desta Parte I, se relacionam numa hierarquia de 

abstracção que vai desde os elementos básicos de hardware (como as unidades de 

memória) ao software de aplicativos (como um processador de texto) que se relacionam 

directamente com o utilizador e que, sem essa interoperabilidade, tornariam o próprio 

computador não funcional. E a interoperabilidade horizontal que é a que ocorre na 

comunicação entre sistemas de computador distintos e que permite que a troca de 

tarefas, dados e comunicações entre estes. Por força desta interoperabilidade horizontal, 

os elementos que permitem esta interoperabilidade (“interfaces”) ganham um valor 

acrescido, que extravasa a sua função primeira, por permitirem a criação daquilo que o 

autor designa de “efeito de rede”78.  

De acordo com esta teoria do “efeito de rede”, quanto mais utilizadores usarem 

determinado produto informático (p.e. um programa de computador) mais outros 

utilizadores estarão interessados em utilizar esse produto a fim de poderem beneficiar 

das sinergias criadas por esta interoperabilidade. É fácil de compreender que este 

raciocínio faz todo o sentido no caso dos FFE. Quanto mais utilizadores utilizarem 

determinado FFE maior número de utilizadores estará interessado em usá-lo a fim de 

poder trocar conteúdos entre si. Nesta perspectiva a interoperabilidade assume-se como 

elemento determinante de valorização do produto informático. 

                                                           
76 Abordaremos este conceito de protocolo de comunicação mais adiante, diremos por agora sucintamente que um protocolo de 
comunicação define as regras que permitem que dois ou mais elementos de um ou mais sistemas informáticos comuniquem entre si. 

77 Refere este autor que «a fully functional computer system, comprising the computer hardware, an operating system and 
application programs, such as a word processor, is a function of tens of thousands of interoperating hardware and software 
components. All components must be designed to interoperate seamlessly with one another, or the system could malfunction, or 
functionability offered by one component could be left unused as other components fail to respond to it. In addition to this type of 
vertical interoperability - or interoperability between components of a single computer system, in wich each component serves a 
distinct purpose - horizontal interoperability denotes interoperability between components on different computer systems. This 
enable users to communicate and exchange documents - for instance, by e-mail or instant messaging - and to connect computers in a 
local or world wide network, such as the internet.» (negrito nosso) [ASHWIN VAN ROOIJEN, The software interface between 
copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in computer programs, Kluwer Law International, The 
Netherlands, 2010, pp. 8 e 9]. 

78 «As more people use a particular product, such a word processor from a particular vendor, the value of that component or product 
increases for other users as well. This is known as a 'network effect' (...)» [idem, (p. 9).]. 
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O que é um factor que não poderá ser desprezado nas políticas legislativas de promoção 

da inovação tecnológica e lealdade da concorrência onde, como veremos, se insere o 

regime da Propriedade Industrial, um dos ramos tradicionais da Propriedade Intelectual.  

Vários autores têm salientado a essencialidade e vantagens da interoperabilidade. 

Pamela Samuelson refere que «the modular structure of modern ICT products, which 

interconnect trough interfaces, has brought about more and more rapid innovation than 

earlier monolithic systems (…) provided, leading to improved components (…), mix and 

match experimentation to discover best functionalities, and a proliferation of 

applications. Consumers have benefitted by this innovation and also by the competition 

among providers of these components, which had pushed prices down and offered more 

choices than monolithic systems provided»79.  

Há também quem aponte algumas desvantagens a uma política activa de promoção da 

interoperabilidade das TIC. Por exemplo, Ashwin Van Rooijen salienta que, em 

primeiro lugar, «Interoperability limits variety: if computer programns must 

interoperate, they are, to a certain extent, limited in their design. If the new product 

must interoperate with other vendor's products, or with previous versions of the 

rightsholder, it must meet certain interoperability requirements. These requirements 

may imply severe design restrictions and, therefore, a loss in variety» 80; em segundo 

lugar, «The process of achieving interoperability between competitors may introduce 

coordination cost: (...) This coordination process is aided by standard setting, wich, 

however, introduces costs in and of itself. 'De-iure' standardization can involve 

significant delays, whereas 'de-facto' standardization may induce duplicate research 

efforts and reverse engineering cost»81; em terceiro lugar, «Interoperability between 

components not only allows for exchange of data between consumers but also 

introduces security risks: viruses and other malicious content spread more quickly 

between interoperable systems»82 e, por fim, «Finally, mandated interoperability could 

have a negative effect on innovation to the extend that the interface technology 

necessary for interoperability is innovative and must be shared with competitors to 

                                                           
79 SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (pp. 1947 e 1948) 

80 ROOIJEN, The software interface between copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in computer 
programs, p. 29. 

81 Idem, (p. 30). 

82 Idem, (p. 30). 
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enable interoperability. If a firm is forced to share its intellectual property, the 

incentives to innovate could diminish»83.  

Ainda assim, é inegável que as vantagens superam largamente as desvantagens, até 

porque, como vimos, sem interoperabilidade vertical, os sistemas informáticos não 

funcionariam e, sem interoperabilidade horizontal, também não seriam capazes de 

comunicar entre si! 

Resumindo as vantagens da interoperabilidade, um estudo conduzido em parceria pelo  

Berkman Center for Internet & Society, Harvard University  e o Research Center for 

Information Law, University of St. Gallen em 2007, concluí que «The innovation made 

possible by interoperability carries broad benefits for societies that come to foster it. 

Consumers benefit, to be sure: interoperability leads to innovation that results in 

technology systems that work together more easily, with less hassle, and ensures that 

they have more choice when they are making a decision about what to buy or to use. 

The innovation that comes from this sort of interoperability is good in that it means jobs 

and higher rates of productivity in many economies around the world. And it is good 

because it means a more level playing field for competitors to develop yet more 

innovative things on top of the innovation that came before – it makes for “generative” 

systems»84. 

Como decorre da própria definição da Directiva 2009/24/CE, que citamos supra85, os 

elementos que permitem esta interoperabilidade são usualmente designados interfaces. 

Alguns autores distinguem quarto tipos de interfaces com diferentes funções e 

importância nos sistemas de computadores. Ashwin van Rooijen86 refere que «The 

Posix Open Systems Reference Model distinguishes for types of interfaces in software. 

(...) the most important type of interface is the 'Application Programming Interface', or 

API, wich is an interface for interoperating with other programs. (...) Other interfaces 
                                                           
83 Idem, (pp. 30 e 31). 

84 GASSER ;PALFREY, Breaking Down Digital Barriers - When and How ICT Interoperability Drives Innovation, (p. 1). No mesmo 
sentido, Ashwin van Rooijen explicita estas vantages na perspectiva do consumidor da salientando que «The most obviuos and 
direct benefit of interoperability between different vendors' products is a greater realization of a network effects. (…) 
Interoperability also safegards individual consumers against lock-in effects, wich is sometimes referred to as stranding or path 
dependency. (...) Switching between non-interoperable computer programs, for example, may entail not only discarding investments 
in a program but also a need to convert data into the new format and having to learn a new user interface. (…)«Interoperability 
between systems reduces the possible negative effects caused by a need for consumers to select a standard among multiple, 
competing and non-interoperable standards. This reduces coordination costs between consumers, including costs of selecting an 
inferior standard» [ROOIJEN, The software interface between copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in 
computer programs, pp. 27 a 29]. 

85 Supra em Parte I, Titulo I, Capítulo III, Secção 3, a p. 32. 

86 ROOIJEN, The software interface between copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in computer 
programs, p. 14. 
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includes the 'user interface', which allows a user to interact with a system (...). 'Data 

interfaces' are responsable for storing and retrieving data in a specific format. (...) 

These formats can be read and written by computer programs from many different 

developers. Many application programs contain data interfaces for both common or 

open formats and for one or more proprietary or native formats. (...) Finally, 

'communications interfaces' or communications 'protocols' enable computer programs 

to communicate over telecommunications equipment. The communications interfaces 

defines the protocols or rules used in communicating data».  

Vimos que este autor inclui aqui, como «Data interfaces», aqueles que permitem ler e 

gravar ficheiros em determinado formato (FFE). A questão é neste caso colocada na 

perspectiva do programa de computador (e respectiva tutela) e, logo, na parte do 

programa que permite ler e gravar de e para determinado FFE. O que, como veremos no 

Título II desta Parte I, na nossa opinião representam realidades incorpóreas 

tecnicamente distintas e autónomas.  

Para o que interessa ao núcleo do nosso estudo, resulta daqui que o FFE revela-se 

igualmente essencial à interoperabilidade das TIC. Se as TIC se definem pela sua 

capacidade de processamento de dados, então o acesso a esses dados de forma 

tempestiva e legível depende igualmente da interoperabilidade entre o elemento do 

sistema que acede aos dados e o elemento que disponibiliza os dados. Se o sistema 

informático (hardware ou software) onde os dados foram tratados e gravados não for 

compatível (interoperável) com o sistema informático onde o utilizador pretende 

consultar esse mesmos dados, então os mesmos não serão acessíveis de forma “legível”. 

Nesse sentido, conforme salienta Sally Weston, num recente acórdão do TJUE no 

processo de SAS Institute Inc. v World Programming Ltd87 considerou-se que «The SAS 

data file formats were considered “precisely the kind of information which is required 

by third parties in order to access data stored in those formats for the purposes of 

interoperability” and thus were interfaces» (sublinhado nosso)88. 

Daqui concluímos que, numa perspectiva técnica, o FFE, enquanto aquele código que 

permite a compreensão do conteúdo inteligível dos dados gravados num sistema de 

                                                           
87 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 

88 SALLY WESTON, "Software Interfaces - Stuck in the Middle: The Relationship Between the law and software interfaces in 
Regulating and encouraging interoperability", IIC - International review of industrial property and copyright law, 43, 4, 2012, pp. 
427 a 451(p. 441). 
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numeração binário, representa um elemento essencial da interoperabilidade dos sistemas 

informáticos. 
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Capítulo IV - Dados e Formato de Ficheiro Electrónico  

 

Secção 1 – Os “Ficheiros Electrónicos” (noção)  

 

Numa primeira abordagem ao conceito de Ficheiro electrónico89 podemos defini-lo 

como o «conjunto de informação armazenada em disco, fita magnética ou substrato 

físico semelhante»90. O ficheiro electrónico pode representar em formato digital um 

programa, um documento de texto, uma imagem, uma música, um filme, ou mesmo 

uma colecção de dados. 

Embora tenham existido alguns modelos computacionais sem ficheiros na sua asserção 

moderna, a verdade é que hoje somos incapazes de conceber as TIC sem esse elemento 

básico da sua estrutura91. 

Das muitas virtualidades desta forma de representação de dados, duas delas apresentam 

particular relevância para o nosso tema de estudo. Sendo os ficheiros electrónicos uma 

representação abstracta de informação através de uma codificação em formato binário 

registada num qualquer suporte electromagnético, por um lado, os ficheiros electrónicos 

são facilmente reproduzidos sem perda de fidedignidade (na verdade toda a cópia é 

exactamente igual ao original!). Tal permite uma reprodução ilimitada da informação, 

sem perda de precisão e a muito baixo custo. Por outro lado, os ficheiros electrónicos 

são igualmente facilmente transmitidos por qualquer meio de comunicação à distância. 

Até porque o facto de um ficheiro electrónico ser, numa perspectiva técnica, apenas 

uma sucessão binária de um determinado código, significa que ele pode ser 

                                                           
89 Aprofundaremos o conceito técnico de ficheiro electrónico na Título II desta Parte I. 

90 Da definição dada por DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (p. 208). 

91 Nesse sentido, cfr. JARON LANIER, Você não é um Gadget - Um Manifesto, Arcádias, 2011, pp. 28 e 29 
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compartimentado, e expedido em “pacotes”92, sendo a informação reagrupada e 

reconstituída no destinatário sem qualquer perda de "precisão”. 

A substituição dos suportes tradicionais de informação por ficheiros electrónicos não 

representou uma mera alteração de tecnologia, constituiu um novo paradigma 

informacional que, trazendo vantagens extraordinárias e incontestáveis, suscita 

igualmente novos desafios e perigos para a gestão, conservação e privacidade da 

informação. 

Os ficheiros electrónicos representam hoje para a informação o que antes representou o 

papiro ou o papel. Mas, se hoje sabemos alguma coisa de civilizações antigas, em 

grande parte, é porque conseguimos ler os escritos que “os antigos” nos deixaram nestes 

suportes arcaicos. O que muitas vezes não nos apercebemos é que os nossos modernos 

ficheiros electrónicos se tornam obsoletos muito mais rapidamente do que pensamos e, 

se temos a certeza que nos séculos vindouros continuaremos a conseguir ler os papiros 

da antiguidade, não é certo que conservemos a tecnologia para continuar a ler os nossos 

moderníssimos ficheiros electrónicos93.  

Neste sentido, Jaron Lanier afirma no seu manifesto “Você não é um Gadget” que «o 

ficheiro é um conjunto de ideias filosóficas transformadas em “corpo eterno”. As ideias 

expressas pelo ficheiro incluem a noção de que a expressão humana chega em blocos 

divisíveis que podem ser organizados como folhas de uma árvore abstracta – e que 

esses blocos têm versões e precisam de corresponder a aplicações compatíveis»94. 

Voltaremos a esta questão adiante. 

                                                           
92 É neste sentido que alguns autores falam em “empacotamento” da informação. A expressão decorre da chamada «comutação em 
pacote» (packet switching) [cfr. Idem, (pp. 176 e 177).] que consiste numa tecnologia de comunicação em que o ficheiro electrónico 
é dividido em partes que são remetidas ao seu destino separadamente, cada parte do ficheiro segue uma sequência indeterminada de 
nós/ligações (alterando de rota sempre que não consegue seguir por determinada nó/ligação) até atingir o seu destino onde todos os 
“pacotes” se reúnem reconstruindo o ficheiro original.  

93 A União Europeia tem-se debruçado sobre este problema já há vários anos, nomeadamente no âmbito das politicas de 
“preservação digital” e interoperabilidade presente e futura entre as Bibliotecas Digitais dos vários Estados Membros, como 
transparece de vários actos emanados pelas instituições europeias de que são exemplo a Recomendação da Comissão, de 24 de 
Agosto de 2006, sobre a digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a preservação digital (2006/585/CE), in 
JOUE, L 236/28, de 31/08/2006; e as Conclusões do Conselho sobre a digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural 
e a preservação digital (2006/C 297/01), in JOUE C 297/1 de 7/12/2006. 

94 LANIER, Você não é um Gadget - Um Manifesto, p. 29 
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Certo é que, enquanto persistir a era da Sociedade de Dados, o ficheiro electrónico 

persistirá condicionando a forma como registamos, conservamos e acedemos à 

informação95. 

Acresce que, o ficheiro electrónico não representa necessariamente uma evolução na 

liberdade de representação da informação. Em muitos aspectos a tecnologia de 

digitalização96 associada à representação electrónica de informação e, logo, ao próprio 

conceito de ficheiro electrónico, condiciona a informação porquanto a limita à 

capacidade de representação da tecnologia de digitalização associada (ao nível da 

resolução/definição, ao nível da formatação, etc.). 

A tecnologia MIDI97 é um exemplo clássico da capacidade redutora da realidade pelas 

tecnologias associadas aos Ficheiros Electrónicos. O problema resulta da forma de 

“representação” de música adoptada por esta tecnologia. «Os ficheiros MIDI são mais 

pautas musicais do que áudio digitalizado; representam notas e instrumentação e não 

sons, devendo o computador “tocá-los” como um músico»98. Daí resulta que sejam 

“ficheiros” bastante mais leves, ou seja, que ocupam menos espaço de memória do que 

tecnologias de representação digital de música que optem por uma representação 

dinâmica mais próxima do som áudio. Esta simplicidade e portabilidade dos ficheiros 

MIDI tornou-os bastante populares, generalizando-se a sua utilização. Sucede que esta 

representação “estática” da música torna-a mais “pobre” que a realidade física analógica 

que visa representar e o problema é que, face à generalização da sua utilização, muitas 

tecnologias modernas estão agora “presas” a este formato empobrecido de informação. 

Significa isto que as tecnologias adoptadas no passado e no presente não são inócuas e 

interferem activamente nos processos criativos e desenvolvimentos tecnológicos do 

presente e do futuro. 

                                                           
95 Numa expressiva metáfora a esta certeza Jaron Lanier deixa  escapar no seu manifesto que consegue «imaginar que um dia os 
físicos possam dizer-nos que chegou a altura de deixar de acreditar em fotões, porque descobriram uma maneira melhor de pensar 
a luz, mas o ficheiro provavelmente sobreviverá» [idem, (pp. 28 e 29).]. 

96 Numa primeira aproximação ao conceito, diz-nos Pedro Alberto de Migue Asencio que «la digitalización de una señal consiste en 
transformar muestras de la misma en series de impulsos binários o secuencias de ceros y unos (bits), de manera que si el número de 
muestras es suficiente permite una réplica perfecta del original» [ASENSIO, Derecho Privado de Internet, p. 209]. Significa isto que 
a representação digital da informação, pressupõe a conversão de valores analógicos em valores passíveis de serem representados por 
apenas dois dígitos, o que significa que na representação digital a informação não é necessariamente uma “cópia” fiel da realidade 
analógica ou física, mas uma mera representação digital desta realidade, por muito “perfeita” que possa ser essa representação. 

97 «MIDI (Musical Instrument Digital Interface – interface digital com instrumentos musicais) forma normalizada de comunicação 
de informação musical entre dispositivos electrónicos, tais como computadores e sintetizadores de som. O MIDI abrange dois 
aspectos: as ligações eléctricas entre instrumentos musicais e computadores e um formato de ficheiros para representar sons 
musicais» [DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (pp. 352 e 353)]. 

98 Cfr. Idem, (pp. 352 e 353). 
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Há nesta era da globalizada Sociedade da Informação um desprezado factor de 

“formatação” da criatividade intelectual ao qual não é indiferente a possibilidade de 

sobre estas tecnologias de “empacotamento” da informação poderem ou não ser 

constituídos exclusivos jurídicos que tendam a impor-nos uma única forma de 

representação da informação. 

Este é um dos aspectos que, conforme analisaremos adiante na nossa dissertação, não 

poderá deixar de ser considerado ao entrarmos na questão fulcral da tutela jurídica do 

Formato de Ficheiro Electrónico. 

 

Secção 2 - Primeira noção de Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) 

 

Apresentando aqui uma primeira abordagem a este conceito, convém referir que os 

modernos computadores electrónicos baseiam toda a sua tecnologia99 de leitura, 

gravação e processamento de dados num sistema de numeração binário compatível com 

o funcionamento dos modernos dispositivos electrónicos e magnéticos que compõe a 

sua estrutura física. Os circuitos electrónicos que compõe o computador moderno 

apenas são capazes de escrever, ler e gravar em código binário, pelo que tudo o que o 

computador faz, das instruções que compõem os seus programas aos dados que estes 

trabalham, tem de ser convertido num código em sistema de numeração binário 

susceptível de ser gravado nos dispositivos de memória físicos e de ser lido pelo 

processador. 

Isso significa que nas TIC os dados (texto, som, imagens ou multimédia) não são 

guardados na sua memória electrónica sob a forma de uma reprodução fac simile da 

realidade analógica de onde provêm - como acontece na gravação de uma fotografia em 

negativos, de filme em película ou de som em discos de vinil – mas sempre numa 

representação dessa realidade num qualquer código em sistema de numeração binário 

(ou código binário). Assim, por exemplo, um ficheiro electrónico de uma imagem não 

está gravado no disco rígido do computador com uma cópia minúscula da imagem, mas 

como uma abstracta sucessão de “0” (zeros) e “1” (uns).  

                                                           
99 O funcionamento dos computadores modernos numa perspectiva tecnológica será tema da Parte II deste Livro I, pelo que nos 
limitaremos aqui aos conceitos essenciais ao nosso raciocínio deixando a sua explicitação para esse momento posterior. 
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Em conclusão, o funcionamento das TIC pressupõe a transformação dos dados 

analógicos que se pretende gravar num determinado código binário que o programa de 

computador consiga interpretar para que, ao ler esse código na memória, faça surgir no 

ecrã do computador a “imagem” gravada ou reproduzir pelo sistema áudio os “sons” 

gravados no respectivo suporte electromagnético. 

 A questão coloca-se com particular pertinência relativamente aos dados cuja génese é 

analógica (como uma fotografia de uma paisagens natural ou o canto de um pássaro), 

mas é igualmente necessária para os dados criados originalmente em formato digital 

(como um texto escrito com um processador de texto, um imagem desenvolvida 

digitalmente, ou o som gerado por um sintetizador electrónico). 

À forma como os programas de computador codificam os dados em sistema de 

numeração binário para os gravar na memória electrónica chamamos então de Formato 

de Ficheiro Electrónico100, que vimos designando pela sigla FFE.  

Não nos querendo adiantar por agora neste conceito, que aprofundaremos no Capítulo 

III do Título II desta Parte I, salientemos apenas que a representação de dados de 

diferente natureza requer o registo de qualidades distintas. Se pretendemos representar 

um texto não formatado precisamos apenas de ter um código que identifique os 

diferentes caracteres, acentuação e espaços, mas se pretendemos um texto em página 

formatada, então é necessário codificar também informações como a tabulação, o 

espaçamento entre linhas, as margens, os cabeçalhos, o rodapé, as cores, etc… Se o 

dado é uma imagem, já necessitamos de codificar informações como formas, cores, 

relevos, etc… 

Isto significa que, se para determinados dados (máxime o texto) é necessária uma 

codificação relativamente simples de obter em sistema de numeração binário (pense-se 

no código morse), para codificar imagens, sons ou multimédia, como é fácil de 

imaginar, a codificação torna-se extremamente complexa. E quanto maior for a precisão 

com que pretendemos registar o dado na sua representação digital mais complexa será a 

sua codificação. 

                                                           
100 É usual na língua portuguesa a designação de apenas Formato de Ficheiro, o que corresponde a uma tradução literal da 
expressão anglosaxónica - file format -, nesse sentido, DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e 
da Internet, (p. 226): «formato de ficheiro (file format) maneira de estruturar informação num ficheiro». Na nossa dissertação 
adoptamos a expressão Formato de Ficheiro Electrónico (abreviada para FFE) apenas para reiterar a ideia que nos encontramos no 
âmbito dos bens ou realidades digitais típicas das TIC. 
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Significa isto que, embora todos os computadores trabalhem em sistema de numeração 

binário, os diferentes programas de computador utilizam inúmeros FFE distintos em 

função do tipo de dado que pretendem representar digitalmente, da maior ou menor 

precisão com que o pretendem fazer e das opções técnicas que façam quanto à forma de 

digitalização ou representação digital. 

 

Secção 3 - Importância do FFE no armazenamento, processamento e comunicação 

da informação 

 

O aumento exponencial das potencialidades e funcionalidades dos computadores vem 

fazendo com que sejam utilizados para um número crescente e cada vez mais complexo 

de tarefas. Esta multiplicidade de funcionalidades e fins para os quais se desenvolvem 

novos programas de computador, bem como o exponencial aumento de capacidade 

desses programas, tem suscitado o contínuo desenvolvimento de novos FFE capazes de 

codificar em sistema de numeração binário o crescente número de dados processados, 

da forma que melhor satisfaçam as necessidades de armazenamento, rapidez de 

processamento, definição, alterabilidade, interoperabilidade, etc., pretendida para as 

tarefas a que estes se destinam. 

Além dos avanços tecnológicos ao nível do “Hardware”101 utilizado e do “Software”102 

desenvolvido, a funcionalidade dos sistemas informáticos depende igualmente dos FFE 

utilizados para armazenar os dados. Deles depende o espaço de memória ocupado por 

esses dados, a sua maior ou menor definição e, ainda, a facilidade de tratamento e de 

transmissão. 

                                                           
101 Dando uma primeira noção de “hardware” podemos defini-lo como «the physical equipment used for imput, processing, and 
output activities in a information system. It consists of the folowing: computers of various sizes and shapes; various input, output, 
and storage devices; and telecommunications devices that link computers together» [LAUDON ;LAUDON, Management Information 
Systems, p. 19]. 

102 O conceito de “Software” é usualmente dado por contraposição com o de “Hardware”, como o suporte lógico que contém as 
instruções necessárias a que fazer com que os dispositivos físicos que compõem o computador executem as tarefas para que foram 
concebidos (nesse sentido, cfr. DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (p. 532); ou 
LAUDON ;LAUDON, Management Information Systems, p. 19). A definição de “Software” é também apresentada como coincidente 
com a definição técnica de programas de computador, que corresponde grosso modo á definição que lhe era dada pela já revogada 
Lei da Criminalidade Informática (Lei n.º 109/91, de 17 de Agosto) que no seu artigo 2.º alínea c) o definia Programa de 
Computador como «um conjunto de instruções capazes, quando inseridas num suporte explorável em máquina, de permitir à 
máquina que tem por funções o tratamento de informações indicar, executar ou produzir determinada função, tarefa ou resultado».  
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Os FFE assumem também uma particular importância no âmbito da obtenção de 

“informação” que seja “actual”, “precisa”, “relevante”, “disponível” e “legível”. 

Desde logo, é a própria ideia subjacente ao armazenamento de informação em ficheiros 

electrónicos que, ao contrário dos dados registados em papel, permite que os dados 

sejam sucessivamente criados, alterados e eliminados, em função das necessidades de 

“precisão” e “actualização” dos mesmos. Sendo que a facilidade com que os dados 

gravados são alterados dependente igualmente do FFE em que estão gravados 

(codificados). 

Mas a opção por um determinado FFE, em detrimento de outro, é também relevante 

para a maior ou menor “precisão” e “legibilidade” do dado, porquanto determinados 

formatos permitem a retenção dos dados de forma mais detalhada que outros (num 

exemplo facilmente apreensível, pensemos no caso do FFE para texto designado como 

“TXT” e facilmente verificamos que o mesmo comporta muito menos possibilidade de 

formatação do texto que os formatos “DOC” ou “RTF”). 

Por outro lado, o armazenamento de dados em suportes que podem ser electronicamente 

lidos facilita a sua pesquisa com o recurso às gigantescas potencialidades de 

processamento dos modernos sistemas electrónicos, facilitando a obtenção da 

informação mais “relevante” para determinado conhecimento. 

Finalmente, a possibilidade de gravação dos dados, de qualquer dado, numa linguagem 

em sistema binário, veio igualmente possibilitar o recurso às modernas tecnologias de 

comunicação electrónica para a transmissão destes dados a longas distâncias, sem perda 

de qualidade/definição (ou seja, sem perder a sua “precisão”) e de forma quase 

instantânea, contribuindo assim, de forma decisiva, para a sua “disponibilidade”.  
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Capítulo V - Problemáticas em torno dos FFE 

 

O fascínio pelas infindáveis vantagens e potencialidades das TIC no armazenamento e 

processamento de dados não nos pode toldar a necessidade de avaliar os riscos inerentes 

a esta progressiva digitalização universal da informação. 

Já chamamos a atenção para o potencial efeito limitador da criatividade dos FFE, pelo 

facto de a generalização de um determinado formato mais “pobre” (com menos 

capacidade para a retenção de atributos do dado e, logo, menos “preciso”) poder 

condicionar a criatividade ou a própria evolução tecnológica para futuro. 

Nesta avaliação de riscos acrescem ainda duas questões que têm suscitado grande 

preocupação internacional: por um lado, a conservação de dados públicos em FFE cuja 

utilização não seja de acesso livre enquanto limite ao direito de acesso à informação; e, 

por outro, a interoperabilidade dos FFE em que os dados estão a ser gravados com as 

futuras aplicações informáticas enquanto risco de preservação de dados para memória 

futura. 

A primeira destas questões, cuja discussão tem sido suscitada pela iniciativa Document 

Freedom Day 103, relaciona-se directamente com a questão jurídica que nos propusemos 

estudar. O eventual reconhecimento de direitos de utilização exclusiva sobre 

determinados FFE em favor de entidades privadas suscita a questão política de saber se 

documentos públicos, cujo conhecimento e divulgação entre o público em geral se 

pretende livre, devem ou não ser conservados em FFE de utilização livre sob pena do 

seu acesso ficar condicionado ao pagamento de um qualquer preço a uma entidade 

privada e, logo, excluídos de uma utilização efectivamente livre e universal104. 

                                                           
103 A iniciativa tem o seu site oficial em: http://documentfreedom.org/ (acedido a 20-06-2013). 

104 A questão tem sido colocada a nível internacional e representa verdadeiramente um problema de interesse público como salienta 
Laura DeNardis «one way the public interest is implicated is when goverments make electrónic public documents available in these 
proprietary formats. The archiving of documents is a fundamental responsability of democratic governments, and public access to 
these documents is essencial for government accountability and for deliberation over the efficacy of government institutions and 
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A propósito desta adopção por entidades públicas de FFE que não sejam de utilização 

livre, podemos ainda colocar a questão de esta opção representar um limite à liberdade 

de criação do cidadão comum, face à efectiva limitação que determinados FFE colocam 

à “precisão” com que os dados são gravados, cerceando a possibilidade de 

representação digital de determinadas “qualidades” dos dados (p.e., relembremos o que 

supra105 dissemos sobre as limitações do formato MIDI na representação digital de 

dados de áudio).  

A segunda das questões supra levantadas é de natureza mais técnica e relaciona-se com 

a vertiginosa evolução dos sistemas de “hardware” e “software” e suas implicações na 

evolução dos próprios FFE, nomeadamente, quanto à interoperabilidade entre diferentes 

“gerações” de tecnologias e seu efeito sobre a legibilidade de dados gravados em FFE 

antigos. 

Dos mais básicos formatos de texto aos multifacetados formatos de multimédia, novas 

aplicações informáticas vêm reclamando FFE mais completos e complexos. E nem 

sempre as novas aplicações são capazes de ler (descodificar) com total fidelidade os 

FFE de programas de computador mais antigos, mesmo quando se trata de versões 

actualizadas do mesmo programa (vejam quanta informação, essencialmente ao nível da 

formatação, se perde quando abrimos um simples ficheiro de texto ou apresentação 

gravada numa versão antiga de determinado programa de computador através de um 

versão mais avançada do mesmo programa!).  

O problema é que, ao convertemos toda a informação disponível para um FFE actual, 

corremos o risco de daqui a umas décadas nenhum programa ser capaz de ler tal 

formato ou de o fazer de forma eficiente, por entretanto esse FFE ter sido abandonado 

ou ter evoluído de forma inconciliável com a sua versão primitiva.  

É que, conforme salienta António Coutinho106, «o software proprietário é muito pouco 

durável, no sentido em que normalmente basta que o fabricante desapareça do 

mercado, ou simplesmente decida deixar de o suportar para que todos os utilizadores 

                                                                                                                                                                          
policies. Using a proprietary standart does not meet this obligation of democratic governments, because it looks public documents 
in a format that requires citizens to use a particular vendor ‘s software, raises concerns about backward incompatibility and lack of 
interoperability, and creates the possibility of public documents becoming inaccessible in the future because the proprietary format 
is no longer supported» [DENARDIS, "The Global Politics of Interoperability", (p. 503)]. 

105 Supra em Parte I, Título I, Capítulo IV, Secção 1, a pp. 43 e 44. 

106 ANTÓNIO COUTINHO, Open Source e Open Standards no Ambiente Empresarial e Universitário Português, República, (Ed.), A 
Sociedade em Rede - Doconhecimento À Acção Política, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 2006, pp. 237-248(p. 255). 
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fiquem “órfãos”. Independentemente da quantidade de pessoas que utilizassem o 

programa, e do esforço que estivessem dispostas a fazer para continuar a usá-lo, se o 

fabricante decidiu abandoná-lo, ninguém o poderá substituir». E mesmo relativamente 

aos programas dominantes de mercado, com fabricantes mais estáveis e menos 

susceptíveis de abandonar o produto, alerta o mesmo autor que «se assim se diminui o 

risco de ter de fazer mudanças radicais de software, não se reduz a inevitabilidade de 

seguir uma sequência de actualizações ditada pelo fabricante, uma vez que as versões 

mais antigas vão deixando de ter suporte»107 e, acrescentamos nós, sem garantias de 

absoluta compatibilidade com FFE de versões mais antigas108. 

Também esta segunda questão já chamou a atenção das autoridades, tendo-se criado no 

âmbito da União Europeia a iniciativa “CASPAR challenge”109 cujo objectivo é 

precisamente desenvolver uma ferramenta que permita guardar a informação num FFE 

em que haja garantias de compatibilidade com as tecnologias futuras 

independentemente da evolução que as TIC venham a sofrer. Este problema da 

conservação futura dos arquivos digitais tem sido, aliás, tema de inúmeros estudos e 

dissertações na área das ciências da computação110. 

Mas, mesmo esta questão da interoperabilidade dos FFE, presente e futura, não é 

meramente técnica, ela é também e essencialmente uma questão política e económica111. 

                                                           
107 Idem, (p. 255). 

108 É neste sentido que o mesmo autor conclui que «ao armazenarmos os nossos dado\s num formato não aberto de uma aplicação 
proprietária, estamos no fundo a pôr nas mãos de um terceiro – o fabricante da aplicação – o direito de condicionar quem poderá 
ler a nossa informação, durante quanto tempo, e quanto terá que pagar por isso» [idem, (p. 256).]. 

109 Podemos encontrar toda a informação sobre esta iniciativa em http://www.casparpreserves.eu/ (acedido a 20-06-2013). 

110 A mesma preocupação tem suscitado diversos estudos e dissertações no âmbito das Ciências da Informação e das Tecnologias da 
Informação, dos quais citamos meramente a título de exemplo: FERREIRA, Preservação de longa duração de informação digital no 
contexto de um arquivo histórico, ; MARIA MANUELA GOMES DE AZEVEDO PINTO, PRESERVMAP : um roteiro da preservação na 
era digital Afrontamento, Porto, 2009, ; DIRECTORATE-GENERAL FOR THE INFORMATION SOCIETY AND MEDIA EUROPEAN 

COMMISSION, i2010 : Digital libraries, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2006, ; 
MONIKA KRIMBACHER;MICHAEL NEUHAUSER ;MARTINA VOGL, Survey on the long-term preservation of digital documents in 
European libraries 2005, University Innsbruck Library, Innsbruck 2005, ; JEFF ROTHENBERG, Avoiding technological quicksand : 
finding a viable technical foundation for digital preservation, a report to the Council on Library and Information Resources, 
Washington, D.C., 1999. 

111 Nesse sentido, a propósito do confronto entre software “open source” e “proprietário”, António Coutinho sustenta que «o 
software aberto tem tendência natural a privilegiar a compatibilidade e tende a respeitar standards. De facto, as 
incompatibilidades entre programas são muitas vezes intencionais, e reflectem estratégias dos fabricantes. No entanto, essa 
incompatibilidade será uma forma de o autor impedir os utilizadores de fazerem algo que eles desejam: usar o programa em 
conjunto com outro. Num contexto de software aberto, como já se viu, o controlo último está com os utilizadores, por isso esse tipo 
de restrições é rapidamente ultrapassado. Mesmo que os autores de dois programas de software aberto insistam em manter a 
incompatibilidade entre eles, se houver um número suficiente de utilizadores que precisem disso surge naturalmente um terceiro 
programa, ou uma variante de um deles que introduz a compatibilidade que faltava. Um dos obstáculos à compatibilidade no 
software proprietário resulta de os formatos dos ficheiros usados para armazenar os dados não serem divulgados ou serem-no de 
forma apenas parcial. Assim, alguém que queira criar um programa compatível terá que tentar analisar esses ficheiros e tentar 
inferir o formato, por reverse-engineering. Em contrapartida, se o programa original for software aberto, bastará analisar o seu 
código fonte para  como é que ele armazena os dados; na realidade, uma vez que não há qualquer hipótese de esconder o formato, 
os autores de software aberto optam quase sempre por documentá-lo bem, ou, melhor ainda, usar um formato standard. Um 
exemplo dessa atitude é o que se passa com o OpenOffice: em vez de guardar os seus documentos em ficheiros binários num 
qualquer formato específico, este programa guarda as diferentes componentes numa estrutura de directorias e e ficheiros em XML, 
que são depois compactados para um só ficheiro usando um processo standard. Deste modo, um ficheiro gerado pelo OpenOffice 
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A maior ou menor interoperabilidade de determinado FFE com os programas 

concorrentes representa igualmente uma opção estratégia de mercado do produtor da 

tecnologia, em particular se estivermos a falar de software dito “proprietário”112. Aliás, 

a questão da garantia da interoperabilidade será uma dos elementos caracteristicos da 

legislação comunitária113 e nacional, no âmbito da protecção dos programas de 

computador, conforme estudaremos mais aprofundadamente no Parte II desta 

dissertação. 

A questão foi levantada de forma bastante pertinente no âmbito das conferências sobre 

«A Sociedade em rede – do conhecimento à acção política», promovidos pela 

Presidência da República Portuguesa, nos dias 4 e 5 de Março de 2005, das quais 

citamos António Coutinho quando nos diz: «Esta questão dos formatos, associada à 

preocupação com a pouca durabilidade do software proprietário, deve ser encarada 

com a maior atenção pelas autoridades governamentais, uma vez que sobre elas recai a 

responsabilidade de garantir a preservação da informação para as gerações futuras. 

Neste momento, uma grande parte da informação armazenada em suporte digital está 

em risco de se tornar impossível de usar daqui a alguns anos, uma vez que necessita, 

para ser lida, de determinadas versões de software proprietário, que poderão não 

continuar a estar disponíveis»114. 

Em conclusão, podemos afirmar que o tantas vezes ignorado Formato de Ficheiro 

Electrónico (FFE) revela-se como a pedra basilar da sustentabilidade da Sociedade da 

Informação, pois nele assenta a capacidade de armazenamento, fiabilidade e 

transmissibilidade da informação gerada (e a gerar) e da preservação da tecnologia 

associada aos FFE depende a possibilidade de acesso a arquivos históricos digitais no 

futuro. 

 

  

                                                                                                                                                                          
poderá ser sempre lido, mesmo usando ferramentas simples do sistema operativo» [COUTINHO, Open Source e Open Standards no 
Ambiente Empresarial e Universitário Português, (p. 255)]. 

112 Optaremos por ora por esta expressão comum, seguida pelos autores das ciências sociais e das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação, por ser nessa perspectiva que nesta Parte da nossa dissertação estamos a abordar o tema. Na Parte II e III desta 
dissertação, quando aprofundarmos a análise jurídica do tema, explicitaremos melhor qual a terminologia jurídica mais adequada 
para designar direitos subjectivos de exclusivo juridicamente reconhecidos que possam existir sobre bens digitais. 

113 E embora não o seja expressamente na legislação norte-americana a mesma preocupação parece estar implícita em recentes 
decisões jurisprudenciais que sustentam a doutrina do “fair use”. 

114 COUTINHO, Open Source e Open Standards no Ambiente Empresarial e Universitário Português, (pp. 255 e 256). 



Pedro Dias Venâncio 

- 53 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO II – O Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) e as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) 
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Capítulo I - Antecedentes e evolução das TIC 

 

Alguns autores fazem recuar os antecedentes do computador moderno ao Ábaco, cuja 

origem remonta ao século XXV AC115, outros recuam apenas ao momento histórico de 

desenvolvimento das técnicas de cálculo nos séculos XVII e XVIII DC116, e mais 

modernamente limitam a sua análise a partir do século XIX com o aparecimento dos 

computadores electrónicos117. Certo é que o tema da evolução histórica dos 

computadores e, por inerência, das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

encontra-se já profusamente estudado e documentado118, pelo que nos escusaremos a 

essa tarefa, centrando a nossa atenção na caracterização da sua estrutura actual, em 

particular nos aspectos que nos interessam para o enquadramento tecnológico do 

Formato de Ficheiro Electrónico (FFE).  

O desenvolvimento das TIC representou um fenómeno gradual mais ou menos célere 

em função dos avanços tecnológicos ao nível do equipamento – hardware – e das 

aplicações informáticas – software -, ou seja, da evolução da sua capacidade de gravar, 

ler, apagar, alterar e reproduzir dados em um qualquer suporte electromagnético e sobre 

eles realizar determinadas tarefas (aritméticas, lógicas ou funcionais) a que vulgarmente 

se designa de “processamento de dados”.  

                                                           
115 Entre outros, cfr. EDUARDO RAMOS MÉNDEZ;LUIS EUGENIO OLIVER ;FRANCISCO EUGENIO DÍAZ, Informática Jurídica, 
Universidad Nacinal de Educación a Distancia, 2004, pp. 7 a 11; GEORGES IFRAH, The universal history of computing : from the 
abacus to the quantum computer, John Wiley & Sons, New York, 2001, ; e J. GLENN BROOKSHEAR, Computer science : an 
overview, 6.ª ed., Addison Wesley Longman, Inc. , 2000, pp. 6 a 10. 

116 Entre outros, cfr. BAZERQUE ;TRULLEN, Introdução à Informática, pp. 16 a 23; e LOSANO, Curso de Informática Jurídica, pp. 
110 a 112. 

117 Entre outros, cfr. HELDER COELHO, Computador e Informação, 2.ª ed., LNEC, Lisboa, 1988, pp. 12 a 19. 

118 Conforme o demonstram as notas antecedentes para as quais remetemos o leitor que queira aprofundar o tema, sobejando obras 
dedicadas ao tema da evolução histórica das Tecnologias da Informação e da Comunicação, que nos escusamos aqui de enumerar 
exaustivamente. Ainda assim recomendamos: CASTELLS, A Sociedade de Rede, pp. 46 a 75; MICHAEL ROY WILLIAMS, A history of 
computing technology, 2.nd ed., IEEE Computer Society Press, Washington, 1997, ; ou IFRAH, The universal history of computing : 
from the abacus to the quantum computer, . Em particular sobre a evolução histórica e sociológica da internet recomendamos ainda: 
MANUEL CASTELLS, A Galaxia Internet - Reflexões sobre Internet, Negócios e Sociedade, 2.ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian, 
2007, pp. 25 a 53. 
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É precisamente na relação das TIC com o seu suporte de armazenamento de dados que 

nos surge o conceito de FFE cuja análise técnica aqui pretendemos fazer e que vimos 

referindo sumariamente desde o início desta dissertação. 

A compreensão plena da função e importância dos FFE requer o prévio conhecimento 

da estrutura dos sistemas informáticos na relação entre componentes de “hardware” e 

“software” e, em particular, o funcionamento de equipamentos e aplicações 

responsáveis pelo armazenamento dos dados.  

Esta caracterização dos elementos essenciais das estruturas que compõem os sistemas 

informáticos é igualmente essencial para uma correcta delimitação daquilo que compõe 

o FFE face aos demais elementos destas estruturas, assim como a sua inclusão ou 

exclusão dos objectos jurídicos de protecção dos direitos subjectivos reconhecidos sobre 

esses outros elementos (análise que nos ocupará na Parte II da nossa dissertação). 
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Capítulo II - O funcionamento do Computador 

 

O computador moderno é um sistema119 composto por um conjunto de dispositivos 

físicos electrónicos destinados à recolha, manipulação, armazenamento e apresentação 

de dados, por meio do processamento de operações de cálculo e lógica e de acordo 

com instruções dadas por um conjunto de programas que determinam quer o 

funcionamento físico dos dispositivos quer a forma de processamento dos dados.  

Desta definição retiramos que as TIC resultam necessariamente da conjugação de duas 

realidades: uma material ou corpórea, o equipamento tecnológico ou “hardware”; e 

outra imaterial ou incorpórea, as aplicações informáticas ou “software”. Estas duas 

realidades hão-de então coexistir no computador moderno120, até porque as segundas 

serão, resumidamente, as instruções que fazem as primeiras executar determinada 

tarefa, ou seja, sem as instruções o equipamento não funciona. 

O computador moderno assenta em duas estruturas distintas mas indissociáveis: a 

Estrutura física (“hardware”) e a Estrutura Lógica (“Software”). Sem perder de vista 

esta sua interdependência funcional, estudaremos sucintamente estas duas estruturas 

separadamente nas secções seguintes. 

  

                                                           
119 Por isso muitos autores referem-se a “sistema computacional” (“Computer System”) ou “Sistema Informático”, cfr. YALE N. 
PATT ;PATEL SANJAY J, Introdution to Computing Systems - from Bits & Gates to C & Beyond, McGraw-Hill, 2001, p. 3 

120 Referimo-nos aqui ao computador digital, por contraposição com os seus antecessores analógicos e mecânicos. 
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Secção 1 - Estrutura Física do Computador 

 

Subsecção 1 - Elementos da estrutura física do computador 

 

No seu modelo original, também conhecido como o “modelo Von Neumann”121, a 

estrutura física do computador digital divide-se em três subsistemas: (1) a “Unidade 

Central de Processamento”, comummente conhecida como CPU (do inglês “Central 

Processing Unit”)122; (2) os dispositivos de memória; e (3) os dispositivos de entrada e 

saída (também designados por I/O, significando “input/output”). 

 

 

 

 

Tabela 2 - Modelo de Von Neumann 

 

                                                           
121 Cfr., entre outros: PATT ;SANJAY J, Introdution to Computing Systems - from Bits & Gates to C & Beyond, p. 79; e JOSÉ 

ALBERTO VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, Lex, 2005, p. 13. 

122 A CPU é o coração e cérebro do computador digital, sendo um dispositivos complexo com inúmeras tarefas dentro do sistema 
informático, sendo por usual a literatura especializada dividir o seu estudo numa estrutura complexa em diversos elementos internos, 
em função das tarefas que lhes estão confiadas, nomeadamente: (1) a “unidade lógica e aritmética” que é o dispositivo capaz de 
efectuar operações aritméticas e lógicas sobre os dados introduzidos ou armazenados, e que através dessas operações executa o 
processamento de uma determinada tarefa informática [Cfr. ANGELO DE MOPURA GUIMARÃES ;NEWTON ALBERTO DE CASTILHO 

LAGES, Introdução à Ciência da Computação, LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, SA, Rio de Janeiro, 1984, pp. 103 e ss; 
JOSÉ ALVES MARQUES ;PAULO GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, Editorial Presença, Lisboa, 1990, p. 71; e 
GUIMARÃES ;LAGES, Introdução à Ciência da Computação, p. 41.]; (2) uma “unidade de controle” que é composta pelo conjunto 
de circuitos electrónicos que administram automaticamente todas as partes do computador, nomeadamente, de modo a que os dados 
sejam correctamente introduzidos, manipulados, armazenados, transmitidos e apresentados [Cfr. Idem, (pp. 103 e ss).; MARQUES 
;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, p. 73.]; (3) “unidade de gestão de memória” que visa a gestão dos dados em 
memória durante a execução de tarefas pelo processador, assim como a gestão do espaço de memória disponível [idem, (p. 75).]. 
Não nos interessa para o nosso estudo a compreensão desta complexa estrutura de hardware, pelo que consideraremos sempre a 
CPU no seu conjunto sabendo que a esta cabem todas estas funções e tarefas. 

I / Entrada
(3)

CPU
(1)

O / Saída
(3)

MEMÓRIA  
(2) 
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Na sua interacção com o utilizador e mundo real, o computador digital é composto por 

diversos dispositivos de entrada (teclado, microfone, câmara de vídeo, etc.) que 

permitem o acesso pelo computador a diferentes tipos de dados (texto, som, imagem, 

etc.) e, por outro lado, diversos dispositivos de saída, capazes de apresentar esses 

mesmos dados de forma perceptível aos sentidos humanos (impressora, altifalantes, 

ecrã, etc.). No entanto, dentro do sistema informático todos estes dados são 

processados123 na CPU e armazenados nas “unidades de memória”124 num qualquer 

formato electrónico, conforme resulta mais explicito do diagrama que juntamos abaixo. 

 

 

 

 

Tabela 3 – Interacção mundo físico / computador / utilizador 

 

O ponto essencial a reter, relevante para o nosso objecto de estudo - o Formato de 

Ficheiro Electrónico - é que todo o funcionamento do computador moderno pressupõe a 

possibilidade de todos os dados, sejam eles de que natureza forem, serem tratados num 

formato ou linguagem passível de expressão electrónica e, portanto, a sua conversão do 

analógico para o digital nas unidades de entrada e o inverso nas unidade de saída125.  

                                                           
123 Processar neste sentido significa qualquer operação de leitura, escrita (ou gravação), comunicação, ou execução de uma qualquer 
instrução ou dado dentro do computador. 

124 As “unidades de memória” são o segundo elemento mais importante do computador, não só pela sua função de armazenamento 
de dados, mas essencialmente porque estão em permanente interacção com o CPU visto este apenas conseguir processar dados 
registado em memória, seja ela temporária ou permanente. Sem unidade de memória o CPU é incapaz de processar. Cfr. JOHN Y 
HSU, Computer Architecture: Software Aspects, Coding, and Hardware, CRC Press LLC 2001, p. 10. 

125 Nesse sentido, cfr. NUNO RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, 3.ª ed., FCA - Editora de Informática, Lisboa, 
2007, pp. 31 e ss. 

mundo 
fisico

conversão 
analógico/digital

(I)

processamento 
de dados 
digitais 
(CPU)

conversão 
digital/analógico

(O)
utilizador

Armazenamento de 
dados digitais  
(MEMÓRIA) 
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Duas questões se levantam aqui: (1) como converter dados analógicos em dados 

electrónicos no processo de entrada e, inversamente, no processo de saída? (2) E como 

tratar e armazenar estes dados num suporte electrónico?  

A primeira questão coloca-se no âmbito da estrutura lógica do computador, pelo que a 

deixaremos para o capítulo seguinte.  

Já a segunda questão está directamente relacionada com a natureza e funcionamento dos 

dispositivos físicos dos computadores, que analisaremos de seguida. 

Começaremos por abordar o sistema de numeração binário, enquanto linguagem 

“natural” do computador moderno na medida em que, como veremos, desde que 

determinado dado “entra” no sistema informático por um qualquer dispositivo de 

entrada, até ao momento em que “sai” por um dispositivo de saída, todo o seu 

processamento e armazenamento será realizado através de um qualquer sistema de 

numeração binária. 

De seguida explicitaremos, ainda que de forma sucinta, o funcionamento dos “Chips” 

enquanto tecnologia essencial dos CPU’s modernos e, logo, tecnologia na qual assenta a 

extraordinária capacidade de processamento dos modernos sistemas informáticos 

electrónicos.  

Finalmente, atendendo ao nosso objecto central de estudo - os FFE enquanto modo 

como determinado dado é guardado na memória do computador – centraremos a nossa 

atenção nas “unidades de memória” enquanto aquele elemento da estrutura física do 

computador que maior relação apresentará com o nosso objecto de estudo. 

Negligenciaremos intencionalmente a análise dos demais elementos desta estrutura 

física do computador na medida em que o seu estudo extravase o fim e utilidade da 

nossa dissertação.  

 

Subsecção 2 - O sistema de numeração binário 

 

O primeiro aspecto a ter em consideração na forma de armazenamento dos dados é que, 

pretendendo-se que o computador seja capaz de processar dados de diferente natureza 
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então, o mesmo “hardware” (mais concretamente a CPU) há-de ser capaz de ler, 

escrever, gravar ou comunicar todos esses diferentes dados. Para isso, todos os dados 

têm de ser apresentados ao CPU num mesmo sistema de representação 

independentemente da sua natureza (texto, imagem ou som). 

Para uma questão de tamanha complexidade a solução da ciência da computação126 foi a 

mais simples possível: o computador há-de ler, gravar e comunicar os dados num 

sistema de numeração binário (também designado por representação digital)127.  

No sistema de numeração binário a representação de dados é obtida através de um 

código constituído exclusivamente por dois dígitos (que podemos representar pelos 

símbolos “0” e “1”)128. É a este dígito binário que usualmente se designa de bit129 e que 

representa a unidade básica de informação que um dispositivo de memória física é 

capaz de armazenar. No entanto, a unidade mínima de informação que a estrutura lógica 

do computador é capaz de compreender é o Byte (conjunto de 8 bits)130, sendo deste que 

derivam todas as unidades de medida de informação digital aplicadas às memórias dos 

computadores131. 

 

 

                                                           
126 «A ciência da computação pode ser interpretada como o conjunto de teorias, regras, práticas, métodos e ferramentas que 
permitem a análise. a representação e a implementação de processos sistemáticos que descrevem e transformam dados em 
informação. A ciência da computação envolve um conjunto significativo de disciplinas (…) que estudam e utilizam algoritmos e 
respectivas estruturas de dados.», JOSÉ BRAGA DE VASCONCELOS ;JOÃO VIDAL DE CARVALHO, Algoritmia e Estruturas de Dados - 
Programação nas linguagens C e JAVA, Centro Atlântico 2005, p. 21. 

127 «A representação digital da informação constitui a primeira característica dos sistemas multimédia. Isto significa que, em 
multimédia, o conjunto de estímulos sensoriais associados ao texto, às imagens e objectos gráficos, ao vídeo, ao áudio e à 
animação são reduzidos a padrões de dígitos binários que são manipulados pelos computadores. Esta transformação permite a 
utilização de programas para armazenar, modificar, combinar e apresentar todos os tipos de média. A representação digital 
permite ainda transmitir os dados por meio de redes informáticas ou armazená-los em suportes ópticos, tais como os discos CD-
ROM e os discos DVD-ROM» em RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, p. 25. 

128 O Sistema de numeração binário «utiliza apenas dois dígitos, 0 e 1. Os números binários são muito adequados para os 
computadores dado que muitos dispositivos electrónicos dispõem apenas de dois estados distintos: ligado e desligado. A escrita de 
números em binário requer mais dígitos do que a escrita em decimal; por conseguinte, os números binários são de mais difícil 
utilização pelos humanos», DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (p. 377).  

129 «Um tal elemento passível de assumir dois estados (0 ou I) é chamado um elemento binário ou ainda uma posição binária. Mais 
correntemente, utiliza-se o termo “bit” proveniente da contracção das palavras inglesas BInary digIT, que significa algarismo 
binário», BAZERQUE ;TRULLEN, Introdução à Informática, p. 39; no mesmo sentido, cfr. DAVID A. PATTERSON ;JOHN L. 
HENNESSY, Computer Organization and Design, Fourth Edition ed., Morgan Kaufmann, 2009, p. 11. 

130 «Um bit - que pode ser O ou 1 - é a unidade mínima de informação com que lida um sistema informático, quer ao nível dos 
circuitos da CPU quer ao nível das memórias (primária ou secundária). Os bits costumam ser agrupados em conjuntos, a que se 
costuma dar a designação de "words"; o conjunto mais utilizado de bits é o agrupamento de 8 - que forma aquilo a que se chama 
"byte".» ARTUR AUGUSTO AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, Porto Editora, 2000, p. 13. 

131 Os sistemas de memória estão concebidos em unidades de byte (que como vimos na nota supra são “8 bits”), e como os 
computadores usam um sistema de numeração binário o tamanho da memória é medido em unidades de “2N bytes”. Assim: - 1 
“kilobyte” (Kb) são 1024 bits (ou seja, 210 bytes); - 1 “megabyte” (Mb) são 1.048.576 bytes (ou seja, 220 bytes); - 1 “gigabyte” (Gb) 
são 1.073.741.824 bytes (ou seja, 230 bytes); - 1 “terabyte” (Tb) são 240 bytes; - 1 “petabyte” (Pb) são 250 bytes. Cfr. HSU, Computer 
Architecture: Software Aspects, Coding, and Hardware, p. 11. 
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Subsecção 3 - Vantagens do sistema de numeração binário ou representação digital 

 

O primeiro factor determinante para a opção por este sistema de numeração binário foi a 

sua simplicidade. Desde logo, o sistema de numeração binário representa o sistema de 

contagem natural e mais simples quanto às operações aritméticas passíveis de serem 

realizadas132, o que também diminui o número de tarefas primárias que o CPU tem de 

ser capaz de executar. 

Um segundo factor não menos importante é que ao reduzir-se os códigos ao seu número 

mínimo de dois dígitos encontramos um sistema de representação universal através do 

qual o computador consegue representar qualquer tipo de dado (texto, imagem, som ou 

outro)133. Ou seja, todos os dados (incluindo as instruções que compõem os programas 

de computador) são fisicamente gravados na memória do computador em linguagem 

binária134.  

Por fim, um terceiro factor decisivo resulta de num sistema de numeração binário poder 

ser possível a gravação de dados através de um dispositivo físico que apenas necessita 

de representar dois estados (p.e.: um comutador – ligado ou desligado; uma ligação – 

aberta ou fechada; ou uma bandeira [“flag”] – levantada ou caída)135.  

Vários autores salientam outras vantagens e desvantagens da representação digital136, 

associadas ao modo de funcionamento das TIC, tais como a redução das margens de 

                                                           
132 GUIMARÃES ;LAGES, Introdução à Ciência da Computação, p. 48. 

133 «A maior vantagem da representação digital da informação consiste na universalidade da representação. Dado que qualquer 
tipo de média é codificado de uma forma única (uma sequência de bits), todos os tipos de informação podem ser manipulados da 
mesma forma e pejo mesmo tipo de equipamento, isto é, pelo mesmo hardware», em RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias 
Interactivas, p. 37. 

134 «Embora muitos tipos de dados diferentes sejam utilizados em um computador, são todos os bits, apenas a forma como eles são 
usados os diferencia», HSU, Computer Architecture: Software Aspects, Coding, and Hardware, p. 44. 

135 Nesse sentido, cfr. BROOKSHEAR, Computer science : an overview, p. 18; RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, p. 
28. 

136 Nesse sentido, Nuno Ribeiro apresenta um interessante resumo das vantagens e desvantagens da representação digital (ou seja, 
em sistema de numeração binário): «A maior vantagem da representação digital da informação consiste na universalidade da 
representação. Dado que qualquer tipo de média é codificado de uma forma única (uma sequência de bits), todos os tipos de 
informação podem ser manipulados da mesma forma e pejo mesmo tipo de equipamento, isto é, pelo mesmo hardware. Para além 
disso, as transformações operadas sobre a informação digital são operações sem erros, ao passo que as transformações analógicas 
introduzem ruído e distorções. Ao nível do armazenamento de informação, a maior vantagem da representação digital da 
informação é o de permitir a utilização do mesmo dispositivo de armazenamento digital para todos os media. Do ponto de vista do 
armazenamento, a única característica que permite distinguir os media é o espaço de armazenamento exigido por cada tipo de 
media: de um modo geral, as imagens, o áudio e o vídeo digital exigem maiores volumes de armazenamento do que o texto, os 
gráficos e a animação, por motivos que se relacionam com a forma como são representados, tal como se verá mais adiante. (...) Ao 
nível da transmissão de informação, a grande vantagem da representação digital é permitir a utilização de qualquer sistema de 
comunicações com capacidade de transportar informação digital (bits), já que este possui o potencial necessário para transmitir 
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erro, a facilidade de transmissão, etc., que não aprofundaremos nesta nossa dissertação 

para não nos desviarmos em demasia do objecto do nosso estudo. 

Relevante é retermos a noção que a representação digital de dados de diferente natureza 

levanta problemas distintos e, logo, requer soluções diversificadas.  

 

Subsecção 4 - A representação de dados em sistema de numeração binário 

 

Conforme salienta Nuno Ribeiro: «um dos aspectos essenciais para compreender o 

funcionamento de um sistema ou aplicação multimédia é, pois, perceber como é 

representada a informação»137.  

A representação de um qualquer texto requer tão só a conversão dos caracteres usados 

na respectiva linguagem – o respectivo alfabeto - (seja ele o alfabeto árabe, grego, 

latino, cirílico, ou outro) num determinado código binário (como acontece por exemplo 

com o código morse)138. É certo que para cada alfabeto existirão além dos caracteres 

abstractos de representação fonética (consoantes e vogais), a numeração, a acentuação, a 

                                                                                                                                                                          
informação multimédia digital. Por exemplo, a Internet é constituída por um conjunto de redes que interligam computadores 
dispersos por várias localizações geográficas e pode ser utilizada para transmitir informação multimédia. Já a RDIS (Rede Digital 
de Integração de Serviços) é uma rede de comunicações que foi desenvolvida com o propósito específico de integrar o transporte de 
todos os tipos de média. (…) Contudo existem outros benefícios associados à transmissão digital quando comparada com a 
transmissão analógica da informação: - Os sinais digitais são menos sensíveis ao ruído de transmissão do que os sinais analógicos; 
- O processo de regeneração do sinal, isto é, o processo pelo qual o sinal, que foi atenuado devido a transmissões a longas 
distâncias, é fortalecido ou amplificado, torna-se muito mais simples; - Quer a detecção, quer a correcção de erros de transmissão, 
podem ser implementadas com maior facilidade; - A cifragem da informação, muito importante para assegurar a segurança das 
trocas de informação, toma-se igualmente muito mais simples. Ao nível do processamento de informação, dado que toda a 
informação reside nos computadores, pode ser manipulada, analisada, modificada, alterada e complementada por programas de 
computador. Este é o aspecto em que o potencial da representação digital é mais elevado. (…) A maior desvantagem da 
representação digital da informação reside na distorção introduzida durante a digitalização ou conversão A/D. O processo da 
amostragem, seguido da quantificação e codificação dos valores amostrados pode, como se viu, introduzir distorções e conduzir a 
perdas de informação. Como resultado, o sinal que se obtém após a conversão D/A, e que é apresentado ao utilizador final tem 
poucas probabilidades de ser completamente idêntico ao sinal original. As formas de se reduzir a distorção introduzida pela 
digitalização incluem: - Aumentar a taxa de amostragem, aumentando assim a fidelidade da discretização no tempo e/ou no 
espaço; - Aumentar o número de bits utilizados para codificar as amostras, aumentando a fidelidade da discretização de amplitude. 
Contudo, aumentando a taxa de amostragem e o número de bits por amostra obtém-se um maior número de bits por unidade de 
tempo e/ou de espaço, Isto é, um maior débito binário - um valor que também se designa por débito binário ou bit rate. Em suma, 
aumenta-se o número de bits necessários para representar a informação.» [RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, pp. 
37 e 38]. No mesmo sentido, também José Gouveia e Alberto Magalhães salientam que «Nos sistemas digitais é especialmente útil 
trabalhar com um sistema de dois dígitos. Esse sistema, denominado de base dois ou binário, é composto pelos dígitos 0 e 1. A 
vantagem em usar este sistema em ligação aos sistemas digitais reside no facto de facilitar uma correspondência de um para um 
entre os dois dígitos, 0 e 1, e os dois valores possíveis de uma tabela lógica, verdadeiro e falso, representados pelos "símbolos" 0 e 
1. » [JOSÉ GOUVEIA ;ALBERTO MAGALHÃES, Curso Técnico de Hardware, 7.ª ed., FCA, 2011, p. 26]. 

137 RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, p. 26. 

138 «Para que se possa representar o texto no formato digital é necessário definir um mapeamento entre os caracteres abstractos de 
um dado alfabeto e os valores que podem ser armazenados no computador. Este mapeamento é realizado por intermédio de um 
conjunto de caracteres que define, para cada carácter do alfabeto, um código através do qual o carácter é representado na forma 
digital.», idem, (p. 76). 
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pontuação e, ainda, a divisão entre maiúsculas e minúsculas139. Ainda assim, um código 

baseado numa sequência de 7 bits é suficiente para representar 128 (27) símbolos, como 

os caracteres do alfabeto inglês sem formatação, razão pela qual o respectivo código 

(ASCII)140 se vulgarizou no meio informático. Como actualmente a unidade base de 

divisão das unidades de memória são 8 bits (1 byte), a capacidade de representação de 

caracteres dentro da unidade básica de informação aumentou para os 256 (28) símbolos, 

permitindo a representação de um qualquer texto, mesmo em alfabetos mais extensos141.  

Veja-se a título meramente exemplificativo um excerto da tabela representando o 

código ASCII como forma de conversão de caracteres em código binário utilizando um 

Byte (8 bits) para cada caracter. 

 

Tabela 4 – Tabela ASCII 

                                                           
139 Cfr. BROOKSHEAR, Computer science : an overview, pp. 36 a 37. No mesmo sentido, cfr. BAZERQUE ;TRULLEN, Introdução à 
Informática, p. 38. 

140 Cfr. BROOKSHEAR, Computer science : an overview, pp. 36 a 37. 

141 «Os três conjuntos de caracteres mais populares em uso hoje são o ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange), o EBCDIC (Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code) e o Unicode», HARVEY M. DEITEL;PAUL J. DEITEL 
;DAVID R. CHOFFNES, Sistemas Operacionais, 3.ª ed., Pearson Education, São Paulo, 2005, p. 378. 

Binário Decimal Hexa Glifo Binário Decimal Hexa Glifo Binário Decimal Hexa Glifo
0010 0000 32 20 0100 0000 64 40 @ 0110 0000 96 60 `
0010 0001 33 21 ! 0100 0001 65 41 A 0110 0001 97 61 a
0010 0010 34 22 " 0100 0010 66 42 B 0110 0010 98 62 b
0010 0011 35 23 # 0100 0011 67 43 C 0110 0011 99 63 c
0010 0100 36 24 $ 0100 0100 68 44 D 0110 0100 100 64 d
0010 0101 37 25 % 0100 0101 69 45 E 0110 0101 101 65 e
0010 0110 38 26 & 0100 0110 70 46 F 0110 0110 102 66 f
0010 0111 39 27 ' 0100 0111 71 47 G 0110 0111 103 67 g
0010 1000 40 28 ( 0100 1000 72 48 H 0110 1000 104 68 h
0010 1001 41 29 ) 0100 1001 73 49 I 0110 1001 105 69 i
0010 1010 42 2A * 0100 1010 74 4A J 0110 1010 106 6A j
0010 1011 43 2B + 0100 1011 75 4B K 0110 1011 107 6B k
0010 1100 44 2C , 0100 1100 76 4C L 0110 1100 108 6C l
0010 1101 45 2D - 0100 1101 77 4D M 0110 1101 109 6D m
0010 1110 46 2E . 0100 1110 78 4E N 0110 1110 110 6E n
0010 1111 47 2F / 0100 1111 79 4F O 0110 1111 111 6F o
0011 0000 48 30 0 0101 0000 80 50 P 0111 0000 112 70 p
0011 0001 49 31 1 0101 0001 81 51 Q 0111 0001 113 71 q
0011 0010 50 32 2 0101 0010 82 52 R 0111 0010 114 72 r
0011 0011 51 33 3 0101 0011 83 53 S 0111 0011 115 73 s
0011 0100 52 34 4 0101 0100 84 54 T 0111 0100 116 74 t
0011 0101 53 35 5 0101 0101 85 55 U 0111 0101 117 75 u
0011 0110 54 36 6 0101 0110 86 56 V 0111 0110 118 76 v
0011 0111 55 37 7 0101 0111 87 57 W 0111 0111 119 77 w
0011 1000 56 38 8 0101 1000 88 58 X 0111 1000 120 78 x
0011 1001 57 39 9 0101 1001 89 59 Y 0111 1001 121 79 y
0011 1010 58 3A : 0101 1010 90 5A Z 0111 1010 122 7A z
0011 1011 59 3B ; 0101 1011 91 5B [ 0111 1011 123 7B {
0011 1100 60 3C < 0101 1100 92 5C \ 0111 1100 124 7C |
0011 1101 61 3D = 0101 1101 93 5D ] 0111 1101 125 7D }
0011 1110 62 3E > 0101 1110 94 5E ^ 0111 1110 126 7E ~
0011 1111 63 3F ? 0101 1111 95 5F _
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Naturalmente, se pretendermos um texto com formatação de letras e página mais 

elaborada existirão outros dados a codificar (o tipo de letra, a cor, o tamanho da página, 

as margens, os parágrafos, etc…)142. Mesmo dentro da digitalização de dados 

aparentemente da mesma natureza – texto – podem existir necessidades de retenção de 

diferentes características. Consequentemente, um ficheiro de texto “simples”, ou seja, 

sem qualquer elemento de formatação requererá um código de conversão para o sistema 

de numeração binário mais simples e, logo, menos extenso que um texto formatado 

(com cores, tipos de letra diferentes, sublinhados, parágrafos, paginação, etc…). Tudo 

isto influirá no espaço de memória ocupado pelos dados, pois um código mais extenso 

representa mais bits143.  

Se pensarmos na digitalização de imagens, sons ou até obras multimédia, a quantidade 

de informações a reter e a converter num código susceptível de representação por 

sistema de numeração binário cresce exponencialmente144, assim como o espaço que 

estas ocupam na memória do computador. Ainda neste caso (dos dados de imagem, som 

e multimédia) os dados a reter e converter em sistema de numeração binário irão variar 

em função das opções tomadas quanto à forma e informações a registar145. No fundo, 

tudo se resume à forma como se faz a conversão de sinais analógicos, que representam 

os dados captados pelos sentidos num domínio físico, num sinal digital. 

Um sinal analógico corresponde a um valor físico que varia continuamente no tempo 

e/ou no espaço e, da mesma forma como pode ser captado pelos sentidos dos seres 

vivos, pode ser medido por instrumentos físicos (designados de sensores) que 

transformam a variável física captada num outra variável física medida, geralmente uma 

tensão ou uma corrente eléctrica, igualmente dependente do tempo e do espaço 

(designada de sinal). No processo de registo analógico este sinal é contínuo146. Para uma 

visualização simples e de fácil apreensão, pense-se no registo que um sismógrafo147 faz 

                                                           
142 Sobre a representação da aparência do texto, cfr. RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, pp. 79 e ss 

143 Esta constatação, e a essencialidade da representação de texto, tem levado os construtores de computadores e programadores a 
evoluir para unidades de memória física de 16 e 32 bits (e mais recentemente 64 bits), conseguindo assim uma capacidade de 
representação exponencialmente superior, a partir da unidade básica de memória física do computador, facilitando assim o seu 
processamento mais rápido e estruturação. Nesse sentido, cfr. BROOKSHEAR, Computer science : an overview, pp. 36 e 37. 

144 Não nos adiantaremos muito nesta matéria cuja extensão e complexidade não cabe no âmbito desta dissertação, sobre o tema, por 
todos, cfr. RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, ;. 

145 Abordando as diferentes técnicas de digitalização de imagens Nuno Ribeiro apresenta uma tabela exemplificativa com 16 
“Formato de Ficheiro Electrónicos” diferentes especificamente para a representação de imagens em formato digital [idem, (p. 131).] 

146 Idem, (p. 29). 

147 «Sismógrafo: (substantivo masculino) (De sismo-+-grafo) instrumento destinado a registar a intensidade, hora e duração dos 
tremores de terra. O sismograma traçado permite determinar a direcção das ondas sísmicas, a hora da sua chegada e intensidade 
(Escala de Richter). A partir destes dados calcula-se a distância e intensidade real do sismo» [VV, Diciopédia 2003, ]. 
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de um tremor de terra através da gravação de uma linha contínua sobre um papel; ou a 

representação de ondas sonoras num disco de vinil; ou ainda o sinal rádio de som 

(radiofonia) e imagem (televisão).  

A conversão deste sinal analógico (contínuo) num código passível de representação 

através de um sistema de numeração binário (digital) consistirá na medição desse sinal 

contínuo atribuindo-lhe valores à sua evolução no tempo/espaço148. É este processo que 

usualmente se designa por “digitalização”149. É desta ideia de redução de qualquer tipo 

de dados analógicos a uma representação por dígitos que resulta igualmente a expressão 

“digital”150. A redução de sinais analógicos a uma representação digital faz-se por um 

processo de amostragem que demonstramos na figura que deixamos abaixo: 

 

Tabela 5 – Exemplo de amostragem e retenção de um sinal analógico151 

                                                           
148 Conforme explica F. Mayer-Lindenberg «the first step to be taken to process a continuous input, e. g. a time-varying voltage e(t) 
tanging in some interval [U1, U2], by means of a digital processor is to perform a conversion of the input value at given time t0 into 
an encoded number (the A/D conversion). e(t0)is called a sample of the time function e taken at t0. Reciprocally, the digital 
processor outputs encoded numbers that have to be converted into a continuous signal with a proportional magnitude (the D/A 
conversion)» [F. MAYER-LINDENBERG, Dedicated Digital Processors, Wiley, 2004, p. 249]. 

149 «A digitalização é o processo que permite obter tais sequências binárias através da transformação do sinal analógico em um 
sinal digital. A digitalização, também designada por conversão A/D, pode ser efectuada de várias maneiras. A técnica mais comum 
designa-se por RCM (Pulse Code Modulation) e processa-se em duas fases: I. Amostragem - corresponde à retenção de um 
conjunto finito (ou discreto) de valores assumidos pelo sinal analógico. A retenção de valores realiza-se em intervalos de tempo, 
e/ou de espaço, regulares. A amostragem também se designa por discretização no tempo e/ou no espaço e produz um sinal que se 
designa por sinal amostrado. 2. Quantificação - processo pelo qual o sinal amostrado é convertido num outro sinal: o sinal 
quantificado. Este novo sinal assume apenas um determinado número de valores, pelo que a quantificação também se designa por 
discretização de valores ou da amplitude. O sinal quantificado já pode ser codificado em binário. A codificação é um processo que 
toma cada valor resultante da quantificação e lhe associa um grupo de bits, também designado por palavra de código ou 
simplesmente código, transformando o sinal quantificado no sinal digital final. (…) Na sequência da quantificação, a codificação 
consiste em associar um grupo de dígitos binários, designado por palavra de código ou simplesmente código, a cada um dos 
valores quantificados. Este processo gera uma sequência de códigos binários, designada por sinal digital, e que corresponde ao 
sinal analógico original.» [RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, pp. 31 e 35].  

150 Cfr. MATOS, Dicionário de Informática e Novas Tecnologias, (p. 110); e DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de 
Termos Informáticos e da Internet, (p. 148). 

151 «A figura ilustra o processo de amostragem e retenção de um sinal. Na parte superior da figura está representado um sinal 
analógico VI. Este sinal é amostrado em instantes de tempo igualmente espaçados, nos quais são recolhidas as amostras que 
compõe o sinal VIA. O efeito da retenção está representado na parte inferior, sob o nome de VIAR. Tal como o nome indica, o valor 
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Voltemos ao exemplo do nosso sismógrafo e pensemos na folha quadriculada onde o 

registo contínuo analógico é feito, considerando-se para registo digital apenas os pontos 

de intercepção no quadriculado daquele registo. Passamos a ter não um registo contínuo 

mas uma sucessão de pontos que será mais ou menos fiel ao registo analógico quanto 

mais ou menos apertado for o quadriculado de referência. Processo semelhante se faz na 

conversão das ondas sonoras ou de imagem para uma representação digital.  

Para melhor compreensão do nosso exemplo, atente-se no gráfico abaixo em que se 

compara um sinal analógico e um sinal digital. Neste exemplo a linha contínua 

representaria o sinal analógico captado pelos sensores do sismógrafo, e a linha 

tracejada a conversão desse sinal analógico em valores susceptíveis de representação 

digital. 

 

Tabela 6 – Sistema de processamento de sinal digital com um sinal analógico de entrada 

sinusoidal152 

 

Do mesmo exemplo podemos também retirar que a forma como a digitalização é feita 

interfere na exactidão e precisão dos dados registados. Quanto mais rigorosa for a 

                                                                                                                                                                          
da amostra é retido até que esteja disponível uma nova amostra.» [in MORGADO DIAS, Sistemas Digitais - Princípios e Prática, 2.ª 
ed., Lidel - Edições Técnicas, L.da, Lisboa, 2011, p. 476] 

152 In idem, (p. 491). 
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amostragem retirada do quadriculado do sismógrafo, mais precisa (fiel ao analógico) 

será a representação digital (os pontos de intercepção) em comparação com a realidade 

analógica (a linha do sismógrafo). Por outro lado, como a linha contínua do sismógrafo 

não coincidirá necessariamente com os pontos de intercepção entre as linhas verticais e 

horizontais do quadriculado e o sistema digital apenas é capaz de registar os pontos de 

intercepção, então o registo far-se-á também por aproximação da linha analógica ao 

ponto de intercepção digital mais próximo, no que resulta uma representação digital 

mais ou menos fiel, consoante a margem de aproximação (erro) em causa.  

É certo que nem todos os dados requerem uma prévia digitalização para serem tratados 

informaticamente. O texto, os sons, os gráficos, as animações e as imagens criadas em 

computador não necessitam de conversão pois são originalmente concebidas em 

formato digital. Já o texto impresso em papel, as fotografias em negativos, diapositivos 

ou impressas, o som de instrumentos analógicos ou as gravações em filme requerem um 

processo de digitalização153 para suporte informático a fim de poderem ser processadas 

pelo CPU. 

Sendo esses dados criados informaticamente ou captados analogicamente e convertidos 

em formato digital a sua gravação no computador terá de ser sempre reduzida a um 

código binário, ou seja, a uma qualquer linguagem de representação que é composta por 

apenas dois dígitos (“0” e “1”) no seu elemento básico. 

Acresce, por fim, que as próprias instruções que compõem os programas executados 

pelo computador têm de ser reduzidas a qualquer código em sistema de numeração 

binário, sendo que estas, como veremos adiante a propósito das linguagens de 

programação, são usualmente determinadas pelo fabricante do “hardware” aquando da 

concepção das tarefas primárias essenciais que o CPU é capaz de executar e, logo, 

poderá variar de máquina para máquina. 

Embora a representação de dados num computador digital moderno tenha sempre de ser 

reduzida a um sistema de numeração binário, por ser o único que os seus dispositivos de 

memória são capazes de armazenar e o seu CPU processar, os diferentes dados são 

convertidos para esse sistema de numeração binária utilizando um vasto leque de 

codificações distintas que o computador terá de diferenciar para poder interpretar 

correctamente os dados gravados na série “infindável” de zeros e uns que armazena.  
                                                           
153 Nesse sentido, cfr. RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, p. 37. 
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Em conclusão, podemos afirmar que a representação digital de qualquer tipo de dados 

(sejam eles por digitalização de dados analógicos, sejam dados gerados 

electronicamente) requererá sempre uma qualquer codificação em sistema de 

numeração binário na qual se terão de fazer determinadas opções quanto às 

características ou elementos do dado que queremos representar, assim como a forma 

como o pretendemos fazer. Neste sentido, cada codificação em sistema de numeração 

binária representa uma solução (entre outras possíveis) para um concreto 

problema de representação. Voltaremos a esta questão quando abordarmos o conceito 

técnico de formato de ficheiro electrónico (FFE).  

 

Subsecção 5 - O CPU e os “Chips” 

 

O surgimento dos modernos computadores digitais está relacionado com o 

desenvolvimento das tecnologias associadas aos circuitos integrados (“integrated 

circuits” também designados por “chips”154).  

Os modernos circuitos integrados recorrem a placas de silício na sua fabricação. Este 

elemento químico presente na areia não é um bom condutor de electricidade nem um 

bom isolante e, por isso, se passou a designar os chips como “produtos 

semicondutores”155.  

Por meio de processos químicos especiais é hoje possível adicionar a placas de silício 

quantidades microscópicas de materiais condutores (por exemplo cobre ou alumínio) e 

isolantes (como plástico ou vidro), de maneira a fazer com que à escala microscópica 

essa placa de silício passe a conter elementos com três propriedades essenciais ao 

processamento electrónico156: (1) áreas com excelente condutor de energia eléctrica; (2) 

áreas com excelente isolamento de energia eléctrica; (3) e áreas que possam oscilar 

                                                           
154 PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and Design, p. 17 (à margem). A expressão “chip” é «uma abreviatura, 
adoptada como neologismo, para microchip. Pequenos módulos electrónicos que fazem parte dos circuitos de processamento dos 
computadores ou outros equipamentos electrónicos. Um chip é comummente fabricado de silício, aplicando várias técnicas de 
substracto e miniaturização de componentes. Um chip pode também ser chamado de circuito integrado. (…) Pode ser um 
microprocessador ou fazer parte de um sistema mais complexo.», MATOS, Dicionário de Informática e Novas Tecnologias, (pp. 77 
e 236). 

155 «Os transistores são feitos à base de silício puro, que permite modular a sua condutividade através da introdução de impurezas, 
logo, está na classe dos semicondutores» [GOUVEIA ;MAGALHÃES, Curso Técnico de Hardware, p. 19]. No mesmo sentido, cfr. 
HERBERT TAUB, Circuitos Digitais e Microprocessadores, McGraw-Hill, São Paulo, 1984, pp. 74 e 75. 

156 PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and Design, p. 45. 
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entre condução e isolamento da energia eléctrica, funcionando como interruptores 

(também designados por “transístores” da tradução literal de “transistors”) ou portas 

(“Gates”)157. 

Estes “transístores” ou portas são elementos nucleares de hardware controlados 

electricamente que actuam sobre a corrente eléctrica, ligando ou desligando, e assim 

realizando instruções básicas (tipo sim/não)158, comummente designadas por operações 

boleanas como «AND, OR, NOT or SEL»159. 

Na verdade todas as tarefas desempenhadas pelos modernos computadores, das mais 

simples às mais complexas, se reconduzem ao nível do hardware a estas básicas 

operações boleanas160 fáceis de serem processadas electronicamente e de serem 

representadas por uma linguagem binária (0/1). 

Em conclusão, um “chip” é um elemento de hardware composto por diversas camadas 

de silício, onde foram integrados milhões de elementos microscópicos de condutores, 

isolantes e interruptores organizados numa estrutura de combinações lógicas, que o 

torna capaz de processar estas operações boleanas em função de um conjunto de 

instruções que lhe sejam apresentadas em linguagem binária.  

As topografias de produtos semicondutores são, precisamente, o “desenho” dessas 

combinações lógicas que, como é fácil de perceber, representam então o elemento 

fulcral da maior ou menor capacidade de processamento do computador (CPU)161. 

A capacidade de processamento de determinado CPU depende não só da quantidade e 

tamanho dos “interruptores” presentes no chip, mas também do desenho da sua estrutura 

(combinações), ou seja, da respectiva topografia que assim se apresenta como a 

                                                           
157 MAYER-LINDENBERG, Dedicated Digital Processors, pp. 41 e ss. Como explicam José Gouveia e Alberto Magalhães «O 
transístor é como um interruptor electrónico em miniatura e, como tal, tem dois estados ou posições de funcionamento, isto é, 
ligado e desligado. Esta funcionalidade binária permite o processamento de informação num computador. A única informação 
compreendida pelos computadores são sinais electrónicos, que são colocados On ou Off. Para uma melhor compreensão do 
funcionamento do transístor, vamos tentar perceber como funciona um circuito interruptor electrónico. Um circuito interruptor é 
composto por várias partes: uma é o "caminho" por onde a corrente elétrica flui, que será um fio condutor; outra é o interruptor, 
um dispositivo que deixa passar ou corta a passagem ao fluxo de corrente eléctrica. Como os transístores não têm partes móveis, 
são ligados ou desligados por impulsos eléctricos. É esta operação de liga/desliga que facilita o trabalho que os 
microprocessadores têm de executar.» [GOUVEIA ;MAGALHÃES, Curso Técnico de Hardware, p. 17]. 

158 TAUB, Circuitos Digitais e Microprocessadores, pp. 74 e 75. 

159 MAYER-LINDENBERG, Dedicated Digital Processors, p. 41. 

160 Como refere F. Mayer-Lindenberg «As the operations performed by digital system are Boolean functions, it is of interest to 
considerer algorithms for Boolean functions based on some set of elementary operations. (…) In other words, every function has, at 
least one algorithm over each of these sets of elementar Boolean operations» [idem, (pp. 14 e 15).]. 

161 Este conceito é claramente transposto para as normas legais que definem as topografias de semicondutores enquanto objecto de 
direito, como veremos na Parte II quando abordarmos os direitos de propriedade intelectual que incidem sobre os elementos da 
estrutura física do computador. 
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tecnologia mais importante e valiosa do Hardware moderno. Para além destes 

elementos, a frequência de relógio (MHz) a que o chip funciona também tem uma 

influência relevante no seu desempenho, mas esta reporta-se a uma qualidade energética 

que já não faz parte da respectiva topografia, pelo que não a aprofundaremos aqui. 

Significa isto que o desenvolvimento de topografias de produtos semicondutores 

pressupõe um conhecimento não só do funcionamento dos elementos da estrutura física 

do computador, mas também da sua estrutura lógica, na medida em que serão estes 

chips que terão a função de interpretar as instruções existentes na estrutura lógica do 

computador e executá-las através da sua estrutura física. 

É a este nível que referiremos mais adiante as “linguagens de máquina” enquanto aquela 

linguagem binária que contém as instruções básicas que o dispositivo físico (mormente 

o CPU) é capaz de interpretar, reportando-nos às operações boleanas que ele executa. 

E é também a este nível que veremos que é possível programar em “hardware” 

pequenos microcódigos ou “firmware” directamente executável pelo chip onde o 

mesmo está implementado. Nesse sentido, as Topografias de Produtos Semicondutores 

podem igualmente ser uma representação física de um determinado programa de 

computador (microcódigo ou “firmware”).  

Os produtos de semicondutores, enquanto dispositivos físicos, contêm sempre um 

desenho/topografia fixa. No entanto, esta topografia pode estar desenhada de forma a 

permitir que o mesmo seja “programado” para poder desempenhar mais do que uma 

aplicação ou função162. 

Existem assim, ao nível dos chips, aqueles que contêm programas já integrados, que 

apenas são capazes de executar essas mesmas instruções, e aqueles que são capazes de 

interpretar e executar instruções gravadas em unidades de memória. 

 

 

 

                                                           
162 Como refere F. Mayer-Lindenberg «Chips always have fixed, invariable structure. They can, however, be designed to oFFEr 
some configurability to support more than one application or some design optimizations without having to redesign the hardware» 
[MAYER-LINDENBERG, Dedicated Digital Processors, p. 68]. 
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Subsecção 6 - As unidades de memória 

 

Relembremos que as “unidades de memória” do computador hão-de permitir a gravação 

de dados num formato que o CPU seja capaz de “processar”. O CPU processa as 

instruções das tarefas que tem de executar através de um conjunto de “unidades 

internas” que copiam os dados da memória secundária para uma memória interna do 

CPU onde processam sobre esses dados as tarefas que lhes foram instruídas163. Os 

dados terão de estar representados em memória secundária num código que as unidades 

internas do CPU consigam processar e gravar, pois o CPU só consegue processar sobre 

dados gravados internamente. Como vimos na secção anterior, essa forma de 

representação é o sistema de numeração binário. 

Naquilo que nos interessa para a compreensão das Unidades de Memória, enquanto 

elementos da estrutura física do computador, reiteramos que no sistema de numeração 

binário a representação de dados é obtida através de um código constituído 

exclusivamente por dois dígitos (que podemos representar pelos símbolos “0” e “1”) e, 

portanto, requer apenas que os dispositivos de memória sejam capazes de representar 

dois estados.  

Reconduzindo esta característica aos dispositivos electrónicos, concluímos que a 

gravação e armazenamento em linguagem binária requer apenas um dispositivo físico 

capaz de representar dois estados eléctricos (positivo ou negativo)164 - a existência ou 

não de uma tensão eléctrica (p.e.: o dígito binário “O” corresponderia a O Volt, isto é, à 

ausência de tensão eléctrica; o dígito binário “1” corresponderá a um determinado valor 

de tensão165, ou seja, à existência de uma tensão eléctrica)166.  

                                                           
163 «O CPU recebe continuamente instruções para serem executadas. Cada instrução é uma ordem de processamento de dados e o 
trabalho do CPU consiste principalmente em cálculos e transporte de dados. O CPU recebe pelo menos dois tipos de dados: 
instruções acerca do que fazer com outros dados; dados que serão processados de acordo com as instruções. Chamamos instruções 
ao código de programação, que inclui informações mensagens enviada os ao computador, ordens de impressão, entre outras. Os 
dados são normalmente dados do utilizador, sejam eles informações numa base de dados, uma folha de cálculo, um desenho, etc. A 
maior carga de trabalho do CPU consiste na descodificação de instruções e localização de dados, e os cálculos em si não são o 
tipo de trabalho muito pesado para um microprocessador» [GOUVEIA ;MAGALHÃES, Curso Técnico de Hardware, pp. 77 e 78]. 

164 Cfr. BROOKSHEAR, Computer science : an overview, p. 18; e DAVID HAREL ;YISHAI FELDMAN, Algorithmics: the spirit of 
computing, 3rd ed., Pearson Education Limited Essex, 2004, p. 3. 

165 Cfr. RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, p. 28. 
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Ao longo da evolução tecnológica das unidades de memória têm-se encontrado diversos 

sistemas electrónicos167 capazes de representar estes dois estados168. No entanto, os 

sistemas não são todos iguais. Variam em capacidade de memória (número de bits que 

conseguem armazenar), em volatilidade/persistência (se retêm ou não a informação 

quando são desligados da alimentação eléctrica ou mesmo durante o seu normal 

funcionamento) e, ainda, a velocidade de processamento (pois o sistema mecânico de 

gravação e leitura dos dados impõe uma velocidade de acesso aos dados inferior à 

capacidade de processamento dos modernos processadores electrónicos)169.  

A tecnologia mais comum para armazenar dados em bit é o condensador170 que consiste 

em dois pequenos pratos metálicos posicionados paralelamente uns aos outros com uma 

distância pequena entre eles. Sendo uma fonte de tensão ligada aos pratos - positivo 

para um prato e negativo para o outro – a carga da tensão eléctrica vai distribuir-se entre 

os pratos. Quando a fonte de tensão é removida, esta carga eléctrica fica retida nos 

pratos. Se os pratos são novamente ligados a uma determinada carga eléctrica, a 

corrente fluirá através da ligação e a carga será neutralizada. Assim, um condensador 

pode estar em um de dois estados: carregado ou descarregado. Um estado será usado 

para representar o bit “O” e outro o bit “1”. Face ao desenvolvimento das tecnologias de 

miniaturização, as actuais unidades de memória são capazes de conter milhões de 

pequenos condensadores juntos com seus circuitos relacionados num único “chip”171.  

                                                                                                                                                                          
166 Para sermos mais precisos o usual é a distinção fazer-se não em função da absoluta inexistência de tensão eléctrica e alguma 
tensão eléctrica, mas na diferenciação entre um valor próximo da inexistência de tensão eléctrica e outro mais elevado, cfr. PATT 
;SANJAY J, Introdution to Computing Systems - from Bits & Gates to C & Beyond, p. 18. 

167 Em rigor nem todas as tecnologias utilizadas para a construção de unidades de memória de computadores são electrónicas, pelo 
menos num sentido estrito da palavra, de facto usam-se três tecnologias diferentes para a construção das unidade de memória: 
dispositivos electrónicos, dispositivos magnéticos e dispositivos ópticos, como salienta R. BORRUSO;S. RUSSO ;C. TIBERI, 
Informatica per il giurista: dal bit a internet, 3.ª ed., Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 17. 

168 Os sistemas mais comuns usam circuitos biestáveis (usualmente designados por Flip-Flop) que são um «circuito electrónico que 
pode alternar entre dois estados (designados 0 e 1) mantendo-se num dos estados enquanto não é mudado explicitamente para o 
outro», DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (p. 90) 

169 Nesse sentido, cfr. DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, Sistemas Operacionais, pp. 35 e 36 

170 Historicamente, as primeiras unidades de memória de computadores usavam sistemas de “relé”. Um relé é um interruptor 
accionado electricamente. A movimentação física deste "interruptor" ocorre quando a corrente eléctrica percorre as espiras da 
bobina do relé, criando assim um campo magnético que por sua vez atraí a alavanca responsável pela mudança do estado dos 
contactos. O “relé” é um dispositivo com inúmeras aplicações possíveis em comutação de contactos eléctricos. Como dispositivo de 
memória o “relé” servirá para indicar o Bit “0” ou “1” conforme esteja numa ou noutra posição [BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, 
Informatica per il giurista: dal bit a internet, p. 18]. Com a mesma função usou-se a partir de meados do século passado a válvula 
termiónica. A válvula termiónica «é um dispositivo electrónico formado por um invólucro de vidro de alto vácuo chamada ampola 
contendo vários elementos metálicos. (…)Os elementos metálicos internos são, o filamento, cuja função é o aquecimento do cátodo 
para a emissão de electrões, o cátodo, emissor de electrões, a placa, ou ânodo, receptor de electrões, a grade de controle, que, 
dependendo de sua polarização, aumenta ou diminui o fluxo electrónico do cátodo ao ânodo, além de outras grades que podem 
formar as válvulas tríodos, pêntodos, etc.» [VV, Wikipédia - a enciclopédia livre, Wikipedia Foundation, Ink, in 
http://pt.wikipedia.org/, acedido a, acedida a 31-03-2011]. Estes sistemas são hoje completamente obsoletos, devido à sua dimensão 
e requisitos de energia [BROOKSHEAR, Computer science : an overview, p. 23]. 

171 O condensador tornou-se uma tecnologia popular no final do século XX para o armazenamento digital de informação, embora se 
encontre actualmente a entrar em desuso face ao extraordinário desenvolvimento que estas tecnologias têm sofrido [BROOKSHEAR, 
Computer science : an overview, p. 23]. 
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Além dos condensadores, “Flip-flops”172 e interruptores173 são outros sistemas de 

armazenamento com diferentes graus de volatilidade e, por norma, com pouca 

capacidade de memória174. Um sistema flip-flop perde os dados que foram gravados 

quando a sua fonte de energia é desligada. Além disso, as cargas em pequenos 

condensadores são tão frágeis que se tendem a dissipar ao longo do tempo, mesmo 

quando a máquina está a funcionar. A carga num condensador deve ser alimentada 

regularmente por um circuito conhecido como um circuito de actualização (este tipo de 

memória designa-se frequentemente de dinâmica como veremos adiante)175.  

Por isso, para o armazenamento permanente de dados em sistemas digitais recorre-se a 

tecnologias diferentes das supra enunciadas, sendo a tecnologia generalizada nos 

computadores modernos os discos rígidos (“hard disk”).  

O disco rígido é um suporte de armazenamento de dados formado por discos de 

alumínio rígidos revestidos com óxido de ferro (no formato microscópico de agulhas 

que funcionam como íman), em que a gravação dos dados (bits) se dá pela 

magnetização das agulhas de óxido de ferro através de uma agulha de leitura e gravação 

que paira sobre o disco, detectando os campos magnéticos das agulhas de óxido de ferro 

já magnetizadas, ou gerando um campo que permite magnetizar as agulhas de óxido de 

ferro, assim, lendo, gravando ou apagando os dados registados176. Naturalmente este 

processo mecânico torna o disco rígido mais lento na sua leitura, gravação e 

apagamento que as tecnologias supra referidas, na medida em que a leitura dos dados 

importa sempre a deslocação mecânica da cabeça de leitura para o local do disco onde o 

dado se encontra registado177. As unidades de memória de discos rígidos são compostos 

                                                           
172 «Circuito biestável (Flip-flop) circuito electrónico que pode alternar entre dois estados (designados 0 e 1) mantendo-se num dos 
estados enquanto não é mudado explicitamente para o outro. Os circuitos biestáveis são os componentes básicos que compõem os 
registos internos da CPU. (…) Logo, um circuito biestável é uma memória de 1 bit. (…) Um registo de 16 bits da CPU é constituído 
por 16 destes circuitos dispostos lado a lado.» [DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da 
Internet, (pp. 90 e 91)]. 

173 «Interruptor DIP (DIP switch) interruptor miniatura ou conjunto de interruptores frequentemente utilizados em equipamento 
informático. A sigla DIP abrevia a expressão “dual inline package”, significando que o interruptor tem a mesma dimensão e forma 
que um circuito integrado» [idem, (p. 285).]. 

174 Nos computadores comerciais, as unidades de memória que actualmente recorrem a estas tecnologias, e que compõem a memória 
principal e de acesso directo do CPU, variam na ordem de alguns Gb, que representando um desenvolvimento extraordinário destas, 
está muito longe da capacidade que atingem actualmente os sistemas utilizados para as memórias secundárias que atingem vários Tb 
(representando mil vezes mais capacidade!). 

175 BROOKSHEAR, Computer science : an overview, p. 24 

176 DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (pp. 155 a 158). 

177 «Os discos magnéticos são compostos por pratos, a informação é lida e escrita em pistas concêntricas por cabeças de leitura e 
escrita que se movem segundo os raios dos pratos. O conjunto de pistas com o mesmo raio chama-se cilindro. Qualquer pista do 
mesmo cilindro pode ser lida ou escrita sem movimentar as cabeças. O tempo de acesso a disco é composto pelo tempo de 
posicionamento das cabeças no cilindro desejado, pelo tempo de latência que demora o disco a girar até se posicionar no sector 
desejado e pelo tempo de transferência do sector para memória. O tempo médio de acesso é dado pelos valores médios das 
grandezas anteriores, sendo habitualmente utilizado para caracterizar a velocidade de um disco», MARQUES ;GUEDES, 
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de vários discos sobrepostos em camadas sendo usualmente fixos, ou seja, parte 

integrante da estrutura fixa do computador, embora actualmente existam no mercado 

discos rígidos externos, mais ou menos volumosos, que podem ser usados como 

dispositivos móveis e que atingem capacidades de memória que vão já até aos 2 

Tbytes178.  

Subsistem ainda outras tecnologias de armazenamento permanente móveis (ou 

externas). Na década passada as mais frequentes eram os discos ópticos179 (tais como o 

CD-Rom e o DVD-R), que são por natureza suportes externos e de baixa capacidade180 

face aos actuais discos rígidos externos. Actualmente vem se generalizando a utilização 

de “pen drive” (apesar da origem inglesa da expressão, pela qual se vulgarizou entre 

nós, é usualmente designada nos países anglo-saxónicos por “USB Flash Drive”) que 

consistem em dispositivos de armazenamento de dados externos, usualmente com 

ligação USB181 e com capacidades que actualmente vão dos 2 Gb aos 32 Gb. 

Recorrendo a uma tecnologia “Flash”182 de armazenamento de memória, o que faz com 

que tenham mais capacidade que os discos ópticos e sejam muito mais rápidos no seu 

funcionamento, as “pen drive” têm-se assumido como o meio privilegiado de 

armazenamento externo e transporte de dados em formato digital, contribuindo de forma 

decisiva para a “portabilidade” das TIC.   

Em qualquer dos casos, todos estes diferentes dispositivos de memória retêm apenas “0” 

e “1”. Será o CPU que terá de interpretar esses “0” e “1” de modo a deles conseguir ler 

instruções, texto, imagens, sons, etc.  

                                                                                                                                                                          
Fundamentos de Sistemas Operativos, p. 190. Para aprofundar estes conceitos, cfr. PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization 
and Design, pp. 575 a 579. 

178 «Os dados em disco são armazenados em zonas concêntricas, designadas por pistas. Cada pista está dividida em sectores, que 
são as unidades mais pequenas que o computador pode ler de uma só vez para memória.» DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, 
Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (p. 156) 

179 Os discos ópticos são um «dispositivo de armazenamento de alta densidade. A informação é gravada com um feixe laser num 
revestimento de plástico. O feixe de laser cria sulcos minúsculos no plástico, representando os padrões de zeros e uns binários», 
idem, (p. 157).. 

180 Um CD terá uma capacidade de cerca de 700 Mb e um DVD de cerca de 4 Gb. 

181 «USB (Universal Serial Bus – Barramento em Série Universal) barramento em série normalizado proposto pela Intel e outras 
companhias em 1997. Oferece débitos de transmissão de dados da ordem de 12 milhões de bit por segundo, mais lento que o seu 
rival Firewire (IEEE1394), mas de construção mais barata. As conexões USB são utilizadas para ligar computadores pessoais e 
teclados, impressoras e outros periféricos. O USB também fornece energia eléctrica aos dispositivos no barramento e, como 
consequência, muitos periféricos já não precisam dos seus próprios cabos de alimentação. Como as fichas USB são de pequenas 
dimensões, podem ser aplicadas em computadores portáteis e de bolso» [DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de 
Termos Informáticos e da Internet, (pp. 588)]. A definição aqui apresentada diz respeito à versão 1.0, as actuais portas USB. 2.0 e 
3.0 têm velocidades de transmissão exponencialmente superiores. 

182 As memórias Flash usam dispositivos de tecnologia de semicondutor. São usualmente mais baratas e mais lentas do que as 
memórias DRAM, mas mais caras e mais rápidas do que os discos magnéticos, cfr. PATTERSON ;HENNESSY, Computer 
Organization and Design, p. 22. Para uma abordagem mais desenvolvida à tecnologia ler a mesma obra a pp. 580 a 582. 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 76 - 
 

 

Subsecção 7 - Hierarquia das “unidades de memória” 

 

Falamos supra sempre em “unidades de memória” no plural porque, de facto, os 

computadores modernos não se limitam a um único dispositivo de memória183.  

O ideal seria que o CPU do computador tivesse um acesso imediato e ininterrupto a 

todos os dados em memória e, de preferência, que o fizesse à velocidade com que a sua 

“unidade lógica e aritmética” é capaz de processar as instruções contidas nos programas 

que executa184. No entanto, a tecnologia de hardware necessária para obter uma unidade 

de memória capaz de permitir o acesso aos dados nela gravados à velocidade de 

processamento moderno é demasiado dispendiosa para que seja viável a construção de 

um computador com uma única unidade de memória com a máxima velocidade e 

capacidade suficiente para a gigantesca quantidade de dados que actualmente se 

armazenam informaticamente. Por outro lado, as tecnologias associadas às unidades de 

memória mais céleres são usualmente mais voláteis e, por isso, inadequadas à 

preservação de dados a título permanente. 

A opção passa então por construir o computador com uma hierarquia de unidades de 

memória em função das necessidades de acesso do CPU aos dados, mas também das 

necessidade de preservação desses dados e do custo económico de cada opção185.  

Para os dados de acesso constante ou permanente – p.e. as instruções e dados que estão 

a ser processados em dado momento - optam-se por unidades de memória extremamente 

rápidas, mas com menor capacidade e, por norma, voláteis (ou seja, cuja capacidade de 

preservação dos dados se limita ao período de funcionamento do computador, desligado 

o mesmo da alimentação eléctrica os dados perdem-se). Trata-se naturalmente de 

dispositivos de memória mais dispendiosos.  

                                                           
183 «Os computadores contêm uma variedade de dispositivos para armazenarem as instruções e a informação, que são necessárias 
para a sua operação.», COELHO, Computador e Informação, p. 119. 

184 Nesse sentido, cfr. MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, p. 77 

185 Nesse sentido, cfr. DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, Sistemas Operacionais, pp. 35 e ss; e COELHO, Computador e Informação, p. 
119. Usando uma classificação diferente, José Alves Marques e Paulo Guedes, dividem a memória do computador em apenas dois 
níveis: «memória física e memória secundária. Os programas só se executam em memória física, em disco guarda-se a informação 
persistente, que se pretende recuperar mais tarde.» MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, p. 114. 
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Para os dados de acesso menos frequente, mas que se pretende de arquivo permanente e 

histórico, optam-se por unidades de memória de grande capacidade e persistente (isto é, 

que conservam os dados mesmo quando desligadas da alimentação eléctrica ). Estas são 

de acesso mais lento, mas usualmente muito mais económicas186.  

Um computador terá usualmente a seguinte hierarquia de unidades de memória187: (1) A 

memória do processador central – constitui a unidade de memória mais veloz (mas 

também mais dispendiosa), capaz de funcionar à mesma velocidade da capacidade de 

processamento do CPU, destinando-se, por isso, para armazenamento temporário dos 

dados necessários à execução das instruções que se encontram a ser processadas naquele 

momento. (2) A memória principal – também de alta velocidade, é essencialmente 

reservada ao armazenamento temporário das instruções que estão a ser executadas, 

assim como aos dados sobre os quais essas instruções estão a trabalhar. (3) A memória 

secundária – esta de baixa velocidade, onde ficam guardados todos os dados gravados 

a título permanente no computador, sejam eles instruções (software) ou dados 

discretos188, e que não estejam a ser utilizados naquele momento pelo CPU. Esta 

memória secundária pode ainda ser composta por dispositivos internos ou externos. 

Esta hierarquia de memória pode igualmente ser vista como uma pirâmide onde na base 

encontramos os dispositivos de memória persistente com mais capacidade de 

armazenamento, mais lentos e mais baratos, e no topo os dispositivos de memória 

voláteis com menor capacidade de armazenamento mas muito mais rápidos e 

dispendiosos, que ilustramos com a figura que apresentamos a seguir. 

                                                           
186 DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, Sistemas Operacionais, pp. 35 e 36. 

187 Nesse sentido, cfr. PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and Design, pp. 453 e ss; DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, 
Sistemas Operacionais, p. 36; e COELHO, Computador e Informação, p. 119. 

188 Referimos aqui “dados discretos” independentemente da sua natureza (texto, som ou imagem) apenas para os distinguir dos 
dados que compõe as instruções de tarefas a executar pelo CPU e que integram a definição de programa de computador (Software) 
como vimos supra. Embora, como também já dissemos, todos eles estejam materialmente gravados na memória do computador num 
qualquer código de sistema binário. Tudo que existe fisicamente numa unidade de memória de um computador são dígitos 
representando “0” e “1”. 
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Figura 7 – Hierarquia de memória usada pela maioria dos computadores 189 

 

Por norma, a unidade de memória do processador e a unidade de memória principal, na 

medida em que se destinam ao armazenamento temporário de dados necessários ao 

funcionamento do CPU, são voláteis, o que significa que os dados aí registados se 

perdem sempre que o computador se desliga da corrente eléctrica. Pelo contrário, as 

unidades de memória secundária, destinando-se ao armazenamento permanente de todos 

os dados informáticos (sejam eles instruções ou dados discretos) são persistentes, o que 

significa que os dados nela registados permanecem mesmo após o computador ou essa 

unidade de memória ser desligada da corrente eléctrica190. De outra forma, cada vez que 

se reiniciasse o computador seria necessário reintroduzir todos os dados no 

computador191. 

Na unidade de memória principal é ainda usual distinguir entre memória ROM ("Read 

Only Memory") e memória RAM (“Random Access Memory")192. A memória ROM 

                                                           
189 JOSÉ ALVES MARQUES;PAULO FERREIRA;CARLOS RIBEIRO;LUÍS VEIGA ;RODRIGO RODRIGUES, Sistemas Operativos, FCA, 
Lisboa, 2009, p. 280 

190 Cfr. DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, Sistemas Operacionais, pp. 36 a 38; e PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and 
Design, p. 22. 

191 Que era grosso modo o que sucedia na era dos primeiros mini computadores comercializados ao grande público – ZX Spectrum – 
que possuíam uma memória pequena e volátil e que, por isso, sempre que se pretendia utilizar um programa novo era preciso 
libertar a memória (ou seja apagar o programa que se estivesse a utilizar) e gravar na unidade de memória do computador o novo 
programa pretendido. Ao desligar-se o computador ele perdia os dados em memória. 

192 A divisão entre estes dois tipos de memória é assunto profundamente estudado e abordado em por diversos autores, entre os quais 
citamos: AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 10; COELHO, Computador e Informação, p. 101; PATTERSON 
;HENNESSY, Computer Organization and Design, pp. 17 a 21; e DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, Sistemas Operacionais, pp. 37 e 38. 
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que, conforme decorre da origem inglesa da sigla, é uma memória apenas de leitura para 

o CPU, contém dados ou instruções e preserva essas informações mesmo quando o 

computador não está a trabalhar. Será neste caso uma memória persistente. Esta 

memória contém dados fixos ou pré-carregados no processo de fabrico do computador e 

que são essenciais ao seu arranque193 e funcionamento, traduzindo-se grosso modo nas 

instruções que fazem o próprio hardware funcionar, sendo estes programas de 

computador usualmente designados por “firmware”194-195. Por esse motivo, estes dados 

(programas) só excepcionalmente serão alterados ao longo de todo o ciclo de vida útil 

do dispositivo físico a que dizem respeito e, em princípio, só o serão por iniciativa do 

próprio fabricante do dispositivo, para correcção de erros, actualização ou 

compatibilização com novo hardware ou software. 

A memória RAM que, conforme se depreende da expressão inglesa de onde deriva a 

sigla, é uma memória de acesso livre ou aleatório para leitura e escrita, é destinada ao 

registo temporário dos dados dos programas que estão a ser utilizados pelo CPU em 

cada momento e aos dados resultantes desse processamento. A grande vantagem desta 

memória consiste em permitir o acesso aleatório a todos os dados em memória o que 

torna a velocidade de leitura mais célere e, logo, um processamento mais rápido pelo 

CPU. Neste caso, estamos perante uma memória volátil, pelo que, quando se desliga o 

computador toda a informação contida em RAM desaparece. 

Entre as unidades de memória RAM subsistem ainda diferenças entre a designada 

SRAM (também conhecida por RAM estática) e a DRAM (referida como RAM 

dinâmica). A diferença essencial será que a DRAM requer um circuito de renovação 

periódica dos dados nela gravados (algumas vezes por milissegundo) sob pena de os 

dados se perderem (é por isso uma memória menos estável). Enquanto a SRAM 

mantém os dados nela gravados de forma estável durante toda a sessão do computador, 

                                                           
193 É usual designar por “arranque” [boot] as operações necessárias ao inicio de funcionamento do computador quando ligado, cfr. 
MATOS, Dicionário de Informática e Novas Tecnologias, (p. 29). 

194 COELHO, Computador e Informação, p. 101.  

195 Não existe um conceito legal de “firmware”, no entanto, é usual esta expressão para designar aquele software que é inerente ao 
funcionamento do próprio equipamento físico que integra a estrutura física do computador [cfr. MATOS, Dicionário de Informática e 
Novas Tecnologias, (p. 155)]. Numa perspectiva jurídica, colocar-se-á a questão de saber se os mesmos não ficaram abrangidos pela 
protecção conferia pela patente ao equipamento físico a que dizem respeito, integrando assim o objecto da patente, por interpretação 
à contrário da limitação constante do artigo 51.º n.º 1 d) in fine do Código da Propriedade Industrial (CPI). É questão que 
deixaremos para o Livro II desta dissertação. 
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sem necessidade de renovação. É, por isso, um dispositivo mais estável, mas também 

mais caro196. 

Integrado no próprio CPU, é usual igualmente existirem dois níveis de memória: os 

registos, que normalmente recorrem a tecnologias de “filp-flop”, e representam a 

unidade de memória com tempo de acesso mais rápido, destinado aos próprios dados 

que se encontram a ser processados pelo CPU, sendo assim uma memória volátil de 

pouca capacidade e extremamente dispendiosa; e uma memória cache197 de acesso 

rápido e volátil, destinada à gravação temporária de dados durante o processo de leitura 

na memória secundária com o fim de optimizar o acesso e utilização dessa memória de 

maior capacidade mas mais lenta. Esta memória utiliza usualmente dispositivos com 

tecnologia SRAM. 

Por fim, a memória secundária, onde predominam os dispositivos de memória que 

garantam maior capacidade de armazenamento e persistência, é usualmente composta 

por discos rígidos (Hard Disk), embora também sejam enquadráveis nesta categoria os 

dispositivos externos de memória como “pen drives”, discos rígidos portáteis, CD-R, 

DVD-R, etc198. 

  

Subsecção 8 - Os FFE versus hardware 

 

Vimos que o funcionamento dos dispositivos físicos do computador, de entrada e saída 

dos dados no sistema, de memória e de processamento (CPU), determinou a 

necessidade de conversão de todos os dados utilizados pelo sistema informático (sejam 

eles instruções ou dados discretos) numa qualquer codificação que use sistema de 

numeração binário.  

Referimos também que da diferente natureza dos dados a registar resultam diferentes 

necessidades de representação pelo que, embora todos os dados estejam reduzidos a um 

qualquer código binário, as TIC utilizam diferentes codificações em função dos dados 
                                                           
196 DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, Sistemas Operacionais, p. 37 

197 A memória cache é «uma memória pequena, rápida, que age como um amortecedor (“buffer”) de memória mais lenta e maior» 
(tradução nossa), in PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and Design, p. 20. Aprofundando o conceito ler na mesma 
obra pp. 457 a 492. No mesmo sentido, cfr. COELHO, Computador e Informação, p. 120. 

198 Cfr. PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and Design, pp. 22 a 24  
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que pretendem representar. É precisamente a estas diferentes codificações que vimos 

designando de Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) mas que, em boa verdade, não 

abarca todas as codificações de dados utilizadas durante o processamento digital, como 

explicitaremos melhor na próxima secção quando abordarmos a estrutura lógica do 

computador. 

Desta pluralidade de codificações resulta outra consequência essencial para o bom 

funcionamento do computador, à mesma sequência de zeros (0) e uns (1) poderá 

corresponder um dado diferente consoante a codificação utilizada, ou seja, cada FFE 

define o significado dos códigos binários utilizados. 

Se perante um suporte com uma determinada sequência de zeros (0) e uns (1) o sistema 

informático não souber qual o FFE utilizado, ou seja, qual a codificação em que tais 

dados foram gravados, também não os conseguirá interpretar correctamente. 

Se é certo que a natureza e capacidades da estrutura física do computador (hardware) 

determinou a opção pelo sistema de numeração binário como forma de registo dos 

dados electrónicos, será a estrutura lógica do computador (software) a condicionar a 

utilização desse sistema de numeração binário, determinando os códigos adequados a 

cada tipo de dados.  

Em função do supra exposto, concluímos que os FFE são parte da estrutura lógica do 

computador, enquanto conjunto de instruções e parâmetros que permitem ao hardware 

executar as tarefas a que se destina. Será, por isso, no âmbito do estudo da Estrutura 

Lógica do Computador que abordaremos o conceito de FFE, reservando o último 

capítulo desta Parte II para o seu estudo mais aprofundado. 

 

Secção 2 - A Estrutura Lógica do Computador  

 

Definimos computador como um sistema composto por um conjunto de dispositivos 

físicos electrónicos destinados à recolha, manipulação, armazenamento e apresentação 

de dados, por meio do processamento de operações de cálculo e lógica, de acordo com 

instruções dadas por um conjunto de programas que determinam quer o funcionamento 

físico dos dispositivos quer a forma de processamento dos dados.  
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É usual o entendimento de que o sistema informático se compõe de “Hardware” e 

“Software”, querendo no primeiro englobar-se toda a estrutura física e no segundo toda 

a estrutura lógica, entendida como programas de computador. No entanto, esta asserção 

não é inteiramente correcta.  

A estrutura lógica dos computadores não se compõe exclusivamente de programas de 

computador. Para a composição da estrutura lógica do computador, e mais ainda dos 

sistemas e redes informáticas, concorrem outras realidades que se entrelaçam com os 

programas de computador. São eles, entre outras, as linguagens de programação, os 

ficheiros electrónicos e as bases de dados (no âmbito das tecnologias da informação em 

sentido restrito) e, ainda, os protocolos de comunicação e os nomes de domínio (no 

âmbito das tecnologias da comunicação). Será neste leque de elementos lógicos que 

incluiremos os FFE, como melhor exporemos abaixo. 

Em seguida estudaremos os diversos elementos da estrutura lógica do computador a fim 

de verificar em que medida os FFE se confundem ou diferenciam dos demais elementos 

que a compõem. 

 

Subsecção 1. As linguagens de programação 

 

Sendo a estrutura física do computador composta por dispositivos electrónicos e a 

estrutura lógica por um conjunto de regras, instruções e dados, estas duas apenas serão 

capazes de interagir se usarem uma mesma linguagem199. As linguagens de 

programação200 são o elemento de conexão (sine qua non) da estrutura lógica com a 

estrutura física do computador. 

                                                           
199 «O computador pode ser considerado como um autómato ou máquina de estado (Minsky, 1972) que executa processos 
(computacionais) de acordo com regras específicas, explícitas, não ambíguas e precisas. Estes processos consistem em sequências 
ordenadas de instruções que levam o computador a mudar de estado. Ao acto de incorporar essas sequências em "receitas", 
representando certas classes de processos, chama-se programação. Até ao fim dos anos 50 a programação consistiu na codificação 
detalhada de longas sequências de instruções escritas numa linguagem próxima da máquina, isto é numa notação simbólica de 
baixo nível (código binário, octal, ou hexadecimal). Lentamente a actividade de codificação foi sendo substituída pela de 
programação, isto é pelo projecto de construção de classes de computações. Uma tal evolução foi provocada pelo aparecimento de 
linguagens de programação de nível cada vez mais elevado e pelo advento de computadores mais rápidos, com memórias de 
maiores dimensões e com sistemas de operação mais poderosos», COELHO, Computador e Informação, p. 35. 

200 «Uma linguagem de programação é um sistema de escrita formal para enunciar a execução de operações em computador», 
AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 16. Sobre a evolução histórica da linguagens de programação, cfr. COELHO, 
Computador e Informação, pp. 35 a 38. 
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Voltemos um pouco atrás. Quando dissemos que o computador processa, armazena e 

transporta dados registados em sistema de numeração binário, dissemos também que o 

código utilizado varia em função dos tipos de dados registados. Ou seja, o sistema de 

numeração binário representa aqui apenas um “alfabeto” (assim como o alfabeto latino 

o é para a língua portuguesa). Para o computador compreender as instruções contidas 

nesse código binário é preciso que ele conheça a linguagem em que tal instrução está 

escrita (voltando ao nosso exemplo: para ler um texto escrito em português é necessário 

conhecer a gramática e ortografia portuguesa, não basta conhecer o alfabeto latino).  

Assim, num primeiro patamar, teremos necessariamente uma linguagem pré-

programada no CPU que lhe permite compreender as instruções para a execução das 

tarefas primárias essenciais que constituem a sua capacidade de processamento. Fala-se 

neste caso de uma linguagem de máquina201. 

Esta necessidade de criação de uma linguagem de máquina, escrita directamente em 

sistema de numeração binário, facilita a compreensão e processamento pelos potentes 

CPU’s modernos, mas torna a mesma quase incognoscível para o ser humano. Uma 

linguagem reconduzida apenas a uma série “interminável” de zeros e uns seria 

susceptível de demasiados erros se fosse directamente executada pelo programador 

(Homem). Acresce que, sendo as linguagens de máquina concebidas pelos fabricantes 

do “hardware”, é usual cada fabricante conceber a sua própria linguagem, que pode até 

variar de um dispositivo para outro, em função das tarefas que cada dispositivo é capaz 

de executar. 

Por esse motivo desenvolveram-se linguagens de montagem202 (também designadas de 

Linguagens de baixo nível203 ou Assembly) que usam um código mais próximo da 

linguagem humana e, deste modo, mais cognoscíveis e menos susceptíveis de erro de 

interpretação ou introdução. Naturalmente, o “Hardware” continua a compreender 

apenas a linguagem de máquina, pelo que, para que computador possa executar as 

                                                           
201 «O formato das instruções, código das operações, o campo de operandos definem uma linguagem e comunicação com a UCP. 
Essa linguagem está inteiramente ligada ao projecto lógico do computador, e por esse motivo é chamada de Linguagem de 
Máquina», GUIMARÃES ;LAGES, Introdução à Ciência da Computação, p. 116. No mesmo sentido, cfr. COELHO, Computador e 
Informação, p. 139; PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and Design, pp. 94 e 95; AZUL, Técnicas e Linguagens de 
Programação, p. 17. 

202 «De fato, na linguagem de montagem, os códigos de operações são expressos em mnemónicos, abreviados, tais como: ADD para 
armazenar, SUB para subtrair, LDA (LOAD) para carregar, STA (STORE) para armazenar, JMP (JUMP) para desviar, etc. Os 
dados e endereços são fornecidos através de símbolos. Cada comando da linguagem de montagem dá origem a um ou mais 
comandos em linguagem de máquina.», GUIMARÃES ;LAGES, Introdução à Ciência da Computação, p. 135. No mesmo sentido, cfr. 
PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and Design, p. 139; e AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 17. 

203 «Como este tipo de linguagens está ainda muito próximo do código-maquina, costumam ser chamadas linguagens de “baixo 
nível”», AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 18. 
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instruções de um qualquer programa é necessário convertê-las em linguagem 

máquina204. Este processo de “conversão” do programa escrito em linguagem de 

montagem para linguagem de máquina pode ser feito por dois processos: através de um 

programa montador205-206 (também designados de “assemblers”) ou de um programa 

interpretador207-208; em ambos os casos, usualmente fornecidos pelos próprios 

fabricantes do hardware (pois são os que conceberam a linguagem de máquina como 

supra dissemos). 

Face à exponencial capacidade de processamento dos modernos computadores e 

crescente complexidade das tarefas que lhe são confiadas, também os programas de 

computador se tornaram cada vez mais exigentes, fazendo com que a própria 

programação em linguagem de montagem se torne demasiado morosa e de difícil 

execução pelos programadores (humanos). Desenvolveram-se assim novas linguagem 

de programação, chamadas linguagens de alto nível, que visam facilitar a tarefa de 

programação209, mas que complicam o processo de conversão do programa em 

linguagem máquina210.  

                                                           
204 Por vezes é necessário fazer o processo inverso e converter a linguagem de máquina em linguagem de montagem, a este processo 
chama-se de engenharia reversa, ou descompilação quando nos referimos retroversão para uma linguagem de alto nível. Cfr. 
PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and Design, pp. 134 a 136. 

205 Cfr.  PATT ;SANJAY J, Introdution to Computing Systems - from Bits & Gates to C & Beyond, pp. 147 e ss;PATTERSON 
;HENNESSY, Computer Organization and Design, pp. 11 e 139; e GUIMARÃES ;LAGES, Introdução à Ciência da Computação, p. 
135. 

206 Outra possibilidade é o recurso a interpretadores que fazem a tradução directa entre linguagens de alto nível para linguagem 
máquina. Nesse sentido refere Helder Coelho que «Os interpretadores são programas que examinam o programa original, 
instrução a instrução, gerando as instruções máquina necessárias à execução de cada instrução de per si. Neste caso nunca existe 
uma versão em linguagem máquina de todo o programa original. Uma dada instrução é traduzida tantas vezes quantas tiver de ser 
executada.», [COELHO, Computador e Informação, p. 146]. «A tradução e a interpretação são actualmente similares. Em ambos os 
métodos as instruções em L2 são levadas a cabo executando as sequências equivalentes em L1. A diferença entre os métodos 
consiste no seguinte: na tradução o programa em L2 é em primeiro lugar convertido em programa em L1, o programa em L2 é 
deitado fora, e o novo programa é executado; na interpretação cada instrução de L2 é examinada, descodificada e executada 
imediatamente, não sendo gerado um programa traduzido», idem, (pp. 139 e 140). No mesmo sentido, cfr. AZUL, Técnicas e 
Linguagens de Programação, p. 19 

207 «Os interpretadores são programas que examinam o programa original, instrução a instrução, gerando as instruções máquina 
necessárias à execução de cada instrução de per si. Neste caso nunca existe uma versão em linguagem máquina de todo o 
programa original. Uma dada instrução é traduzida tantas vezes quantas tiver de ser executada.», COELHO, Computador e 
Informação, p. 146 

208 «A tradução e a interpretação são actualmente similares. Em ambos os métodos as instruções em L2 são levadas a cabo 
executando as sequências equivalentes em L1. A diferença entre os métodos consiste no seguinte: na tradução o programa em L2 é 
em primeiro lugar convertido em programa em L1, o programa em L2 é deitado fora, e o novo programa é executado; na 
interpretação cada instrução de L2 é examinada, descodificada e executada imediatamente, não sendo gerado um programa 
traduzido», idem, (pp. 139 e 140). No mesmo sentido, cfr. AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 19 

209 «Como a programação em Assembly é ainda bastante complexa e dependente da estrutura de cada máquina, foram criadas as 
linguagens de “alto nível”, que se aproximam muito mais da linguagem natural – geralmente o inglês – e que tornam a actividade 
de programação bastante mais fácil, rápida, controlável e independente do processador. As linguagens de programação de “alto 
nível” – que se aproximam bastante mais da nossa inteligibilidade – foram criadas para estabelecer como que uma ponte entre as 
linguagens naturais e a linguagem-máquina dos computadores», AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 19. 

210 «Visando atender as peculiaridades de usuários de áreas específicas, surgiram as linguagens de alto nível, tais como o CABOL, 
ALGOL, FORTRAN, PASCAL, as quais facilitam o trabalho do programados e tornam o da mais complexo.», GUIMARÃES ;LAGES, 
Introdução à Ciência da Computação, p. 136. 
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Os programas de computador desenvolvidos em linguagem de alto nível requerem uma 

dupla conversão para serem entendidos pela máquina211. Primeiro será necessário 

converter o programa em linguagem de montagem, processo executado através de 

programas chamados compiladores212, concebidos pelos programadores que 

desenvolveram a linguagem de alto nível e, depois, converter novamente o programa de 

linguagem de montagem em linguagem de máquina, através de programas montadores 

ou interpretadores, concebidos pelo fabricante daquela máquina em concreto.  

Ao programa escrito em linguagem de alto nível ou linguagem de montagem é usual 

designar-se de “programa fonte” ou “código fonte” e ao programa em linguagem de 

máquina chama-se “programa objecto” ou “código objecto”213-214. 

Sendo certo que, seja qual for a linguagem de programação em que o programa esteja 

armazenado na memória do computador (linguagem de alto nível, linguagem de baixo 

nível ou linguagem de máquina), a mesma estará sempre convertida para o sistema de 

numeração binário, que é o único que as unidades de memória são capazes de 

armazenar. 

As linguagens de programação não se confundem com os programas de computador 

(Software)215 na medida em que estas não contêm em si instruções específicas para o 

CPU executar. As linguagens de máquina representam as próprias “tarefas” primárias 

que o CPU é capaz de executar. As linguagens de montagem e linguagens de alto nível 

mais não são que “traduções” da linguagem de máquina para uma linguagem mais 

próxima da linguagem humana. Todo o programa de computador há-de estar escrito 

                                                           
211 Cfr. PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and Design, pp. 11, 12 e 140; e DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, Sistemas 
Operacionais, p. 52. 

212 Cfr. GUIMARÃES ;LAGES, Introdução à Ciência da Computação, p. 136; e PATTERSON ;HENNESSY, Computer Organization and 
Design, p. 11.  

213 Cfr. GUIMARÃES ;LAGES, Introdução à Ciência da Computação, p. 135; AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 20 ; 
DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, Sistemas Operacionais, p. 52. No mesmo sentido, nos autores juristas, cfr. VIEIRA, A protecção dos 
programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 418 a 419. 

214 Traduzindo estes conceitos para a forma como tais programas ou linguagens são representados ao nível do Hardware, diz-nos 
Artur Augusto Azul que «Os ficheiros informáticos podem ser muito diferenciados entre si, mas, para o que nos interessa aqui, 
podemos distinguir dois tipos essenciais: - ficheiros de texto simples – por exemplo em código ASCII (“Americam Standart Code 
for Information Interchange”, que é uma tabela estandartizada de caracteres usados em computador); estes ficheiros são simples 
conjuntos  de caracteres, sem qualquer formato adicional; - ficheiros binários – que são todos os outros tipos de ficheiros. Que nã 
se encontram em texto simples, portanto, contêm essencialmente informação binária (e não em formato de caracteres); estes 
ficheiros podem ainda corresponder a diferentes tipos, como: programas executáveis; ficheiros auxiliares, rotinas ou complementos 
de programas; trabalhos efectuados por programas de aplicação; etc. Ora, acontece que :- um programa em código-fonte está, em 
princípio, escrito e armazenado num ficheiro de texto simples (por exemplo, ASCII); - um programa que já foi convertido para 
código-máquina passa a estar armazenado em formato binário e, normalmente, pronto a ser executado pelo computador, portanto, 
executável», AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 21. 

215 Sobre a distinção técnica e jurídica entre linguagens de programação e programas de computador, cfr. VIEIRA, A protecção dos 
programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 415 a 429. 
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numa linguagem de programação para ser executável, mas não se confunde com ela216, 

assim como um texto literário tem de estar escrito numa língua (português, espanhol, 

inglês) e obedecer às suas regras gramaticais e ortográficas para ser correctamente 

interpretado. Mas o texto em si não se confunde com a língua em que é expresso. 

Mais ténue é a distinção das linguagens de programação com o Formato de Ficheiro 

Electrónico (FFE). Mas ainda assim são coisas distintas.  

A linguagem de máquina representa a semântica e sintaxe a que devem obedecer as 

instruções inseridas num programa, para que o computador seja capaz de compreender e 

executar as tarefas primárias de que tecnicamente é capaz217.  

O FFE representará apenas o meio de representação em que quaisquer dados podem ser 

escritos num sistema de numeração binário. Qualquer programa, independentemente da 

linguagem em que está escrito, terá sempre de ser convertido num FFE passível de ser 

gravado e lido em formato electrónico pelo computador. 

O que significará que a linguagem de programação será a “semântica e a sintaxe” e o 

FFE representará neste caso apenas um “alfabeto” digital.  

Sendo que, no seguimento do que vimos explicando, verificamos que como o 

“hardware” tem de trazer pré-programadas de fábrica as tarefas primárias capaz de 

executar - o firmware -, estas hão-de estar escritas numa linguagem pré-programada 

cuja sintaxe a semântica o CPU conhece – a linguagem máquina – que estará gravada 

na sua memória permanente (ROM) num código em sistema de numeração binário 

também pré-definido pelo fabricante e que, reiteramos, não se confunde com os FFE em 

que são gravados os dados em memória secundária. 

Em conclusão, o programa escrito em linguagem de alto nível ou linguagem de 

montagem designa-se de “programa fonte” ou “código fonte” e poderá ser gravado em 

unidade de memória secundária num “Formato de Ficheiro Electrónico” (FFE) de 

texto, pois estas linguagens usam códigos que se aproximam da linguagem humana e 

que, por isso, são passíveis de serem representados em formato de texto; enquanto o 
                                                           
216 «Um programa, no contexto das linguagens de programação, é um conjunto de “frases” que utilizam os termos e as regras de 
uma determinada linguagem de programação, com vista a concretizar certos objectivos», AZUL, Técnicas e Linguagens de 
Programação, p. 16. 

217 «Uma linguagem de programação (como aliás qualquer linguagem) é composta por: - uma terminologia ou um conjunto de 
termos, palavras e sinais, que assumem determinados significados (semântica); - um conjunto de regras que estipulam o uso 
correcto dos termos, para construir enunciações válidas (sintaxe)», idem, (p. 16). No mesmo sentido, BROOKSHEAR, Computer 
science : an overview, p. 171. 
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programa escrito em linguagem de máquina, designado “programa objecto” ou “código 

objecto”, estará sempre gravado num “Formato de Ficheiro Electrónico” (FFE) que 

seja executável pelo Sistema Operativo218 e que represente as instruções para o 

“hardware” no sistema de numeração binário que lhe é conhecido, representando assim 

um código binário abstracto, virtualmente incognoscível ao ser humano.  

 

Subsecção 2 - Os programas de computador (“Software”) 

 

Todo o sistema informático requer um programa de computador para o seu 

funcionamento219. Numa primeira abordagem técnica, um programa de computador 

consiste na definição que nos era dada pela já revogada Lei da Criminalidade 

Informática (Lei n.º 109/91, de 17 de Agosto) 220, no seu artigo 2.º alínea c), que o 

definia como «um conjunto de instruções capazes, quando inseridas num suporte 

explorável em máquina, de permitir à máquina que tem por funções o tratamento de 

informações indicar, executar ou produzir determinada função, tarefa ou resultado»221.  

No entanto, por um lado, esta definição não é suficiente quer para caracterizar o âmbito 

do seu objecto quando o procuramos tutelar juridicamente, quer para o delimitar face 

aos demais elementos que compõem a estrutura lógica do computador moderno. E, por 

outro, nem todos os programas de computador desempenham funções equivalentes 

dentro do sistema informático, nem se encontram numa relação de igualdade entre eles.  

Os programas relacionam-se não só com a estrutura física do computador, mas também 

com os demais elementos da estrutura lógica e ainda uns com os outros. Razão pela qual 

se fala em “hierarquia de programas de computador”.  

                                                           
218 É o caso dos ficheiros .EXE, que é um FFE genérico utilizado para gravação em memória secundária de aplicações executáveis 
em ambiente Windows. Na verdade, enquanto por norma as linguagens de alto nível são universais, a sua conversão para linguagem 
de máquina dependem do Sistema Operativo, pelo que para um código-fonte, existirão tantos código-objectos quantos os Sistemas 
Operativos para os quais eu queira “traduzir” o programa.  

219 «Não é o caso, por exemplo, das máquinas de calcular de bolso que não têm, em geral, software, e assim todas as operações que 
realizam, mesmo as mais complexas (por exemplo, o calculo de um algoritmo), foram integralmente implementadas através de 
circuitos electrónicos. Pelo contrário, um computador é capaz de compreender um programa escrito numa certa linguagem, e de 
executar o seu conjunto de instruções, as quais realizam operações elementares. Esta capacidade de compreender programas 
permite não só a resolução de cálculos muito complexos, mas também o diálogo com os utilizadores do computador», COELHO, 
Computador e Informação, p. 139. 

220 Como salienta VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 17 (em nota de rodapé). 

221 Encontramos definições similares na generalidade de autores e dicionários técnicos da área, a título de exemplo, 
DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (p. 452), define programa de computador 
como o «conjunto de instruções a executar por um computador».  
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Comecemos por aprofundar este conceito de programa de computador numa perspectiva 

mais técnica. 

 

Subsecção 2.1 - O conceito técnico de programa de computador 

 

Numa definição técnica, o programa de computador «consiste numa sequência de 

instruções (comandos) formuladas numa notação que o computador compreenda. Tais 

instruções especificam de modo rigoroso (sem ambiguidade e imprecisão) as acções 

pretendidas, e de certo modo são a representação escrita dos algoritmos»222-223 . 

O que significa que a plena compreensão do seu conceito técnico leva-nos à análise do 

conceito de algoritmo224, por muitos considerado o conceito mais importante da ciência 

da computação225 e, logo, parte integrante e usual da definição técnica de 

computador226.   

 

 

 

 

                                                           
222 COELHO, Computador e Informação, p. 47 

223 O mesmo autor explora o conceito referindo que «um programa completo no paradigma imperativo é um conjunto de 
declarações seguido de um conjunto de comandos (Sernadas et ai., 1982). Cada programa descreve uma sequência de 
transformações do estado do conjunto das suas variáveis. E, por isso, fala-se que um programa é o conjunto dos caminhos de 
computação, ou ainda um feixe de trajectórias previsíveis que o computador pode percorrer. A execução de um programa leva o 
computador a realizar um conjunto de acções sobre um conjunto de dados.», idem, (p. 39). 

224 Numa primeira aproximação ao conceito socorremo-nos desse curioso fenómeno de divulgação da informação, bem 
representativo das vantagens e riscos da Sociedade da Informação, a Wikipédia, mas que no caso nos parece trazer uma explicação 
bem conseguida: «Um algoritmo é uma sequência não ambígua de instruções que é executada até que determinada condição se 
verifique. Mais especificamente, em matemática, constitui o conjunto de processos (e símbolos que os representam) para efectuar 
um cálculo. O conceito de algoritmo é frequentemente ilustrado pelo exemplo de uma receita, embora muitos algoritmos sejam 
mais complexos. Eles podem repetir passos (fazer iterações) ou necessitar de decisões (tais como comparações ou lógica) até que a 
tarefa seja completada. Um algoritmo correctamente executado não irá resolver um problema se estiver implementado 
incorrectamente ou se não for apropriado ao problema. Um algoritmo não representa, necessariamente, um programa de 
computador, e sim os passos necessários para realizar uma tarefa. Sua implementação pode ser feita por um computador, por outro 
tipo de autómato ou mesmo por um ser humano. Diferentes algoritmos podem realizar a mesma tarefa usando um conjunto 
diferenciado de instruções em mais ou menos tempo, espaço ou esforço do que outros. Tal diferença pode ser reflexo da 
complexidade computacional aplicada, que depende de estruturas de dados adequadas ao algoritmo. Por exemplo, um algoritmo 
para se vestir pode especificar que você vista primeiro as meias e os sapatos antes de vestir a calça.» Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/, Março de 2007 

225 Nesse sentido, cfr.: BROOKSHEAR, Computer science : an overview, p. 2; e HAREL ;FELDMAN, Algorithmics: the spirit of 
computing, p. 5. 

226 Numa outra definição técnica: «Os computadores são máquinas electrónico-digitais que simplesmente executam algoritmos 
tendo em conta os dados de entrada a serem processados», VASCONCELOS ;CARVALHO, Algoritmia e Estruturas de Dados - 
Programação nas linguagens C e JAVA, p. 23. 
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SubSecção 2.2 - O Algoritmo 

 

Numa definição matemática, o algoritmo é «uma sucessão finita de passos (destinadas 

a servir de instruções), cada um dos quais definido e executável, que opera sobre os 

dados, produzindo resultados»227-228. 

Desta definição os autores citados em nota retiram seis características essenciais do 

algoritmo229: (1) ser “finito”, isto é, ter um número limitado ou definido de instruções; 

(2) ser “preciso”, ou seja, não dar azo a interpretações ambíguas; (3) ser “geral e 

abstracto”, o que significa que deve ser capaz de resolver todos os problemas suscitados 

por uma determinada questão ou classe de questões; (4) ser “exequível”, no sentido de 

que a execução de todas as suas instruções até à obtenção de um resultado deve ser 

possível; (5) ser “claro e exacto”, no sentido de exigir a formulação do problema com 

uma determinação exacta do objectivo a ser alcançado e com a distinção clara entre os 

dados variáveis e constantes a serem levados em consideração; (6) e, nessa medida, 

consistir num “método de resolução” que, operando sobre estes dados com relações 

lógicas e / ou de cálculo, permite obter o resultado desejado230. 

O conceito de algoritmo não é exclusivo da ciência matemática, admitindo-se a 

existência de algoritmos matemáticos e não-matemáticos231. Isto porque a estipulação 

de instruções precisas com vista à resolução de um determinado problema não é uma 

característica exclusiva da matemática mas de todo o pensamento racional Humano. 

É, por isso, possível conceber uma noção geral de algoritmo, transversal a todas as 

ciências, como «o conjunto, sequencial, de todas as regras precisas, inequívocas, 

analíticas, gerais e abstractas, feitas “ex ante”, cuja aplicação estrita e literal, por 

                                                           
227 BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, Informatica per il giurista: dal bit a internet, p. 207 (Tradução da nossa responsabilidade). 

228 Outra definição similar usual é «Um algoritmo é um conjunto ordenado e não ambíguo de passos executáveis que define um 
processo completo e definitivo.» (tradução nossa), BROOKSHEAR, Computer science : an overview, p. 169. 

229  BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, Informatica per il giurista: dal bit a internet, pp. 207 e 208. 

230 As mesmas características essenciais do algoritmo, embora com terminologia não coincidente, são salientadas em VASCONCELOS 
;CARVALHO, Algoritmia e Estruturas de Dados - Programação nas linguagens C e JAVA, pp. 24 a 26. 

231 BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, Informatica per il giurista: dal bit a internet, p. 208. No mesmo sentido refere Micheli Laselli que «Si 
possono tradurre in algoritmo tanto operazioni matematiche quanto qualsiasi attività dell’uomo, l’algoritmo há, al pari della 
logica, un valore universale che può assurgere a punto d’incontro tra due culture, fino ad ora erroneamente considerate distinte e 
quasi opposte: l’umanistica e la scientifica» [LASELLI, Compendio di informatica Giuridica, p. 27]. 
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qualquer pessoa, coloca-o infalivelmente capaz de alcançar o resultado correcto»232-
233. 

Na área das ciências da computação, José Braga de Vasconcelos e João Vidal de 

Carvalho definem algoritmo como «um procedimento que pode ser implementado e 

executado por um programa de computador»234. Nesse sentido, a algoritmia235 é a 

disciplina nuclear das ciências da computação e, em particular, do desenvolvimento de 

programas de computador236-237. Na mesma linha de raciocínio, os citados autores 

definem os computadores como sendo «máquinas electrónico-digitais que simplesmente 

executam algoritmos tendo em conta os dados de entrada a serem processados»238. 

No âmbito da ciência da computação, o objectivo do algoritmo será a resolução de um 

determinado problema através da sua implementação num programa de computador. 

Para isso, o algoritmo computacional é composto de cinco elementos essenciais239: (1) 

as “estruturas de dados”240 – que representam a forma como os dados são organizados, 

assim com a relação entre os diferentes tipos de dados, dentro do próprio algoritmo; (2) 

as “instruções de manipulação de dados” – que permitem manipular os dados e alterar o 

seu estado e que em conjunto com as estruturas de dados definem o corpo de um 

algoritmo; (3) as “estruturas condicionais” – que permitem a tomada de decisões através 

                                                           
232 BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, Informatica per il giurista: dal bit a internet, p. 208 (Tradução da nossa responsabilidade). Com 
definições similares, cfr. BROOKSHEAR, Computer science : an overview, p. 2. 

233 Numa linguagem mais corrente David Harel e Yishai Feldman sumarizam a questão referindo que «Para resumir, um problema 
algorítmico consiste em: 1. a caracterização de uma colecção legal, possivelmente infinita, de conjuntos de entradas possíveis; e 2. 
uma especificação dos resultados desejados, em função das entradas. (…) Este algoritmo, quando executado para qualquer 
conjunto de entrada legal, resolve o problema, produzindo a saída desejada.» (tradução nossa), HAREL ;FELDMAN, Algorithmics: 
the spirit of computing, p. 16. 

234 VASCONCELOS ;CARVALHO, Algoritmia e Estruturas de Dados - Programação nas linguagens C e JAVA, p. 20 

235 «A algoritmia é uma ciência da computação que estuda e investiga a sintaxe e a semântica de expressões e instruções simbólicas 
que em conjunto com estruturas de dados que representam entidades do mundo real, permitem a resolução de problemas 
associados a diferentes domínios do nosso conhecimento. A base da algoritmia assenta na lógica matemática e na álgebra linear. 
Esta ciência estuda o algoritmo como um processo discreto (sequência de acções indivisíveis) e determinístico (para cada passo da 
sequência e para cada conjunto válido de dados, corresponde uma e uma só acção) que termina quaisquer que sejam os dados 
iniciais (pertencentes a conjuntos predefinidos)», idem, (p. 21). 

236 Conforme afirma o mesmo autor «Um programa de computador não existe sem um algoritmo associado», idem, (p. 21). 

237 Na realidade, conforme verificamos supra quando analisamos a estrutura física do computador e como salientam David Harel e 
Yishai Feldman [HAREL ;FELDMAN, Algorithmics: the spirit of computing, pp. 3 e 4], numa perspectiva fáctica os computadores, 
por muito complexos e potentes que sejam, são máquinas capazes de realizar apenas operações muitos simples que se resumem a 
alterar o estado de “interruptores” sejam eles mecânicos, electrónicos, magnéticos ou ópticos. O que realmente transforma essas 
operações na capacidade de processamento de dados que hoje reconhecemos aos computadores é o extraordinário desenvolvimento 
da algoritmia computacional capaz de reduzir as mais complexas tarefas, em instruções vocacionadas à resolução de problemas, e 
susceptíveis de serem representadas num simples sistema de representação binário. 

238 VASCONCELOS ;CARVALHO, Algoritmia e Estruturas de Dados - Programação nas linguagens C e JAVA, p. 23 

239 Idem, (pp. 32 a 34). 

240 É usual no âmbito da informática jurídica a apreciação das estruturas de dados ou estruturas de informações (“data strutures”) 
como «um elemento básico componente dos programas de computador» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo 
Direito de Autor, p. 59]. Entendemos no entanto seguir os autores das ciências de computação que incluem estas estrutura de dados 
como componentes dum conceito alargado de “algoritmo computacional”, motivo pelo qual não nos analisaremos as estuturas de 
dados enquanto elementos isolado no âmbito das TIC.   
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da definição de condições lógicas, que resultam num de dois valores possíveis 

(verdadeiro ou falso), em face do qual permitem ao algoritmo tomar decisões com vista 

à execução (ou não execução) de determinadas instruções; (4) as “estruturas de 

controlo” - que permitem a repetição controlada de determinadas instruções, ou seja, as 

estruturas de controlo através da declaração de ciclos interactivos permitem uma 

repetição contínua de grupos de instruções (um algoritmo sem estruturas de controlo 

teria como consequência uma lista linear de instruções que seriam executadas 

sequencialmente); (5) e os “módulos” – que constituem grupos independentes e 

coerentes de instruções, normalmente associados a uma determinada funcionalidade (ou 

tarefa lógica) do sistema de software.  

Esta estruturação do algoritmo computacional permite maximizar a capacidade de 

processamento do computador, garantindo que aos “inputs” (dados) admitidos pelo 

algoritmo, corresponderão sempre “outputs” (dados) correctos, utilizando a mínima 

capacidade de memória, de processamento e de tempo.  

A questão que se coloca é a de saber se o programa de computador é um algoritmo 

computacional, ou seja, se são sinónimos?241 

As definições dadas de programa de computador e algoritmo coincidem na medida em 

que são apresentadas em função daquilo que estes fazem, daquilo que têm por fim fazer 

e de como o fazem. No entanto, enquanto coisa incorpórea242, ou seja, enquanto criação 

intelectual humana o programa de computador e o algoritmo não são equivalentes. 

O algoritmo, enquanto sequência de passos a ser seguida, tem de ser representado por 

alguma forma de linguagem, seja ela matemática, verbal ou qualquer outra243. E, como 

vimos supra, a exequibilidade de um programa de computador requer que o mesmo seja 

escrito numa linguagem de programação (seja directamente em linguagem de máquina 

ou numa linguagem de montagem ou de alto nível) que o computador seja capaz de ler, 

interpretar e processar. Daqui decorre, antes de mais, que após a concepção do 

algoritmo necessário à resolução de determinado problema, a sua conversão num 

                                                           
241 Sobre a distinção técnica e jurídica entre algoritmos e programas de computador, cfr. Idem, (pp. 402 a 412).. 

242 Fiquemos agora apenas com uma noção genérica dada por Heinrich Ewald Hörster que define as coisas incorpóreas como «as 
que não podem ser captadas pelos sentidos, mas sim pela representação intelectual e pela imaginação» por contraposição com as 
coisas corpóreas que são «aquelas que podem ser apreendidas, entendidas ou captadas pelos sentidos» [HEINRICH EWALD 

HÖERSTER, A Parte Geral do Código Civil Português, Almedina, 1992, p. 183]. 

243 BROOKSHEAR, Computer science : an overview, p. 171. 
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programa de computador requer que o algoritmo (com todas os seus componentes) seja 

reescrito numa linguagem de programação adequada244.  

O facto do programa de computador ter sempre de ser expresso numa linguagem de 

programação será o primeiro elemento de distinção deste face ao conceito de algoritmo. 

Ora, como vimos na secção anterior quando falamos de linguagens de programação, 

assim como um mesmo problema pode ser solucionado através de algoritmos distintos, 

também um mesmo texto pode ser escrito em diferentes línguas e, mesmo dentro da 

mesma língua, com diferentes opções de estilo, de sintaxe e de gramática. Donde se 

concluirá que um mesmo algoritmo pode ser escrito em distintas linguagens de 

programação e com diferentes soluções/opções de sintaxe e gramática dentro de cada 

uma dessas linguagens245.  

É certo que um programa de computador constitui uma representação em linguagem de 

programação de um algoritmo246 (ou mais do que um). Mas os dois não se identificam 

porquanto este não será a única representação possível desse algoritmo e, portanto, dois 

programas distintos podem constituir apenas formas diversas de representar em 

linguagem de programação um mesmo algoritmo.  

Donde concluiremos que o algoritmo é a concepção ideal, teórica, abstracta, da 

resolução do problema e o programa de computador uma concretização prática, 

representação, dessa solução247.  

 

                                                           
244 PATT ;SANJAY J, Introdution to Computing Systems - from Bits & Gates to C & Beyond, p. 10 

245 Nesse sentido refere J. Glenn Borokshear: «Um único algoritmo pode ser representada de várias formas.» (tradução nossa), 
[BROOKSHEAR, Computer science : an overview, p. 170]. No mesmo sentido, entre os autores juristas, José Alberto Vieira afirma 
que «um mesmo algoritmo pode ser a base para a construção de vários programas todos eles com uma expressão diferente, sem 
que deixe de ser possível diferenciar o algoritmo da descrição das instruções que dele é feita (programa).» [VIEIRA, A protecção 
dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 410]. 

246 «Um programa é uma representação de um algoritmo. Na verdade, cientistas da computação usam o termo programa para se 
referir a uma representação formal de um algoritmo para aplicações informáticas. No capítulo 3 definimos um processo como a 
actividade de executar um programa. Note-se, no entanto, que para executar um programa é executar o algoritmo representado 
pelo programa, portanto, um processo pode ser definido como equivalente a actividade de execução de um algoritmo. Nós 
concluímos que os processos, algoritmos e programas são distintos, mas relacionados, entidades.» (tradução nossa), 
[BROOKSHEAR, Computer science : an overview, p. 170].  

247 Nesse sentido explica J. Glenn Borokshear enfatizando «a distinção entre um algoritmo e sua representação - uma distinção que 
é análoga à que existe entre uma história e um livro. A história é abstracta ou conceitual, por natureza, um livro é uma 
representação física de uma história. Se um livro for traduzido para outra língua ou republicado em um formato diferente, é apenas 
a representação da história que as mudanças - a história em si continua o mesmo. Da mesma forma, um algoritmo é abstracto e 
distinto de sua representação.» (tradução nossa), idem, (p. 170). No mesmo sentido, entre os autores juristas, também José Alberto 
Vieira, concluí que «uma vez que o nível de abstracção do algoritmo e do programa não é o mesmo – o programa descreve o 
algoritmo, podendo haver várias descrições do mesmo algoritmo – não se pode confundir algoritmo e programa com se fossem a 
mesma realidade, nem tão-pouco sugerir que pode haver ideias que estão na base do algoritmo do programa. O Algoritmo é a 
própria ideia, o programa é a expressão» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 410 a 
411]. 
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Subsecção 2.3 – Programas de Computador e FFE 

 

Face às definições que supra deixamos de “programa de computador” e “formato de 

ficheiros electrónico” (FFE) a distinção entre os dois revela-se mais simples do que à 

partida poderia pensar-se. Se o “programa de computador” se reconduz a um conjunto 

de instruções que visam a realização pelo CPU de determinadas tarefas com vista à 

solução de um problema, o FFE constutui a uma estrutura abstracta que permite a 

representação de determinado dado num sistema de numeração binário (seja qual for a 

sua natureza). 

Se um é constituído por instruções e, portanto, um elemento da estrutura lógica do 

computador que impõe uma determinada acção ao CPU. o outro apresenta-se como um 

conceito estático que permite a representação de dados de uma determinada natureza 

(sejam elas instruções para o CPU, texto, imagens, sons ou multimédia) em um sistema 

de numeração binário, passível de ser gravado e lido nos suportes electrónicos que 

constituem as unidades de memória da estrutura física do computador.  

Se um constrói-se como um processo constituído por uma sequência finita de passos 

com vista à realização de uma determinada tarefa. O outro é definido por um conjunto 

de parâmetros não sequenciais que conformam um determinado sistema de 

representação digital de dados. Esta distinção será essêncial na caracterização destas 

criações intelectual enquanto objecto de direitos de Propriedade Intelectual como 

veremos adiante na nossa dissertação. 

É certo que necessitamos sempre de um programa de computador capaz de ler e gravar 

dados nesse específico FFE, mas isto apenas porque nos modernos sistemas 

informáticos, tal como os vimos explorando, o CPU necessita do programa de 

computador para saber como processar os dados e para que fim. É o programa de 

computador que contém as instruções que determinam a leitura dos dados, o seu 

processamento e a posterior gravação do resultado desse processamento. O FFE será 

nesta relação apenas a codificação que permite ao programa de computador atribuir um 

concreto significado intelectualmente apreensível aos códigos binários fisicamente 
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gravados em memória secundária e sobre esse significado operar as tarefas a que se 

destina.  

Atento às diferenças salientadas podemos concluir que o FFE não se confunde com o 

programa de computador, ainda que concebidos num processo criativo conjunto, 

constituindo sempre criações intelectuais autónomas. 

 

Subsecção 2.4 - A hierarquia de programas de computador 

 

Hierarquicamente, os programas de computador dividem-se em três patamares, tomando 

por ponto de partida aqueles que estão em directa comunicação com os dispositivos 

físicos que compõem o hardware e ponto de chegada aqueles que interagem com o 

utilizador. São eles o: «software básico, software de apoio e software de aplicações»248. 

O software básico compreende essencialmente o «conjunto de programas desenhados 

e escritos pelo fabricante, e destinados a facilitar a exploração com computador»249, e 

neles se incluem o sistema operativo, os compiladores, montadores, os interpretadores e 

os utilitários (p. e. editores de ficheiros e de textos, programas de transferência de 

ficheiros, etc.). No software de apoio incluem-se os sistemas de gestão de bases de 

dados (SGBD), os monitores de teleprocessamento, as bibliotecas de programas 

específicos, e os optimizadores. No software de aplicações, incluem-se os programas 

específicos para o utilizador com fins científicos, comerciais, lúdicos ou gerais250. 

No primeiro patamar desta hierarquia assume particular importância o sistema 

operativo251 cuja função se pode resumir a dois fins252: (1) transformar um complexo 

sistema de dispositivos electrónicos, composto por circuitos electrónicos, unidades de 

memória e periféricos de entrada e saída de dados, numa máquina intuitiva e simples de 

                                                           
248 COELHO, Computador e Informação, p. 139. 

249 Idem, (p. 142). 

250 Idem, (p. 139). 

251 O sistema operativo constitui o elemento central da Estrutura Lógica do Computador e, ao mesmo tempo, elemento de 
interligação entre esta e a estrutura física do computador. Nas palavras de Ida M. Flynn e Ann McIver MacHoes «Entender o 
sistema operativo é entender o funcionamento do sistema de computacional inteiro, porque é o sistema operativo que gere todos e 
cada elemento de hardware e software.» (tradução nossa) IDA M. FLYNN; ANN MCLVER MCHOES, Understanding Operating 
Systems, SECOND EDITION ed., PWS PUBLISHING COMPANY 1996, p. 3. 

252 Cfr. MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, p. 21; e COELHO, Computador e Informação, pp. 142 e 143.  
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operar pelo utilizador comum; (2) obter o máximo rendimento da múltipla capacidade 

de processamento do “hardware” moderno, sem sobrecarregar o utilizador do 

computador com a iniciativa dessas tarefas, funcionando como um circuito 

subconsciente da máquina (tal como o nosso cérebro processa automaticamente as 

ordens necessárias para cada um dos músculos quando pensamos em “andar”, 

“mastigar” ou “falar”)253. Neste patamar podemos incluir igualmente aquilo que alguns 

autores denominam de “microcódigo”254 e que são programas desenhados para se 

incorporarem no “hardware” com o fim de executarem tarefas primarias a estes 

destinadas, por vezes constituindo mesmo um componente “virtual” que substitui 

tarefas usualmente desempenhadas por dispositivos físicos, embora estes estejam 

gravados no próprio CPU. 

Todos os demais programas de apoio e de aplicações irão funcionar “por cima” do 

sistema operativo para a realização de tarefas mais próximas daquilo que o utilizador 

pretende executar, constituindo assim as camadas da estrutura lógica mais próximas do 

utilizador. 

No segundo patamar, encontramos os programas de apoio. Estes destinam-se a gerir os 

recursos do sistema informático procurando maximizar as capacidades de 

armazenamento e processamento do mesmo. Neste grupo incluem-se os Sistemas de 

Gestão de Bases de Dados (SGBD), as bibliotecas de programas específicos, e os 

optimizadores. Estes programas servem de intermediários entre os programas 

aplicativos que estão em contacto directo com o utilizador (humano) e as 

funcionalidades quer do sistema operativo quer dos dispositivos físicos. 

No terceiro e último patamar encontramos os programas utilitários que visam 

essencialmente a interacção com o utilizador. Nestes a prioridade é o interface com o 

utilizador, sendo as suas funções mais próximas das tarefas que este quer executar 

através do computador (desenho, texto, cálculo, etc…), enquanto as tarefas primárias e 

de gestão dos sistemas informáticos são geridas por detrás destes pelos programas de 

base e de apoio.  

                                                           
253 «O sistema operativo pode, pois, ser considerado como um camada de software que virtualiza o hardware de base, 
transformando-o numa outra máquina com primitivas próprias, normalmente muito mais próximas das acções que o utilizador 
vulgar pretende ver executadas.», MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, p. 22. 

254 Cfr. PATT ;SANJAY J, Introdution to Computing Systems - from Bits & Gates to C & Beyond, p. 12; e VIEIRA, A protecção dos 
programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 19 a 21 
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Concluindo, podemos dizer que os programas de base e de apoio se preocupam com as 

funções primárias do hardware, e os programas de aplicações com as tarefas finais 

pretendidas pelo utilizador.  

Esta hierarquia de programas assenta sobre a estrutura física do computador, 

microcódigos e firmware fornecido pelo fabricante, completando uma pirâmide de 

sucessiva abstracção do funcionamento do computador que vai do nível máquina ao 

utilizador por um conjunto de patamares que podemos representar pela tabela que 

deixamos abaixo (cfr. infra tabela n.º 8).  

 

 

Tabela 8 – Hierarquias de níveis de abstracção nas TIC255 

 

Subsecção 3 - Sistema Operativo 

 

De entre a hierarquia de programas referidos interessa-nos em particular o sistema 

operativo para a caracterização do nosso objecto de estudo. 

Face às duas funções que supra atribuímos ao Sistema Operativo, embora ele seja um 

programa de computador parte integrante da estrutura lógica do sistema informático, ele 

                                                           
255 MARQUES;FERREIRA;RIBEIRO;VEIGA ;RODRIGUES, Sistemas Operativos, p. 43 
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pode ser visto como um gestor dos recursos físicos e lógicos, com o fim de optimizar o 

desempenho das aplicações através da utilização eficiente de todos os recursos físicos.  

De entre estes, a função que interessa ao nosso estudo é a gestão do armazenamento de 

dados de forma persistente em dispositivos de armazenamento secundário (disco duro). 

Esta função compete ao “Sistema de Gestão de Ficheiros” ou “Sistema de Ficheiros”, e 

baseia-se no conceito de ficheiro electrónico.  

Como veremos melhor adiante, um “ficheiro” é uma abstracção do sistema operativo 

para representar uma sequência de bytes com tamanho variável, sendo o “sistema de 

ficheiros” o elemento da estrutura lógica com base no qual o sistema operativo organiza 

os dados na memória secundária do computador (unidade de memória física) e os 

disponibiliza às aplicações e utilizador final na estrutura lógica do computador. 

Trata-se de uma abstracção dos sistemas operativos modernos porque, embora os 

sistemas de ficheiros se tenham generalizado, existiram sistemas operativos que não 

organizavam a informação através deste sistema e que, portanto, não concebiam o 

conceito abstracto de ficheiro. Acresce ainda que, para o sistema operativo, o ficheiro 

electrónico é uma mera sequência abstracta de bytes que constituem para ele uma 

unidade lógica que é independente do seu conteúdo cognoscível (texto, imagem, som, 

programa, etc.). 

Analisaremos estes dois conceitos – “sistema de ficheiros” e “ficheiro electrónicos” – 

nas subsecções seguintes. 

 

Subsecção 4 - Sistemas de ficheiros 

 

Vimos que o sistema de ficheiros é um dos componentes do sistema operativo256. Nessa 

medida a sua estrutura e funcionamento depende das opções desse mesmo sistema 

operativo. 

                                                           
256 «O sistema de ficheiros é uma componente fundamental do sistema operativo, pois a informação nele guardada é muito valiosa. 
Um ficheiro é uma colecção de dados persistentes, normalmente relacionados. Podemos dividi-lo em três componentes: nome, que 
o identifica perante o utilizador, descritor de ficheiro, que o descreve no sistema operativo, e a informação propriamente dita. Os 
nomes dos ficheiros são catalogados em directórios. Um sistema de ficheiros é um conjunto de ficheiros, directórios e estruturas de 
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Um sistema de ficheiro representa o conjunto de ficheiros, directórios e estruturas de 

dados auxiliares, gerido de forma autónoma dos demais programas pelo sistema 

operativo com o fim de optimizar o acesso e armazenamento de dados em memória 

secundária257. O sistema de ficheiros integra-se na estrutura lógica do computador como 

algo independente, quer dos demais programas que acedem a esses ficheiros, quer da 

própria unidade de memória física do computador. É neste sistema de ficheiros que se 

cria e condiciona a noção abstracta de “ficheiro electrónico”. 

Assim, «os sistemas de ficheiros são usualmente constituídos por: um conjunto de 

estruturas armazenadas em memória secundária; um conjunto de métodos - os 

chamados sistemas - que sabem aceder e gerir a informação; e um conjunto de 

estruturas em memória primária que permitem optimizar o acesso à informação em 

memória secundária»258. Neste conjunto de estruturas o sistema de ficheiro regista a 

localização física dos blocos de dados dos ficheiros, assim como o seu nome, tamanho, 

data de criação e alteração, etc… de modo a permitir um acesso rápido e eficaz aos 

dados armazenados em memória secundária por todas as demais aplicações do sistema 

informático259. A esta parte é usual designar como o descritor260 do ficheiro e ele 

contém toda a informação relativa ao ficheiro, excepto o seu nome e dados 

propriamente ditos, e serve para representar o ficheiro perante a estrutura lógica do 

computador, na medida em que os dados que compõem o ficheiro mais não são, dentro 

                                                                                                                                                                          
dados auxiliares, autónomos do ponto de vista de administração e suporte físico.», MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas 
Operativos, p. 187. 

257 «O sistema de gestão de ficheiros do sistema operativo é responsável pela organização e acesso ao sistema de ficheiros.», idem, 
(p. 187). 

258 MARQUES;FERREIRA;RIBEIRO;VEIGA ;RODRIGUES, Sistemas Operativos, p. 373. 

259 «Para além do nome, um ficheiro possuí ainda outro tipo de informação que facilita a sua localização e gestão tal como a sua 
dimensão, datas de criação, modificação e acesso, direitos de acesso, e localização em memória secundária. O conjunto destes 
dados é usualmente designado por meta-informação. Por razões de simplicidade e facilidade de gestão, a meta-informação é 
guardada no mesmo sistema de memória secundária que a informação que descreve. A solução mais simples para manter a meta-
informação seria uma tabela mantida na memória secundária, na realidade, esta é uma estrutura um pouco mais complexa que se 
designa por directório. (…) Para além da informação e da meta-informação de um ficheiro, um sistema de ficheiros contém ainda 
informação relativa a espaço de memória secundária que está a administrar, por exemplo, dimensão da área, espaço ocupado por 
ficheiros e espaço não ocupado, etc. Um sistema de ficheiros é, assim, um conjunto de ficheiros, directórios, e estruturas de dados 
auxiliares, autónomo em termos de administração e suporte físico. Em geral, um sistema de ficheiros reside num único dispositivo 
de memória secundária, vulgarmente um disco, e por sua vez um dispositivo de memória secundária pode conter mais de um 
sistema de ficheiros. Existem sistemas operativos que permitem que um sistema de ficheiros se estenda por mais que um dispositivo. 
Chamaremos de sistema de gestão de ficheiros, ou apenas sistema de ficheiros, ao módulo do sistema operativo responsável pelo 
acesso e organização dos ficheiros. O termo "sistema de ficheiros" é pois utilizado com i duplo sentido: para denominar um 
conjunto autónomo de ficheiros em disco e para identificar o módulo do sistema operativo encarregue de gerir os ficheiros.» [idem, 
(p. 374).]. 

260 Nesse sentido, cfr. MCHOES, Understanding Operating Systems, pp. 179 e 180; e MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas 
Operativos, p. 180 Sobre a forma como os descritores ajudam na gestão da memória do computador e nos tempos de acesso e 
processamento cfr. DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, Sistemas Operacionais, p. 385. 
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da estrutura física, que um conjunto de blocos261 de zeros e uns gravados no dispositivo 

de memória secundária262. 

Os ficheiros, os directórios e até as unidades de disco identificadas no sistema de 

ficheiros representam assim uma estrutura lógica de dados que têm uma 

correspondência directa nos dados armazenados em sistema numeração binário nos 

dispositivos físicos de armazenamento do computador263 e servem para facilitar o 

acesso e gestão dos ficheiros quer por utilizadores quer pelos próprios programas de 

aplicações. 

Outra funcionalidade dos sistemas de ficheiros será optimizar os acessos à memória 

secundária, diminuindo o número de acesso, diminuindo o tempo de acesso ou 

maximizando os acessos264. Uma das formas de o fazer, evitando constantes renovações 

da leitura de dados em memória secundária, é guardando temporariamente os últimos 

dados lidos na memória primária, permitindo o seu acesso mais rápido pelo CPU e 

regravando-os periodicamente em memória secundária para evitar a sua perda. Esta é 

aliás uma das razões da existência de uma hierarquia de dispositivos de memória com 

diferentes características. Para as unidades de memória secundária265 usam-se 

usualmente dispositivos com tecnologias que permitem grande capacidade de dados 

mas que impõem velocidades de acesso aos dados mais lentas e para as memórias 

primárias dispositivos com menos capacidade mas muito mais rápidos, facilitando o 

processamento dos dados. 

                                                           
261 «A gestão de blocos de disco é feita em múltiplos da dimensão dos sectores físicos de disco, chamados blocos. Em memória 
paginada, um bloco tem a dimensão das páginas de memória física. A unidade de alocação de blocos é o segmento (extent), 
paginas de memória física. A unidade de alocação de blocos é o segmento (extent), este método pode gerar uma grande 
fragmentação, segmentos parcialmente ocupados podem ser utilizados para outros ficheiros. O descritor contém os endereços em 
disco dos diversos segmentos que constituem o ficheiro.», MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, pp. 189 e 190 

262 Naturalmente que, sendo o Sistema de Gestão de Ficheiros um opção do Sistema Operativo, embora este seja a forma mais usual 
de organização dos ficheiros em memória secundária podem existir Sistema Operativos que os organizem de forma distinta. 

263 «Um dispositivo físico, como um disco magnético, pode ser dividido em dispositivos lógicos. Do ponto de vista da gestão de 
ficheiros trata-se de dispositivos diferentes, a conversão é feita pejo gestor de periférico somando o número de bloco com o bloco 
de início da partição. Um directório é uma tabela que associa nomes a descritores de ficheiros. Um ficheiro é descrito internamente 
pelo seu descritor. Este armazena o tipo do ficheiro, as datas de criação e acesso, a sua dimensão e o conjunto de blocos em disco 
que compõem o ficheiro», MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, p. 189  

264 «O principal objectivo dos sistemas de ficheiros é simplificar a organização, o acesso, a partilha e a gestão de grandes volumes 
de informação de forma eficiente. Frequentemente o sistema de ficheiros é confundido com os dispositivos de memória de massa 
(vulgarmente chamados discos). De facto, os sistemas de ficheiros são utilizados fundamentalmente para gerir e organizar 
informação guardada em dispositivos deste tipo.» [MARQUES;FERREIRA;RIBEIRO;VEIGA ;RODRIGUES, Sistemas Operativos, p. 
373]. Sobre a forma como os sistemas de gestão de ficheiros conseguem optimizar o acesso aos dados em memória secundária, cfr.: 
MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, pp. 190 

265 «Os dispositivos de memória secundária mais importantes são os discos magnéticos, disquetes, discos ópticos, magneto-ópticos 
e bandas magnéticas. O sistema de ficheiros reside normalmente sobre os discos magnéticos, os outros tipos de dispositivos são 
utilizados, sobretudo, para operações auxiliares, tais como salvaguarda (backup)», MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas 
Operativos, p. 190 
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O sistema de ficheiros representa uma forma de organização lógica da informação 

dentro do computador, na sua relação entre estrutura lógica e física, à qual a noção de 

Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) é alheia, constituindo duas realidades distintas, 

para aquilo que interessa ao nosso estudo. Isto porque, reiteramos, para o Sistema 

Operativo um ficheiro electrónico é apenas uma sequência finita de bytes relacionados 

entre si, mas cujo conteúdo ou formato (significado ou codificação interna) é irrelevante 

para o funcionamento do sistema de ficheiros. 

 

Subsecção 5 - O conceito de “ficheiro electrónico” (“file”) 

 

Já o dissemos no início deste trabalho que o “ficheiro electrónico” representa o 

elemento básico da estrutura lógica do computador e de todas as tecnologias associadas 

às TIC266. 

Numa definição dada por um dicionário de informática diz-se ficheiro electrónico267 a 

«um conjunto de informações geralmente conservado em forma magnética (discos, 

disquetes ou outros) sob a forma de dados informáticos. Estes dados podem ou não ser 

interpretados directamente pela máquina. Um ficheiro pode ser um documento de texto, 

de gráficos, imagens ou sons. Mediante a sua extensão poderemos, normalmente, 

identificar o seu conteúdo ou tipo.»268.  

O conceito é mais complexo do que aparenta. Desde logo, porque esta definição refere-

se ao ficheiro electrónico na perspectiva da sua relação com o conteúdo armazenado e 

não na sua relação com a estrutura lógica do computador.  

Como dissemos na subsecção anterior, o ficheiro electrónico269 é uma abstracção 

concebida pelo Sistema Operativo composta por uma sequência finita de bytes de 

                                                           
266 Nesse sentido, cfr. LANIER, Você não é um Gadget - Um Manifesto, pp. 28 e 29. 

267 A utilização expressão “ficheiro” deriva directamente da palavra inglesa “File” que é traduzida por alguns autores para português 
por “arquivo” [p. e. em: DEITEL;DEITEL ;CHOFFNES, Sistemas Operacionais, pp. 380 e ss]. Nós usaremos nesta dissertação sempre a 
expressão “ficheiro” para este fim. 

268 MATOS, Dicionário de Informática e Novas Tecnologias, (p. 151). 

269 «Um ficheiro é uma colecção de dados persistentes, geralmente relacionados, identificados por um nome. Um ficheiro em 
memória secundária é o correspondente electrónico dos ficheiros usados nos escritórios, onde a informação relacionada é 
colocada numa pasta e etiquetada com um nome.» [MARQUES;FERREIRA;RIBEIRO;VEIGA ;RODRIGUES, Sistemas Operativos, p. 
374]. 
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tamanho variável, localizada num qualquer dispositivo de armazenamento secundário 

do sistema informático e, portanto, independente da natureza dos dados nele 

armazenados. 

Outra característica do conceito de ficheiro electrónico, essencial para o nosso estudo, 

prende-se com o facto de a ciência da computação usualmente se referir a este conceito 

a propósito de dados armazenados a título definitivo e não relativamente aqueles que se 

encontram em memória temporária para processamento270, embora estes últimos 

também se integrem no conceito amplo supra referido271.  

Reiterando o que estudamos a propósito da hierarquia de memórias, os computadores 

requerem vários tipos de memória que, para o raciocínio que aqui nos interessa, 

podemos dividir sucintamente em duas categorias: (1) uma memória primária, onde 

estão gravados permanentemente os dados essenciais ao arranque e funcionamento dos 

dispositivos físicos do computador (ROM) e temporariamente os dados que estão a ser 

utilizados para o processamento imediato do CPU (RAM); e (2) uma memória 

secundária onde são gravados de forma persistente os dados que se pretende guardar 

para futuro.  

Quando abordamos genericamente o funcionamento das TIC, dissemos igualmente que, 

na perspectiva da estrutura física, todos os dados, sejam eles instruções (programas de 

computador) ou dados discretos (texto, imagem, sons, etc.), são armazenados e 

processados dentro do computador através de um sistema de numeração binário; e na 

perspectiva da estrutura lógica, esses dados serão codificados num sistema de 

representação binário (FFE) e organizados nas unidades de memória sob a forma de 

“ficheiros electrónicos”. 

Significa isto que não incluímos no conceito de ficheiro electrónico as instruções 

gravadas permanentemente nos dispositivos físicos do computador (“hardware”) 

inerentes ao seu funcionamento (“firmware”), motivo pelo qual, excluímos o formato 

em que estes possam estar gravados do conceito de FFE.  

                                                           
270 Assim, outros autores definem os ficheiros electrónicos como a «unidade de informação, armazenada fisicamente num suporte 
de memória secundária», AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 162; no mesmo sentido, cfr. MARQUES ;GUEDES, 
Fundamentos de Sistemas Operativos, p. 169. 

271 Nesse sentido, cfr. AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, pp. 162 e ss.  



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 102 - 
 

Outra questão é saber se consideraremos ficheiros electrónicos os dados gravados 

temporariamente na memória primária, durante as operações de processamento da CPU, 

ou apenas os que se destinam a ser gravados de forma persistente em memória 

secundária? 

Numa perspectiva meramente técnica, embora os dados gravados em memória 

temporária sejam estruturalmente semelhantes aos gravados em memória secundária 

(num formato/codificação distinto do presente em memória secundária), 

tradicionalmente a expressão “ficheiro electrónico” é reservada para os dados gravados 

em memória secundária272 enquanto “arquivo” persistente do sistema informático273.  

Os “ficheiros electrónicos” enquanto unidades de informação compõem-se de uma 

estrutura de dados que implicam uma manipulação diferenciada pelas duas estruturas do 

computador274: ao nível da estrutura lógica, o computador necessita de reconhecer os 

FFE a fim de interpretar os dados gravados no ficheiro convertendo-os em dados 

apresentáveis ao utilizador final pelos dispositivos de saída e sobre os mesmos 

processar, alterando-os, apagando-os, copiando-os ou criando novos dados e, 

inversamente, aos dados introduzidos no sistema pelos dispositivos de entrada; ao nível 

da estrutura física, o computador tem de saber em que local da unidade de memória 

secundária o ficheiro electrónico está gravado e como apagar, alterar ou gravar novo 

ficheiro (aqui sempre em sistema de numeração binário).  

Na perspectiva da estrutura física do computador a unidade básica de informação é o 

bit, ao nível da estrutura lógica a unidade básica de informação é o Byte, mas quando 

olhamos para o sistema informático na perspectiva do utilizador, ou do Sistema 

Operativo, a unidade básica de informação passa a ser o ficheiro electrónico, enquanto 

aquela representação abstracta de um determinado conjunto finito de Bytes gerida pelo 

sistema de ficheiros que para o utilizador representa um determinado dado 

intelectualmente apreensível (programa, texto, foto, etc.). 

                                                           
272 Nesse sentido, cfr. MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, pp. 169 e 170. 

273 «Para além das aplicações, os computadores gerem um activo de grande importância - a informação persistente. A informação 
persistente corresponde à que permanece guardada depois de as aplicações terminarem a sua execução e que pode novamente ser 
lida e pesquisada em futuras execuções das aplicações. Por analogia com o mundo real, esta informação é arquivada em ficheiros 
frequentemente organizados hierarquicamente em pastas e em diversas facilidades de gestão nomeadamente em termos de 
segurança.» [MARQUES;FERREIRA;RIBEIRO;VEIGA ;RODRIGUES, Sistemas Operativos, p. 3]. 

274 AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 164 
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Numa comparação óbvia, e da qual resulta a origem da própria nomenclatura utilizada, 

José Alves Marques e Paulo Guedes apresentam-nos o seguinte conceito: «Um ficheiro 

é uma colecção de dados persistentes, geralmente relacionados, identificados por um 

nome. Um ficheiro em memória secundária é o correspondente electrónico dos 

ficheiros usados nos escritórios, onde informação relacionada é colocada numa pasta e 

etiquetada com um nome. A forma normal de guardar dados relacionados entre si é 

utilizando um mesmo ficheiro, pois a proximidade física facilita o seu acesso e 

pesquisa. Podemos decompor um ficheiro em três componentes: (1) Nome: identifica o 

ficheiro perante o utilizador; (2) Descritor de Ficheiro: estrutura de dados em memória 

secundária com informação sobre o ficheiro (dimensão, datas de criação, modificação 

e acesso, dono, autorizações de acesso); (3) Informação: dados guardados em 

disco.»275. 

Desta definição resulta então que o ficheiro electrónico é mais que uma compilação de 

dados, representa uma estrutura complexa, com diversos componentes, que visam 

facilitar o processamento dos dados pelas estruturas física e lógica do computador. 

Salientamos, por fim, pelo seu especial significado para o nosso estudo, o nome do 

ficheiro, que o identifica não só pelo utilizador mas também perante os programas de 

computador que pretendem aceder ao mesmo. O nome do ficheiro é uma estrutura com 

uma dupla componente e funcionalidade, composta por “nome” e “extensão”(separado 

por um ponto).  

O “nome” propriamente dito, pode ser escolhido pelo utilizador ou em determinadas 

situações pelo programa de computador que cria o ficheiro, e cuja função é identificar o 

ficheiro distinguindo-o de todos os demais.  

E a “extensão”276, que nem sempre será visível ao utilizador, serve para identificar o 

FFE em que o ficheiro está armazenado na memória secundária do computador, assim 

                                                           
275 MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, pp. 169 e 170. No mesmo sentido, cfr. 
MARQUES;FERREIRA;RIBEIRO;VEIGA ;RODRIGUES, Sistemas Operativos, pp. 3, 4, e 373 a 383. 

276 A extensão é «a parte do nome de ficheiro que se segue ao ponto, no DOS e em sistemas operativos similares. Por exemplo, o 
ficheiro PROG.BAS tem a extensão .BAS. O objectivo da extensão é o de indicar o tipo do ficheiro, mas é importante ter em atenção 
que a extensão não obriga um ficheiro a ser de um dado tipo; pode-se alterar a extensão de um ficheiro como se quiser, mas se o 
fizer note que o software poderá já não reconhecer correctamente o tipo de ficheiro. Algumas extensões de nomes ficheiros têm 
significados bem definidos; (...)Surge um problema prático quando a mesma extensão é utilizada por distintos pacotes de software 
com finalidades diferentes. Por exemplo. a extensão. tex denota simultaneamente ou um documento do processador de texto TeX ou 
uma textura do CoreI Draw. Quando isto acontece, uma extensão pode ficar erradamente associada a um conjunto de software. (...) 
Antes do Windows 98. todas as extensões tinham um máximo de três caracteres. As novas extensões de ficheiros podem ser 
maiores.», DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (p. 201); no mesmo sentido, cfr. 
MARQUES ;GUEDES, Fundamentos de Sistemas Operativos, p. 174; e MCHOES, Understanding Operating Systems, pp. 179 e 180. 
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permitindo ao programa de computador saber qual a codificação que deverá utilizar para 

interpretar os zeros (0) e uns (1) em que o ficheiro foi gravado no dispositivo físico de 

memória do computador277. No entanto, a função da extensão é meramente informativa, 

ela não condiciona o FFE adoptado. Podemos alterar a extensão do ficheiro que ele 

manterá a codificação do FFE em que foi gravado, correndo apenas o risco de as 

aplicações que o tentarem ler não conseguirem determinar qual o FFE em que está 

gravado e, logo, não o conseguirem descodificar. 

 

Subsecção 6 - O Formato de Ficheiro Electrónico (remissão) 

  

Do que já expusemos supra, podemos concluir que o ficheiro electrónico representa 

uma concepção abstracta de um determinado conjunto finito de Bytes gerida pelo 

sistema de ficheiros, para o qual o seu conteúdo inteligível (imagem, som ou texto) é 

indiferente. O ficheiro electrónico releva apenas para o sistema operativo determinar 

como e onde guarda e acede aos dados em memória secundária.  

Já o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) determina a forma como os programas de 

computador codificam esses dados inteligíveis em sistema de numeração binário para os 

gravar na memória electrónica persistente do computador, logo, é essencial para o 

programa poder executar as tarefas neles constantes ou apresentar o seu conteúdo 

inteligível (som, imagem ou texto). 

Pese embora os FFE surjam na sequência dos conceitos que abordarmos atrás, por se 

tratar do elemento central do nosso estudo, guardaremos o seu estudo técnico mais 

aprofundado para o final deste Parte I, reservando-lhe todo o capítulo IV onde 

procuraremos fazer uma descrição aprofundada do seu conceito técnico. 

 

 

                                                           
277 «As extensões podem ser formadas por um ou mais caracteres, dependendo do sistema operativo e/ou da norma adoptada para 
determinado programa/ficheiro», MATOS, Dicionário de Informática e Novas Tecnologias, (p. 430), sendo que nas páginas 
seguintes (pp. 431 a 458) este dicionário identifica cerca de 335 extensões diferentes de ficheiros, número bem elucidativo da 
variedade de Formato de Ficheiro Electrónico existentes. 
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Subsecção 7 - Bases de Dados (BD) 

  

Como já dissemos anteriormente, numa primeira fase, em função da menor capacidade 

de processamento e armazenamento de informação, a utilização da informática limitava-

se ao apoio no processamento de dados, na automatização de tarefas manuais repetitivas 

ou de mero raciocínio matemático. É o período dos “sistemas de gestão de ficheiros”278 

que, face às suas limitações, importavam ainda um grande dispêndio de tempo e 

trabalho de manutenção.  

Esta tecnologia, na sua formulação mais usual, limitando-se a automatizar os processos 

anteriormente realizados em papel, embora os realizasse de forma mais célere, mantinha 

a mesma estrutura de tratamento dos dados por cada aplicação informática como 

elementos estanques a todas as outras. Tal facto importava, como num processo manual, 

que o mesmo dado fosse replicado em diversas aplicações informáticas diferentes em 

ficheiros próprios, multiplicando exponencialmente a ocupação de espaço de memória 

do “hardware”. À medida que o interesse por estas tecnologias se desenvolve começam-

se a exigir respostas para novas e mais complexas tarefas que importam o 

desenvolvimento de sistemas de gestão de ficheiros que, neste tipo de tecnologias, vão 

exigindo cada vez mais capacidade de armazenamento e processamento. 

Esta realidade incontornável veio colocar aos programadores informáticos a necessidade 

de criar novos sistemas de gestão da informação capazes de abarcar mais dados com 

menor dispêndio de memória e capacidade de processamento. A solução encontrada foi 

assentar todas as aplicações de um sistema informático num único depósito integrado de 

dados, acessível a todos os utilizadores e a todas as aplicações informáticas, integradas 

num mesmo sistema – a comummente denominada “base de dados” e que, de ora em 

diante, designaremos pela sigla BD.  

José Luís Pereira279 diz-nos que o desenvolvimento das tecnologias associadas às BD 

pretendeu resolver dois problemas centrais: por um lado, permitir a integração dos 

recursos informacionais dentro de um único sistema acessível a diferentes aplicações 

                                                           
278 COELHO, Tecnologias da Informação, pp. 20 a 24. 

279 Idem, (p. 17).. 
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informáticas e utilizadores, reduzindo ou eliminando a duplicação de dados; por outro, 

facilitar o desenvolvimento de novos sistemas e aplicações informáticas, construídas 

sobre a mesma tecnologia, sem perda de dados ou necessidade de replicação de tarefas 

de introdução de dados, porque assentes no mesmo “Sistema de Gestão de Base de 

Dados” (SGBD)280.  

Podemos, por isso, afirmar que o termo BD281-282 surge associado ao desenvolvimento 

da informática para indicar colecções organizadas de dados armazenados na unidade de 

memória do “hardware” e geridas por um SGBD.  

Vimos que os sistemas de bases de dados surgiram como resposta aos problemas 

apresentados pelos sistemas de ficheiros, caracterizando-se por um repositório de dados 

que é acedido pelos diversos utilizadores através do SGBD. Este sistema tem como 

características essenciais, em primeiro lugar, conter, não só a BD, mas também a 

definição completa ou descrição da BD – o catálogo do sistema ou dicionário de dados. 

À informação contida no catálogo denominaremos também de “metadados” (dados que 

                                                           
280 «Um Sistema de Bases de Dados (SBD) é um sistema baseado em computador(es) que tem como principal objectivo armazenar 
dados de modo a permitir aos utilizadores consultar e actualizar a informação solicitada. Os Sistemas de Bases de Dados surgiram 
como resposta aos problemas apresentados pelos sistemas de ficheiros. Ao contrário destes, aqueles caracterizam-se por um 
repositório de dados que é acedido pelos diversos utilizadores através de um sistema – o Sistema de Gestão de Bases de Dados 
(SGBD) (…) O Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) é uma aplicação informática que faz a gestão de toda a base de 
dados fornecendo, aos seus utilizadores, acessos controlados. (…) Vamos, de seguida, apresentar algumas das funções de um 
SGBD: Gestão do armazenamento dos dados -O SGBD cria as estruturas necessárias ao armazenamento, e utilização dos dados, 
libertando o utilizador da difícil tarefa de definir e programar as suas características físicas. É criado o dicionário de dados que 
facilita este processo; Gestão da Interface -O SGBD formata os dados consultados de modo a que tenham um aspecto facilmente 
perceptível pelo utilizador. São disponibilizadas determinadas linguagens de programação que permitem essa interface (…). Os 
SGBD’s mais recentes apresentam interfaces amigáveis que facilitam grandemente o acesso à base de dados por parte de 
utilizadores não especializados. Fornecem também capacidades para comunicar em ambiente de redes de computadores, 
nomeadamente através da Internet; Gestão da Segurança -O SGBD cria um sistema de segurança que protege a base de dados de 
acessos não autorizados. São impostas regras que definem quais os utilizadores que podem ter acesso à base de dados, e para os 
utilizadores autorizados a forma como pode ser feito esse acesso, isto é, quais os ficheiros que podem ser acedidos e as operações 
permitidas (cfr., adicionar, apagar ou modificar). Deverão existir procedimentos que efectuem cópias de segurança e recuperação 
dos dados em caso de falhas, de modo a assegurar a segurança e a integridade dos dados; Manutenção da Integridade dos dados -
O SGBD assegura a verificação de restrições de integridade de modo a que a base de dados contenha sempre dados válidos, 
minimizando a redundância nos dados e maximizando a sua consistência. Existem restrições de integridade intrínsecas ao SGBD e 
outras definidas pelos utilizadores do sistema. Outro aspecto a considerar é a gestão das transacções. Uma transacção é uma série 
de acções levada a cabo por um utilizador ou por uma aplicação, como por exemplo, inserir um novo cliente na base de dados. Se 
uma transacção é interrompida antes do seu fim (devido, por exemplo, a uma falha de energia ou um sector danificado no disco), a 
base de dados estará num estado de inconsistência, isto é, algumas alterações foram efectuadas e outras não. O SGBD deverá ser 
capaz de desfazer o que foi feito até essa altura, de modo a devolver a base de dados a um estado de consistência; Controlo de 
acessos por vários utilizadores em simultâneo -Em bases de dados multi-utilizador (…), pode acontecer que tentem aceder aos 
mesmos dados mais do que um utilizador em simultâneo. O SGBD deve fornecer mecanismos que assegurem que a base de dados é 
actualizada correctamente, quando isso acontece – controlo da concorrência» [ANA AZEVEDO;ANTÓNIO ABREU ;VIDAL DE 

CARVALHO, Desenho e Implementação de Bases de Dados em Microsoft Access XP, Centro Atlântico, 2002, pp. 38 a 43].  

281 Porém, actualmente o termo é indistintamente usado para indicar tanto bases de dados informatizadas como bases de dados 
disponíveis em outros tipos de suporte, sendo neste sentido mais amplo que ele foi adoptado pela Directiva n.º 96/9/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996. Por outro lado, tem-se vulgarizado a utilização do termo “banco de 
dados” para significar a mesma realidade, sendo os dois termos indistintamente usados e mesmo definidos como sinónimos. 

282 Numa breve pesquisa por alguns dos dicionários e enciclopédias de língua portuguesa mais comuns estes termos são 
comummente definidos como sinónimos. Citamos a título meramente exemplificativo três: «Banco de dados, Informática. Conjunto 
de informações classificadas e disponíveis, geralmente ordenadas por computador. O mesmo que base de dados.» [VV, A 
Enciclopédia, Volume 3, Verbo, (Ed.), Jornal Público, 2004, p. 1065]; «Banco de dados: (inform.): conjunto de dados 
informatizados, logicamente organizados e inter-relacionados, de forma a evitar a repetição de informação e permitir o acesso 
àquela de modo rápido e seguro.» [Dicionário Universal da Língua Portuguesa, 3ª Edição, Texto Editora, 1998, p. 195]; «Base de 
dados: Inform. Programa informático que permite criar e actualizar ficheiros de informação de uma forma ordenada.» [CÂNDIDO 

DE FIGUEIREDO, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, I, Bertrand Editora, Venda Nova, 1996(p. 375)]. 
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descrevem dados)283. O catálogo do sistema está acessível ao SGBD e aos utilizadores, 

e é automaticamente criado pelo sistema. Outra característica importante é a 

independência dados-programas: a estrutura dos ficheiros de dados está gravada no 

catálogo do SGBD, separada dos programas que lhe acedem. Outra característica é a 

SGBD fornecer ao utilizador uma representação abstracta dos dados, isto é, o sistema 

deve esconder detalhes sobre a forma como os dados são fisicamente armazenados e 

mantidos – abstracção dos dados. Normalmente, uma BD tem vários utilizadores, cada 

um com necessidades de acesso a perspectivas diferentes da base de dados, ou seja, o 

SGBD permite também múltiplas vistas da BD284. 

 

Subsecção 7.1 - O Conceito Técnico de Base de Dados 

 

Em sentido técnico, uma base de dados é uma colecção de registos guardados na 

unidade de memória de um computador de um modo sistemático285, de forma que um 

programa de computador possa consultá-lo para realização das operações matemáticas, 

estatísticas ou de pesquisa para as quais foi idealizado. Nestas “bases” os dados são 

organizados em registos associados a conceitos complexos e divididos em campos, ou 

atributos, que dão valores a propriedades desses conceitos. Alguns registos podem 

apontar directamente ou referenciar indirectamente outros registos, o que faz parte da 

caracterização do modelo adoptado pela BD. A descrição de quais são os tipos de 

registos existentes numa determinada base de dados, e ainda quais os campos de cada 

registo, caracteriza o “modelo” da BD. Diversos modelos foram e vêm sendo utilizados 

                                                           
283 O conteúdo da base de dados será composto então não apenas pelos “dados” reais (imagens, textos, sons, factos, etc…) como 
também por “metadados”, ou seja, por dados introduzidos por quem construiu a base de dados que visam exclusivamente descrever 
os dados que compõem o “acervo real” da base de forma a facilitar a sua pesquisa. A Directiva n.º 96/9/CE no considerando n.º (20) 
refere -se aos «elementos necessários ao funcionamento ou à consulta de certas bases de dados, como o thesaurus e os sistemas de 
indexação». Os autores de direito falam em sistemas auxiliares, que designam de “thesaurus” ou “tabuas de indexação” [MARQUES 
;MARTINS, Direito da Informática, pp. 492.], ou ainda de “sistemas de indexação” [J. P. REMÉDIO MARQUES, Biotecnologias e 
Propriedade Intelectual – Volume II, Almedina, 2007, p. 864]. Ora o termo “thesaurus”, com origem no grego “thesauros”, é 
precisamente sinónimo de dicionário ou catálogo de descritores como resulta da definição que encontramos na Encyplopedia 
Britannia Online «a book of words or of information about a particular field or set of concepts; especially : a book of words and 
their synonyms b: a list of subject headings or descriptors usually with a cross-reference system for use in the organization of a 
collection of documents for reference and retrieval» [VV, Encyplopedia Britannia Online in http://www.britannica.com, acedido a 
01-03-2007]. Parece-nos, por isso, que a Directiva comunitária se refere aquilo que os “informáticos” chamam de “catálogo do 
sistema”, “dicionários de dados” ou ainda “metadados”. Elementos que, como veremos ainda, não integram a “estrutura da base de 
dados”, ou seja, a concepção do seu modelo, mas o seu conteúdo, como elemento relacionável mas independente do modelo 
adoptado. 

284 AZEVEDO;ABREU ;CARVALHO, Desenho e Implementação de Bases de Dados em Microsoft Access XP, pp. 39 a 40. 

285 Fonte: http://www.wikipedia.org/, acedido a 01-03-2007. 
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ao longo da história, com vantagens para um ou para outro por determinados períodos, 

que não abordaremos na nossa dissertação. 

Numa caracterização sucinta do conceito tecnológico de base de dados286 (e tomando 

como paradigma as bases de dados electrónicas) podemos afirmar que estas se podem 

decompor em três patamares.  

O primeiro patamar é composto pelo acervo de dados reais (texto, imagens, sons, 

“obras”, dados pessoais, etc…), que se reconduzem aos referidos “dados discretos” a 

partir dos quais o utilizador da base de dados procurará as “informações” que pretende.  

Um segundo patamar compõe-se dos elementos descritores dos dados compilados, a que 

supra chamamos de “metadados”. Estes não constituem “dados discretos” utilizados 

directamente na construção da “informação”. São apenas elementos auxiliares a essa 

tarefa, usualmente designados também por “catálogos de sistema” ou “thesaurus”. Estes 

“metadados”, embora resultem de um trabalho de quem efectua a compilação ou 

selecção dos dados, sendo meros elementos descritores, podem representar um trabalho 

altamente qualificado. Relevante é referir que estes “metadados” embora se relacionem 

quer com dados, quer com a estrutura organizativa da base de dados, são independentes 

desta, mas indissociáveis dos dados a que se referem.  

Por fim, no patamar conceptual e de implementação da base de dados, temos a 

“estrutura da base de dados” que representa a forma como os dados são organizados 

dentro da base de dados, como podem ser visualizados pelos utilizadores, como podem 

ser acedidos, como podem ser pesquisados. A “estrutura” parte da opção por um 

determinado “modelo”, mas é livremente concretizada pelo seu “criador”, com ampla 

liberdade de conformação, da qual pode resultar maior ou menor “originalidade” na 

apresentação, funcionamento e funcionalidade da própria base de dados.  

As bases de dados (BD), enquanto coisa incorpórea, distinguem-se claramente dos 

Programas de Computador. Estas representam o conjunto, estrutura e organização de 

uma determinada compilação de dados, o programa de computador, e aqui referimo-nos 

em particular aos SGBD, representam o conjunto de instruções destinados a fazer a 

                                                           
286 Sobre o conceito técnico de bases de dados, numa perspectiva integradora do conceito jurídico imposto pela directiva 
comunitária, cfr. também HELMUT HABERSTUMPF, "Der Schutz Elektronischer Datenbanken nach dem Urheberrechtsgesezt", 
GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1, 2003, pp. 14-31(pp. 15 a 18). 
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«gestão de toda a base de dados fornecendo, aos seus utilizadores, acessos 

controlados»287.   

Mas será que as BD são confundíveis com os FFE em que são gravadas na 

memória secundária? 

Face ao tipo e natureza dos dados que a construção de uma BD implica, as mesmas 

importam igualmente a concepção de FFE capazes de suportar essa informação e 

susceptíveis de serem pesquisados pelos SGBD respectivos. São conhecidos diversos 

formatos típicos de ficheiros de BD tais como, por exemplo: “CSV” (que embora seja 

um formato de texto permite a representação genérica de tabelas ou bases de dados); 

“DBF” ou “DBT” (que são um formato genérico de bases de dados de backup); “MDB” 

(que é o formato nativo do programa de SGBD da Microsoft “MS Access”); “NSF” 

(que é o formato nativo do programa de SGBD “Lotus Domino”); “PST” (que é o 

formato nativo do programa “Outlook” da Microsft); entre outros... 

Nem todos estes formatos permitem o registo dos mesmos elementos, pelo que cada 

programa de SGBD tende a gravar as bases por si geradas num formato nativo 

apropriado aos elementos da estrutura, dados e metadados, com que concebeu aquela 

BD. No entanto, a generalidade destes programas de SGBD permite também gravar ou 

converter a mesma BD em FFE diferentes, desde logo, para permitir a migração de 

dados de uma BD para outra, ou de um SGBD para outro.  

A BD representa um determinado conjunto de dados e metadados e a sua organização 

lógica em determinada estrutura, independentemente do FFE em que a mesma é 

gravada na unidade de memória secundária. A mesma base de dados pode ser gravada 

em diferentes FFE. 

Em conclusão, podemos afirmar que, numa perspectiva técnica, as BD distinguem-se 

dos FFE na medida em que estas representam a forma como os dados são armazenados, 

estruturados e pesquisados na sua relação com o SGBD, com os demais programas de 

computador do sistema e, em ultima análise, com o utilizador. Os FFE reconduzem-se, 

reiteramos, à forma como os dados são armazenados em sistema de numeração binária 

na memória física do computador e, embora as BD requeiram FFE específicos capazes 

                                                           
287 AZEVEDO;ABREU ;CARVALHO, Desenho e Implementação de Bases de Dados em Microsoft Access XP, p. 38 
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de registar os seus elementos característicos, estas não se confundem com o FFE em 

que são gravadas em memória secundária.  

 

Subsecção 8 - As tecnologias da comunicação 

 

Embora de menor relevância para o nosso objecto de estudo, se considerarmos os 

computadores numa perspectiva integrada nas TIC, a nossa abordagem à estrutura 

lógica do computador não estaria completa sem uma última referência às componentes 

inerentes às tecnologias da comunicação. 

Não iremos aprofundar todas as tecnologias da comunicação, limitando a nossa 

abordagem aos dois conceitos mais comuns: os protocolos de comunicação e os nomes 

de domínio.  

 

Subsecção 8.1 - Os protocolos de comunicação 

 

Na definição dada pela cibernética Wikipédia «na ciência da computação, um protocolo 

é uma convenção ou padrão que controla e possibilita uma conexão, comunicação ou 

transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira simples, um 

protocolo pode ser definido como "as regras que governam" a sintaxe, semântica e 

sincronização da comunicação. Os protocolos podem ser implementados pelo 

hardware, software ou por uma combinação dos dois»288-289. 

Neste sentido, os “protocolos de comunicação” assemelham-se às linguagens de 

programação, representando igualmente as regras de comunicação, neste caso não 

dentro do computador (do software para o hardware) mas entre computadores. 

                                                           
288 VV, Wikipédia - a enciclopédia livre, in 14-04-2011. 

289 Alguns dicionários definem protocolo com apenas uma «norma regulando a transmissão de dados entre computadores» 
[DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (p. 470)], ou o «conjunto de regras que 
descrevem a forma como é efectuada a transmissão e recepção de dados, nomeadamente numa rede informática» [MATOS, 
Dicionário de Informática e Novas Tecnologias, (p. 296)]. 
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Representam, assim, um conceito distinto dos FFE pelos mesmos motivos que 

expusemos atrás, para os distinguir das linguagens de programação. 

Sidnie Feit distingue ainda os conceitos de “protocolo” (protocol) como «um conjunto 

de regras que regem o funcionamento de algumas funções de comunicação» (tradução 

nossa), de “pilha de protocolos” (protocol stack) como «um conjunto de protocolos em 

camadas que trabalham em conjunto para fornecer comunicação entre aplicações. Por 

exemplo, TCP, IP e Ethernet constituem uma pilha de protocolos» (tradução nossa), e 

de “conjunto de protocolos” (protocol suite) como «uma família de protocolos que 

trabalham juntos em uma maneira consistente. O TCP / IP suite inclui um grande 

número ou funções, que vão desde a descoberta dinâmica ou o endereço físico numa 

placa de interface de rede para um serviço de directório que revela como correios 

electrónicos devem ser encaminhados» (tradução nossa)290. 

No âmbito das TIC, o conjunto de protocolos de comunicação mais conhecido será o 

TPC/IP291, sobre o qual assenta o funcionamento da internet292. No entanto, sobre este 

conjunto TPC/IP correm muitos outros protocolos de comunicação293 com funções 

específicas e que permitem hoje a múltipla aplicabilidade da internet e que a tornam no 

núcleo em torno do qual gravita a Sociedade da Informação294. 

Não se colocam aqui grandes dúvidas quanto à distinção entre protocolo de 

comunicação e FFE, pelo que não nos alongaremos em mais considerandos quanto a 

esta diferenciação. 

 

                                                           
290 SIDNIE FEIT, TCP/IP : architecture, protocols, and implementations with IPv6, Second ed., McGraw-Hill, 1996, p. 3. 

291 O protocolo de comunicação TPC/IP (que corresponde à sigla “Transmission Contro Protocol/Internet Protocol”) resulta do 
trabalho de investigação a ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), que foi instituída por uma parceria entre a 
ARPA (Advanced Research Projects Agency) do Departamentod e Defesa dos Estados Unidos da América e algumas Universidades 
Norte Americanas, e que em 1983 foi adoptado como protocolo de comunicação norma pelo Departamento de Defensa dos Estados 
Unidos da América dando origem a uma rede mundial de comunicações que hoje conhecemos por internet, cfr. Idem, (pp. 1 a 15).. 

292 «A Internet é uma rede formada por um largo conjunto de redes tendo todas elas um protocolo de comunicação comum: o IP 
(Internet Protocol). Por outras palavras, a Internet é a mais bem sucedida aplicação prática do conceito de Internetworking, que 
consiste em conectividade de redes de tecnologias distintas. Essa conectividade foi conseguida pelo uso conjunto de protocolos 
conhecido como TCP/IP Protocol Suite ou simplesmente TCP/IP», JOÃO GARROT ;ANTÓNIO FERREIRA, Programação na Word 
Wide Web com CGIs, FCA, 1999, p. 5. 

293 Citamos a título de exemplo: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); HTTP (Hypertext Transfer Protocol); FTP (File 
Transfer Protocol); Telnet (Telnet Remote Protocol); SSH (SSH Remote Protocol); POP3 (Post Office Protocol 3); SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol); IMAP (Internet Message Access Protocol); VOIP (Voice Over IP Protocol); entre outros, cfr. VV, 
Wikipédia - a enciclopédia livre, in acedido a 14-04-2011. 

294 «A internet é composta ou um conjunto de redes interligadas que agem como um todo coordenado. A principal vantagem da 
internet é que ela possibilita a interligação universal, ao mesmo tempo que permite grupos individuais usar o hardware de rede que 
melhor satisfaz as suas necessidades» (tradução nossa), DOUGLAS E. COMER, Internetworking with TCP/IP - Principles, Protocols, 
and Arquitectures, 1, Prentice Hall, 2005, p. 14. 
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Subsecção 8.2 - Os Nomes de Domínio 

 

O protocolo de comunicação IP usa um código de 32 Bits (IPv 4.0) para identificação 

das máquinas ligadas à rede. A esse código convencionou-se designar “Endereço IP”295 

e é usualmente representado por um conjunto de 4 números decimais separados por 

pontos. 

Este sistema foi pensado para garantir não só a identificação universal de todos os 

computadores ligados à rede, como a sua organização de forma hierárquica e 

distribuída, facilitando assim a comunicação296. 

Um endereço composto por um código de 4 números decimais registável em apenas 32 

bits de dados é fácil e seguro de utilizar por um sistema informático desenhado para o 

processamento de dados em formato digital. Mas para o Ser Humano torna-se 

extremamente penoso (e susceptível de erro) a memorização e utilização de endereços 

desta natureza. 

Surge assim a necessidade de encontrar um endereço de fácil memorização e utilização 

pelos Humanos, sem perder a estrutura hierárquica e distribuída dos Endereços IP. Para 

esse fim criou-se o Sistema de Nomes de Domínio (“Domain Name System”, 

usualmente designado pela sigla DNS) 297. Este argumento não é, no entanto, exclusivo.  

Outra vantagem do DNS é a permitir a “estabilidade” do endereço. Ou seja, a atribuição 

de Endereço IP pelo sistema aos computadores ligados em rede não é estável, podendo 

variar cada vez que este computador se liga à rede. No entanto, o DNS garante sempre a 

                                                           
295 Cfr. GARROT ;FERREIRA, Programação na Word Wide Web com CGIs, pp. 8 e 9.  

296 Nesse sentido, cfr. COMER, Internetworking with TCP/IP - Principles, Protocols, and Arquitectures, pp. 63 a 75; e FEIT, TCP/IP 
: architecture, protocols, and implementations with IPv6, pp. 78 a 82. 

297 «O Domain Name System (DNS), criado em 1984, é uma das ferramentas fundamentais para o funcionamento da Internet que 
efectua a resolução de nomes de domínios em endereços IP (sejam eles IPV4 ou IPV6) e vice-versa.  Este Sistema garante dois 
objectivos essenciais: • A possibilidade que dá ao ser humano de se abstrair de endereços de rede (endereços IP) cuja memorização 
é complexa, ao mesmo tempo que permite alterações desses endereços IP sem que o utilizador tenha que conhecer essa alteração 
para continuar a usar um serviço; • A garantia que as máquinas e os seus nomes sejam geridos de forma hierárquica e distribuída 
com o Root Server mundial no topo da hierarquia e com a informação distribuída por milhares de servidores de nomes existentes 
na Internet, pressuposto do seu sucesso enquanto rede global – não sendo necessário contactar uma entidade central sempre que se 
efectue uma alteração ou uma adição de novos dispositivos na Internet. Este sistema garante a disponibilidade e sucesso da 
Internet de forma hierárquica e distribuída», FCCN – FUNDAÇÃO PARA A COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL, DNS.PT, (acedido 
a 14-04-2011). 
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correspondência entre o Nome de Domínio e a localização na rede daquele específico 

computador ainda que o Endereço IP deste varie298. 

O Sistema de Nomes de Domínio (DNS) permite fazer corresponder a um nome 

facilmente identificável aos seres humanos um determinado Endereço IP, fixo ou 

variável, mas normalmente referente à mesma máquina (assim, Nome de Domínio 

www.uminho.pt o DNS fará corresponder o Endereço IP “000.000.000.1”, ou outro 

qualquer que naquele momento identifique o servidor da Universidade do Minho)299.  

Por outro lado, o DNS mantém a estrutura hierarquizada da rede300, através da 

separação entre nome da página, domínio e subdomínios, com vantagens na organização 

da rede e na delegação de competências na gestão dos Nomes de Domínio301-302. Da 

esquerda para a direita, a sigla “http://” ou “https://” identifica o protocolo de 

comunicação utilizado (no caso o conjunto de protocolos TPC/IP303) e permite aos 

computadores saberem quais os códigos de comunicação a utilizar. Segue-se a sigla 

“www” que deriva da expressão anglo-saxónica «World Wide Web», que podemos 

traduzir por “rede de acesso mundial”, e que representa a natureza do acesso universal e 

mundial desta rede de comunicações. A seguir a estes elementos que identificam a 

forma e âmbito da comunicação, separado por um ponto, segue-se o nome escolhido 

pelo titular do domínio para designar a sua página e que será o elemento essencial de 

distinção e caracterização da página pois depende apenas da imaginação do titular do 

domínio304. Novamente separado por um ponto do “nome” da página, segue-se uma 

sigla composta por 2 ou 3 letras que representa o domínio de topo ou TLD (da 

expressão inglesa «Top Leval Domain»). Os TLD de 2 letras identificam a localização 

                                                           
298 Nesse sentido, cfr. MIGUEL ALMEIDA ANDRADE, Nomes de Domínio na Internet - A Regulamentação dos Nomes de Domínio sob 
.PT, Centro Atlântico, 2004, p. 11, nota n.º 11 

299 Nesse sentido, cfr. FEIT, TCP/IP : architecture, protocols, and implementations with IPv6, pp. 269 a 290. 

300 «O sistema de nomes de domínio funciona por hierarquias de nomes , assente numa funcionalidade lógica de localização 
uniforme de recurso (URL – Unified Resouse Locator), pela qual em primeiro lugar aparece identificado o protocolo  
correspondente, ou a aplicação electrónica específica (http – hypertex transfer protocolo – www – indica que se trata  de 
informação em formato hipertexto, ftp, mailto), e depois o endereço concreto do computador de contacto, o nome de domínio 
propriamente, seguido da abreviatura da designação do tipo de actividade ou conteúdo da informação disponibilizada (os 
chamados domínios de topo genéricos – Generic – Top Level Domains), ou do espaço geográfico com o qual o sítio se relaciona (os 
domínios de topo geográficos – Country Tol Level Domains)», in ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, "Nomes de Domínio e Marcas - 
Conflito Real  ou Conflito Virtual?", Direito Industrial, V, 2008, pp. 529-562(p. 535). 

301 Nesse sentido, cfr. COMER, Internetworking with TCP/IP - Principles, Protocols, and Arquitectures, P. 481. 

302 «O DNS (Domain Name System) ou Sistema de Nomes de Domínio de .PT, é uma unidade orgânica da FCCN – Fundação para 
a Computação Cientifica Nacional. Cabe à FCCN, no âmbito da delegação efectuada pela IANA – Internet Assigned Numbers 
Authority a responsabilidade pela gestão, registo e manutenção de domínios sob o TLD .PT, domínio de topo correspondente a 
Portugal.», FCCN – FUNDAÇÃO PARA A COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL, DNS.PT, (acedido a 14-04-2011). 

303 A que nos referimos na subsecção anterior. 

304 ANDRADE, Nomes de Domínio na Internet - A Regulamentação dos Nomes de Domínio sob .PT, p. 18, ponto 14. 
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geográfica do domínio305, enquanto os TLD de 3 letras são usualmente designados 

como domínios genéricos306, representando usualmente a natureza das entidades. 

Actualmente, entre o nome e o TLD, separado por pontos, é ainda possível criar 

subdomínios, que são também compostos por 2 ou 3 letras. E que servem igualmente 

para hierarquizar os nomes de domínio dentro de um mesmo TLD307. 

Em conclusão, numa perspectiva meramente técnica, um “nome de domínio” é uma 

expressão alfabética, facilmente inteligível pelos humanos, a que o Sistema de Nomes 

de Domínio (DNS) faz corresponder a expressão numérica que compõe o Endereço IP e 

que serve para localizar e identificar computadores na Internet.  

Também aqui a distinção face aos FFE não suscita qualquer dúvida face à diferente 

função que ambos desempenham no âmbito das TIC e que decorrem claramente das 

definições dadas.  

  

                                                           
305 Como a generalidade dos TLD desta categoria estão associados a países (“.PT” – Portugal; “.ES” – Espanha; “.BR” – Brasil; 
etc…) eles são usualmente referidos como “códigos de país” («contry code TLD» ou “ccTLD”), mas isso não será inteiramente 
correcto pois nem todos os TLD desta categoria se referem a países como será o caso de, por exemplo: “.MO” – Macau; “.FK” – 
Ilhas Falkland ou Maldivas; “.GI” – Gibraltar. Nesse sentido, cfr. Idem, (p. 17, nota 10). 

306 Nesse sentido, cfr. Idem, (p. 17). 

307 É o caso dos subdomínios ‘.net.pt’, ‘.gov.pt’, ‘.org.pt’, ‘.edu.pt’ , ‘.int.pt’, ‘.publ.pt’ , ‘.com.pt’ ou ‘.nome.pt’, previstos nas 
“Regras de Registo de Domínio PT”, emitidas pela FCCN, e publicadas em formato electrónico em http://www.dns.pt/. 
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Capítulo III - O Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) 

 

Conforme definimos na introdução a esta dissertação, o formato de ficheiro electrónico 

(FFE) designa um particular modo de guardar dados num suporte digital de memória 

secundária308.  

Os sistemas informáticos usam uma linguagem própria para gravar nas respectivas 

memórias. Assim, os textos, imagens ou sons, não são guardados na memória 

electrónica sob a forma de uma cópia igual ao seu formato no ecrã como acontece na 

gravação de um filme (vídeo ou película). É necessário transformar os dados que se 

pretendem gravar num determinado código binário que o programa de computador 

consiga interpretar – processo a que chamamos de digitalização -, para que ao ler esse 

código na memória faça surgir no ecrã do computador o “texto” ou “imagem” gravada. 

A esta forma de codificar os dados para os gravar na memória electrónica designamos 

de formato de ficheiro electrónico (FFE).  

Neste sentido, o FFE reconduz-se a uma estrutura abstracta que permite a representação 

de determinado dado (texto, imagem, som ou instrução) num sistema de numeração 

binário compreensível para um programa de computador.  

 

                                                           
308 DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, , começam por definir «formato (format) 
qualquer método para organizar informação a armazenar ou apresentar. A palavra formato pode assim referir-se a diferentes 
aspectos relacionados com a Informática. Alguns dos seus usos mais comuns são os seguintes: I. O formato de um ficheiro (ou de 
qualquer suporte de armazenamento) · refere-se à forma como está guardada a informação no seu interior.» (p. 226); para logo a 
seguir apresentar a definição de «formato de ficheiro (file format) maneira de estruturar informação num ficheiro. Quase todos os 
programas de computador têm um ou mais formatos de ficheiro próprios; por exemplo, documentos WordPerfect não se encontram 
no mesmo formato do que os documentos do Microsoft Word e programas semelhantes mas de diferentes fabricantes podem não 
conseguir processar os ficheiros uns dos outros.» (pp. 226/227). No mesmo sentido, MATOS, Dicionário de Informática e Novas 
Tecnologias, , define o conceito da seguinte forma: «format: o termo pode ser aplicado de várias formas, dependendo do contexto, 
seja um programa, plataforma ou dispositivo. Num programa pode referir a forma como os dados são ou irão ser apresentados, ou 
como estes devem ser Introduzidos - em que formato. Isto porque os dados (quaisquer que sejam) são sempre armazenados num 
formato específico. Este formato pode ser "deduzido" pela extensão do ficheiro de dados (Ver Parte lII extensões de Ficheiros) ou 
por outras formas mais elaboradas. Um programa tem de reconhecer o formato para que o possa processar devidamente. O formato 
dos ficheiros dentro de uma plataforma ou sistema operativo pode condicionar (ou não) a utilização por outras plataformas.» (pp. 
159/160). 
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Secção 1 - Os diferentes tipos de FFE 

 

A representação digital de qualquer tipo de dados (sejam eles por digitalização de dados 

analógicos, sejam dados gerados electronicamente) requererá sempre uma qualquer 

codificação em sistema de numeração binário na qual se terão de fazer determinadas 

opções quanto às características ou elementos do dado que queremos representar, assim 

como a forma como o pretendemos fazer. Neste sentido, cada codificação em sistema de 

numeração binária representa uma solução (entre outras possíveis) para um concreto 

problema de representação. Vimos ainda que os programas de computador usam FFE 

diferentes, sendo estes formatos identificáveis através da terminação do nome do 

ficheiro (designadas de extensões). 

A concepção dos diferentes309 FFE tem em atenção o tipo de dados a gravar (p.e., o 

formato “TXT” é usado para guardar documentos de texto, o formato “MP3” para 

guardar ficheiros de música, o formato “JPEG” para guardar ficheiros de imagem, e o 

formato “AVI” para guardar ficheiros de vídeo, etc.); mas também a maior ou menor 

resolução com que se pretende gravar esses dados e o maior ou menor espaço de 

memória que se pretende ocupar (p.e., o formato “TXT” garante uma menor ocupação 

de espaço em memória mas não permite determinados tipos de formatação do texto, já o 

formato “RTF” permitirá uma formatação mais complexa do texto mas ocupará mais 

espaço em memória). 

 O que se pretende será, naturalmente, conseguir a maior resolução da imagem, som, 

vídeo ou texto, com a menor ocupação de memória do computador.  

                                                           
309 «Existem três grandes motivos para os formatos de ficheiros serem diferentes: 1. programas diferentes lidam com tipos de dados 
diferentes (texto versus imagens versus folhas de cálculos. por exemplo). 2. Programadores diferentes optam simplesmente por 
soluções distintas para atingir os mesmos objectivos. As vezes, inventar um novo formato é uma questão de orgulho ou é inevitável 
para não infringir os direitos de autor ou patentes de outrem. 3. Mesmo quando o resultado final é idêntico, a forma como 
programas diferentes o fazem pode ser muito variada. Por exemplo, uma imagem do Windows Paintbrush é um mapa de bits (uma 
grelha enorme de pontos), mas uma imagem do CorelDraw é constituída por gráficos vectoriais (instruções para desenhar linhas e 
formas em posições especificadas). Os dois tipos de imagens são muito diferentes do ponto de vista do computador. Muitos 
programas têm a capacidade de importar (trazer para dentro) ficheiros que não estão no seu formato nativo. E podendo não estar o 
formato do ficheiro importado muito de acordo com a maneira de funcionamento do programa, haverá em alguns casos perca de 
qualidade ou perca parcial de informação (desaparecimento dos itálicos ou notas de fim de página, diminuição da resolução dos 
gráficos. impossibilidade de alterar o material importado. etc.). Também é possível exportar ficheiros para um outro formato que 
não o habitual mas, mais uma vez, poder-se-á incorrer numa perda de informação» DOWNING;COVINGTON ;COVINGTON, 
Dicionário de Termos Informáticos e da Internet, (pp. 226 a 227). 
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Há ainda alguns formatos (ditos de compressão) que se destinam apenas a “comprimir” 

os dados de forma a guardá-los ocupando o menor espaço de memória possível sem 

perder resolução. No entanto, a generalidade dos formatos de compressão não permitem 

visualizar ou trabalhar esses dados sem os converter novamente num formato mais 

pesado (as terminações “ZIP” e “RAR” designam os formatos de compressão mais 

comuns).  

O formato em que os dados são guardados é relevante para determinar a qualidade dos 

dados (resolução/definição), a dimensão (espaço de memória que ocupam), a sua 

usabilidade (visto nem todos os formatos permitirem ao utilizador visualizar ou 

trabalhar os dados guardados) e ainda a facilidade de transmissão (pois quanto menor 

for o espaço de memória que ocupam, mais célere será a sua transmissão por 

tecnologias de comunicação). 

A pluralidade indeterminada de funcionalidades e fins para os quais se desenvolvem 

novos programas de computador, bem como a variedade de dados que através deles se 

registam, suscitam igualmente uma enorme diversidade de interesses a satisfazer com os 

FFE em que determinada aplicação vai gravar os dados que trata. Em função de se 

privilegiar o tamanho, a fidelidade, a alterabilidade, a interoperabilidade, etc., os 

programadores vão procurar os formatos que melhor cumpram os objectivos a que se 

propõem310. Poderão variar até por mera opção criativa do seu criador, porquanto 

existem sempre diferentes formas de representar a mesma realidade seja qual for o 

alfabeto ou linguagem adoptado311. 

Em conclusão, a opção por um determinado FFE poderá representar uma mera opção 

criativa do programador, mas respeitará sempre uma necessidade de resolução de um 

determinado problema técnico: a conversão de dados analógicos num sistema de 

numeração binário - dito digital - capaz de representar todos os atributos312 do dado que 

interessam ao programador. 

 

                                                           
310 MATOS, Dicionário de Informática e Novas Tecnologias, (pp. 431 a 458) identificava na sua edição de 2009 pelo menos 335 
formatos de ficheiros diferentes entre os mais utilizados. 

311 PATT ;SANJAY J, Introdution to Computing Systems - from Bits & Gates to C & Beyond, pp. 93 a 95. 

312 Já explicitamos supra o que entendemos por “dado” por contraposição dos conceitos de “informação”, “conhecimento” e 
“sabedoria” como fases do fluxo da informação. Falamos agora de “atributos do dado” no sentido dos elementos que definem ou 
caracterizam o “dado”. Se pensarmos numa imagem os atributos serão o tamanho, a cor, o relevo, etc.; se pensarmos em um texto os 
atributos serão, o tipo de letra, a cor, a tabulação, a formatação da página, etc.  
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Secção 2 - Os FFE como componente da estrutura lógica do computador 

 

Comecemos por organizar os conceitos que vimos estudando a fim de melhor enquadrar 

este que é o tema central do nosso estudo. 

O computador compõe-se de um sistema dividido em duas estruturas essenciais: a 

estrutura física - composta pelos dispositivos eléctricos, mecânicos e magnéticos que 

compõe a parte corpórea do computador; e a estrutura lógica – composta pelo software e 

todos os elementos lógicos que fazem o hardware funcionar. 

A estrutura física do computador, sem programação, é absolutamente inerte. O 

“hardware” é exclusivamente impulsionado pelas instruções dadas por programas de 

computador, executando tais instruções sobre dados discretos nele gravados ou 

introduzidos. 

Quer as instruções que compõe os programas quer os dados discretos sobre os quais o 

CPU executa as instruções que lhe são dadas, têm de ser previamente gravados num dos 

dispositivos de memória da estrutura física do computador. Ou seja, o computador não é 

capaz de processar qualquer tarefa sobre os dados inseridos pelas unidades de entrada 

sem primeiro os gravar fisicamente numa unidade de memória. Sendo que esta estrutura 

física do computador apenas tem a capacidade técnica de armazenar e processar sobre 

dados registados num sistema de numeração binário. Significa isto que todos os dados 

(instruções, texto, sons, imagens e multimédia) têm de ser reduzidos a uma qualquer 

codificação de zeros e uns antes de serem processados (lidos, alterados ou gravados). 

Os dados que se pretendem persistentes, são gravados na unidade memória secundária 

em unidades lógicas de informação, que na perspectiva do aparelho físico de memória 

são apenas uma sucessão de bits, na perspectiva da estrutura lógica do computador se 

dividem em Bytes, mas que na perspectiva externa que o Sistema de Ficheiros do 

Sistema Operativo fornece ao utilizador dividem-se em ficheiros electrónicos. 

Assim, todos os dados (instruções, texto, sons, imagens e multimédia) estarão 

representados na estrutura física do computador por uma sequência de zeros e uns, e na 
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estrutura lógica do computador por um determinado ficheiro electrónico identificado 

pelo nome. 

Sendo que, quer porque os dados têm diferentes características, quer porque os ficheiros 

electrónicos visam satisfazer diferentes necessidades dos programas que os usam, 

utilizam-se diferentes codificações313 para a representação desses mesmos dados em 

suporte digital (em memória secundária) – ao que chamamos “Formato de Ficheiro 

Electrónico” (FFE) – e que vimos estar identificado pela extensão do nome do 

ficheiro. 

Sem saber em que FFE os dados estão gravados na unidade de memória secundária do 

computador os programas de computador jamais conseguirão saber o que significa 

determinada sequência de “zeros e uns”314.  

O Formato de Ficheiro Electrónico (FFE), representando a forma como os dados são 

gravados na unidade de memória secundária da estrutura física do computador, é um 

componente da estrutura lógica do computador essencial ao seu funcionamento e 

performance.  

 

Secção 3 - Definição técnica de FFE 

 

Dissemos que o FFE identifica a forma como os dados são representados na memória 

física secundária do computador, através de um sistema de numeração binário, em que a 

cada sequência de zeros e uns corresponde um determinado atributo (caracter, cor, som, 

figura geométrica, unidade de tempo, etc…) do dado que se pretende registar.  

Numa primeira aproximação simplista ao conceito, podemos dizer que o FFE será 

representável por uma tabela onde a cada dado analógico ou outro, corresponde um 

determinado código binário315. 

                                                           
313 Neste âmbito «a codificação consiste em associar um grupo de dígitos binários, designado por palavra de código ou 
simplesmente código, a cada um dos valores quantificados», RIBEIRO, Multimédia e as Tecnologias Interactivas, p. 35. 

314 Como todos os dados são representados através de sequências binárias «a sequência binária “11010110” pode representar a cor 
e o brilho de um ponto de uma imagem, desde que exista um programa que o interprete desse modo. A mesma sequência binária 
pode corresponder a um som se for interpretada por um programa de manipulação de áudio digital», idem, (p. 29)., pelo que a 
correcta interpretação dessa sequencia requererá sempre que o programa saiba em que “formato” o ficheiro está gravado. 
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Naturalmente que a conversão destes dados no correlativo código binário, e vice-versa, 

é feita através de um algoritmo onde se introduzem, como instruções, todos os 

parâmetros que permitem ler essa tabela. Talvez por isso haja a tentação de confundir os 

FFE com os programas de computador. Ambos entroncam neste conceito do algoritmo. 

Mas se o programa de computador pode ser entendido como uma representação do 

algoritmo em linguagem de programação, o FFE não. O Formato de Ficheiro 

Electrónico (FFE) é a tabela e não o algoritmo que lê essa tabela. 

É a tabela que define o formato. E como dissemos supra316, a estrutura física do 

computador limita-se a executar as instruções dadas pelos programas de computador. 

Instruções essas que são estruturadas de acordo com algoritmos pré-concebidos e 

transpostos para linguagem de programação. A existência do FFE é independente do 

algoritmo, este apenas existe por inerência ao programa que vai ler o ficheiro 

electrónico, é com o programa que o algoritmo se relaciona directamente e do qual o 

programa é uma representação como vimos supra. 

O mesmo FFE pode ser lido e gravado por diferentes programas de computador317, 

desde os respectivos programadores conheçam as especificações técnicas necessárias à 

sua compreensão. Pelo que FFE e programa de computador se apresentam como duas 

realidades tecnicamente distintas e autónomas. 

Feita esta primeira distinção, convém salientar que um FFE é bem mais complexo que 

uma mera tabela de correspondências (como é o caso da tabela ASCII318). Quer porque 

existem atributos com diferentes características que utilizarão codificações distintas (a 

codificação de uma tabela para representar caracteres será necessariamente distinta de 

uma que visa representar cores) quer porque para além dos atributos a reter dos dados 

que pretendemos representado, o FFE tem igualmente de definir como esses atributos 

são estruturados dentro do ficheiro electrónico (na sequência de bytes que o compõe). 

                                                                                                                                                                          
315 Como vimos quando falamos nas formas de representação de dados em sistema de numeração binário, esta “tabela” será tão mais 
complexa e detalhada quantos mais dados discretos for necessário representar para uma determinada informação (se um ficheiro de 
texto requer apenas um tabela de correspondência de caracteres, um ficheiro som requer a representação das notas, tons, timbre, 
tempo, etc…). 

316 Supra em Parte I, Titulo I, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 3, p. 94. 

317 «These formats can be read and written by computer programs from many different developers. Many application programs 
contain data interfaces for both common or open formats and for one or more proprietary or native formats. (...)» [ROOIJEN, The 
software interface between copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in computer programs, p. 14]. 

318 Como a tabela ASCII, que representamos supra pela Tabela n.º 4 (p. 64), que apresentando uma correspondência entre um 
conjunto de caracteres (alfabeto) e um determinado código binário, não represente um verdadeiro FFE, embora seja um tabela 
adoptada pela generalidade dos formatos de texto.  



Pedro Dias Venâncio 

- 121 - 
 

Por exemplo, mesmo um FFE de texto requer uma panóplia de atributos a reter que não 

resumem aos caracteres. De facto, um FFE de texto tem muitos mais atributos a 

representar para além de caracteres, pense-se no tamanho da página, margens, 

tabulação, grafismo dos caracteres, cores, etc..  

Por outro lado, o FFE terá que estruturar essa informação dentro do ficheiro electrónico 

a fim de tornar cognoscível. Nomeadamente: definindo qual a ordem pela qual os 

atributos vêm definidos no ficheiro electrónico (p.e., primeiro o tamanho da página, 

depois as margens, depois o tipo de letra, e assim sucessivamente); como se determina a 

passagem de um atributo para outro; qual a codificação utilizada para a representação de 

cada um dos atributos (ou seja, para os caracteres poderá utilizar a tabela ASCII, mas 

para a cor, para o parágrafo, para os tipos de letra, etc., utilizará outras tabelas, e logo, 

codificações distintas). 

Desde logo, o FFE incluirá (ou remeterá para) várias tabelas (que contêm as 

codificações utilizadas para representar os diversos atributos a reter de cada dado) e 

uma definição da estrutura interna do ficheiro que permita ao programa de computador 

ordenar de forma lógica os diferentes atributos retidos do dado de modo a representá-los 

de forma fiel. 

A título de exemplo, quanto às características técnicas do formato «XML» a Microsoft 

explicita que «a estrutura básica de todos os formatos XML do 2007 Office System 

consiste em cinco elementos: (1) Parte inicial. A parte de ordem mais alta na 

hierarquia; (2) Partes do XML. Arquivos ou pastas formados por XML que compõe o 

conteúdo do arquivo. (3) Partes não-XML. Partes que não são XML e geralmente são 

imagens ou objetos OLE. (4) Parte de relacionamento. Um tipo de componente que 

geralmente aponta para outras partes para definir a hierarquia relacional da estrutura 

de partes. (5) Pacote ZIP. Empacota partes em um único arquivo.»319. 

Vemos assim que os FFE poderão variar em função de três (3) critérios essenciais: 

Em primeiro lugar, os FFE variam quanto aos atributos do dado que se opta por reter, 

que podem ser mais ou menos e com maior ou menor precisão como já referimos supra 

a propósito do processo de digitalização. 

                                                           
319 Disponível em http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc179190%28v=office.12%29.aspx, consultado a 18-09-2012. 
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Em segundo lugar, existem diversas codificações possíveis para os mesmos atributos do 

dados. Codificações que variam entre si quer por mera opção criativa do criador (veja-se 

as distintas tabelas que existem para representar caracteres), quer por para a 

representação do mesmo atributo existirem diferentes opções técnicas possíveis (por 

exemplo, para a representação de côr, podemos optar pelos sistemas RGB320 ou 

CMYK321, que podem ainda ter 8, 16 ou 32 Bits de profundidade de côr, aumentando o 

leque de tonalidades passíveis de serem representadas). Pelo que os FFE variaram 

também em função das tabelas322 adoptadas para representar cada um dos atributos que 

se pretende reter (cor, som, etc.). 

Em terceiro lugar, a própria forma como os dados estão estruturados no ficheiro poderá 

variar, quer em função da opção criativa do seu autor (por exemplo no caso de estar em 

causa apenas definir a ordem pela qual os atributos são descritos ou o elemento que 

determina a separação entre atributos), quer em função da opção técnica quanto a forma 

de conversão de determinado dado ou atributo numa representação digital, quer ainda 

em atenção às funcionalidades que se pretende privilegiar na utilização daquele FFE. 

Temos então que dois FFE podem diferir entre si, por os seus criadores terem optado 

por reter diferentes atributos, por utilizarem diferentes codificações para representar os 

diversos atributos, ou ainda por optarem por ordenar esses atributos de forma distinta 

dentro do ficheiro electrónico. 

Mas diferentes FFE podem também representar diferentes opções técnicas quer quanto 

a forma de representação digital dos atributos (como referimos supra quanto à cor ou 

som), ou quanto à forma de conversão do dado num formato digital.   

Em conclusão, pretendendo apresentar uma definição técnica diremos que um Formato 

de Ficheiro Electrónico (FFE) é um sistema de representação digital pelo qual se 

define os atributos que se retêm de determinados dados, como esses atributos são 

codificados num sistema de numeração binário, e como toda a informação necessária 

à sua compreensão é estruturada dentro do ficheiro electrónico gravado em memória 

secundária. 

                                                           
320 «RGB: Norma de transmissão em vídeo com cores, tendo como base as cores primárias vermelha, verde e azul» [VV, 
Diciopédia 2003, ]. 

321 «CMYK: (Cyan-Magenta-Yellow-Key) Sistema de cor, muito utilizado para impressão, baseado na subtracção das cores 
primárias em vez da adição de cores, utilizando o preto» [idem.]. 

322 Por isto dissemos supra que o conceito de FFE é mais complexa que o de uma mera “tabela”. Neste sentido, um FFE pode 
integrar ou recorrer a diversas tabelas distintas para definir a forma de representação de determinados atributos. 
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PARTE II – A Propriedade Intelectual sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação 

 

Introdução 

 

Vimos na Parte I que o funcionamento do computador moderno assenta, por um lado, 

numa estrutura física, composta por um conjunto de dispositivos electromecânicos, 

magnéticos ou ópticos, destinados ao armazenamento, processamento, entrada e saída 

de dados digitalizados e, por outro, numa estrutura lógica composta por regras de 

sintaxe e semântica, códigos e algoritmos desenhados para o funcionamento dos 

dispositivos físicos. De um lado, discos duros, RAM, ROM, CPU, teclados, ratos, 

monitores, scanners, impressoras, etc…, do outro, linguagens de programação, 

programas de computador, bases de dados, formatos de ficheiro electrónico, protocolos 

de comunicação, nomes de domínio, etc… 

No computador moderno estas duas realidades distintas, a física e a lógica, têm em 

comum não só a sua dependência técnica (pois uma existe em relação com a outra e só 

no seu conjunto são uma realidade funcional) mas também a sua origem na criatividade 

humana, ou seja, em qualquer dos casos estamos perante criações intelectuais.  

É esta segunda característica comum que torna estas duas realidades igualmente 

inseparáveis à luz do Direito. Os dispositivos de memória ou os Formatos de Ficheiro 

Electrónico existem na medida em que foram imaginados por um ser humano capaz de 

os conceber intelectualmente com uma específica funcionalidade. Nessa medida, será 

em ambos os casos enquanto coisas incorpóreas que encontrarão verdadeira tutela do 

Direito. Mas, se numa perspectiva técnica nos foi possível diferenciá-los, veremos nesta 

Parte II que perante o Direito nem sempre serão objectos distintos. Veremos também 
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que as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) são o reino por excelência 

da Propriedade Intelectual323.  

Caracterizaremos a Propriedade Intelectual (PI) como aquele ramo do direito que terá 

por objecto as realidades concebidas pelo intelecto humano com uma determinada 

funcionalidade técnica, lúdica ou cultural. Daqui concluiremos que sobre os elementos 

que constituem estas duas estruturas (física e lógica) do computador recaem direitos de 

propriedade intelectual das mais variadas naturezas. Encontraremos no seu âmbito 

praticamente o leque completo dos direitos de PI conhecidos. 

A questão que nos colocamos na Parte I desta dissertação foi a independência técnica do 

FFE face aos demais elementos que constituem o computador moderno. Cremos ter 

respondido a esta questão positivamente, explicitando a autonomia técnica do FFE 

perante todos os demais elementos das estruturas física e lógica do computador, embora 

indissociáveis destes na sua concepção e funcionalidade técnica.  

Vimos que o FFE, sendo um elemento indissociável do modo de funcionamento dos 

demais elementos físicos e lógicos do computador (o FFE existe quer em função das 

unidades de armazenamento de dados que apenas permitem a gravação em sistema de 

numeração binário, quer em função dos programas de computador capazes de os 

interpretar) é, ainda assim, uma realidade incorpórea distinta que existe para lá das 

unidades de memória capazes de registar dados digitais e dos programas de 

computadores capazes de os interpretar. 

O fim último da nossa dissertação será determinar se o FFE é um elemento sobre o qual 

recaia, ou possa recair, algum direito de PI, e qual. 

Para tal não nos basta a independência técnica do FFE dos demais elementos da 

estrutura física e da restrutura lógica do computador. Convém, igualmente, apurar se 

numa perspectiva jurídica o FFE mantém a sua autonomia face aos demais elementos 

das estruturas física e lógica do computador enquanto objectos de direito.  

A questão coloca-se porque a existência autónoma de determinado bem, enquanto 

realidade corpórea ou incorpórea, não significa que sobre ele se reconheça um direito 

                                                           
323 Pese embora a designação não seja pacífica na doutrina, como analisaremos melhor adiante, é o próprio código civil que nos seus 
artigos 48.º e 1303.º denomina de “Propriedade Intelectual” os direitos consagrados no âmbito dos Direitos de Autor e da 
Propriedade Industrial que, como analisaremos melhor adiante, consagram verdadeiros direitos subjectivos de exclusivo sobre 
coisas incorpóreas. 
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subjectivo independente. Desde logo, é necessário que tal bem contenha os requisitos 

necessários para que se lhe reconheça a qualidade de coisa jurídica324, pois nem todos 

os bens (corpóreos ou imateriais) são coisas num sentido jurídico.  

Por outro lado, é preciso verificar se sobre o mesmo recairá um direito próprio e 

independente, ou se os FFE se consideram englobados no objecto de protecção de um 

direito que recaia sobre outro elemento das estruturas física ou lógica do computador325. 

E se é certo que distinguimos a estrutura física e e estrutura lógica do computador, 

enquanto aquelas partes de computador compostas por elementos físicos ou por meras 

criações lógicas, respectivamente, ainda assim, para a PI a questão da autonomia 

jurídica dos FFE coloca-se relativamente a ambas estruturas.  

É que, para este fim, os elementos da estrutura física não nos interessam na 

materialização que estes adoptam em determinadas coisas corpóreas, mas enquanto 

criações intelectuais resultantes do espírito inventivo humano, com vista à realização de 

determinada função, tarefa ou finalidade. 

Quer os elementos da estrutura física quer os elementos da estrutura lógica do 

computador, nestes integrando os FFE, serão aqui olhados enquanto construções do 

intelecto e, nessa medida, passíveis de integrar o conceito de coisa incorpórea326 

objecto de protecção por direitos de propriedade intelectual. 

Em conclusão, o propósito desta Parte II será verificar se os FFE serão, ou não, 

abrangidos pelos objectos de protecção dos direitos que recaem sobre os demais 

elementos das duas estruturas (física e lógica) do computador, deixando 

                                                           
324 Numa primeira abordagem ao conceito citaremos Mota Pinto que define “coisa” como «os bens (ou os entes) de carácter 
estático, desprovidos de personalidade e não integradores do conteúdo necessário desta, susceptíveis de constituírem objecto de 
relações jurídicas» [CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, 3.ª ed., Coimbra Editora, 1991, p. 340]. 
Optamos por esta primeira definição porque, o próprio autor dela retira as quatro características essências (ausência de 
personalidade jurídica; a existência autónoma e separada; a possibilidade de apropriação exclusiva; e a aptidão para satisfazer 
interesses ou necessidades) aplicáveis a “todas” as coisas, independentemente serem coisas corpóreas ou não, quando a generalidade 
dos demais autores parte sempre da definição de coisa corpórea, para depois a distinguir das coisas incorpóreas. 

325 Podendo tal suceder quer por se considerar que este integra aquele numa coisa composta, ou uma universalidade de facto, quer 
porque na definição do objecto de protecção de determinado direito o legislador pode fazer estender a sua protecção a outras 
realidades que extravasem a sua noção técnica. Cite-se sumariamente a título de exemplo o caso da protecção consagrada aos 
programas de computador, onde quer as Directivas comunitárias quer o DL 252/94, de 20 de Outubro, incluem o material de 
concepção do programa de computador no seu objecto de protecção e, logo, como parte integrante do conceito jurídico de programa 
de computador, que dessa forma extravasa o seu conceito técnico de programa de computador para a abarcar outras realidades que o 
legislador entendeu merecer a mesma protecção. Assim, e em particular no âmbito da dita Propriedade Intelectual, não há uma 
necessária coincidência entre conceito técnico ou físico e conceito jurídico do objecto protegido pelo direito subjectivo. 

326 Numa primeira abordagem sucinta ao conceito seguiremos Heinrich Ewald Hörster que distingue as coisas corpóreas como 
«aquelas que podem ser apreendidas, entendidas ou captadas pelos sentidos» das coisas incorpóreas como «as que não podem ser 
captadas pelos sentidos, mas sim pela representação intelectual e pela imaginação» [HÖERSTER, A Parte Geral do Código Civil 
Português, pp.183]. 
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propositadamente o enquadramento específico do FFE enquanto bem jurídico autónomo 

para a última Parte da nossa dissertação. 

Com este fim, começaremos esta Parte II, no Titulo I, caracterizando sumariamente o 

leque de direitos que integram o ramo usualmente designado por Propriedade 

Intelectual e de seguida, no Título II, procuraremos integrar nesse leque de direitos os 

diversos elementos das estruturas físicas e lógica do computador que caracterizamos na 

Título II da Parte I.  

No final desta Parte II, concluiremos em que medida os FFE mantêm a sua autonomia 

jurídica, enquanto objecto de direito, face aos demais elementos das estruturas física e 

lógica do computador. 

Atendendo aos fins que nos propomos restringiremos o nosso estudo à apresentação dos 

elementos essenciais necessários à caracterização do objecto e natureza jurídica dos 

diversos direitos de propriedade intelectual em abstracto e, de seguida, à delimitação 

dos objectos de protecção e natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual que 

possam recair sobre elementos integrantes das explicitadas estruturas física e lógica do 

computador.  

Em qualquer dos casos não analisaremos os respectivos regimes jurídicos, 

nomeadamente, quanto ao sujeito, conteúdo, prazos, etc., porquanto tal representaria 

uma empreitada demasiado extensa e desnecessária para os fins a que nos propomos na 

nossa dissertação. 
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TÍTULO I – Panorâmica geral dos direitos de Propriedade Intelectual (PI). 
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Capítulo I - A Propriedade Intelectual (PI) e as coisas incorpóreas. 

 

O artigo 48º do Código Civil, aprovado pelo DL 47 344, de 25 de Novembro de 1966, 

sob a epígrafe de “propriedade intelectual” engloba os “direitos de autor” (n.º 1) e a 

“propriedade industrial” (n.º 2). Este artigo surge na parte geral do Código Civil 

inserido no conjunto de normas de conflitos que definem a Lei reguladora das coisas. 

Seguindo a mesma terminologia, já no Título II, dedicado ao Direito de Propriedade, e 

inserido no Livro II, sobre o Direitos das Coisas, surge-nos o artigo 1303.º que 

novamente com a epígrafe de “Propriedade intelectual” determina que «os direitos de 

autor e a propriedade industrial estão sujeitos a legislação especial» (n.º 1).  

A primeira conclusão a reter (independente da extensa problemática que a 

caracterização de coisas incorpóreas e da propriedade intelectual levantam) é o facto de 

o legislador português adoptar um conceito abrangente327 de propriedade intelectual, 

onde inclui todos os direitos que se possam constituir sobre coisas incorpóreas, por 

contraposição com aqueles sistemas jurídicos que denominam de propriedade 

intelectual apenas as “obras literárias, artísticas, e científicas”, protegidas no âmbito do 

                                                           
327 Nesse sentido, cfr. LUIZ FRANCISCO REBELLO, Introdução ao Direito de Autor, Vol. I, SPA - Publicações Dom Quixote, Lisboa, 
1994, p. 23; DÁRIO MOURA VICENTE, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, Almedina, Coimbra, 2008, p. 11; 
ALEXANDRE DIAS PEREIRA, "Arte, Tecnologia e Propriedade Intelectual", Revista da Ordem dos Advogados, Ano 62, II, 2002, pp. 
467 a 485 (Separata)(p. 471). Com o mesmo significado abrangente também os autores norte-americanos que englobam na 
“Intellectual property” as “patens, copyright anda trademarks”, sendo que alguns incluem nesta disciplina também os “trade 
secrets”, p.e.: «four main fields of intelectual property patentes, copyright, trademarks, and trade secrets» [DAVID A. BALTO 
;ANDREW M. WOLMAN, "Intellectual Property and Antitrust: General Principles", IDEA - The Jornal of Law and Tecnology, 43, 3, 
2003, pp. 395-474(p. 405)]. No mesmo sentido, cfr. JACOB R. OSBORN, "A view of the Hierarchy of Patent Rights TRIPS, and the 
Canadian Patent Act", Akron Intellectual Property Journal, 4, 2010, pp. 261 a 280(p. 263). Ou, entre os autores sul-americanos, p.e. 
Fernando Maresca refere que na Argentina, «la propriedade intelectual se divide en dos categorias: la propriedade industrial, que 
incluye invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, y indicaciones geográficas de origen, y el derecho de autor, 
que abarca las obras literárias y artísticas, tales como novelas «, poemas y obras de teatro, pinturas, fotografias y esculturas, y 
desenõs arquitectónicos» [FERNANDO MARESCA, "Aspectos Jurídicos del Software Libre", Carrillo, (Ed.), Derecho de las Nuevas 
Tecnologias, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2007, pp. 539-563(p. 547)]. Embora em Espanha a expressão tenha um sentido 
mais restrito, como salientamos na nota seguinte, Rodrigo Bercovitz admite ser este sentido amplo que a expressão vem assumindo 
a nível internacional referindo que «tal es el sentido que assume en la Organización Mundial de la Propiedade Intelectual (OMPI o 
WIPO) (vid el art. 2.º del Convenio de Estocolmo de 14 de julio de 1967, que la crea) o en el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de la Propiedad Intelectual relacionado com el Comercio (ADPICX) Anexo IC del Acuerdo de Marrakech de 15 de Abril 
de 1994, por el que se estabelece la Organización Mundial del Comercio» [RODRIGO BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, "Tema 1 - 
Propiedad Intelectual, cultura y mercado", Rodriguez-Cano, (Ed.), Manual de Propiedad Intelectual, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2006, pp. 17 a 50(p. 18)]. 
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que designamos de Direitos de Autor, considerando a Propriedade Industrial um corpo 

separado deste328.  

Em Portugal tal legislação especial consiste, essencialmente, no Código de Direitos de 

Autor e Direitos Conexos329 (CDADC) e Código da Propriedade Industrial330 (CPI), 

embora existam também alguns diplomas avulsos sobre estas matérias, como é o caso 

do Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro, que consagra um direito análogo ao 

Direito de Autor para os programas de computador, e do Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 

de Julho, que também consagra um Direito de Autor sobre bases de dados criativas, a 

par de um novo tipo legal de direito de PI a que o legislador português designou de 

direito especial do fabricante de bases de dados.  

Independentemente da querela doutrinal que sobre a denominação e a natureza jurídica 

do direito e objecto protegido possa subsistir, é certo que o legislador português 

consagrou expressamente a categoria legal de Propriedade Intelectual (PI) pela qual 

reconhece, por um lado, a natureza de coisa passível de objecto de direito às criações 

intelectuais (coisas incorpóreas) e, por outro, a possibilidade de existência de alguma 

forma de direitos subjectivos (ditos de propriedade) sobre estes objectos. 

Não entraremos aqui na extensa problemática da natureza jurídica dos direitos 

subjectivos de propriedade intelectual que, pela sua controvérsia e complexidade, 

constituem matéria não para uma mas para várias dissertações331. 

                                                           
328 Por exemplo, é esse sentido restrito que o termo “propriedad intelectual” tem no direito espanhol, onde o “derecho de 
propriedad intelectual” se define como «el conunto de derechos que a ley concede al autor sobre el produto de su inteligência, y 
que le facultan fundamentalmente para autorizar o negar la reproducción de la misma. No son objeto de esta propriedade las cosas 
en las cuales se exterioriza y recibe forma tangible la obra del ingenio (libro, cuadro, estatua…), que son objecto de propriedade 
ordinária o corporal, sino la obra del pensiamento en sí misma, derecho incorporal que consiste essencialmente en el derecho del 
autor a la reproducción exclusiva de su obra, y que incluye un doble aspecto personal (vínculo del creador com la obra: derecho a 
publicarla o no, perseguir el plagio, …) y el interés económico derivado de la reproducción de la obra y su provecho económico» e 
o “derecho de la propriedade industrial” se define como o «sector del ordenamento que regula la constituición y el ejercicio de 
los derehos de exclusiva sobre ciertos bienes inmateriales susceptibles de aplicación industrial o comercial, y que forma parte del 
Derecho de la competência entendido en sentido amplio. Dichos derechos de exclusiva se concentran en dos géneros de figuras: las 
creaciones industriales y los signos distintivos» [ambas definições de JUAN MANUEL FERNANDE MARTÍNEZ (COORD.) Y OUTROS, 
Diccionario Jurídico, Aranzadi & Thomson, 2006(pp. 294 e 295)]. No mesmo sentido, cfr. MANUEL ALBADALEJO, Derecho Civil 
III - Derecho de Bienes, 11.ª ed., Edisofer, 2010, pp. 458 e 459; RODRIGUEZ-CANO, "Tema 1 - Propiedad Intelectual, cultura y 
mercado", (p. 18); ASUNCIÓN ESTEVE PARDO, "Patentes de Programas de Ordenador versus Software Libre", Actas de Derecho 
Industrial Y Derecho de Autor, 27 (2006-2007), 2007, pp. 89-120(p. 91); entre outros…  

329 Aprovado pelo DL n.º 63/85, 14/03, e alterado pelas Lei n.º 45/85, de 17/09, Lei n.º 114/91, de 03/09, DL n.º 332/97 e 334/97, 
ambos de 27/11, Lei n.º 50/04, de 24/08, Lei 24//06, de 30/06, e republicado em versão actualizada pela Lei n.º 16/2008, de 1 de 
Abril. 

330 Aprovado pelo DL n.º 36/2003, de 5/03, e alterado pelos DL n.º 318/2007, 26/09, DL n.º 360/2007, Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril 
(que também o republicou em versão integral), DL n.º 143/2008, de 25/07 e Lei n.º 52/2008, de 28/08. 

331 Apesar de a designação decorrer directamente da lei (por força dos citados artigos 48.º e 1303.º do Código Civil) e de, 
inclusivamente, o Código Civil considerar expressamente que os preceitos relativos à propriedade sobre coisas corpóreas nele 
previstos são supletivamente aplicáveis aos direitos previstos sobre coisas incorpóreas (no âmbito dos Direito de Autor e da 
Propriedade Industrial), ainda assim o reconhecimento da existência de verdadeiros “direitos de propriedade” sobre coisa 
incorpóreas e, mais concretamente, sobre a “correcção” da denominação de “propriedade intelectual” como aquele ramo de direito 
onde se englobam o Direito de Autor e a Propriedade Industrial, é uma matéria bastante controvertida na doutrina portuguesa (Diz-
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Tentaremos apenas aprofundar um pouco o conceito de “coisa incorpórea”, salientando 

algumas características que o distingue do conceito de “coisa corpórea” e que serão 

relevantes para o nosso objecto de estudo como salientaremos ao longo da nossa 

exposição. 

Tomemos por ponto de partida a noção de “coisa corpórea” que José de Oliveira 

Ascensão332 designa de “pré-legal” em que define coisa como «uma realidade exterior 

ao homem e dele independente na sua subsistência, que tem individualidade e utilidade 

e é susceptível de apropriação»333. Esta definição tem a virtualidade de dela se poderem 

                                                                                                                                                                          
nos Rui Pinto Duarte que «dos arts. 1302.º e 1303.º também não se pode retirar que os direitos de autor e a propriedade industrial 
não sejam direito de propriedade» completando em nota de rodapé que «como não se pode retirar que o sejam, a Doutrina 
encontra-se dividida acerca da natureza dos direitos de autor e dos direitos de propriedade industrial» RUI PINTO DUARTE, Curso 
de Direitos Reais, 1.ª ed., Principia, 2002, pp. 29 e 30.). É certo que no âmbito das políticas de harmonização legislativa da União 
Europeia, tem-se imposto aos Estados-membros o mesmo tratamento unitário dos direitos sobre coisas incorpóreas num corpo 
normativo que adopta a designação de Propriedade Intelectual (“Intelectual Property”). No entanto, a questão continua a não ser 
pacífica nem em Portugal («Entre nós, a proposta de harmonização comunitária da concepção do direito de autor e dos direitos 
conexos como propriedade intelectual, considerando-a como fazendo parte do direito de propriedade, se bem que seja sustentada 
por parte significativa da nossa doutrina, não é consensual, sendo de destacar, em sentido contrário, a opinião exposta do Prof. 
Oliveira Ascensão» in ALEXANDRE DIAS PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, 55, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2001, p. 123), nem a nível internacional, nomeadamente na Europa, onde a doutrina mantém acesa a controvérsia (Na 
doutrina inglesa, refere Ian J. Lloyd «Even a definition of intellectual property right is not without elements of controversy»  [IAN J. 
LLOYD, Information Technology Law, 2.ª ed., Butterworths, 1997, p. 362]. Com a diferença que nestes sistemas jurídicos a 
“propriedade intelectual” divide-se tradicionalmente entre três figuras centrais: “Patents”, “Copyright” e “Trade Marks” como 
salienta o mesmo autor numa edição mais recente do seu livro in IAN J. LLOYD, Information Technology Law, 4.ª ed., Oxford 
University Press, 2004, p. 364. Também entre os autores espanhóis se discute o reconhecimento da propriedade intelectual (neste 
país englobando apenas o Direito de Autor como já vimos supra) e da propriedade industrial como um verdadeiro Direito de 
Propriedade, em princípio reservado apenas às coisas corpóreas, pese embora a terminologia legal insistir em designá-los como tal, 
cfr. ALBADALEJO, Derecho Civil III - Derecho de Bienes, pp. 237, 460, 468 e 469.). A nível interno a discussão da natureza jurídica 
da denominada “propriedade intelectual” tem sido transversal a toda a doutrina, embora a mesma se faça, essencialmente, no âmbito 
ou a propósito, ora do Direito de Autor (cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, 
Coimbra Editora, 1992, pp. 667 a 690) ora da Propriedade Industrial (cfr. LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, Manual de Direito 
Industrial, 3.ª (Revista e aumentada) ed., Almedina, Coimbra, 2012, pp. 33 a 42; ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, 
Denominação de Origem e Marca, 39, Universidade de Coimbra, Coimbra, 1999, pp. 69 e ss ; e CARLOS OLAVO, Propriedade 
Industrial - Volume I, 2.ª ed., Almedina, 2005, pp. 50 a 57.), e poucas vezes olhando-a como um todo. No âmbito da apreciação da 
natureza jurídica dos direitos privativos de Propriedade Industrial, multiplicam-se as doutrinas, quer a nível nacional quer 
internacional, dividindo-as entre aquelas que defendem tratar-se de “direito de propriedade”, “propriedade especial ou sui generis”, 
“direito de personalidade”, “direitos patrimoniais não reais” e ainda diferentes subtipos de “direitos sobre bens imateriais” – 
“Intelectuais”, “de Clientela”, “de Monopólio” ou “de exclusivo”. Conforme enumera, por exemplo, a nível nacional: GONÇALVES, 
Manual de Direito Industrial, pp. 38 a 44; e, na Jurisprudência Sul-Americana: RICARDO ANTEQUERA PARILLI, (Ed.), Estudios de 
Derecho de Autor y Derechos Afines; Reus, Madrir, 2007, pp. 10 a 17. No âmbito dos Direitos de Autor, sustenta-se ainda uma tese 
unitária dos “direitos geminados” de propriedade e de personalidade (ORLANDO CARVALHO, Direito das Coisas, Reimpressão (Fora 
de Texto) ed., Centelha, 1977, pp . 180 e ss, em nota No mesmo sentido, também Alexandre Libório Dias Pereira concorda que «a 
concepção dos direitos de autor como propriedade corresponde à solução da lei portuguesa», mas concluí que «os direitos de autor 
são direitos “geminados”, e a matriz dualista do nosso direito de autor justifica que se fale antes em direitos de autor: por um lado, 
direitos de propriedade, que se analisam no exclusivo de exploração económica; por outro lado, direitos de personalidade, que 
consistem em direitos morais de protecção da honra e reputação do autor em relação às suas obras literárias e artísticas» 
[ALEXANDRE LIBÓRIO DIAS PEREIRA, Direitos de Autor e Liberdade de Informação, Almedina, Coimbra, 2008, p. 165]. Mais 
adiante, na mesma linha, o autor propõe ainda «uma teoria híbrida dos direitos de autor. Trata-se de direitos híbridos, não apenas 
porque abrangem direitos patrimoniais ou económicos e direitos pessoais ou morais, mas também porque são permanentemente 
gerados por uma tensão entre exclusivo e liberdade» [idem, (p. 166).].). Seguindo de próximo esta tese também Gustavo Rodrigues 
defende, no âmbito dos Direitos de Autor, que a obra é «objecto de um direito de propriedade autêntico – o mais autêntico dos 
direitos de propriedade, pois o seu título é a actividade criadora» (GUSTAVO RODRIGUES, "Sobre o Direito de Autor - Breves 
Notas", Constitucional, (Ed.), Estudos em Homenagem ao Conselheiro José manuel Cardoso da Costa, Coimbra Editora, 2003, pp. 
879 a 898(p. 881)). Não iremos, como dissemos, aprofundar esta discussão por extravasar largamente os propósitos da nossa 
dissertação. 

332JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil - Teoria Geral, I, 2.ª Edição ed., Coimbra Editora, 2000, p. 344. 

333 Para além da definição de Mota Pinto, supra citada em nota de rodapé, [PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, p. 340], outros 
autores têm tentado definições mais ou menos coincidentes: Carvalho Fernandes, citando uma noção de Dias Marques em Teoria 
Gera, Vol. I, pág. 311, define coisa como «toda a realidade autónoma, que, não sendo pessoa em sentido jurídico, é dotada de 
utilidade e susceptível de dominação exclusiva pelo homem» [LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, I - 
Introdução aos Pressupostos da Relação Jurídica, 4.ª (Revista e Actualizada) ed., Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2007, p. 
650]; Menezes Cordeiro define coisa como «tudo o que não tendo personalidade jurídica seja autonomamente relevante para o 
direito» [ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direitos Reais, Reprint - 1979 ed., Lex, Lisboa, 1993, p. 190]; Cabral da Moncada define 
coisa como «tudo aquilo que, carecendo de personalidade, pode representar bens utilizáveis sobre que recaia um poder de 
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extrair as quatro características essenciais que, embora variando na doutrina quer na sua 

denominação quer na sua delimitação, são na generalidade aceites334. São elas: a 

ausência de personalidade jurídica335; a autonomia ou individualidade336; a 

utilidade337; e, finalmente, a susceptibilidade de apropriação exclusiva338.  

                                                                                                                                                                          
aproveitamento, ou ainda, tudo aquilo que possa ser objecto de direitos patrimoniais» [LUÍS CABRAL DE MONCADA, Lições de 
Direito Civil, 4.ª ed., Almedina, 1995, p. 395]; entre outros... 

334 Nesse sentido, por todos, cfr. MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, I (Reimpressão), 
Almedina, Coimbra, 2003, pp. 202 e 203. 

335 Da ausência de personalidade jurídica resulta que a coisa distingue-se da pessoa não só por lhe ser exterior fisicamente, mas 
também porque à mesma a lei não reconhecerá personalidade jurídica.No mesmo sentido, Cabral de Moncada salienta que só 
contam «como coisas, aquelas que, excluída a personalidade do homem (…) possam achar-se numa qualquer relação com 
interesses, podendo de qualquer forma satisfazê-los» (negrito nosso) [Moncada, Lições de Direito Civil, p. 394]. Usando 
terminologia distinta mas com o mesmo sentido, José Alberto González reconduz o conceito de coisas se reduz às «realidades extra 
humanas» [JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ, Direitos Reais e Direito Registral Imobiliário, Quid Juris, Lisboa, 2001, p. 77] Trata-se de 
uma característica de fácil apreensão que não valerá a pena dissecar. 

336 Da segunda característica, designada como autonomia decorre que a coisa deverá ser passível de apropriação jurídica como um 
todo e por exclusão de outros bens a ela associados, fisicamente ou não. Mota pinto fala em «existência autónoma ou separada» 
[Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, p. 340]. Usando a mesma terminologia, cfr. Fernandes, Teoria Geral do Direito Civil, p. 649; 
Cordeiro, Direitos Reais, p. 190. Oliveira Ascensão designa esta característica de “individualidade”, para quem esta característica 
não exclui a possibilidade de direitos parcelares sobre a coisa ou sobre partes dela [Cfr. Ascensão, Direito Civil - Teoria Geral, p. 
345]. A mesma terminologia encontramos na doutrina espanhola, referindo José Ramón Ferrandis define esta característica da 
seguinte forma: «ha de estar individualizadam en el sentido de gozer de sustantividad por su existência separada e autónoma» [José 
Ramón Ferrandis, "La Propiedad de los Bienes Inmateriales", Gutiérrez, (Ed.), Propiedad y Derecho Civil, Colegio de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2006, pp. 97 a 113(p. 99)].  Estamos portanto a analisar uma característica 
jurídica da coisa e não física! Será uma coisa autónoma aquela que juridicamente seja passível de ser tratada como um todo unitário, 
ainda que não o seja fisicamente. Veja-se nesse sentido o conceito de “coisa composta” que nos é dado pelos artigos 203.º e 206.º do 
Código Civil. Conforme resulta da lei, o conceito de coisas compostas pressupõe o entendimento do que sejam coisas simples. 
Cabral da Moncada segue a distinção provinda do direito romano, nos termos da qual, «as coisas simples são as que correspondem 
a um conceito simples e único que formamos delas: coisas que se afiguram à consciência individual e social como unidades 
incindíveis. A respeito delas abstrai-se da sua composição física e orgânica. São coisas, as mais das vezes, juridicamente 
indivisíveis», sendo que por oposição «as compostas (para os romanos res ex cohaerentibus ou ex distantibus), são as que não estão 
neste caso; isto é, constam sempre da reunião ou combinação entre si de outras coisas distintas», concluindo que «simples são as 
coisas que valem economicamente como unidades; compostas, as que valem economicamente como aglomerados de outras simples 
e que por si também podem ter valor, embora um valor diferente» [Moncada, Lições de Direito Civil, pp. 432 a 433]. Donde vemos 
que uma coisa composta, não deixa de ser enquadrável no conceito de coisa, apesar de poder ser física e juridicamente separada em 
mais que uma coisa simples. Sobre o conceito de coisa composta cfr. LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direitos Reais, 
Almedina, Coimbra, 2009, pp. 73 a 75; Moncada, Lições de Direito Civil, pp. 432 a 442;  Andrade, Teoria Geral da Relação 
Jurídica, pp. 259 a 264; ou Ascensão, Direito Civil - Teoria Geral, pp. 373 a 379. 

337 No entendimento de Oliveira Ascensão a utilidade é «um conceito geral, não necessita de definição específica» [Ascensão, 
Direito Civil - Teoria Geral, p. 346]. No mesmo sentido, cfr. Fernandes, Teoria Geral do Direito Civil, pp. 649 e 650. Ou seja, a 
utilidade da coisa resulta da característica geral do Direito de apenas regular aquilo que é juridicamente relevante. Nesse sentido, na 
doutrina espanhola, José Ramón Ferrandis refere que «ha de ser útil, ya que se trata de un medio al servicio de la satisfacciónde las 
necesidades humanas. La utilidad, que justifica la atracción de la cosa a la órbita del Derecho, puede ser material o moral, actual 
o futura» [Ferrandis, "La Propiedad de los Bienes Inmateriales", (p. 100)]. Já Mota Pinto denomina esta característica de «aptidão 
para satisfazer interesses ou necessidades humanas» concretizando que «o homem é a medida e o critério do relevo jurídico das 
coisas» [Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, p. 341]. A utilidade é, assim, vista sob um prisma bastante amplo, não apenas a sua 
quantificação económica, mas qualquer valoração (cultural, social, moral ou ética) que sobre a coisa o Homem possa fazer. 

338 Por fim, exige-se que a coisa seja susceptível de apropriação exclusiva. Para Oliveira Ascensão esta característica reporta-se à 
possibilidade de apropriação física do bem [cfr. Ascensão, Direito Civil - Teoria Geral, pp. 346 e 347, e, no mesmo sentido, cfr. 
Fernandes, Teoria Geral do Direito Civil, p. 650; e Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, pp. 340 e 341]. Em sentido coincidente, 
Menezes Leitão afirma que «encontram-se igualmente fora do comércio as coisas que sejam por natureza insusceptíveis de 
apropriação individual. Entre estes encontra-se o ar, os oceanos, os planetas e as estrelas, relativamente às quais a apropriação 
individual não se mostra viável» [Leitão, Direitos Reais, p. 63]. Em sentido divergente, Menezes Cordeiro defende que «que só o 
direito pode considerar uma coisa como no comércio ou fora dele» [Cordeiro, Direitos Reais, p. 212], sustentando que «qualquer 
coisa, por definição, pode ser apropriada, individual ou colectivamente» pois «a apropriação pode ser meramente jurídica: basta 
imaginar que uma entidade se arrogava o direito de cobrar um “preço” pelo ar respirado, pelo aproveitamento estético das 
estrelas, ou que alguém se reservava o exclusivo do aproveitamento da energia solar para se concluir que, afinal, todas as coisas 
podem ser tratadas pelo direito e em termos de apropriação» [idem, (p. 213).]. Estes autores distinguem esta característica da 
exclusão dos bens que estejam “fora do comércio” feita pelo n.º 2 do artigo 202.º do Código Civil, pois neste caso trata-se de uma 
exclusão jurídica do bem da qualidade de coisa para efeitos de comércio privado. Nesse sentido, Carvalho Fernandes sustenta que 
«a expressão coisas fora do comércio não pode ser entendida à letra, pois as coisas fora do comércio jurídico, em absoluto, não 
poderiam, sem contradictio in adjecto, ser coisas, em vista da noção de coisa adoptada. No fundo, a designação completa da 
categoria em análise seria a de coisas fora do comércio privado» [Fernandes, Teoria Geral do Direito Civil, p. 658]. No mesmo 
sentido, Almeida Costa afirma que «o código civil dirige-se às coisas privadas. Por isso mesmo, trata apenas das coisas que podem 
constituir objecto de direitos privados; quer dizer, das coisas em comércio, que se contrapõe às coisas fora do comércio, como é o 
caso das que se encontram no domínio público» [MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, Noções Fundamentais de Direito Civil, 4.ª 
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Por fim, reiteramos que na Parte Geral do Código Civil (art.º 202.º e ss) a que nos vimos 

referindo, a lei parece reportar-se apenas às coisas corpóreas. Acrescendo que, no seu 

Livro III o Código Civil onde regula o direito de propriedade, o artigo 1302.º estabelece 

que «só as coisas corpóreas, móveis e imóveis, podem ser objecto do direito de 

propriedade regulado neste código».  

As coisas corpóreas têm como característica específica apontada pela generalidade da 

doutrina, o facto de serem «as que se revelam pelos sentidos»339-340. Sendo que Oliveira 

Ascensão341 esclarece que se incluem aqui não apenas os bens materiais susceptíveis de 

apreensão directa pelos órgãos físicos do Ser Humano, como aquelas realidades que, 

pertencendo ao mundo natural – como a electricidade ou quaisquer outras manifestações 

físicas – são susceptíveis de serem por este apreendidas com o recurso a um qualquer 

dispositivo de medição enquanto realidades físicas342. Ou seja, as coisas corpóreas são 

aquelas que, contendo as quatro características enunciadas (ausência de personalidade 

                                                                                                                                                                          
(Revista e Actualizada com a colaboração de Henrique Sousa Antunes) ed., Almedina, Coimbra, 2001, p. 401]. Também nesse 
sentido, cfr. Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, p. 277 e ss; e HÖERSTER, A Parte Geral do Código Civil Português, p. 
180. Na doutrina espanhola, encontramos quem apresente um concepção mais ampla deste conceito de apropriação exclusiva que 
nos será pertinente no âmbito das coisas incorpóreas, defende José Ramón Ferrandis refere que a coisa «a de ser apropiable, en el 
sentido de apta para una sumisión jurídica al titular.Basta com la possibilidade jurídica de tal sujeción, aunque “in acto” falte» 
[Ferrandis, "La Propiedad de los Bienes Inmateriales", (p. 100)]. 

339 Nesse sentido, cfr. ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, p. 227; ASCENSÃO, Direito Civil - Teoria Geral, p. 352; 
DUARTE, Curso de Direitos Reais, p. 29; FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, p. 656; CORDEIRO, Direitos Reais, p. 191; 
ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, I - Tomo II, Almedina, Coimbra, 2000, p. 106; GONZÁLEZ, 
Direitos Reais e Direito Registral Imobiliário, p. 77; entre outros. 

340 Criticando este critério de distinção Menezes Leitão sustenta que «A classificação entre coisas corpóreas e incorpóreas deve-se a 
GAIUS que utiliza o critério de serem ou não apreensíveis pelos sentidos, qualificando como coisas incorpóreas os direitos. 
Actualmente, no entanto, o critério da apreensão pelos sentidos não pode ser seguido, já que muitas coisas com existência física, 
como os gazes ou a electricidade, não são apreensíveis pelos sentidos. Por outro lado, os direitos não podem ser vistos como coisas 
incorpóreas, uma vez que não admitem direitos sobre direitos. As coisas incorpóreas abrangem assim apenas os bens intelectuais, 
objecto do Direito de Autor e da Propriedade Industrial.» [LEITÃO, Direitos Reais, p. 60]. Cabral de Moncada também refere a 
divisão tradicional das coisas nos termos da qual «os bens são coisas corpóreas; os direitos são as coisas incorpóreas», 
explicitando que «entre as coisas incorpóreas avultam, porém, por um lado, os chamados bens da personalidade; por outro, os 
chamados bens imateriais. (…) Como exemplo dos segundos, citemos, como mais típicos, os produtos espirituais e criações do 
engenho humano: as obras literárias, científicas e artísticas, e os inventos industriais que constituem os direitos de autor ou da 
propriedade literária, artísticas e industrial, e até os direitos sobre outros direitos», no entanto, concluí a final, quanto a estes 
últimos, que «estes são verdadeiramente coisas incorpóreas, não só como direitos mas como objectos» [MONCADA, Lições de 
Direito Civil, p. 397]. Sustentando José Alberto Vieira que «contrariamente ao pensamento romano, e embora uma boa parte da 
doutrina contemporânea assim continue a considerar, os direitos não são objecto de outros direitos e muito menos coisas, mesmo 
incorpóreas. (…) como coisas incorpóreas encontramos actualmente apenas os bens intelectuais, a expressão criativa, usualmente 
designada obra literária e artística, a invenção, a marca, o desenho ou modelo, o logótipo, etc.» [JOSÉ ALBERTO VIEIRA, Direitos 
Reais, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, p. 138]. Perfilhando a mesma distinção, cfr. ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, 
pp. 191 a 193. Ainda na vigência do anterior Código Civil J. Marque Dias sustentava que a tradicional doutrina romana «tende a ser 
substituída por uma conceptologia que, mantendo a velha classificação mas emprestando-lhe novo conteúdo, qualifica de coisas 
incorpóreas apenas os chamados bens imateriais como os inventos, as obras artísticas, literárias, etc.» [J. DIAS MARQUES, Direitos 
Reais (Parte Geral), Vol. I, Lisboa, 1960, p. 45]. Também nós sufragamos esta opinião, que adoptamos neste nosso estudo, pelo que 
tomaremos por pacífico que não se incluirá nas coisas incorpóreas os “direitos” mas apenas as “criações intelectuais”, cujo conceito 
abordaremos melhor adiante. 

341ASCENSÃO, Direito Civil - Teoria Geral, p. 352. 

342 Completando este conceito Menezes Leitão esclarece que «coisas corpóreas são aquelas que existem no mundo natural, tendo 
consequentemente existência física, independentemente de revestirem a natureza de matéria (terrenos, edifícios, objectos, líquidos, 
gases ou outros elementos materiais) ou de energia (como a electricidade ou a energia nuclear).» [LEITÃO, Direitos Reais, pp. 59 e 
60]. No mesmo sentido, cfr. CORDEIRO, Direitos Reais, pp. 191 a 192; entre outros… Ainda na vigência do Código de Seabra, cfr. 
ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, p. 227.  
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jurídica, autonomia, utilidade e susceptibilidade de apropriação) são apreensíveis pelos 

sentidos.  

Interessa-nos analisar em que medida as coisas incorpóreas se aproximam ou afastam 

deste conceito, nomeadamente, se encontramos as mesmas 4 (quatro) características 

supra enunciadas e, para além destas, que outras características tipificam as coisas 

incorpóreas. 

Quanto às características de ausência de personalidade jurídica e utilidade não se 

levantam quaisquer dúvidas da sua extensão às coisas incorpóreas. Só têm 

personalidade jurídica os entes susceptíveis de serem sujeitos de direito, que não é o 

caso das criações intelectuais. E a amplitude com que compreendemos o conceito de 

utilidade é perfeitamente realizável pelas realidades incorpóreas. Até porque se as 

necessidades humanas evoluem no sentido da sociedade, também evolui a utilidade das 

coisas (ou as coisas com utilidade). 

Já não será assim tão linear a verificação da existência dos requisitos de “autonomia” e 

“susceptibilidade de apropriação exclusiva” no âmbito das coisas incorpóreas. Mas 

ainda assim, somos do entendimento que também as coisas incorpóreas integram estas 

duas características. 

No caso da autonomia a questão reside em compreender que as coisas incorpóreas, as 

criações intelectuais, são intelectualmente passíveis de ser divisíveis em categorias 

similares às coisas simples e compostas. Uma coisa incorpórea complexa, susceptível de 

cumprir uma determinada utilidade como um todo e, nesse sentido, ser objecto de 

direito uno, é passível de ser dividida em coisas incorpóreas mais simples, mas que 

isoladamente cumprem igualmente uma utilidade específica e, logo, constituem um 

objecto de direito uno e independente. Tomemos, por exemplo, as obras compósitas 

previstas no artigo 20.º do CDADC, onde se prevê expressamente a possibilidade de 

uma criação intelectual incorporar, «no todo ou em parte, uma obra pré-existente». Ou 

ainda uma obra cinematográfica, na qual o 135.º do CDADC reconhece a coexistência 

da «parte literária e da parte musical» como susceptíveis de reprodução e utilização 

separada da obra cinematográfica e, logo, como “obra” ou criação intelectual autónoma 

daquela. 
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No caso da susceptibilidade de apropriação exclusiva, se entendermos este requisito 

como uma efectiva possibilidade de apropriação física do bem, naturalmente que o 

requisito não se pode realizar, pois as coisas incorpóreas não são susceptíveis de 

apreensão exclusiva pelos nossos sentidos343. Podemos mesmo afirmar que, em 

abstracto, não é possível impedir que outrem apreenda intelectualmente uma criação 

intelectual e, nesse sentido, não é possível uma apreensão intelectual exclusiva da coisa 

incorpórea344.  

Esta mesma característica é apontada por Dário Moura Vicente, a propósito da 

problemática da tutela internacional da propriedade intelectual, quando refere que uma 

ccaracterística relevante inerente à natureza imaterial, ou intelectual, da coisa 

incorpórea, é a sua ubiquidade345. Caracterizando-se as coisas incorpóreas por serem 

apenas perceptíveis pelo intelecto e não pelos sentidos, ao contrário das coisas 

corpóreas que existem necessariamente num único e determinado lugar, as coisas 

incorpóreas são passíveis de serem apreendidas intelectualmente em todo e qualquer 

lugar, por todos os seres humanos, simultaneamente e a todo o tempo. No entanto, se é 

certo que a ubiquidade das coisas incorpóreas suscitará controversas questões à 

protecção que os ordenamentos jurídicos de base nacional podem conferir a estes bens, 

não releva substancialmente para a definição que procuramos de coisa incorpórea, por 

se tratar mais de uma consequência da sua natureza e nem tanto de uma característica, a 

não ser para o facto de a sua possibilidade de apropriação exclusiva ser necessariamente 

apenas um ficção jurídica.  

Ainda assim, entendemos justificar-se falar de um requisito de susceptibilidade de 

apropriação exclusiva no âmbito das coisas incorpóreas mas, neste caso, apenas como 

uma possibilidade de apropriação jurídica exclusiva. Ou seja, face à impossibilidade de 

uma real apropriação intelectual exclusiva, no sentido de impossibilidade de impedir 

                                                           
343 Nesse sentido, refere Dário Moura Vicente que as «coisas incorpóreas (hoc sensu, destituídas de existência física), são 
insusceptíveis de apropriação individual (embora as coisas corpóreas que constituem o respectivo suporte material, v.g., os 
exemplares de um livro, possam sê-lo)» [VICENTE, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, pp. 14 e 15].  

344 A propósito da “obra” protegida por direito de autor, refere Alberto de Sá e Mello que «como bem cognoscível na imaterialidade 
da sua expressão formal, a obra intelectual é apenas susceptível de intelecção, não de apropriação» [ALBERTO DE SÁ E MELLO, 
Contrato de Direito de Autor - A autonomia contratual na formação do direito de autor, Almedina, Coimbra, 2008, p. 83], donde o 
mesmo autor concluí adiante que «aquilo que só a inteligência apreende é, por natureza, inapropriável» [idem, (p. 90).]. No mesmo 
sentido, também Alexandre Libório Dias Pereira concluí que «em razão da sua natureza incorpória, a ubiquidade da obra significa 
que esta pode ser objecto simultaneamente de múltiplos e diversos poderes de facto. (…) Por ser susceptível de tantas “posses” a 
obra parece quase inapropriável» [PEREIRA, Direitos de Autor e Liberdade de Informação, p. 205]. 

345 Cfr. VICENTE, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, pp. 17 e 18. No mesmo sentido, também Menezes Leitão 
refere que «qualquer pessoa tem igualmente a possibilidade fáctica de aproveitamento da obra intelectual, atenta a característica 
de ubiquidade dos bens intelectuais» [LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito de Autor, Almedina, Coimbra, 2011, p. 
12]. 
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que outrem apreenda intelectualmente a mesma criação, concluiremos que a 

susceptibilidade de apropriação exclusiva das coisas incorpóreas depende do 

reconhecimento e imposição pelo direito346.  

Desta característica resultará a prevalência de um Princípio da 

Tipicidade/Taxatividade347 no âmbito dos direitos de propriedade intelectual, na 

medida em que, dependendo a susceptibilidade de apropriação do reconhecimento do 

direito. Apenas existem os objectos e direitos taxativamente previstos pela Lei, sendo as 

demais criações intelectuais juridicamente inapropriáveis. Mais do que isso, o próprio 

“âmbito” do objecto protegido dependerá do “âmbito” da exclusividade reconhecida 

pelo direito. 

Concluímos que, a fim de serem susceptíveis de constituir objecto de relações jurídicas, 

as coisas incorpóreas hão-de conter igualmente as mesmas quatro características 

essenciais que reconhecemos nas coisas corpóreas com as ressalvas que supra fizemos. 

Será então na susceptibilidade de serem apreendidas pelos sentidos que 

encontraremos a distinção essencial entre as coisas corpóreas e coisas incorpóreas? 

Em favor da susceptibilidade de serem apreendidas pelos sentidos ser a característica 

em que a distinta natureza das coisas corpóreas face às coisas incorpóreas se manifesta 

de forma mais facilmente apreensível, reiteramos Heinrich Ewald Hörster que distingue 

as coisas corpóreas como «aquelas que podem ser apreendidas, entendidas ou captadas 

pelos sentidos» das coisas incorpóreas como «as que não podem ser captadas pelos 

sentidos, mas sim pela representação intelectual e pela imaginação»348.  

Esta distinção não nos parece, porém, suficiente para uma completa caracterização do 

conceito jurídico de coisa incorpórea. Na verdade, parece-nos que nem tudo o que, não 

sendo apreensível pelos sentidos, é passível de ser representado intelectualmente ou pela 

imaginação será coisa incorpórea. Explicitaremos melhor a seguir. 

                                                           
346 Nesse sentido, concluí Menezes Leitão que «o direito de autor vê o seu exclusivo apenas assegurado pela reserva legal do 
aproveitamento do bem que é conferida ao autor» [LEITÃO, Direito de Autor, p. 12]. Também Dário Moura Vicente reitera o 
mesmo raciocínio referindo «enquanto que no tocante ás coisas corpóreas a respectiva apropriação física confere por si só ao 
possuidor o domínio sobre elas, em matéria de bens intelectuais é necessário, a fim de garantir a certo sujeito o seu gozo exclusivo, 
que a ordem jurídica proíba todos os demais de os utilizarem e explorarem sem o consentimento do respectivo titular, ainda que 
possuam as coisas corpóreas que constituem os suportes materiais desses bens» [VICENTE, A Tutela Internacional da Propriedade 
Intelectual, p. 15]. 

347 Nesse sentido, defende José Ramón Ferrandis refere que a coisa «las cosas materiales tienen una realidad prejurídica de la que 
el Derecho se limita a tomar nota, los bienes inmateriales son el resultado de la regulación normativa del propio supuesto de hecho 
constitutivo del bien. Ello se traduce en que rija un principio de tipicidad en la identificación de las creaciones intelectuales que 
resultan aptas para ser objecto de derechos subjectivos» [FERRANDIS, "La Propiedad de los Bienes Inmateriales", (p. 103)]. 

348HÖERSTER, A Parte Geral do Código Civil Português, p. 183. 
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Menezes Cordeiro define as coisas incorpóreas como aquelas «cuja existência é 

desencadeada pelo espírito humano, ganhando, depois, relevância social»349 

(sublinhado nosso) acrescentando adiante que os «bens intelectuais, ou obras do 

engenho, abrangem as categorias economicamente representativas provenientes do 

labor intelectual nos campos literários, artístico, científico e técnico»350 (sublinhado 

nosso). Neste sua argumentação o autor realça que apenas serão coisas incorpóreas 

aquelas que forem “obra”, ou resultado, de uma actividade criadora do intelecto. 

Embora possa parecer uma diferença subtil, nesta definição acrescenta-se um elemento 

caracterizador das coisas incorpóreas que não é necessário nas coisas corpóreas – o 

facto de a coisa incorpórea ter de resultar de “construção” ou “criação” do espírito351. 

Ou seja, não basta que sejam apreensíveis pela “representação intelectual e pela 

imaginação”, é necessário que sejam o resultado específico de uma construção ou 

criação do intelecto ou da imaginação352. 

Significa isto que, ao contrário das coisas corpóreas que podem existir fisicamente no 

mundo natural, sem intervenção humana e, ainda assim, serem susceptíveis de 

apropriação exclusiva, no âmbito da dita propriedade intelectual, quer no Direito de 

Autor quer no Direito Industrial, apenas serão passíveis de protecção jurídica as coisas 

incorpóreas que (entre outros requisitos) resultem de “criação intelectual” do seu Autor, 

inventor ou criador, e não aquelas que já existam enquanto tal na natureza353.  

Esta característica resulta aliás expressamente consagrada nos diplomas fundamentais 

da PI, quer no âmbito do Direito de Autor, quer no âmbito da Propriedade Industrial. 

Veja-se que no âmbito do Direito de Autor apenas se protegem as “obras” que sejam 

«criações intelectuais» (art. 1.º n.º 1 do CDADC), excluindo-se expressamente destas as 

«descobertas» (art. 1.º n.º 2 do CDADC). E, no mesmo sentido, também no âmbito da 

                                                           
349 CORDEIRO, Direitos Reais, p. 191 

350 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direitos Reais, 

351 No mesmo sentido, Carvalho Fernandes caracteriza as coisas incorpóreas como «criações do espírito humano» (negrito e 
sublinhado nosso), reforçando essa característica salientando ainda um aspecto fundamental para a compreensão dos direitos de 
propriedade intelectual como veremos adiante na nossa exposição, «o facto de se estar aqui a referir a criação do espírito, em si 
mesma, e não à sua materialização externa» [FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, p. 656]. A mesma conclusão se retira das 
lições de Mota Pinto onde este alega «em consequência dessa aplicação do espírito humano surgem obras artísticas, literárias, 
científicas, intelectuais, invenções industriais, etc.» (sublinhado nosso) [PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, p.335], salientando o 
facto de as coisas incorpóreas susceptíveis de relevância jurídica serem necessariamente produto da acção intelectual humana. No 
mesmo sentido, também, DUARTE, Curso de Direitos Reais, p. 29.; e ainda na vigência do Código de Seabra cfr. ANDRADE, Teoria 
Geral da Relação Jurídica, p. 227.  

352 Nesse sentido, refere Menezes Leitão a propósito do objecto do Direito de Autor que «a obra é necessariamente uma criação 
humana, não sendo objecto de protecção as obras que sejam criadas sem essa intervenção, mesmo que possam ser esteticamente 
apreciadas» [LEITÃO, Direito de Autor, p. 69]. 

353 Aprofundaremos melhor estes requisitos próprios da propriedade intelectual quando estudarmos os objectos do Direito de Autor e 
dos direitos privativos de Propriedade Industrial. 
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Propriedade Industrial apenas se admite que possam «ser objecto de patente as 

invenções novas, implicando actividade inventiva» (art. 51.º n.º 1 do CPI)354, referindo o 

mesmo diploma que, igualmente, se excluem de protecção as «descobertas» (art. 52.º 

n.º 1 a) CPI). 

Acresce ainda uma característica apontada por diversos autores, que salientam que as 

criações intelectuais apenas serão coisas incorpóreas se adquirirem “relevo ou existência 

social”355, ou seja, se às mesmas a lei reconhecer utilidade susceptível de protecção 

jurídica356, o que em certa medida pressupõe alguma forma de exteriorização dessa 

criação357.  

Também esta exigência de exteriorização é típica dos regimes quer do direito de autor - 

que exige que as obras estejam «por qualquer modo exteriorizadas» (art. 1.º do 

CDADC) para serem protegidas -, quer dos direitos privativos de propriedade industrial 

- onde se exige sempre o registo para o reconhecimento do direito (art. 7º n.º 1, 101º, 

144º, 164º, 203º, 224º, 258º, 295º, 304º-N, todos do CPI), o que importa 

necessariamente essa exteriorização sob alguma forma.  

Por fim, não deixaremos de referir uma última característica de delimitação negativa, 

que se nos afigura óbvia neste momento, que é o facto de as coisas incorpóreas (e os 

direitos subjectivos que sobre elas se possam constituir) serem, em princípio, 

independentes da coisa corpórea ou realidade física (seja matéria ou energia) em que se 

                                                           
354 Analisaremos melhor esta característica no âmbito específico do Direito de Autor e da Propriedade Industrial adiante na nossa 
exposição. 

355 De facto alguns autores apontam como elemento característico das coisas incorpóreas o facto de adquirem “realidade, existência 
ou valoração social”. Nesse sentido, Oliveira Ascensão define coisas incorpóreas como «aquelas cuja realidade é meramente social; 
resultando de uma valoração humana, que se pode basear em elementos do mundo sensível, mas que não se limita a esses 
elementos» (sublinhado nosso) [ASCENSÃO, Direito Civil - Teoria Geral, p. 353] e Menezes Leitão como «aquelas que têm mera 
existência social entre elas se incluindo os bens intelectuais (obras literárias e artísticas, invenções e marcas)» (sublinhado nosso) 
[LEITÃO, Direitos Reais, p. 60]. Salientando o mesmo aspecto, Almeida Costa define coisas incorpóreas como «as que não têm 
existência física, resultando da criação do espírito humano, posto que adquiram realidade ou valoração social» (sublinhado nosso) 
[COSTA, Noções Fundamentais de Direito Civil, p. 406], resultando bem claro que para este autor estamos perante dois requisitos 
distintos e cumulativos. Finalmente, Orlando de Carvalho, valoriza o mesmo requisito definindo coisa incorpórea como «ideações 
que, uma vez saídas da mente e, por conseguinte, discerníveis, ganham autonomia em face dos meios que as sensibilizam ou 
exteriorizam e em face da própria personalidade criadora, justificando uma tutela independente da tutela da personalidade como 
da tutela dos meios ou objectos corpóreos que são o suporte sensível dessas mesmas ideações» [CARVALHO, Direito das Coisas, p. 
181, nota]. 

356 Em certa medida, estes autores englobam nesta característica do “relevo social” o reconhecimento da sua “utilidade” com 
fundamento da “susceptibilidade de apropriação exclusiva jurídica”, que incluímos nas quatro características similares às que 
caracterizam as coisas corpóreas.  

357 Nesse sentido, salienta Penha Gonçalves que «naturalmente o bem intelectual terá de ser sempre um bem que, por algum modo, 
se exteriorizou e se tornou perceptível; pois enquanto se manteve no interior da mente do seu autor, a sua relevância jurídica será 
nula. Mas nem por isso deve ele ser confundido com os meios materiais utilizados para efeitos da sua exteriorização, cujo 
significado meramente instrumental se esbate perante a obra de criação intelectual que, por via deles se exprime» [AUGUSTO DA 

PENHA GONÇALVES, Direitos Reais (Reimpressão policopiada), Universidade Lusiada, Lisboa, p. 244]. No mesmo sentido, também 
Menezes Leitão salienta que «a obra que permanece no foro íntimo do autor não beneficia de protecção, apenas a adquirindo no 
momento em que se revela aos outros, de forma apreensível pelos sentidos. Apenas nesse momento é que surge a protecção autoral, 
que assim apenas pode incidir sobre criações intelectuais exteriorizadas» [LEITÃO, Direito de Autor, p. 71]. 
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venham a exteriorizar. O que se protege é sempre a criação intelectual enquanto 

expressão inteligível e não a sua exteriorização física que é apenas um modo de a 

revelar, embora sem a esgotar358. 

Em conclusão, considerando todas as características supra apontadas, creio podermos 

definir coisa incorpórea como o resultado autónomo e exteriorizado de uma criação 

intelectual, desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o direito reconhece 

utilidade e susceptibilidade de apropriação privada exclusiva. 

Pensamos, por isso, poder definir a Propriedade Intelectual, no sentido amplo que 

vimos estudando, como aquele ramo que engloba o conjunto de todos os direitos pelos 

quais se confere ao respectivo(s) titular(es), em exclusivo, faculdades patrimoniais 

e/ou morais, de aproveitamento privado de determinada coisa incorpórea. Sendo que, 

de ora em diante, designaremos Propriedade Intelectual neste sentido pela sigla “PI”. 

 

 

  

                                                           
358 Nesse sentido, tal como Penha Gonçalves que citamos na nota anterior, Manuel de Andrade refere «o objecto de tais direitos é a 
respectiva obra na sua forma ideal, na sua concepção intelectual, e não a coisa ou as coisas materiais que constituem a sua 
corporização ou encarnação exterior, através das quais ela fez a sua aparição no mondo sensível. Os direitos que recaem sobre 
essas coisas materiais são vulgares direitos de propriedade, salva qualquer variante não essencial. (…) A obra ideal constitui, pois, 
um quid independente das suas encarnações materiais» [ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, p. 192]. No mesmo sentido, 
também na tradição sul-americana, Ricardo Antequera Parilli refere que «el objecto del derecho de autor es la obra exteriorizada y 
no el simple suporte que sirve como vehículo para que la creación sea conocida» PARILLI, (Ed.), Estudios de Derecho de Autor y 
Derechos Afines, p. 44. No mesmo sentido, também, cfr. FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, p. 656; MARIA VICTÓRIA 

ROCHA, "Obras de arquitectura como obras protegidas pelo Direito de Autor", Almeida, Gonçalves and Trabuco, (Eds.), Contratos 
de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 159 a 209(pp. 160 a 161); e LEITÃO, Direito de Autor, 
pp. 71 a 74; entre outros… 
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Capítulo II - As tipologias da Propriedade Intelectual 

 

Em Portugal é usual a divisão da Propriedade Intelectual (PI) em “Direito de Autor” e a 

“Propriedade Industrial”. Divisão que resultou inclusive expressamente consagrada nos 

artigos 48.º e 1303.º do Código Civil português de 1996.  

Esta divisão vê agora a sua estanquicidade ameaçada pelo surgimento de novos direitos 

sobre bens intelectuais que fogem à típica demarcação entre Direito de Autor e 

Propriedade Industrial. De facto, o reconhecimento de direitos sobre bens intelectuais 

específicos das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) tem suscitado 

algumas dificuldades práticas e dogmáticas no seu enquadramento linear dentro dos 

regimes próprios destes dois ramos da PI359.  

Poderia colocar-se aqui a questão de saber se a divisão estabelecida nos artigos 48.º e 

1303.º do Código Civil constitui uma tipificação taxativa dos direitos de PI, estando por 

isso proibida a instituição de direitos “sui generis” que fugissem a esses dois regimes. 

A esta questão responde negativamente Alexandre Dias Pereira, que subscrevemos, 

quando afirma que «o legislador não está sujeito ao “numerus clausus” dos direitos de 

propriedade, sendo, nos termos permitidos na Constituição, a “viva vox” da sua 

criação, “ad novum”. Pelo que, o género da propriedade intelectual não será 

taxativamente tipificado pelas espécies naturalmente previstas na letra do artigo 1303.º 

do Código Civil, não sendo apenas constituído, portanto, pelos direitos de autor e pela 

                                                           
359 Primeiro exemplo dessa dificuldade encontrou-se na protecção das topografias de semicondutores, como salienta Alexandre 
Dias Pereira «a especificidade das topografias de semicondutores prejudicou a sua assimilação aos regimes tradicionais da 
propriedade intelectual, apesar de estarem previstas no catálogo exemplificativo de obras literárias e artísticas da Convenção de 
Berna e de poderem ser consideradas, também, modelos e desenhos industriais. A via adoptada foi a institucionalização de uma 
nova forma de propriedade intelectual, um misto de direitos de autor e propriedade industrial ou uma espécie de protecção sui 
generis em vista da natureza sui generis ou híbrida das topografias» [ALEXANDRE DIAS PEREIRA, "Circuitos Integrados: Protecção 
Jurídica das Topografias de Produtos Semicondutores", Direito Industrial, II, Almedina, Coimbra, 2002, pp. 309 a 340(p. 338 )]. No 
mesmo sentido, cfr. VITTOTIO M. DE SANCTIS, La protezione delle Opere Dell'Ingeno - Le Opere Letterarie e Scientifiche, le Opere 
Musicali e le Opere Informatiche, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 586; PEREIRA, "Arte, Tecnologia e Propriedade Intelectual", (p. 
481). Igual dificuldade de enquadramento suscitou a protecção jurídica dos programas de computador, e mais recentemente a 
protecção jurídica das bases de dados. Já os nomes de domínio continuam uma discussão em aberto, face à manutenção do seu 
regime sob regulamentação privada. Abordaremos melhor a discussão em torno da protecção jurídica destas criações intelectuais 
quando nos debruçarmos especificamente sobre a protecção jurídica dos elementos das estruturas física e lógica do computador. 
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propriedade industrial – ao estilo de um “tertium non datur”»360. Exemplo disso são 

precisamente os diversos direitos “sui generis” que se têm proposto e consagrado no 

âmbito das realidades digitais. 

A tradicional divisão bipartida da PI em dois subsistemas não é uma mera opção 

convencional. A ela subjazem fins e objectos de natureza distinta. Pelo Direito de Autor 

protege-se o direito fundamental à criação cultural, artística, literária e científica do 

Homem, e correlativo direito de ser-lhe reconhecida a autoria das suas obras intelectuais 

assim como de beneficiar do aproveitamento económico de tais obras. Enquanto a 

Propriedade Industrial foi concebida com vista à salvaguarda da lealdade da 

concorrência no mercado aberto e à promoção do desenvolvimento económico no 

âmbito desse mercado através da protecção de inovações tecnológicas e sinais 

distintivos do comércio.  

A estes distintos fins subjazem objectos igualmente diferenciados, como salienta 

Ricardo Antequera Parilli, «mientras el «derecho invencional» protege com la 

concesión de la patente una solución técnica novedosa y com altura inventiva aplicáble 

a la industria, el derecho de autor tutela por el solo hecho de la creación la “forma de 

expressión” literária o artística de una obra del ingénio y no su contenido»361. É 

precisamente na dificuldade de enquadramento das novas criações intelectuais das TIC 

de forma inequívoca num destes fins e/ou objectos que resultam os neófitos direitos sui 

generis de propriedade intelectual. 

Acresce a esta distinção, entre os fins específicos de cada subespécie de propriedade 

intelectual que, numa perspectiva política mais abrangente, os direitos de PI se 

enquadram numa encruzilhada de interesses onde o direito do criador (autor ou 

inventor) sobre a coisa incorpórea surge subjugado a interesses que, em última rátio, lhe 

são alheios.  

É pacífico entre a doutrina que a consagração de direitos de PI, mais que proteger os 

direitos dos criadores/titulares (autores ou inventores, ou outros) retirarem o justo 

benefício económico do seu labor, visam a promoção da própria actividade cultural e 

científica como valor e bem público essencial e o correlativo direito de acesso dos 

                                                           
360PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 173. No mesmo sentido, do mesmo autor, cfr. PEREIRA, 
"Arte, Tecnologia e Propriedade Intelectual", (p. 482). 

361PARILLI, (Ed.), Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines, p. 446. 
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demais cidadãos a esses bens públicos essenciais362. O reconhecimento legal de direitos 

de propriedade intelectual e respectivos direitos de exclusivo dos seus titulares são 

concebidos num desejado equilíbrio entre o fim de promoção das actividades culturais e 

científicas e a promoção da liberdade de acesso dos cidadãos à cultura e às inovações 

tecnológicas. 

Destes interesses resulta também um princípio geral comum a todos os direitos de 

propriedade intelectual: a propriedade intelectual não incide sobre “ideias abstractas”, 

“princípios” ou “leis da natureza”363. Estas constituirão sempre um espaço de liberdade 

fundamental de acesso sem restrições para todos e sobre as quais não se admitem a 

constituição de monopólios.  

Nem o Direito de Autor nem a Propriedade Industrial admitem a constituição de 

exclusivos morais ou patrimoniais sobre ideias “abstractas”, pois em qualquer dos casos 

se requererá uma concretização364 da ideia subjacente que, quanto tal, permanece livre e 

inapropriável. Este princípio geral, aparentemente pacífico, será, no entanto, aquele cuja 

aplicação prática mais dúvidas e controvérsias tem suscitado na doutrina e 

jurisprudência a nível internacional, como exploraremos melhor adiante na panorâmica 

que faremos dos diversos direitos de propriedade intelectual.  

Para os fins do nosso estudo dividiremos a tipologia dos direitos de PI em 3 (três) 

categorias que abordaremos nas secções seguintes. Nas duas primeiras estudaremos os 

tradicionais ramos do Direito de Autor (onde optamos por englobar os direitos conexos 

                                                           
362 Nesse sentido, no âmbito do direito norte-americano, salienta Andrew Beckerman-Rodau que «the ultimate underlying purpose 
or goal of laws based on this clause is to “promote the progress of science and useful arts”. The granting of exclusive rights to 
“authors and inventors provides the incentive for such individuals to expend resources on creative endeavors in the hope that such 
rights can be monetized. In light of this, the amount or degree of property protection provided to inventors and outhors under the 
patent and copyright laws, respectively, should be the minimum amount necessary to incentivize such persons to engage in creative 
activities. The amount of property protection should not reflect the value of a particular reative product. Nor should it be viewed as 
a reward for engaging in such activities. Finally, whether the property rights granted are equitable is irrelevant. The utilitarian 
goal of patent and copyright law is to gain benefits for the public al large. This is accomplished by maximizing the amount of 
innovative and creative contributions that are freely available in the public domain while minimizing the scope of property rights 
protecting such contributions» [ANDREW BECKERMAN-RODAU, "The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter 
Expansion", Yale Journal of Law & Technology, 35, 13, 2010, pp. 36 a 89(pp. 47 e 48)]. 

363 Nesse sentido, por todos, citamos Pamela Samuelson, «both Copyright and patente law excludes abstract ideas, concepts, and 
principles from the scopes of their protections» [PAMELA SAMUELSON, "Why Copyright Law Excludes Systems and Processes from 
the Scope of Its Protection ", Texas Law Riview, 85, 2006/2007, pp. 1921 a 1977(p. 1928)].  

364 Explicitando esta distinção Ian Lloyd refere que «The approach adopted under both of patente and copyright has been to regar 
ideas as unprotected step along the road to the protection of some concrete or pratical manifestation of the concept. The grant of 
patent requires a description of a pratical manifestation of the idea, whilst copyright law serves to protect a particular sequence of 
letters, words or symbols wich constitute the application or expression of the underlying idea» [LLOYD, Information Technology 
Law, p. 471].  No mesmo sentido, também Andrew Beckerman-Rodau refere que «in patent context, courts frequently make a 
distiction between ideas and embodiments of ideas. In the copyright context, courts make a distinction between ideas and the 
expression of ideas. This distinction eFFEctively limits property rights because ideas per se are not protectable as property under 
patent and copyritght law, respectively» [Beckerman-Rodau, "The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter 
Expansion", (p. 49)]. 
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a estes365) e da Propriedade Industrial (onde distinguiremos dentro dos direitos 

privativos a protecção das inovações da protecção dos sinais distintivos do comércio). 

Por último, englobaremos numa nova terceira categoria, os usualmente designados 

Direitos Sui Generis de Propriedade Intelectual onde, veremos, postulam as criações 

intelectuais características da sociedade da informação366. 

Face ao enunciado princípio da tipicidade/taxatividade legal dos direitos reais cuja 

aplicabilidade subsidiária aos direitos de PI é comummente aceite367(desde logo por via 

do disposto no artigo 1303.º n.º 2 do Código Civil) os direitos subjectivos de PI hão-de 

estar expressamente previstos na lei, não podendo resultar do costume ou de convenção 

das partes. Pelo que, poderemos aqui fazer um “catálogo” dos direitos subjectivos de PI 

caracterizando sumariamente o seu objecto conforme nos propusemos na introdução 

desta Parte II.  

Reiteramos ainda que, sendo nosso propósito delimitar o objecto de protecção dos 

diversos direitos de propriedade intelectual conhecidos a fim de determinar se os 

“formatos de ficheiro electrónico” (FFE) se encontram neles tutelados, iremos abstrair-

nos na nossa exposição dos demais elementos do respectivo regime jurídico (sujeito, 

conteúdo, prazos, etc…) e das controvérsias que pudessem suscitar. 

  

                                                           
365 A esta opção subjaz apenas um critério de organização legislativa e relevância, e não uma rigorosa classificação jurídica que não 
fizemos. Como veremos adiante na nossa exposição, tratam-se de direitos de PI que pouca ou nenhuma relevância terão no âmbito 
das TIC para os fins do nosso estudo e que, como tal, não justificam o tratamento com mais profundidade num capítulo autónomo. 

366 A mesma divisão tripartida faz Dário Moura Vicente salientando que «incluem-se, assim, na propriedade intelectual não apenas 
o direito de autor e direitos conexos, mas também a chamada propriedade industrial, isto é, direitos que incidem sobre sinais 
distintivos do comércio (por exemplo, as marcas, nomes comerciais, e as denominações de origem) e sobre as criações intelectuais 
de aplicação industrial (nomeadamente as invenções e o design), bem como os direitos sui generis sobre outros bens incorpóreos 
(v.g. as topografias de produtos semicondutores, as bases de dados, os nomes de domínio, as variedades vegetais e os 
conhecimentos tradicionais)» [VICENTE, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, p. 11]. No mesmo sentido, embora 
designado esta última categoria como um “tertium genus” também, cfr. PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade 
Tecnodigital, p. 177. 

367 Por todos, no âmbito da propriedade industrial, cfr. OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 39 e 40; e no âmbito do 
Direito de Autor, cfr MANUEL OEHEN MENDES, "O carácter "sui generis" da proteccão dos programas de computador no direito 
português", Actas de Derecho Privado, Tomo XVIII, 1997(p. 123) .  
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Capítulo III - Direitos de Autor e Direitos Conexos 

 

O Direito de Autor encontra as suas bases de uniformização na Convenção de Berna368 

de 1886, relativa à protecção de obras literárias e artísticas, que face à cláusula de 

salvaguarda consagrada na Convenção Universal do Direito de Autor de 1952369 

(princípio que se manteve no Tratado da OMPI sobre Direito de Autor de 1996370) 

passou a assumir carácter de quase União coerciva371. 

Já no âmbito dos Direitos Conexos372 são relevantes a nível internacional a Convenção 

de Roma de 1961373, para protecção dos artistas intérpretes ou executantes, dos 

produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão; a Convenção de Genebra 

de 1972374, para protecção dos produtores de fonogramas; e a Convenção de Bruxelas 

de 1974375, para protecção dos sinais transmitidos por satélites de comunicação; que no 

seu conjunto tratam os tipos de direitos conexos reconhecidos no Código de Direito de 

Autor e Direitos Conexos (CDADC). 

                                                           
368Convenção de Berna relativa à protecção das obras literárias e artísticas de 9 de Setembro de 1886, completada em Paris em 4 de 
Maio de 1896, revista em Berlim em 13 de Novembro de 1908, completada em Berna em 20 de Março de 1914 e revista em Roma 
em 2 de Junho de 1928, em Bruxelas em 26 de Junho de 1948, em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e em Paris em 24 de Julho de 
1971, e modificada em 2 de Outubro de 1979.  

369 Convenção Universal do Direito do Autor, aprovada em Genebra a 6 de Setembro de 1952 e revista em Paris a 24 de Julho de 
1971, sendo administrada pela UNESCO. 

370 Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) sobre Direito de Autor, adoptado em Genebra em 20 de 
Dezembro de 1996. Aprovado e publicada em português pela Resolução da Assembleia da República n.º 53/2009, de 30/07, e 
ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 68/2009, de 30/07. 

371 Nesse sentido, cfr. ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 39. 

372 Luiz Francisco Rebello refere que a consagração legal dos direitos conexos foi «preconizada desde 1903 pela Associação 
Literária e Artística Internacional (ALAI) – um organismo fundado em 1878 e que se encontra na origem da instituição da 
Convenção de Berna – no seu Congresso de Weimar, em que foi reconhecido que os artistas careciam duma protecção jurídica 
contra a exploração não autorizada das suas interpretações e execuções, só em 1961, com a assinatura da Convenção de Roma, 
logrou expressão internacional» [REBELLO, Introdução ao Direito de Autor, p. 21]. 

373 Convenção Internacional para a protecção dos artistas interpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos 
de radiodifusão, (Convenção de Roma) assinada em Roma a 26 de Outubro de 1961, entrou em vigor a 18 de Maio de 1964. 
Portugal aderiu a esta convenção através do Decreto Presidencial n.º 168/99, de 22 de Julho, na sequência da Resolução n.º 61/99 da 
Assembleia da República, aprovada a 16 de Abril. 

374 Convenção Internacional para a protecção dos produtores e fonogramas contra a reprodução não autorizada dos seus fonogramas, 
(Convenção de Genebra) assinada em Genebra a 29 de Outubro de 1971, entrou em vigor a 18 de Abril de 1973. 

375 Convenção relativa à distribuição de sinais portadores de programas transmitidos por satélite (Convenção de Bruxelas), assinada 
em Bruxelas em 21 de Maio de 1974. Portugal aderiu a esta convenção através do Decreto n.º 19/88, de 26 de Agosto. 
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Finalmente, revelam ainda os Tratados ao abrigo da Convenção que institui a 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)376, celebrada em 1967 em 

Estocolmo377. 

Não exploraremos nesta sede as especificidades destes tratados internacionais que, face 

à diversidade de opções legislativas subsistentes nos diversos países aderentes (que se 

revela de modo peculiar na dicotomia direito de autor/copyright), encontram-se 

profundamente estratificados378.  

Ao nível da União Europeia a harmonização tem incidido essencialmente sobre a 

protecção dos bens digitais, onde sobressaem a Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases 

de dados; a Directiva n.º 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de 

Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos 

direitos conexos na sociedade da informação; e a Directiva n.º 2009/24/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa à protecção 

jurídica dos programas de computador (que veio revogar a Directiva 91/250/CEE). 

Como dissemos supra, interessa-nos neste estudo determinar apenas o objecto de 

protecção dos diversos direitos de PI, a fim de averiguar se nalguns deles caberá a 

protecção dos FFE. Não entraremos por isso no regime próprio destes direitos379. Nesta 

secção atenderemos então à delimitação dos objectos de protecção do Direitos de Autor 

e dos diversos Direitos Conexos. 

A diferente natureza dos mesmos impõe que separemos o nosso estudo, abordando 

separadamente o objecto de protecção do Direito de Autor e os objectos de protecção 

dos Direitos Conexos reconhecidos no CDADC (que como veremos são mais que um e 

de naturezas completamente distintas). 

 

                                                           
376 A OMPI tem actualmente sede em Genebra tendo igualmente funções de administração da União de Paris, criada pela Convenção 
de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883. Revista em Bruxelas (em 14 de Dezembro de 1900), 
em Washington (em 2 de Junho de 1911), em Haia (em 6 de Novembro de 1925), em Londres (em 21 de Junho de 1934), em Lisboa 
(em 31 de Outubro de 1958), e em Estocolmo (em 14 de Julho de 1967). 

377 Portugal ratificou a Convenção da OMPI através do Decreto n.º 9/75, de 14 de Janeiro, sendo desde então membro desta 
instituição internacional. 

378ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 38 

379 Sobre a evolução histórica e regime jurídico dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, 
Direito autoral, 1a. ed., Forense, Rio de Janeiro, 1980, ; ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, ; REBELLO, 
Introdução ao Direito de Autor, ; LUIZ FRANCISCO REBELLO, Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos - Anotado, 
Âncora, 1998, ; RODRIGUES, "Sobre o Direito de Autor - Breves Notas", ; LEITÃO, Direito de Autor, pp. 17 a 36; entre outros… 
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Secção 1 - O objecto de protecção do Direito de Autor – a “Obra” 

 

É pacífico o entendimento que o objecto do Direito de Autor é uma coisa incorpórea 

que como tal se distingue da coisa corpórea (física) em que a obra potencialmente se 

materializa380. Não discutiremos aqui o conceito de coisa incorpórea que já exploramos 

supra381 e que definimos como o resultado autónomo e exteriorizado de uma criação 

intelectual, desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o direito reconhece 

utilidade e susceptibilidade de apropriação privada exclusiva, tomando esta definição 

como boa igualmente para o Direito de Autor. A questão será antes, quais as “coisas 

incorpóreas” que merecerão a tutela do Direito de Autor?  

Nos termos da Convenção de Berna a protecção pelo Direito de Autor está 

essencialmente dependente do preenchimento por parte de determinada coisa incorpórea 

dos elementos de reconhecimento da qualidade de “obra”382.   

Antes de abordarmos esses requisitos, salientemos que o artigo 1.º do CDADC refere 

que é protegida por direitos de autor a «criação intelectual do domínio literário, 

científico ou artístico». Luiz Francisco Rebello critica esta formulação da lei 

argumentando que não se protegem por direito de autor as criações científicas, mas 

apenas a sua expressão literária383 (assim a dissertação escrita de uma tese de 

doutoramento numa área científica será protegida por Direito de Autor, mas a criação 

científica dela resultante - o invento - quando muito caberá na protecção das inovações, 

no âmbito dos direitos privativos de propriedade industrial, maxime por patente). 
                                                           
380 Sobre esta distinção essencial, cfr. JUANA MARCO MOLINA, "La formación del concepto de derecho de autor y la originalidad de 
su objecto", Castillo and Robledo, (Eds.), El Derecho de Autor y las Nuevas Tecnologias, La Ley, Madrid, 2008, pp. 295 a 314( pp. 
302 e 303). 

381 Supra em Parte II, Título I, Capítulo I, pp. 131 a 141. 

382 O termo “obra” assume assim um significado muito próprio no âmbito dos Direitos de autor, designando a coisa incorpórea 
susceptível de protecção por Direito de Autor. Nesse sentido Luiz Francisco Rebello refere que «A obra em si é um bem jurídico, 
uma “coisa incorpórea”, na formulação do artigo 10.º - 1, que pode ser (é) objecto de direitos (…) É, pois, a obra o objecto da 
relação jurídica subjacente ao Direito de Autor e que ele se destina a regular» [REBELLO, Introdução ao Direito de Autor, p. 62]. 

383 Ricardo Antequera Parilli assinala a propósito uma primeira zona de contacto entre o Direito de Autor e a Propriedade Industrial, 
no caso os direitos privativos sobre inovações, ou nas suas palavras entre a “industria” e a “arte”, salientando que «toda invención 
requiere para su patentamiento de una memória descritiva de la solución técnica la qual, por utilizar la linguaje como forma de 
expressión, puede considerar-se una obra literária y a partir de ella elaborarse también, por ejemplo, un manual de aplicaciones, 
de manera que sim perjuício de la patente (incluso de que la misma sea denegada por ausência de novedad, altura inventiva o 
aplicación industrial de la pretendida invención), la descrición y los manuales puedem invocar la protección por el derecho de 
autor para impedir, por ejemplo, un plagio o também reproducciones no autorizadas por el titular por la ley. Lo que no podria 
pretender el autor de esa obra escrita es que el lector, a partir de los conocimientos allí adquiridos pueda, a su vez, conseguir su 
própria solución técnica y en consecuencia patenteable, pues el derecho de autor no reconoce protección a las ideas en sí mismas 
ni a su aprovechamiento industrial o comercial» [PARILLI, (Ed.), Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines, p. 444].  
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Defende, por isso, que se deve antes falar apenas de «obras literárias e artísticas»384-
385.  

Independentemente da questão terminológica, concordamos com a limitação quanto à 

noção de obra científica à sua expressão literária386, porquanto a inovação que da obra 

possa resultar em termos científicos, técnicos ou industriais, enquanto ideia, processo, 

sistema, método, conceito, princípio ou descoberta não é protegido por Direito de Autor 

(cfr. art.º 1.º n.º 2 do CDADC), podendo-o ser por Propriedade Industrial conforme 

veremos a propósito. Em rigor o legislador não se refere a obras literárias, artísticas ou 

científicas, mas em obras «do domínio literário, artístico e científico», querendo, 

portanto, referir-se a criações intelectuais que versam sobre as tradicionais áreas387 das 

letras, das artes e das ciências388.  

Em qualquer dos casos, é certo que nem todas as criações intelectuais, literárias ou 

artísticas, serão obra para efeitos de Direitos de Autor, apenas aquelas que contenham 

os elementos impostos pelos artigos 1.º e 2.º do CDADC. Sem nos queremos alongar na 

nossa exposição, que por si só dariam uma nova dissertação389, sumariamente, 

subscrevemos a caracterização do conceito feita por Maria Victória Rocha nos termos 

da qual a “obra”objecto do Direito de Autor é aquela que contém quatro elementos390: 

ser uma (1) criação; (2) intelectual; (3) original; e (4) exteriorizada391. 

                                                           
384REBELLO, Introdução ao Direito de Autor, p. 63 No mesmo sentido, defende Oliveira Ascensão que «no que respeita às obras em 
si, elas só são de duas categorias: literárias ou artísticas» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 71]. 

385 A propósito refere Maria Victória Rocha que «o conceito de obra literária, artística e científica, para o Direito de Autor, é un 
conceito normativo. Não se pretende, portanto, delimitar o que é a Arte, ou a Literaratura, ou mesmo a Ciência, tentativa que seria, 
aliás, inútil e desnecessária. Apenas se pretende delimitar em que circunstâncias as criações intelectuas são susceptíveis de 
protecção jurídica. Portanto, os conceitos de Arte e de Literatura deverão ser interpretados, para o efeito, no seu sentido mais 
amplo. A título de exemplo, para efeitos de protecção, a obra literária não é necessariamente uma obra de literatura, mas obra que 
utiliza uma linguagem. Por exemplo, os programas de computador podem ser vistos como obras literárias.» [ROCHA, "Obras de 
arquitectura como obras protegidas pelo Direito de Autor", (p. 169)]. 

386 Como nos diz Menezes Leitão «aquilo a que se tem chamado “obra científica” é, pois, ao fim e ao cabo, uma modalidade de 
obra literária: aquela que tem por conteúdo um temário relativo às ciências» [LEITÃO, Direito de Autor, p. 76]. 

387 Nesse sentido, Luiz Francisco Rebello, noutra obra, esclarece que «as obras contempladas no Código consistem na 
exteriorização de uma criação intelectual tanto no domínio literário e artístico como científico, querendo assim significar-se que a 
obra, para ser protegida, deve resultar de um esforço intelectual desenvolvido no campo das letras, das artes ou das ciências» 
[LUIZ FRANCISCO REBELLO, Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos - Anotado, 3.ª ed., Âncora, 2002, p. 30]. Posição 
partilhada por Oliveira Ascensão quando refere que «as obras, na sua forma, são sempre ou literárias ou artísticas. Podem é provir 
do domínio literário, científico ou artístico, o que é realidade diferente» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito 
Conexos, p. 71]. No mesmo sentido, também, cfr. PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 226. 

388 Num sentido etimológico definem-se as “belas-letras” como o «conjunto formado por gramática, eloquência, poesia, literatura 
e história»; as “belas-artes” como o «conjunto formado por pintura, escultura, arquitectura, gravura, música e dança»; e as 
“ciências” como o «conhecimento certo e racional sobre a natureza das coisas ou sobre as suas condições de existência ou 
investigação metódica das leis dos fenómenos» [VV, Diciopédia 2003, ]. 

389Para melhor caracterização do objecto do Direito de Autor leia-se ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, 
pp. 57 a 104; e REBELLO, Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos - Anotado, anotações ao artigo 1º, pp. 29 a 32. 

390Maria Victória Rocha diz-nos que da noção do artigo 1º n.º 1 do CDADC «podemos retirar quatro elementos que nos ajudam na 
concretização do conceito: em primeiro lugar, há-de ser uma criação humana; em segundo lugar, esta criação deve ser uma 
criação do espírito; em terceiro lugar, deve ter assumido uma forma de expressão, i. e., teve que ser de algum modo expressa; em 
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Em primeiro lugar, tem de ser uma criação, no sentido em que apenas é objecto de 

Direito de Autor aquela obra que resulta de uma qualquer actividade humana 

específica392. Esta é, aliás, uma característica que já apontamos como típica do próprio 

conceito de “coisa incorpórea”, na medida em que a encontraremos no objecto de todos 

os direitos de PI.  

Em segundo lugar, tem de ser uma criação intelectual (ou do “espírito”393), não se 

protegendo aquelas obras que resultam da mera actividade manual sem que qualquer 

actividade intelectual intervenha na sua criação (por exemplo, os meros trabalhos de 

reprodução). Saliente-se a dificuldade em discernir esta característica da 

“originalidade”, que muitas vezes surgem apreciadas conjuntamente, quer na doutrina 

quer na jurisprudência394. É possível distingui-las, desde logo, hierarquizando-as. O ser 

uma realidade intelectualmente criada distingue-a das criações meramente mecânicas, 

independentemente desta constituir criação intelectual original face às obras 

precedentes. E logo, o ser criação e intelectual não basta à sua protecção jus-autoral. O 

patamar seguinte será determinar se ela reveste o carácter original que o Direito de 

Autor visa tutelar. 

                                                                                                                                                                          
quarto lugar, deve ser subjectivamente imputável ao seu autor, dito de outro modo, a obra deve ser original» [MARIA VICTÓRIA 

ROCHA, "A Originalidade como Requisito de Protecção pelo Direito de Autor", Verbo Jurídico, 2003, p. 26]. 

391 Diferindo essencialmente na terminologia, em vez de se referirem a quatro elementos caracterizadores da obra, alguns autores 
referem-se às “obras” como as “criações intelectuais, artísticas e literárias”, catalogando a “originalidade” e a “exteriorização” como 
requisitos de protecção, externos a esse conceito. Nesse sentido, cfr. RODRIGUES, "Sobre o Direito de Autor - Breves Notas", (pp. 
883 e 884) e REBELLO, Introdução ao Direito de Autor, pp. 81 a 90. Também Menezes Leitão apresenta uma caracterização distinta, 
apresentando apenas duas características como elementos distintivos da coisa incorpórea enquanto objecto do Direito de Autor: a 
criatividade e a exteriorização, cfr. LEITÃO, Direito de Autor, pp. 74 a 76. Adoptamos, no entanto, a caracterização de Maria 
Victória Rocha, por nos parecer a mais completa e correctamente estruturada, embora admitamos que o elemento de ser uma 
“criação” seja comum à categoria de coisa incorpórea, e o mesmo possamos dizer da “exteriorização”; que  o de ser uma criação 
“intelectual” possa coexistir no objecto de outros direitos de propriedade intelectual, e nessa medida não sejam exclusivo da obra 
objecto de direito de autor, havendo mesmo alguns autores e jurisprudência que o confundem com a originalidade como veremos 
adiante; sendo portanto a “originalidade” o elemento caracterizador da Obra mais distintivo do objecto do Direito de Autor. 

392 Ilustrando esta característica, no âmbito específico do Direito de Autor, Menezes Leitão refere que «as paisagens naturais, as 
obras realizadas por animais, as obras integralmente criadas por computador, ou os destroços causados atentados ou acidentes 
não podem ser considerados como obras para efeitos de protecção autoral. A partir do momento em que exista uma intervenção 
humana, de cariz original, já é porém, possível configurar uma obra, como sucede com a fotografia de uma paisagem, um poema 
criado com o auxílio do computador, ou uma escultura realizada a partir de destroços» [Leitão, Direito de Autor, p. 69]. Também 
Alberto de Sá e Mello ressalta a mesma característica explicando que «a criatividade – condição de tutela jusautoral – só se 
descobre na expressão formal que o acto criador revela ao exteriorizar uma realidade que, apesar de imaterial, é objectiva 
porquanto exterior ao sujeito que cria: a obra intelectual é, assim, mais do que a expressão formal dada a um objecto que a acção 
de um sujeito individualiza e faz perceptível, precisamente pela sua exteriorização à inteligência de outros sujeitos» [MELLO, 
Contrato de Direito de Autor - A autonomia contratual na formação do direito de autor, p. 79]. 

393Alguns autores contestam a expressão “criações intelectuais” preferindo o termo “criações do espírito”. Nesse sentido, José de 
Oliveira Ascensão embora admita a «identidade entre criações intelectuais e criações do espírito», entendendo o Direito de Autor 
como «Direito da Cultura» e, logo, daquilo que «só se capta pelo espírito», parece pugnar pela designação “criações do espírito” 
como aquela que é mais adequada para designar o objecto do Direito de Autor [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito 
Conexos, pp. 57 e 58]. No mesmo sentido, Maria Vitória Rocha, refere «A expressão “criação intelectual” não nos parece a 
melhor, uma vez que pode sugerir que a obra do espírito se dirige exclusivamente à inteligência, o que seria um sentido demasiado 
restritivo. Preferimos a expressão “criação do espírito”. Todavia, as duas expressões devem considerar-se equivalentes» [ROCHA, 
"Obras de arquitectura como obras protegidas pelo Direito de Autor", (p. 161)]. 

394 A propósito, Luiz Francisco Rebello salienta o «acórdão da Relação de Coimbra de 22 de Janeiro de 2002, entendeu que é 
“condição para a protecção de uma obra literária, científica ou artística, desde que (…) seja original, o que significa que tem de 
ser uma criação do seu autor”, não preenchendo essa condição uma “tarefa mecânica, servil ou banal de conjugação de 
elementos” (Acórdão da Relação de Coimbra. 2002, 5, pp. 21 a 24.» (sublinhado nosso) [REBELLO, Código do Direito de Autor e 
dos Direitos Conexos - Anotado, p. 30]. 
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No terceiro patamar de caracterização, a obra deve conter um elemento de 

originalidade395, ser em algum modo diferente e individualizável. Este requisito é 

apresentado pela generalidade da doutrina e jurisprudência como o primeiro e principal 

requisito e elemento definidor de “obra” enquanto objecto do direito de autor396.  

Originalidade não significa que tenha que ser nova na sua totalidade, pode ter por ponto 

de partida uma obra anterior, mas tem de acrescentar-lhe algo de diferente e inovador de 

forma a ter uma individualidade própria digna de protecção legal (como é o caso das 

obras derivadas previstas no artigo 3ª do CDADC, e das obras compósitas previstas no 

artigo 20º do CDADC). Deve, no entanto, realçar-se que o conceito de novidade 

relevante para o direito de autor é a novidade subjectiva – originalidade – e não tanto a 

novidade objectiva – inovação técnica ou carácter distintivo – próprio da propriedade 

industrial397. Neste sentido, Luiz Francisco Rebello398 equaciona mesmo a possibilidade 

de uma obra ser original, porque contém um elemento de criatividade subjectiva que a 

individualiza, mas ser desprovida de novidade por abordar um tema, ideia ou assunto já 

conhecido da arte, e ainda assim merecedora de protecção pelo Direito de Autor (mas, 

nesse caso, já não pela propriedade industrial)399.  

Maria Victória Rocha diz, por isso, que esta originalidade será o elemento de 

“imputação subjectiva”400_401 da obra a determinado autor, aquilo que identifica aquela 

                                                           
395 Sobre o conceito de originalidade, com mais profundidade, cfr. MARIA VICTÓRIA ROCHA, "Contributos para a Delimitação da 
"Originalidade" como Requisitos de Protecção da Obra pelo Direito de Autor", STVDISA JURIDICA - Estudos de Homenagem ao 
Professor Doutor António Castanheira Neves, II - Direito Privado, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, pp. 733 a 792; MOLINA, "La 
formación del concepto de derecho de autor y la originalidad de su objecto", ; JOSÉ CARLOS ERDOZAÍN-LÓPEZ, "El Concepto de 
Originalidad en el Derecho de Autor", Pe. i: Revista de Propiedad Intelectual, 3, 1999, pp. 55-94; PAMELA SAMUELSON, "The 
Originality Standard for Literary Works under U.S. Copyright Law", The American Journal Of Comparative Law, 42, 1994, pp. 393 
a 417; DANIEL J. GERVAIS, "Feist Goes Global: a comparative analysis of the notion of originality in copyright law", Journal of the 
Copyright Society of the U.S.A., 2002, pp. 949 a 990; ROCHA, "A Originalidade como Requisito de Protecção pelo Direito de 
Autor", . 

396 Por todos, citamos Jean-Sylvestre Bergé: «Les différentes analyses compares relatives à la question aboutissent neanmoins à la 
conclusion que “lóriginalité” est, à quelqies exceptions près, le critère principal à partir duquel la qualification d’oeuvre est 
reconnue.» [JEAN-SYLVESTRE BERGÉ, La protection Internationale et Communautaire du Droit D'Auteur, L.G.D.J., Paris, 1996, p. 
21]. 

397 Nesse sentido, ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, pp. 99 e 100; e REBELLO, Código do Direito de 
Autor e dos Direitos Conexos - Anotado, p. 30; e ROCHA, "Contributos para a Delimitação da "Originalidade" como Requisitos de 
Protecção da Obra pelo Direito de Autor", (pp. 789 e 790). 

398 REBELLO, Introdução ao Direito de Autor, pp. 87 e 88 

399 No mesmo sentido, no âmbito do sistema Copyright, diz-nos Hariani que «Though we see that copyright protects the expression 
of a work, i tis not even necessary that the work involve novel expression of thought. All that is required for originality of expression 
is that the expression should not be copied from another work. Thus the form of expression need not be novel it must only be 
composed by the author independently» [KRISHNA HARIANI ;ANIRUDH HARIANI, "Analyzing "Originality" in Copyright Law: 
Transcending Jurisdictional Disparity", IDEA - The Intelectual Property Law Review, 51, 3, 2011, pp. 491 a 511( p. 493)]. 

400 Diz Maria Victória Rocha que «trata-se de um conceito de imputação subjectiva. Apenas quando a obra satisfaz o requisito da 
originalidade podemos dizer que a obra emana de um determinado autor» [ROCHA, "Contributos para a Delimitação da 
"Originalidade" como Requisitos de Protecção da Obra pelo Direito de Autor", (p. 780)]. Também Jean-Sylvestre Bergé, numa 
análise de direito comparado, concluí que «quoi qu’il en soit, il importe retenir que les différent conceptions de l’originalité 
subjective conduisent toutes à la prise en compte de la personne de l’auteur – “personne-individu” ou “personne-personnalité” – 
dans la définicion de l’oeuvre protégée par le droit d’auteur» [BERGÉ, La protection Internationale et Communautaire du Droit 
D'Auteur, p. 26]. No mesmo sentido, PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, pp. 248 e 249.].   



Pedro Dias Venâncio 

- 153 - 
 

obra inequivocamente com “aquele” autor402.  A questão relaciona-se com a 

determinação da “intensidade” mínima de criatividade merecedora de protecção legal 

pelo Direito de Autor, o que nos levaria a uma discussão demasiado extensa para os fins 

desta dissertação, mas que suscita questões particularmente relevantes no âmbito dos 

bens típicos das TIC403.  

Acresce que a originalidade é requisito subjectivo suficiente para que a obra tenha 

dignidade autoral. O que significa que, num sentido positivo, se exige este elemento de 

imputação subjectiva e, num sentido negativo, é indiferente «o género, a forma de 

expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo» (artigo 2.º n.º1 CDADC)404.  

                                                                                                                                                                          
401Esta característica é ainda apontada por Dário Moura Vicente como elemento de distinção face ao regime do Copyright, referindo 
que «diferentemente do que sucede nos sistema de Common Law, essa exigência é aí interpretada não como simples proveniência 
da pessoa a quem a obra é atribuída, ou ausência de plágio, mas antes como a circunstância de nela se reflectir a personalidade do 
autor, ou noutra formulação, no sentido de a mesma representar um contributo intelectual próprio do autor» [VICENTE, A Tutela 
Internacional da Propriedade Intelectual, p. 41]. No mesmo sentido, cfr. GERVAIS, "Feist Goes Global: a comparative analysis of 
the notion of originality in copyright law", (p. 956). 

402 Nesse sentido alguns autores defendem mesmo que «la exigência de originalidade en el âmbito de la propriedade intelectual 
acaba convirtiéndose en un juicio dirigido antes a la actividade del autor que a la obra, que essu resultado» [MOLINA, "La 
formación del concepto de derecho de autor y la originalidad de su objecto", (p. 312)]. 

403Maria Victória Rocha refere «que a aplicação cada vez mais extensa do direito de autor às obras de carácter marcadamente 
técnico, ou funcional, em que avultam os programas de computador, as bases de dados, os websites, e as obras multimédia, veio 
complicar ainda mais a questão, introduzindo modulações diversas no conceito de originalidade mesmo dentro de cada um dos 
sistemas apontados.» [ROCHA, "Contributos para a Delimitação da "Originalidade" como Requisitos de Protecção da Obra pelo 
Direito de Autor", (pp. 737 a 739)], acrescentando ainda que «estamos perante uma “noção-quadro”, que vem sofrendo mudanças e 
adaptações ao longo do tempo e que não encontrou ainda uma doutrina ou jurisprudência uniformes» [idem, (pp. 742 e 743).]. Por 
seu turno, para Alexandre Dias Pereira «o requisito da originalidade significa que a criação intelectual deve constituir uma forma 
de expressão gerada no exercício da liberdade de criação» [PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 
240], ou seja a originalidade funda-se na “liberdade de criação das pessoas humanas”, critério que usa para concluir que as criações 
eventualmente geradas exclusivamente por computadores, ainda que com recurso a tecnologias de inteligência artificial, não serão 
passíveis de protecção pelo direito de autor, ainda que sejam objectivamente novas, porquanto não representam a expressão da 
liberdade de criação humana e, logo, não serão originais [idem, (pp. 240 a 244).]. No entanto se este entendimento parece pacífico 
na tradição do Direito de Autor continental, o mesmo é posto em causa nalguns países que seguem o regime anglo-saxónico do 
Copyright, sendo o exemplo mais significativo trazido pela legislação do Reino Unido onde se admite expressamente que «”as 
obras literárias, dramáticas, musicais ou artísticas criados por computador também beneficiam de protecção pelo copyright se as 
circunstâncias da sua criação forem tais que nenhuma contribuição para a sua autoria possa ser identificada (§ 9 (3) CPDA), Tais 
obras não trazem direitos morais e gozam de protecção pelo copyright de apenas 50 anos seguidos ao fim do ano de calendário da 
sua criação (§12(7))”. Esta “curiosa disposição” reconhece as obras geradas por computador como uma espécie separada com 
regras diferentes de autoria e de duração do copyright» [idem, (p. 407)., citando DAVID BAINBRIDGE, Intellectual Property, 3.ª ed., 
Pitman, 1996, p. 203]. Quanto a esta problemática da intensidade criativa saliente-se ainda o entendimento de Oliveira Ascensão 
segundo o qual «não há criatividade, que é essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via 
única de manifestar a ideia.» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 74]. Este último critério é 
particularmente relevante na protecção dos Programas de Computador, porquanto se protegendo o programa de computador apenas 
nos seus elementos expressivos (como veremos melhor adiante), a criatividade é possível na medida em que, como dissemos no 
livro I, as ideias e princípios (p. e. os respectivos algoritmos) que são implementados pelo programa de computador são susceptíveis 
de ser expressos em diferentes linguagens de programação, e em múltiplas opções de sintaxe, semântica e estética. Logo, 
determinado programa de computador representa apenas uma das formas possíveis de expressar as ideias e princípios que lhe são 
subjacentes e, por isso, é susceptível de ser original. Por fim, vem afirmando-se igualmente, quer na doutrina quer na jurisprudência, 
o entendimento que «a obra deverá ter o mérito mínimo, para ser original, de não ser meramente banal» [PEREIRA, Informática, 
Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 252]. Nesse sentido, na doutrina, cfr. ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e 
Direito Conexos, pp. 89 a 91; REBELLO, Introdução ao Direito de Autor, p. 92.  

404 «Não podemos confundir obra com obra de qualidade» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 88]. 
Luiz Francisco Rebelo fala a este propósito de numa «neutralidade estética» e «neutralidade ética» da obra [REBELLO, Introdução 
ao Direito de Autor, p. 91.]. No mesmo sentido, ainda, cfr. PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 
249. Entre autores anglo-saxónicos também Ariani refere que «originality does not require nevelty of thought, indenuity of 
expression, or aesthetic merit. The term “originality” in copyright, therefore, seems to be a derivate of the term “originate”. As 
long as the work originates from the author, it is treated as being “original”. The only requirement for originality then seems to be 
wheter there is some amount of independent effort on the part of the author (whether there is adequate “skill and labor”)» 
[HARIANI ;HARIANI, "Analyzing "Originality" in Copyright Law: Transcending Jurisdictional Disparity", ( pp. 496 e 497)]. 
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 A originalidade é também o elemento mais controverso e de maior complexidade 

interpretativa405. A maior ou menor originalidade exigida para o reconhecimento da 

dignidade de obra protegida pelo Direito de Autor sempre constituiu um elemento de 

restrição de protecção de criações intelectuais de natureza tecnológica como as 

decorrentes das TIC nos países de tradição continental, pese embora algumas teorias, 

nomeadamente no direito alemão, que foram preconizando «o abandono necessário do 

requisito da altura criativa, para passar a exigir a individualidade como único 

pressuposto de protecção para que qualquer obra seja susceptível de protecção pelo 

direito de autor»406. Diz-se então que o Direito de Autor protegeria também as «petite 

monnaie/calderilla/Kleine Münzen/small change/trocos»407, ou seja, as obras de menor 

dignidade criativa408.  

Por outro lado, não podemos esquecer que, considerando esta questão numa perspectiva 

comunitária, encontramos países dentro da União Europeia de tradição anglo-saxónica 

onde vigora o sistema do “Copyright” em que a questão da protecção de obras típicas da 

sociedade da informação era encarada sob diferente perspectiva. Como nos diz Maria 

Vitória Rocha «segundo a concepção estabelecida, a palavra “original” não significa 

que a obra deve ser expressão de um pensamento criador ou inventivo. Significa apenas 

que a obra não pode ser copiada de outra obra, que deve originar do criador»409 e não 

ser banal410-411. Concluindo Maria Vitória Rocha que «este mínimo [de exigência] leva 

o copyright muito longe, de modo a poderem ser abrangidos na protecção obras muito 

simples tais como catálogos comerciais, compilações de informações mundanas, 

índices de horários, enunciados de exames, roteiros…».  

                                                           
405 Acrescendo, como refere Ariani, que «Originality is an essential requirement for the copytightability of any artistic, literary or 
dramatic work. This requirement is reflected in legislation across borders, with the copyright laws in most countries specifying that 
protection will be given to “original” works or “original expression” by copyright. Nonne of these statutes, however, define 
originality. In each jurisdiction, there for, the requirement of originality is understood according to judicial interpretation of the 
concept» [HARIANI ;HARIANI, "Analyzing "Originality" in Copyright Law: Transcending Jurisdictional Disparity", ( p. 492)].  

406 ROCHA, "A Originalidade como Requisito de Protecção pelo Direito de Autor", pp. 10 a 11. 

407 ROCHA, "Contributos para a Delimitação da "Originalidade" como Requisitos de Protecção da Obra pelo Direito de Autor", (p. 
751). 

408 Luiz Francisco Rebello relaciona este alargamento do âmbito de protecção do Direito de Autor, ao facto de a protecção ser 
independente do “objectivo” da obra (art.º 2.º n.º 1 do CDAC), e indiferente aos seus méritos éticos, estéticos e económicos, e não 
tanto a um rebaixamento dos critérios de originalidade [REBELLO, Introdução ao Direito de Autor, p. 92]. 

409 ROCHA, "A Originalidade como Requisito de Protecção pelo Direito de Autor", pp. 11 a 13. 

410 «All that is required is that the imput (also referred to as the “skill and labour” of the author”) of the autor not be merely 
“trivial”» [HARIANI ;HARIANI, "Analyzing "Originality" in Copyright Law: Transcending Jurisdictional Disparity", ( p. 495 )]. 

411 No mesmo sentido Dário Moura Vicente refere que «em Inglaterra estendia-se tradicionalmente a protecção do Direito de Autor 
a qualquer expressão do pensamento que não constituísse a contrafacção de outra obra e fosse resultado de uma investimento de 
trabalho ou capital. Aquele primeiro requisito, que deu origem ao célebre aforismo “o que vale ser copiado, deve valer a pena ser 
protegido” (what is worth copying must be worth protecting), foi expresso em 1916 pelo juiz Peterson, na sentença em que 
declarou, a respeito do Copyright Act, 1911: “A originalidade que se exige diz respeito à expressão do pensamento. A lei não 
requer, porém, que a expressão revista uma forma original ou inovadora, mas tão-só que a obra não haja sido copiada de outra – 
que tenha a sua origem no respectivo autor”» [VICENTE, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, pp. 39 e 40]. 
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A questão não é de todo pacífica, mesmo nos países de sistema de Copyright, 

debatendo-se a jurisprudência entre doutrinas que aproximam o Copyright dos 

requisitos de originalidade do direito de autor continental tradicional412, e outras que 

afastam o critério de protecção da expressão da personalidade do autor, onde domina a 

chamada «sweat of the brow theory»413 que sustenta que um determinado nível de 

esforço colocado na criação da obra seria requisito suficiente de protecção, bastando 

para tanto que a obra não fosse banal. A título de exemplo, como refere Estelle 

Derclaye414, repare-se que as “compilações e tabelas”415 já eram protegidas 

autonomamente como obras literárias na “section 3 (a) of the Copyright Act” muito 

antes da consagração comunitária de protecção das bases de dados por Direio de Autor 

e/ou um Direito Sui Generis (Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 11 de Março de 1996), bastando para tanto que fossem originais, no 

sentido de não serem copiadas e representassem um mínimo de «skill, judgment and 

labour»416. 

Passando ao último requisito do objecto do Direito de Autor, a obra tem de ser 

exteriorizada417. Embora a lei expressamente estabeleça que a protecção pelo Direito 

de Autor é independente «da sua divulgação, publicação, utilização ou exploração» 

(artigo 1.º, n.º 3 CDADC)418 assim como de «registo, depósito ou qualquer outra 

                                                           
412 Nesse sentido refere Ariani que «The U.S. standard for originality is somewhat similar to the standard in civil law countries like 
France and Germany. The traditional originality test in these countries is that the work “must express or reflect the author´s 
personality” the internal turmoil of the author» [HARIANI ;HARIANI, "Analyzing "Originality" in Copyright Law: Transcending 
Jurisdictional Disparity", ( p. 502)]. 

413 Sobre esta teoria, cfr. ROCHA, "Contributos para a Delimitação da "Originalidade" como Requisitos de Protecção da Obra pelo 
Direito de Autor", (pp. 758 a 761); VICENTE, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, p. 40; HARIANI ;HARIANI, 
"Analyzing "Originality" in Copyright Law: Transcending Jurisdictional Disparity", ( pp. 494 a 499); ROCHA, "A Originalidade 
como Requisito de Protecção pelo Direito de Autor", pp. 11 a 17. 

414 Estelle Derclaye refere que «Compilations and tables were already protected as literary works under previous versions of the 
Copyright Act and these have been quite a great number os decisions. If something could fit into the category “table or 
compilation” and was original, i. e., had not been copied and displayed sufficient skill, judgment and labour, ir was protected» 
[ESTELLE DERCLAYE, "Do Sections 3 and 3ª of the CDPA Violate the Database Directiva?", European Intellectual Property Review, 
10, 2002, pp. 466-474, p. 466 a 467]. 

415Compilations: «something compiled»; Tables: «a systematic arrangement of data usually in rows and columns for ready 
reference». [in: VV, Encyplopedia Britannia Online in acedida em Fevereiro de 2007]. 

416 No mesmo sentido, cfr. VICENTE, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, p. 40. 

417 Luiz Francisco Rebello afirma mesmo que é da exteriorização que «nasce o Direito de Autor. Este, com efeito, não existe 
enquanto a obra se encontra confinada ao pensamento do seu autor e a sua gestação se processo no seu foro íntimo. Não havendo 
ainda obra, não há Direito de Autor» [REBELLO, Introdução ao Direito de Autor, p. 62]. No mesmo sentido, cfr. RODRIGUES, 
"Sobre o Direito de Autor - Breves Notas", (p. 880); CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA "?Protección de Las Ideas por el Derecho de 
Autor?", Ortega, (Ed.), Ideias, Bocetos, Proyetos y Derechos de Autor, Reus, Madrid, 2011, pp. 17 a 40(p. 22). 

418 Nesse sentido, refere Luiz Francisco Rebello que «a comunicação a terceiros, quer por via directa (representação) quer por via 
indirecta (reprodução), assim como a efectiva utilização ou exploração por qualquer meio, não constituem condição de que a 
protecção dependa» [REBELLO, Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos - Anotado, p. 31]. Clarifica ainda Alexandre 
Dias Pereira que «o requisito de exteriorização não significa que a criação intelectual careça de ser efectivamente comunicada, 
seja por divulgação, seja por publicação» [PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 238] sustentando 
em defesa dessa tese que «a nossa jurisprudência superior è peremptória a esse respeito: “O facto constitutivo dos direitos de autor 
é apenas a criação da obra”. (Ac. STJ, 14-12-95, CJ, XX, III, p. 163)» [idem, (p. 239).]. No mesmo sentido, cfr. Mello, Contrato de 
Direito de Autor - A autonomia contratual na formação do direito de autor, p. 48. 
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formalidade» (artigo 12.º CDADC)419, a protecção legal por Direito de Autor depende 

igualmente da expressão da obra por forma a poder ser apreendida pelos sentidos de 

outra pessoa420.  

Não significa isto que se requeira necessariamente a sua divulgação ou distribuição 

como vimos, mas que não basta a “ideia” da criação, é necessário que o autor 

transponha essa “ideia” para um suporte susceptível de ser apreendido pelos sentidos 

(papel, tela, CD, vídeo, ou mesmo uma página da internet), ou que a execute perante 

terceiros (assim se reconhecendo igualmente protecção às obras transmitidas por 

tradição oral)421. 

Não podemos deixar de referir que este requisito não é unânime a nível internacional, 

sendo que o art.º 2.º n.º 2 da Convenção de Berna admite o condicionamento da tutela 

de qualquer obra, pelas legislações nacionais, à fixação num suporte material, como é 

tradição dos países anglo-saxónicos que adoptam o sistema de Copyright422, por 

                                                           
419 Sobre a existência e condições destas formalidades no âmbito do Direito de Autor, cfr. REBELLO, Introdução ao Direito de 
Autor, pp. 93 a 96. 

420 Nesse sentido, refere Oliveira Ascensão que «a criação do espírito não pode permanecer no formo intimo. Tem de se exteriorizar 
ou manifestar por meio que seja captável pelos sentidos» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 60]. No 
mesmo sentido, cfr. REBELLO, Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos - Anotado, p. 31; e ROCHA, "Obras de 
arquitectura como obras protegidas pelo Direito de Autor", (p. 162). 

421 Nesse sentido, Oliveira Ascensão refere que «a obra é pois uma realidade incorpórea, a exteriorização que ela representa ainda 
pode ser imaterial, bastando que se revele aos sentidos» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 62]. 
Também Alexandre Dias Pereira sustenta a propósito que «a exteriorização pode fazer-se por forma oral, não se exigindo a sua 
fixação num suporte tangível, salvo em certos casos» [PEREIRA, Direitos de Autor e Liberdade de Informação, p. 385]. No mesmo 
sentido, cfr. REBELLO, Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos - Anotado, p. 31; e LEITÃO, Direito de Autor, p. 72; 
PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 238.Também na tradição sul–americana refere Ricardo 
Antequera Parilli que «es cierto que en alguns casos la obra adquire forma sim haberse incorporado todavia a un soporte material 
(como en las alocuciones, sermones y discursos no escritos ni grabados o también en las improvisaciones musicales), lo usual es 
que la exteriorización implique su materialización en un objecto físico (…)» PARILLI, (Ed.), Estudios de Derecho de Autor y 
Derechos Afines, p. 44. E no mesmo sentido ainda, entre os autores espanhois citamos Javier Plaza Penadés que «la obra científica, 
como resultado de una actividade, debe materializarse y exteriorizarse. Es decir, adquirir coporalidad para poder ser así percebida 
y apreciada por el resto de seres humanos. Esto exige que la creación se plasme y esté contenida en un determinado soporte 
corpóreo (como el papel, la partitura, el lienzo) o incorpóreo como (el sonido de instrumentos musicales, la voz…), siendo dicho 
suporte el vehículo en el que la obra se concreta y queda impresa, haciéndose determinable y recognoscible para los demás» 
[JAVIER PLAZA PENADÉS, "Las ideas y sus manifestaciones. Plásmación de las ideas em soportes. Especial atención a la llamada 
propriedad científica.", Ortega, (Ed.), Ideias, Bocetos, Proyetos y Derechos de Autor, Reus, Madrid, 2011, pp. 41 a 53(p. 49)]. 

422 Nesse sentido, Luiz Francisco Rebello salienta mesmo que «Nisto reside a distinção essencial entre o sistema dito “continental” 
do direito de autor (em que a legislação portuguesa se inscreve) e o sistema anglo-saxónico do copyright, baseado na protecção 
dos exemplares mediante os quais a obra é reproduzida» [REBELLO, Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos - Anotado, 
p. 32]. No mesmo sentido, refere Oliveira Ascensão que «os sistemas de copyright, justamente porque se baseiam na possibilidade 
de reprodução, exigem a fixação material como condição de protecção. É o que se passa ainda hoje na lei americana do Direito de 
Autor, que exige um meio tangível de expressão» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 62]. A mesma 
característica é apontada por Miguel Angel Bouza Lopez quanto aos sistema de Copyright no ordenamento jurídico norte-americano 
«Ya hemos visto que en los Estados Unidos la fijación es un elemento fundamental para lá existência de una obra» [MIGUEL ANGEL 

BOUZA LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 132]. E no sistema de copyright do 
Reino Unido por Robert Bond que, referindo-se especificamente à protecção de programas de computador, concluí que «copyright 
only subsists under the 1988 Act if the work is original, whether or not the work is generated by humans or computer, provided that 
there is writing which is defined as “any form of notation or code”, whether by hand or otherwise and regardless of the method by 
which, or medium in or on which, it is recorded» [ROBERT BOND, E-Licenses and Software Contracts - Law, Pratice and 
Precedents, Butterworths, 2000, p. 37]. No mesmo sentido que os supra citados, também Pereira, Direitos de Autor e Liberdade de 
Informação, p. 385. 
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oposição aos sistemas de Direito de Autor continentais que tradicionalmente não 

sujeitam o seu reconhecimento a qualquer formalidade423.  

Embora Alberto de Sá e Mello saliente que «mesmo sob o instituto do “copyright” – a 

exigência de forma escrita como elemento de expressão formal da obra não deve 

confundir-se com a exigência da sua fixação em suporte material: no primeiro caso, 

não se reconhece o bem imaterial se despedido de uma particular forma de expressão; 

no segundo, a obra pode preexistir desde que revista expressão formal “criativa” (…), 

mas a sua tutela jusautoral depende da fixação em suporte material»424. Significando 

com isto que nestes casos a exigência de fixação se apresenta muitas vezes como um 

mero requisito formal de reconhecimento do “nascimento” do direito de Copyright e 

não de existência da “obra” que, enquanto coisa incorpórea, continua a ter uma 

existência independente do suporte material em que se materializa425. 

Por outro lado, mesmo no direito nacional, esse princípio sofre algumas excepções na 

medida em que subsistem obras cuja protecção requer a fixação num material físico na 

sua exteriorização426, seja por imposição da lei como as “Obras coreográficas e 

pantomimas, cuja expressão se fixa por escrito ou por qualquer outra forma” [art.º 2.º, 

n.º 1 d) do CDADC], seja por a sua natureza importar que a exteriorização se manifeste 

exclusivamente pela fixação em suporte físico, como é o caso da pintura ou escultura.  

Mas, também nestes casos, como se disse supra a propósito do Copyright, apenas como 

requisito formal de “nascimento” do direito e não como condição de “existência” da 

obra que, enquanto coisa incorpórea, permanecerá ainda que o seu suporte pereça. 

Um segundo aspecto relevante desta característica será que o direito de autor apenas 

protege a “expressão” da obra e não as ideias427 ou processos a ela inerentes428. De 

                                                           
423 Como sucede, tal como no regime português, na legislação francesa [cfr. EMMANUEL PIERRAT, "Panorama général du droit de la 
propriété littéraire et artistique", Alix, (Ed.), LLe droit d'auteur et les bibliothèques, Éditios du Cercle de la Librairie, Paris, 2000, 
pp. 21 a 62(p. 26)]. 

424MELLO, Contrato de Direito de Autor - A autonomia contratual na formação do direito de autor, p. 83 

425 «Mesmo nos ordenamentos em que a fixação em suporte é condição de tutela jusautoral, a obra existe enquanto tal ainda que 
desencarnada do seu suporte» [idem, (p. 83).]. 

426 Nesse sentido, cfr. ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 62; PEREIRA, Informática, Direito de Autor e 
Propriedade Tecnodigital, pp. 239 e 240. 

427 Nesse sentido, refere Javier Plaza Penadés que «esta exigência de exteriozación y concreción de la creación deriva del hecho de 
que los derechos de autor no protegen ideas desnudas sino la forma de expresión de las ideas» [PENADÉS, "Las ideas y sus 
manifestaciones. Plásmación de las ideas em soportes. Especial atención a la llamada propriedad científica.", (p. 49)]. No mesmo 
sentido, cfr. PARILLI, (Ed.), Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines, p. 444; e MOLINA, "La formación del concepto de 
derecho de autor y la originalidad de su objecto", ( pp. 302 e 303). 

428 «Copyright, i tis widely agreed, protects the expression of an idea in a particular way not the idea itself. (…) It is well-
established therefore, that with respect to the first principle, copyright does not protect artistic or literary techniques, or industrial , 
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facto, com particular relevância na determinação do respectivo objecto de protecção no 

âmbito das TIC, o artigo 1.º n.º 2 do CDADC exclui do âmbito de protecção do 

Direito de Autor «as ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os 

conceitos, os princípios ou as descobertas (…), por si só e como tais». A mesma lógica 

está subjacente ao sistema de Copyright que também limita a sua protecção à expressão 

da ideia e não à ideia propriamente dita429, apresentando-se assim como uma 

característica transversal aos dois regimes internacionais de protecção de “obras 

literárias, artísticas e científicas”430. 

Esta limitação do objecto protegido pelo Direito de Autor é tanto mais relevante na 

medida em que constitui um elemento essencial de diferenciação face aos objectos da 

propriedade industrial, onde se admitirá a constituição de exclusivos sobre aplicações 

industriais de processos431.  

A esta distinção entre ideia e expressão, Juana Marco Molina acrescenta a distinção do 

suporte físico da obra, num raciocinio que nos parece resumir de forma exemplar a 

separação entre estes três conceitos como realidades distintas e dos direitos que sobre 

elas se podem constituir: «El mérito de esa constatación negativa (la obra del intelecto 

es una entidade diferente de sus representaciones físicas) y, sobre todo, el de definir en 

positivo en qué consiste esse “algo” separable de la propriedade del cuadro o de un 

manuscrito corresponde a un filósofo del Derecho, Johann Gottlieb Fichte, quien en un 

artículo publicado en la Berliner Monatsschrift en mayo de 1791 distinguió entre três 

elementos en la propriedade de un libro: - el libro como bien material, cuya 

propriedade se transmite inmediatamente al comprador, dado que, en tanto que objecto 

material, sólo es apropriable por un único sujeto; - el contenido o las ideias que el 

                                                                                                                                                                          
finantial, or economic processes» [HARIANI ;HARIANI, "Analyzing "Originality" in Copyright Law: Transcending Jurisdictional 
Disparity", ( p. 506)]. 

429 Nesse sentido, no âmbito do sistema de copyright norte-americano, refere Miguel Angel Bouza Lopez que «el sistema de 
copyright protege la expression de un idea, pero no la ideia en sí. En ningún caso puede existir un monopólio sobre los 
pensamentos, que son libres como el aire. Este princípio lo recoge la legislación de los Estados Unidos en el art. 102.b), que 
declara que la protección que otorga el Derecho de autor a toda obra original no se extiende a ninguna idea, procedimento, 
sistema, processo, método de operación, concepto, principio o descubrimento» [LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, 
p. 41]. No mesmo sentido, também Krishna Hariani refere que «Copyright does not protect the idea, but instead protects the form of 
expression of the idea» [HARIANI ;HARIANI, "Analyzing "Originality" in Copyright Law: Transcending Jurisdictional Disparity", ( 
p. 492)]. 

430 Ricardo Antequera Parilli afirma este princípio como uma característica transversal aos regimes de Direito de Autor e Copyright, 
quer na tradição Europeia quer na tradição Americana, citando em seu favor jurisprudência da Argentina, Chilena, Francesa, 
Italiana, Espanhola, Norte-Americana, Peruana e Brasileira [PARILLI, (Ed.), Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines, pp. 46 
a 50]. 

431 Se é certo que «both Copyright and patente law excludes abstract ideas, concepts, and principles from the scopes of their 
protections» [SAMUELSON, "Why Copyright Law Excludes Systems and Processes from the Scope of Its Protection ", (p. 1928)], já 
quanto aos processos os mesmos podem ser protegidos pela Propriedade Industrial, porquanto como veremos adiante, as Patentes 
tanto podem recair sobre invenções de produtos como de processos, desde que cumpridos os demais requisitos de patenteabilidade. 
Nesse sentido, cfr. ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, pp. 58 a 60. 
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libro encierra, que se convierten en propriedad compartida entre autor y público desde 

que son dadas a conocer; - la forma en que el autor expressa su pensiamento y 

combina sus ideas, elemento que debiera ser privativo de cada autor, puesto que es 

imposible apropriarse del pensamento ajeno sin alterar para ello su forma. Este último 

elemento (la forma de expresión o exteriorización de un determinado contenido 

intelectual) constituye, segun Fichte, el objecto de derecho privativo del autor sobre su 

obra, com lo cual, además de acabar com el prejuício de que el autor pretende un 

monopólio sobre las ideas, consigue definir en positivo el objecto del derecho de autor 

como bien inmaterial y, por tanto diferenciado de las representaciones físicas de la 

obra»432. 

Em conclusão, se a originalidade é o requisito subjectivo suficiente, a exteriorização é o 

requisito de forma433 único434 para o reconhecimento da protecção pelo Direito de 

Autor. Significa isto, como salienta Alberto de Sá e Mello, que «a situação jusautoral 

de direito de autor a que referimos é aquela (…) que nasce com a exteriorização 

(segundo expressão formal criativa) de uma obra intelectual» (sublinhado nosso)435. Ou 

seja, a exteriorização é o acto formal pelo qual o Direito reconhece relevo jurídico à 

criação intelectual e a partir do qual nasce o direito subjectivo respectivo na esfera 

jurídica do Autor.   

Tal como acontece no texto da Convenção de Berna, o CDADC elenca no seu artigo 2.º 

as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, passíveis de integrar o 

conceito de “obras originais” e, no seu artigo 3.º, as que, sendo equiparadas a estas, 

gozam de idêntica protecção. No entanto, a lei não nos apresenta uma definição de Obra 

mas antes um catálogo exemplificativo das criações intelectuais susceptíveis de integrar 

o conceito436. Não abordaremos aqui especificamente este “catálogo” de obras 

protegidas. 

                                                           
432MOLINA, "La formación del concepto de derecho de autor y la originalidad de su objecto", ( pp. 302 e 303).Idem, ( pp. 302 e 303). 

433 Oliveira Ascensão refere que «a criação do espírito, desde o início, está associada necessariamente à forma. É uma ideia 
formal; deverá revestir-se duma forma, que é a essência da obra. (…) Isto significa que a própria criação do espírito a que se faz 
apelo na obra literária ou artística é desde o início uma criação no domínio da forma» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor 
e Direito Conexos, p. 61]. 

434 O regime do CDADC comporta excepções a esta regra, como é o caso do título de obras não publicadas (art. 4.º n.º 3), das 
coerografias/pantominas (art. 2.º n.º 1 d)) ou dos títulos da publicações periódicas (art. 5.º). Excepções que, como sempre, apenas 
confirmam a regra. 

435MELLO, Contrato de Direito de Autor - A autonomia contratual na formação do direito de autor, p. 29. 

436 Nesse sentido, Alexandre Dias Pereira refere que o conceito dado pelo CDADC apresenta-se como «noção geral de obra, que é 
ilustrada através de um “elenco exemplificativo” de diversas espécies de criações intelectuais susceptíveis de concretizarem a 
definição e obra (…). Trata-se, portanto, de um catálogo aberto de exemplos de obras que poderão ser protegidas se cumprirem os 
requisitos de protecção» [PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 226]. Mais recentemente, o mesmo 
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Partindo da definição que demos de coisa incorpórea e tomando em consideração os 

elementos de caracterização positivos e negativos apontados, para efeitos desta 

dissertação, podemos definir437 OBRA enquanto objecto do Direito de Autor como o 

resultado autónomo e exteriorizado de uma criação intelectual, literária ou artística, 

nos domínios das letras, artes ou ciências, que seja original e não constitua meras 

ideias, processos, sistemas, métodos operacionais, conceitos, princípios ou 

descobertas, desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o direito reconhece 

utilidade e susceptibilidade de apropriação privada exclusiva. 

 

Secção 2 - Os objectos de protecção dos Direitos Conexos 

 

No seguimento das diversas convenções internacionais ratificadas por Portugal, o 

Código de Direito de Autor e Direitos Conexos (CDADC), aprovado pelo DL n.º 63/85, 

14/03, veio a consagrar três tipos de direitos conexos438: dos artistas, intérpretes ou 

executantes; dos produtores de fonogramas e de videogramas; e dos organismos de 

radiodifusão. Divisão que se mantém na versão actualizada do CDADC republicado 

pelo DL n.º 16/2008, de 1 de Abril.  

Os direitos conexos439 surgem associados à proteção de obras protegidas por direitos de 

autor como prestações que as utilizam e valorizam e que, nesse sentido, lhes aportam 

um valor acrescido próprio merecedor de uma tutela autónoma440. Veremos melhor esta 

                                                                                                                                                                          
autor acrescenta que se trata assim de um «conceito geral e indeterminado, de concretização complexa e aberta a obra inominadas» 
daí concluindo que «também os programas de computador e as bases dados, apesar de não constarem do catálogo, poderiam ser 
protegidas pelos direitos de autor enquanto obra inominadas, o mesmo valendo para wensites e as chamadas obras multimédia» 
[PEREIRA, Direitos de Autor e Liberdade de Informação, p. 382]. 

437 Diversos autores têm avançado com definições do conceito de obra que coincidindo parcialmente com a que propomos, nos 
parecem incompletas face à extensão do conceito. Luiz Francisco Rebello define a obra como «o produto original de um trabalho 
intelectual criativo (com exclusão, portanto, do trabalho puramente técnico ou mecânico) no domínio literário, artístico ou 
científico, exteriorizado numa forma original que exprime a personalidade do seu autor» [REBELLO, Introdução ao Direito de 
Autor, p .102]. Alexandre Dias Pereira conclui que «a criação intelectual será obra, para efeitos de protecção pelo direito de autor, 
na medida em que constitua uma forma original de expressão comunicativa ou artística com sentido individual próprio, ainda que 
de carácter utilitário ou funcional» [PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 253]. 

438 Os mesmos tipos de direitos conexos encontramos nos demais países subscritores dos mesmos tratados internacionais, como a 
França [cfr. PIERRAT, "Panorama général du droit de la propriété littéraire et artistique", (pp. 46 a 49); ou a Espanha [cfr. ELENA F. 
PÁREZ CARRILLO, "Derechos Afines de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, y de las Produtorasde Fonogramas", Actas de Derecho 
Industrial Y Derecho de Autor, 29, 2009, pp. 401 a 428(p. 404)]. 

439 Também designados de direitos «afins» ou «vizinhos» (“droits voisins”, “neighbouring rights”, “derechos vecinos”, “derechos 
afines”, “verwandte Schutzrechte”) atenta a sua génese estar associada ou dependente dos Direitos de Autor. 

440 Nesse sentido, refere Luiz Francisco Rebello que «o n.º 1 (do art. 176.º do CDADC) indica as pessoas singulares ou colectivas, 
que são titulares dos direitos protegidos neste segmento do Código dito “conexos” (isto é, relacionados com o direito de autor, sem 
que com ele se confundam ou identifiquem e sem que o prejudiquem ou afectem)» [REBELLO, Código do Direito de Autor e dos 
Direitos Conexos - Anotado, p. 235].  
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relação entre direito de autor e direitos conexos ao analisarmos os diversos objectos 

protegidos nesta categoria. 

Muitos outros direitos conexos têm sido reclamados pelos agentes económicos 

interessados numa maior distribuição dos proveitos da exploração económica das 

criações intelectuais, artísticas e culturais441. Alguns têm mesmo sido consagrados em 

ordenamentos jurídicos estrangeiros442.  

Face à distinta natureza dos objectos protegidos é difícil encontrar um elo comum aos 

diversos direitos conexos consagrados, para além da supra referida conexão com as 

obras protegidas por Direito de Autor, sendo por isso difícil delimitar o conceito de 

“direito conexo”. Ainda assim, no âmbito da doutrina alemã, Oliver Hornung443propõe 

uma catalogação dos direitos conexos do Direito de Autor em quatro grupos ou 

categorias em função de dois critérios essenciais: protegerem ou não produções que se 

relacionam com obras com dignidade autoral; e respeitarem a produções individuais, 

imputáveis a uma pessoa singular ou produções de natureza meramente organizacional 

ou comercial. É com base na aceitação desta multiplicidade de direitos conexos que este 

autor enquadra no grupo onde se encontram produções que não se relacionam 

necessariamente com obras protegidas por direitos de autor e que resultam de produção 

meramente comercial, nomeadamente, o direito sui generis sobre bases de dados e a 

produção de música com ruídos ou outras gravações de carácter meramente documental, 

protegidas no âmbito do direito do produtor de fonogramas. 

Mesmo entre os autores portugueses, subsistem os que sustentam existirem outros 

direitos conexos já consagrados legalmente, embora não catalogados como tal pelo 

CDADC, como é o caso do direito ao título444, e mais recentemente, do Direito 

Especial do Fabricante de Bases de Dados445, pelo DL n.º 122/2000, de 4 de Julho. No 

                                                           
441 Nesse sentido, cfr. ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 547. 

442 Como foi o caso do recente direito sui generis imposto pela Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 
de Março de 1996, relativa à protecção jurídica de bases de dados, (em Portugal designado de Direito especial do fabricante de bases 
de dados pelo DL n.º 122/2000, de 4 de Julho) que o legislador alemão optou por consagrar expressamente no catálogo dos direitos 
conexos criando um novo capítulo na «Lei do Direito de Autor» (Sechster Abschnitt. Schutz des Datenbankherstelcfr.s, §§87a a 
89e. da Urheberrechtsgesaetz). 

443OLIVER HORNUNG, Die EU-Datenbank-Richtlinie und ihre Umsetzung in das deutsche Recht : Eine Untersuchung unter 
besonderer Berücksichtigung des Schutzrechts sui generis nach der EU-Datenbank-Richtlinie, Nomos, Baden-Baden, 1998, pp. 97 a 
100. 

444 Nesse sentido, cfr. ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 547. 

445 A favor da qualificação do Direito especial do fabricante de bases de dados como um verdadeiro direito conexo, tem-se 
manifestado, entre nós, PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, pp. 676 e 677. Entre os autores 
estrangeiros, a solução é que mais agrada aos autores alemães, onde foi inclusivamente adoptada pelo legislador como vimos na 
nota anterior, tendo sido preconizada por Andreas Wiebe mesmo antes de o legislador alemão ter tomado essa opção [ANDREAS 

WIEBE, "Rechtsschutz von Datenbanken und europäische Harmonisierung", CR, 12, , 1996( p. 202)]; e também por HORNUNG, Die 
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entanto, da nossa parte, como dissemos, limitaremos o estudo dos direitos conexos aos 

consagrados como tal no CDADC, na medida em que entendemos que o direito especial 

do fabricante de bases de dados, tal como se apresenta consagrado no ordenamento 

jurídico português, representa um verdadeiro direito sui generis no seio da PI446.  

Relevante para o nosso estudo é compreensão de que, ao contrário do que sucede com o 

Direito de Autor - que embora incidindo sobre criações intelectuais de diferentes 

domínios (literários, artísticos ou científicos), correntes (estéticas, ideológicas ou 

filosóficas) e formas (escultura, pintura, literatura, fotografia, etc.), encontra ainda assim 

um objecto uno que congrega todas as suas manifestações - a Obra –, os direitos 

conexos representam uma pluralidade distinta de objectos que não encontram qualquer 

afinidade entre si447. Ou melhor, conforme salienta Elena Carrillo, os direitos conexos 

representam «un grupo heterogéneo que nuestra mejor doctrina há calificado de 

arbitrário, añadiendo que “el único denominador comum que se pude hallar entre los 

distintos colectivos protegidos es el relativo al dato de la intermediación entre las 

creaciones intelectuales y su difusión entre el público”»448. 

Numa interessante imagem de António Menezes Cordeiro449 podemos afirmar que os 

objectos do Direito de Autor e dos diferentes direitos conexos correspondem a 

                                                                                                                                                                          
EU-Datenbank-Richtlinie und ihre Umsetzung in das deutsche Recht : Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Schutzrechts sui generis nach der EU-Datenbank-Richtlinie, pp. 96 a 100; JOSEF KRÄHN, Der Rechtsschutz von Elektronischen 
Databanken: unter Besonderer Berücksichtigung des Sui-Generis Rechts, VVF, 2001, pp. 132 a 135; MATTHIAS LEISTNER, "Legal 
Protection for the Database Maker -Initial Experience from a German Point of View ", IIC - International review of industrial 
property and copyright law, 33, 4, 2002, pp. 439-463 (pp. 440 a 442). No mesmo sentido, ADOLF DIETZ, "Evoloción del Derecho de 
Autor en Alemania de 1993 hasta Mediados de 1997", RIDA, 175, 1998, pp. 96-219(p. 161); e CRISTINA GARRIGUES, "Databases: A 
Subject-matter for Copyright or for a Neighbouring Rights Regime?", European Intellectual Property Review, 19, 1997, pp. 3-5(p. 
4). Também entre os autores Belgas, mostraram-se favoráveis a esta qualificação ALAIN STROWEL ;ESTELLE DERCLAYE, Droit 
d'Auteur et Numérique: Logiciels, Bases de Données, Multimédia: Droit Belge, Européen et Comparé, Bruylant, 2001, p. 294; e 
VINCIANE VANAVERMEIRE, "The Concept of the Lawful User in the Database Directive", IIC - International review of industrial 
property and copyright law, 31, 1/2000, 2000, pp. 63 a 81(p. 77); e MARIE-CHRISTINE JANSSENS, "Implementation of the Database 
Directive into Belgian Law", IIC - International review of industrial property and copyright law, 31, 1, 2000, pp. 52-62(p. 56. nota 
22). Contra esta qualificação, entre outros, cfr. ALBERTO DE SÁ E MELLO, "Tutela Jurídica das Bases de Dados", Direito da 
Sociedade da Informação, I, Coimbra Editora, 1999, pp.?? a ??(p. 160); VICENTE, Problemática Internacional da Sociedade da 
Informação, pp. 179 e 180; MIGUEL ANGEL BOUZA LÓPEZ, El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos, Reus 
[etc.], Madrid, 2001, pp. 51 a 52, 181 a 184; MICHAEL LEHMANN, "The European Database Directive and Its Implementation into 
German Law", IIC - International review of industrial property and copyright law, 27, 7, 1998, pp. 776-793(p. 779); JOSÉ 

MASSAGUER FUENTES, "El Derecho de Autor en la Informática", Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor, 20, 1999, pp. 
237-254(p. 253). Também nós nos mostramos contrários a esta qualificação na nossa dissertação de mestrado, onde exploramos o 
tema da qualificação jurídica deste direito de forma extensa, cfr. VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, . 

446 Conforme o defendemos na nossa dissertação de mestrado, cfr. VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, 
. 

447 Nesse sentido, refere Alexandre Dias Pereira que «o objecto dos direitos conexos (típicos) não é uniforme, mas antes 
fragmentário. Por outras palavras, os direitos conexos não são “homogéneos, mas antes bastante diversos”, distinguindo-se os que 
têm por objecto prestações artísticas pessoalmente cunhadas e os que têm por objecto prestações “empresariais-técnico-
organizatórias”» [PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, pp. 219 e 220]. 

448CARRILLO, "Derechos Afines de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, y de las Produtorasde Fonogramas", (p. 404) [citando entre 
aspas o autor A. Fernández-Albor, «Los derechos afines a los derechos de autor en el texto refundido de Ley de Propriedade 
Intelectual», Actas de Derecho Industrial Y derecho de Autor, t. XVII (1996)]. 

449 António Menezes Cordeiro sustenta que o “circuito de radiodifusão” «veio bulir com diversos interesses económicos: os do 
autor, os dos artistas que eventualmente intervenham, o do produtor que assegure a sua fixação, os das cadeias de radiodifusão que 
disponham dos meios técnicos e procedam à competente selecção, …» [ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, "Da reprodução de 
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diferentes momentos do “circuito da radiodifusão”. Assim, para que a obra chegue ao 

público pelo processo de radiodifusão a mesma passa por diferentes estágios a que 

corresponderam os direfentes objectos do direito de autor e direitos conexos: a obra 

nasce com a criação intelectual do Autor (imagine-se a composição de uma música); 

nalguns casos a sua apreensão empírica depende da execução por um artista (que a 

executa), mas cuja prestação é efémera; pelo que a sua reprodução ou radiodifusão 

dependerá de uma fixação que caberá ao produtor (seja em fonograma ou videograma); 

e finalmente, será deste fonograma ou videograma que se fará a radiodifusão do 

programa.  

É certo que nem sempre existirá a intervenção de todos, direitos de autor e direitos 

conexos, num programa difundido, pois o conteúdo difundido pode não ser objecto de 

Direitos de Autor (como o som de um pássaro), ou porque a obra não requer uma 

execução de um artista distinto do autor (como a imagem de um quadro), ou porque se 

está a radiodifundir um som/imagem captado ao vivo, em que o produtor do 

fonograma/videograma se confunde com o organismo de radiodifusão. Mas, ainda 

assim, a imagem ajuda-nos a fazer uma primeira distinção entre estes quatro direitos 

subjectivos e respectivos objectos. 

Em certa medida, todos os direitos conexos têm alguma ligação necessária ou possível 

às obras protegidas por Direito de Autor, os direitos dos artistas porque a interpretação 

pode valorizar criativa e artisticamente a obra450, os produtores de fonogramas e 

organismos de radiofusão porque as suas actividades serão essenciais para a divulgação 

e exploração económica das obras. Ainda assim com algumas diferenças: se na 

interpretação a conexão com uma obra (interpretada) é elemento necessário do 

reconhecimento do direito, nos demais a existência de uma obra fixada ou transmitida 

não será elemento necessário de protecção. 

Da nossa parte, e atendendo ao fim que nos propusemos neste capítulo, bastar-nos-emos 

nesta secção com a delimitação do objecto das três categorias legalmente catalogadas 

como tal pelo CDADC, a fim de retirarmos as suas características essenciais que, face à 

distinta origem e interesse social que visam proteger, representam regimes bastantes 

                                                                                                                                                                          
fonogramas sem autorização do produtor perante o Direito Português vigente", O Direito, Almedina, Lisboa, 143.º (2011), V, pp. 
931 a 964(p. 932)] 

450 Nesse sentido, cfr. MARIA VICTÓRIA ROCHA, "A Titularidade das Criações Intelectuais na Relação de Trabalho: Soluções e 
Problemas no Direito Português", Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor, 27, Universidad de Santiago de Compostela / 
Marcial Pons, Santiago de Compostela, 2006/2007, pp. 353-380( p. 370). 
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mais díspares que o consagrado para o vasto leque de obras literárias, artísticas e 

científicas, reconhecidas como “obra” nos artigos 2.º e 3.º do CDADC. 

 

Subsecção 1 - O objecto do direito conexo dos artistas, intérpretes ou executantes. 

 

Quanto à categoria de direito conexo dos artistas, intérpretes ou executantes, merece-

nos uma primeira referência a correcta interpretação da respectiva designação, que tem 

suscitado algumas dúvidas quanto a saber se estamos perante uma, duas ou três 

categorias. Devemos entender que, de facto, a lei não consagra a protecção sobre 

“artistas”, “intérpretes” e “executantes” como três subcategorias autónomas, mas uma 

única categoria - os “artistas”: sejam eles “intérpretes ou executantes” (sublinhado 

nosso)451. Do facto de esta categoria se referir a apenas “artistas”, conclui Oliveira 

Ascensão que «a Lei não tem em vista prestações meramente técnicas, mas actividades 

a que pode ser atribuído o carácter artístico»452. Já da qualificação como “intérpretes 

ou artistas” poderíamos também defender que daí decorreria a divisão desta categoria 

em duas subespécies de prestações: a interpretação e a execução. Concordamos 

novamente com Oliveira Ascensão, que sustenta que não extraindo a lei dessa divisão 

qualquer diferenciação de regime a mesma se oferece como meramente 

terminológica453. Escusamo-nos, por isso, à sua apreciação crítica. 

Relevante é determinar qual o “objecto” de protecção pelo direito conexo dos artistas, 

intérpretes ou executantes. Dispõe o artigo 176.º n.º 1 do CDADC que «as prestações 

dos artistas intérpretes ou executantes (…) são protegidas» (sublinhado nosso). Vemos 

então que o objecto de protecção é a “prestação”, o “artista” é aqui o titular do direito 

(assim como no Direito de Autor o objecto é a “obra” e o titular o “autor”).  

                                                           
451 Ressalva Oliveira Ascensão que «a lei não fala em artistas, intérpretes e executantes: não contempla três categorias diferentes. 
O género é artistas, qualificados depois pela expressão “interpretes ou executantes”» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e 
Direito Conexos, p. 551]. 

452Idem, (p. 551). 

453 Oliveira Ascensão considera mesmo que o interprete representa uma categoria geral onde se incluí todo o artista que interpreta 
(representando, recitando, cantando, etc) uma obra enquanto o executante será uma categoria mais específica, como aquele artista 
que excuta a obra através de uma qualquer instrumento [idem, (pp. 552 e 553).]. Com uma visão mais crítica Maria Victória Rocha 
considera mesmo que «de forma redundante, o CDADC refere a expressão interpretes e executantes. No entanto, uma vez que a 
execução é inda uma forma de interpretação, preferimos optar pela expressão abreviada» [ROCHA, "A Titularidade das Criações 
Intelectuais na Relação de Trabalho: Soluções e Problemas no Direito Português", (p. 370, nota de rodapé n.º 327)]. 
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O CDADC não nos dá uma definição de prestação, mas delimita o conceito ao definir o 

sujeito deste direito, enumerando as actividades que qualifica como prestações para este 

fim454. Daqui podemos concluir que as prestações objecto de protecção deste direito 

conexo serão as actividades de representar, cantar, recitar, declamar, interpretar ou 

executar de qualquer maneira obras455. 

Temos então que a prestação não é uma criação intelectual estática enquanto mera 

idealização susceptível de apreensão pela inteligência, mas uma criação intelectual 

dinâmica enquanto idealização intelectual de uma actividade de “interpretação” ou 

“execução” de uma obra456.  

Podemos colocar duas questões essenciais na delimitação da prestação enquanto objecto 

deste direito conexo: a primeira, em que medida esta se diferencia da obra interpretada 

ou executada; e, a segunda, se se trata de uma qualquer prestação passível de constituir 

objecto de relações jurídicas (como a obrigação de facere, p.e. a prestação de trabalho) 

ou se esta prestação contém os elementos necessários para podermos falar de uma 

verdadeira coisa incorpórea. A resposta a estas questões recai na própria concretização 

do âmbito de protecção da prestação. 

A prestação do artista que interpreta ou executa uma obra protege-se na medida em que 

esta é em si mesma original. Na sua actividade o artista intérprete ou executante da obra 

acrescenta-lhe algo da sua subjectividade (nos gestos, na sonoridade, no tom, nos 

silêncios, no ritmo, etc…)457. É neste sentido que a prestação é também uma criação, 

intelectual, original e exteriorizada (e aqui temos os 4 requisitos de protecção que 

referimos supra também para as obras). Mas não se confunde com a obra, nem é uma 

obra (no sentido dado ao objecto do direito de autor), pois a prestação reconduz-se 

sempre a uma actividade de interpretação ou execução de uma obra, que lhe é 

intelectual e juridicamente autónoma e, portanto, com a qual não se confunde, ainda que 

                                                           
454 «Os Artistas intérpretes ou executantes são os actores, cantores, músicos, bailarinos e outros que representem, cantem, recitem, 
declamem, interpretem ou executem de qualquer maneira obras literárias ou artísticas» (artigo 176.º n.º 2 do CDADC). 

455 Nesse sentido, cfr. PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, pp. 220 e 221.  

456 Nesse sentido, Nazareth Pèrez de Castro refere que «La propiedad intelectual que ostentan los artistas intérpretes o ejecutantes 
tiene por objecto su actuación. Es decir, la versión concreta y própria que hayan efectuado de la ejecución o de la interpretación de 
una obra» [NAZARETH PÉREZ DE CASTRO, "Tema 10 - Los derechos de propiedad Intelectual de los artistas", Rodriguez-Cano, 
(Ed.), Manual de Propiedad Intelectual, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 231 a 254(p. 232)]. 

457 Nesse sentido, cfr. ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 556 e 557. No mesmo sentido, no âmbito do 
direito espanhol, CASTRO, "Tema 10 - Los derechos de propiedad Intelectual de los artistas", (p. 233). 
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intrinsecamente associada458. Mesmo numa interpretação “improvisada” (por exemplo, 

um solista de Jazz) nascem dois objectos potencialmente passíveis de protecção: a 

“obra” exteriorizada pelo trecho musical improvisado criado pelo solista/autor e a 

“prestação” consubstanciada na subjectiva actividade da sua execução pelo 

solista/artista459. 

Concluímos já que a prestação não se confunde com a obra, mas será uma mera 

prestação “obrigacional” ou uma verdadeira coisa incorpórea? De facto, as prestações 

enquanto actividade do artista recaem usualmente no regime das relações de carácter 

obrigacional. Mas, através de meios técnicos de gravação, reprodução e difusão, as 

prestações de artistas, intérpretes ou executantes, são passíveis de satisfazer iguais 

necessidades de um número mais vasto e abrangente que o de uma mera representação 

ou execução efémera460. Concretizando: sendo a “capacidade para a satisfação de 

necessidades humanas” uma das características essenciais apontadas às coisas, 

corpóreas ou incorpóreas, verificamos que pela intervenção dos meios técnicos de 

gravação, reprodução e difusão, as prestações artísticas são aptas a satisfazer 

necessidades num plano muito mais vasto do que uma qualquer prestação obrigacional 

efémera.  

Já vimos também que a prestação é o produto de criação intelectual que não requer 

sequer a sua materialização pela gravação num qualquer suporte, bastando a sua 

exteriorização para ser protegida, embora seja com essa gravação que a questão da sua 

protecção se suscita com maior acuidade. Na verdade, numa outra perspectiva, o direito 

de exclusivo do artista manifesta-se, desde logo, na faculdade deste permitir ou proibir a 

gravação da sua prestação e, por isso, precede essa gravação em suporte. 

Finalmente, a “prestação” é também autónoma da “obra” interpretada ou executada e 

susceptível de apropriação exclusiva (jurídica). Até porque a mesma obra é susceptível 

de interpretações diferentes, todas elas originais, constituindo objectos distintos de 

                                                           
458 Nesse sentido diz Oliveira Ascensão que «a obra é uma resultante, que se autonomiza da actividade do autor; a interpretação é 
a própria actividade do artista. Mesmo gravada, reproduzida, radiodifundida, é inseparável da pessoa que age, é uma perpetuação 
da acção» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 556]. 

459 Embora neste exemplo Maria Victoria Rocha sustente que é «muitas vezes difícil distinguir onde acaba a interpretação e começa 
a criação (pense-se num improviso de jazz em que simultaneamente se cria e interpreta)» [ROCHA, "A Titularidade das Criações 
Intelectuais na Relação de Trabalho: Soluções e Problemas no Direito Português", ( p. 370)]. 

460 Nesse sentido, refere Dário Moura Vicente que «em virtude desses sucessos da técnica, as prestações dos artistas intérpretes e 
executantes (actores, actores, etc.) passaram a ser facilmente reproduzidas e comunicadas ao público; o que levou a que perdessem 
o carácter efémero que originariamente lhes pertencia e passassem a poder ser fruídas por um vasto número de pessoas» 
[VICENTE, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, p. 51]. 
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direito conexo, como o demonstra à saciedade as inumeras “versões” da mesma obra 

em que a história da música é tão rica. 

Estamos, portanto, perante uma verdadeira coisa incorpórea461 pelo que, partindo da 

definição que demos desta, podemos definir prestação como o resultado autónomo e 

exteriorizado de uma criação intelectual, resultante de uma actividade de representar, 

cantar, recitar, declamar, interpretar ou executar de qualquer maneira obras, 

desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o direito reconhece utilidade e 

susceptibilidade de apropriação privada exclusiva. 

 

Subsecção 2 - O objecto do direito conexo dos produtores de fonogramas ou de 

videogramas. 

 

Quanto à categoria do direito conexo conferido aos produtores de fonogramas ou de 

videogramas, dispõe o artigo 176.º n.º 4 que «Fonograma é o registo resultante da 

fixação, em suporte material, de sons provenientes de uma prestação ou de outros sons, 

ou de uma representação de sons» e o n.º 5 que «Videograma é o registo resultante da 

fixação, em suporte material, de imagens, acompanhadas ou não de sons, bem como a 

cópia de obras cinematográficas ou audiovisuais». Ora, é certo que quer o “fonograma” 

quer o “videograma” são coisas corpóreas sobre as quais recaem direitos reais 

tipificados no Código Civil462. No entanto, o direito conexo conferido estando inserido 

no âmbito da PI não incidirá sobre as coisas corpóreas materializadas no bem físico que 

compõe o “fonograma” ou “videograma”. 

A resposta encontra-se implícita na definição que o mesmo artigo dá no seu n.º 3 de 

“Produtor de fonograma ou videograma” como «a pessoa singular ou colectiva que fixa 

pela primeira vez os sons provenientes de uma execução ou quaisquer outros, ou as 

imagens de qualquer proveniência, acompanhadas ou não de sons» (sublinhado nosso), 

reiterando o artigo 190.º, n.º 2, b), do CDADC, o mesmo elemento de «fixação dos sons 

e imagens» (sublinhado nosso) como requisito de protecção.  

                                                           
461 Nesse sentido Oliveira Ascensão que «toda a prestação é um “bem incorpóreo”» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e 
Direito Conexos, p. 557]. 

462 Nesse sentido, cfr. Idem, (p. 566). 
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Não estamos perante uma “obra” pois estes sons e imagens, não resultam de uma 

criação intelectual do produtor. Nem sequer há aqui uma acessoriedade relativamente a 

uma obra intelectual (como acontece com o direito conexo dos artistas). O direito 

conexo dos produtores não depende de os sons e imagens constituírem, ou não, obra 

para efeitos de direito de autor463. Também não estamos perante uma “prestação”464, 

pois não é a concreta actividade de fixação que é protegida. O que se protege são os 

sons e imagens que resultaram daquela específica primeira fixação465. 

No direito conexo dos produtores não se protege a coisa corpórea que constitui o 

elemento físico do fonograma ou videograma, nem se protege a específica actividade de 

fixação com a qual se registaram os sons e imagens nesse suporte. O objecto de 

protecção é, tão somente, os sons e as imagens registados466, contando que hajam sido 

registados pela primeira vez pelo produtor, ou seja, que não se tratam de uma 

reprodução de um registo anterior467. Sendo sobre certas utilizações desses sons e/ou 

imagens que este direito conexo confere o exclusivo de autorização ao produtor. 

Entendemos, por isso, que o objecto do direito conexo do produtor de fonograma e 

videogramas é uma verdadeira coisa incorpórea, resultante da criação do produtor, 

susceptível de apreensão apenas pelos sentidos, autónoma, útil e passível de apropriação 

jurídica.  

Em sentido divergente, Oliveira Ascensão fala de «um regime particular» em que se 

sujeita «a utilização da coisa incorpórea mediante a utilização da coisa corpórea», 

pelo que, conclui que «o objecto do direito é pois a coisa corpórea, muito embora este 

direito nada tenha que ver com a propriedade da coisa corpórea»468.  

                                                           
463 «Há portanto uma protecção independente da protecção da obra literária ou artística. E o fonograma ou videograma é da 
mesma forma protegido quando não contém nenhuma obra literária ou artística: quando se limita a reproduzir ruídos da natureza, 
por exemplo» [idem, (p. 567).]. No mesmo sentido, no direito espanhol, CASTRO, "Tema 11 - Los derechos de propiedad Intelectual 
de los produtores", (p. 247 e 248). 

464 Concordando que o objecto de protecção também não é uma prestação, cfr. ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito 
Conexos, p. 567 

465 António Menezes Cordeiro funda o papel da produção na natureza “efémera” da execução artística: «Uma execução musical ou 
uma representação cénica são desfrutadas pelos espectadores presentes. (…) a difusão (ou radiodifusão) da obra requerem a sua 
fixação.» [CORDEIRO, "Da reprodução de fonogramas sem autorização do produtor perante o Direito Português vigente", (p. 933)] 

466 Diz Oliveira Ascensão que «o objecto de protecção são os sons e/ou imagens ínsitos no fonograma ou videograma no seu 
sentido de veículo, que exprimem normalmente uma coisa incorpórea, que pode ser obra literária ou artística» [ASCENSÃO, Direito 
Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 568]. 

467 Este é o requisito único e essencial de reconhecimento do direito conforme destaca Nazareth Pérez de Castro referindo que 
«interessa destacar que únicamente tiene la condición de productor de fonogramas quien realiza la primeira fijación e no el que 
lleva a efecto copias de ésta» [CASTRO, "Tema 11 - Los derechos de propiedad Intelectual de los produtores", (p. 247)]. 

468ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 568. Também Alexandre Dias Pereira formula o objecto de 
protecção deste direito conexo em termos que nos parecem equívocos, definindo primeiro «a prestação destes produtores 
consistirá, tipicamente, na fixação, ou seja, na incorporação de sons e imagens, separadas ou cumulativamente, num suporte 
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Este entendimento parece-nos não ter cabimento à luz dos modernos meios digitais de 

fixação. Nos meios digitais, como vimos supra quando expusemos as tecnologias 

associadas às TIC, a distinção entre original e cópia é meramente académica. O registo 

digital original de um som ou imagem é apenas uma representação binária, arquivada 

como ficheiro electrónico de acordo com determinado formato, sendo virtualmente 

impossível distinguir entre o ficheiro electrónico “original” e uma qualquer cópia desse 

mesmo ficheiro electrónico em igual formato em qualquer outro suporte digital469 

(excepto se sobre o mesmo se colocar uma certificação electrónica não reproduzível470). 

Nem por isso deixa de existir o direito do produtor de fonogramas que primeiro tiver 

“fixado digitalmente” tais sons e/ou imagens. Pois o que se protege não é o dito 

primeiro suporte físico, nem sequer aquela concreta fixação original de sons e /ou 

imagens naquele primeiro suporte físico, analógico ou digital, mas sim aqueles sons 

e/ou imagens fixados pela primeira vez pelo produtor, independentemente do suporte 

em que haja sido feito ou em que se venham a reproduzir no futuro471.  

Naquilo que nos interessa, para uma análise do direito que possa subsistir sobre os FFE, 

é certo também que o direito conexo conferido ao produtor de fonogramas é 

independente do formato, analógico ou digital, do suporte472 e, neste último caso, é 

também independente do FFE utilizado. 

                                                                                                                                                                          
material suficientemente estável e duradouro que permita a sua percepção, reprodução ou comunicação de qualquer modo, em 
período não efémero (art. 141.º)» e concluindo de seguida que «ao registo resultante da fixação, em suporte material, chama-se 
fonograma, quando se trate de fixação de sons provenientes de uma execução ou quaisquer outros, ou videograma, quando se trate 
de fixação de imagens, acompanhadas ou não de sons (art. 176.º, 4 e 5)» [PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade 
Tecnodigital, p. 221], transparecendo uma aparente confusão entre o bem físico onde se materializa a fixação – coisa corpórea – e 
os sons e imagens fixados pela primeira vez – coisa incorpórea –, quando é certo que no âmbito da propriedade intelectual o objecto 
é sempre a coisa incorpórea, ainda que algumas das suas faculdades possam estender a sua protecção à coisa corpórea onde esta se 
materializa, quando tal se reveste essencial à sua tutela jurídica (veja-se o caso das obras de exemplar único como a pintura ou a 
escultura). Por outro lado, também não nos parece que seja objecto de protecção a “prestação” em que se consubstancia a actividade 
de fixação, como dissemos, supra, mas sim o produto/resultado obtido com essa actividade, ou seja, os “sons e imagens” fixados. 
Logo discordamos igualmente da classificação do objecto do direito conexo dos produtores de fonogramas e videogramas como 
uma “prestação”. 

469 A propósito dos problemas que esta característica dos formatos digitais coloca ao direito de autor refere Alexandre Dias Pereira 
que «um dos maiores desafios que a tecnologia digital coloca ao direito de autor tem a ver com a facilidade e o baixo custo com 
que podem ser feitas múltiplas cópias e distribuídas em formato digital, em especial no ambiente digital dos sistemas informáticos 
em rede (WWW), com a agravante de as cópias serem réplicas perfeitas do original. (…) Ao contrário dos produtos tradicionais, a 
qualidade das cópias digitais não se degrada, significando isto que qualquer cópia de uma obra sob forma digital pode servir como 
modelo para a produção e distribuição em linha de cópia de idêntica qualidade» [PEREIRA, Informática, Direito de Autor e 
Propriedade Tecnodigital, pp. 419 e 420]. 

470 De facto é hoje possível, por recurso a tecnologias de criptografia associadas às comumente conhecidas “assinaturas digitais”, 
implementar num qualquer ficheiro electrónico uma certificação electrónica que possibilite a sua distinção de uma reprodução 
digital do mesmo. 

471 Neste sentido refere Nazareth Pérez de Castro que «es importante ressaltar que es indiferente el procedimento empelado, el 
soporte, o que el objecto de la fijación sea o no una obra» [CASTRO, "Tema 11 - Los derechos de propiedad Intelectual de los 
produtores", (p. 248)]. 

472 Conforme salienta Pedro Cordeiro, o próprio legislador precaveu a possibilidade de novas formas de gravação: «finalmente o 
artigo 148.º do CDADC dispõe que as disposições da secção que finaliza se aplicam a reproduções obtidas por processos análogos 
que já existam ou venham a ser inventados» [PEDRO CORDEIRO, "Contratos de Produção Fonográfica e de Radiodifusão", Almeida, 
Gonçalves and Trabuco, (Eds.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 245 a 274(p. 
250)]. 
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Podemos assim concluir, partindo novamente da definição que demos de coisa 

incorpórea, que os sons e/ou imagens protegidos são o resultado autónomo e 

exteriorizado de uma criação intelectual, constituído pelos sons e/ou imagens fixados 

pela primeira vez pelo produtor, desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o 

direito reconhece utilidade e susceptibilidade de apropriação privada exclusiva. 

 

Subsecção 3 - O objecto do direito conexo dos organismos de radiodifusão. 

 

A determinação do objecto de protecção do direito conexo reconhecido aos organismos 

de radiodifusão afigura-se ainda mais difícil.  

Subentende-se da definição do seu sujeito – o «Organismo de radiodifusão» - que o 

objecto de protecção serão as «emissões de radiodifusão sonora ou visual» que a lei 

define como «a difusão dos sons ou de imagens, ou a representação destes, separada 

ou cumulativamente, por fios ou sem fios, nomeadamente por ondas hertzianas, fibras 

ópticas, cabo ou satélite, destinada à recepção pelo público» (artigo 176.º n.º 9 do 

CDADC)473.  

Sendo sobre estas «emissões» que os organismos de radiodifusão «gozam do direito de 

autorizar ou proibir» determinadas utilizações nos termos do artigo 187.º do CDADC. 

Ora, se é sobre estas emissões que se exercem as faculdades concedidas pelo direito 

conexo reconhecido aos organismos de radiodifusão, será legítimo concluir que o seu 

objecto de protecção serão as emissões de radiodifusão. 

Mas qual a natureza jurídica das emissões de radiodifusão?  

É certo, tal como sucede com o “sons e/ou imagens fixadas pela primeira vez” que 

constituem o objecto de protecção do direito conexo dos produtores de fonograma e 

videogramas, que as emissões de radiodifusão não são uma obra no sentido dado ao 

                                                           
473 No entendimento de Pedro João Fialho da Costa Cordeiro a inclusão das transmissões por fio, nomeadamente, fibras ópticas ou 
cabo, não resulta da Convenção de Roma de 1961 mas os Estados-membros que a ela adiram gozam de liberdade de regulamentação 
quanto a essa ampliação do objecto de protecção [PEDRO JOÃO FIALHO DA COSTA CORDEIRO, Direito de Autor e Radiodifusão, 
Almedina, Coimbra, 2004, pp. 126 e 127]. Em sentido diverso, já as Directivas comunitárias sobre aluguer e comodato (Directiva 
n.º 92/100/CEE, de 19 de Novembro de 1992), sobre as transmissões por satélite e cabo (Directiva n.º 93/83/CEE, de 27 de 
Setembro de 1993) e sobre a sociedade da informação (Directiva n.º 2001/29/CE, de 22 de Maio de 2001) equiparam as 
transmissões sem fios às transmissões por cabo para este efeito [idem, (pp. 155 a 159).]. Não é por isso de estranhar «que na 
legislação portuguesa a transmissão por cabo é uma modalidade de radiodifusão» [idem, (p. 396, nota 946).]. 
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termo como objecto de direito de autor, nem sequer estão com elas relacionadas numa 

relação de acessoriedade, pois a sua protecção não depende do teor (protegido por 

direitos de autor ou não) do seu conteúdo474. Por outro lado, a emissão de radiofusão 

não está sequer associada a um qualquer suporte físico, porquanto a sua protecção não 

carece de a mesma ter sido fixada num qualquer suporte, como sucede no caso do 

direito conexo reconhecido aos produtores de fonogramas e videogramas475.  

Com o fim de determinar o objecto de protecção do direito conexo atribuído aos 

organismos de radiodifusão, Oliveira Ascensão476 distingue na actividade de 

radiodifusão três elementos: a prestação empresarial, enquanto actividade desenvolvida 

pelos organismos de radiodifusão; a emissão, enquanto realidade física composta pelas 

ondas hertzianas que constituem o sinal físico de transmissão; e finalmente, o 

programa, entendido como o conteúdo dessa emissão. Esta “estratificação” da 

actividade de radiodifusão tem a virtualidade de clarificar o âmbito do objecto de 

protecção que buscamos.  

A prestação empresarial, sendo o fundamento sócio-económico da consagração desta 

tutela jurídica, não é em si objecto de protecção, como resulta claro da definição que 

demos de radiodifusão. A emissão, entendida enquanto o elemento físico que constitui o 

canal de transmissão do conteúdo da comunicação, integra o conceito de coisa corpórea, 

enquanto energia (tal como o dissemos para a energia eléctrica), porquanto encontra 

percepção no mundo físico e não no intelectual. Não fará sentido protegê-la no âmbito 

da PI, nem a mesma representa em si uma realidade que satisfaça uma necessidade 

específica que justifique a sua apropriação exclusiva.  

Concluiremos assim, concordando com Oliveira Ascensão477, que o objecto de 

protecção do direito conexo conferido aos Organismos de Radiodifusão é o que este 

chama de programa478 e que nós chamaremos de conteúdo da emissão de radiodifusão. 

                                                           
474 Nesse sentido, cfr. ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 577. E, no direito espanhol, Rodriguez-
Cano, "Tema 12 - Otros derechos de propiedad Intelectual", (p. 256). 

475 Nesse sentido, cfr. ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 577 

476Idem, (pp. 577 a 579). 

477Idem, (pp. 578 a 579). 

478 Embora colocando a questão essencialmente na perspectiva da correlação de direitos e deveres entre autores e organismos de 
radiodifusão no caso de radiodifusão de obras protegidas, também Pedro João Fialho da Costa Cordeiro parece adoptar o 
“programa” como o objecto de protecção do direito conexo dos organismos de radiodifusão quando se refere ao «critério da 
unidade do programa emitido» para determinar a forma e nível de utilização de obras protegidas em actos de radiodifusão 
[CORDEIRO, Direito de Autor e Radiodifusão, pp. 64 a 66]. 
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Este conteúdo da emissão de radiodifusão é composto pelo teor inteligível dos dados 

radiodifundidos, que será uma criação intelectual autónoma dos dados individualmente 

considerados (músicas, poemas, prestações de artistas, etc..) e que constitui uma 

realidade imaterial na medida em que não tem expressão física, sendo apenas 

apreensível pela inteligência humana479 e tendo também capacidade de satisfazer 

necessidades humanas (de informação, lúdicas ou formativas) à qual este direito conexo 

vem reconhecer susceptibilidade de apropriação jurídica individual. Acresce que não se 

exige a sua efectiva fixação num qualquer suporte. 

Também aqui o objecto de protecção – o conteúdo da emissão de radiodifusão – é 

independente da tecnologia, analógica ou digital, utilizada para a sua transmissão e 

logo, também do eventual FFE em que a mesma venha a ser difundida em ambiente 

digital. 

Podemos também classificá-la como uma “prestação” como o faz Alexandre Dias 

Pereira480, mas ainda assim não com a mesma natureza criativa com que a definimos no 

caso dos direitos conexos dos artistas, pois a protecção que se confere a esta emissão de 

radiodifusão é independente, quer do valor criativo que esta possa acrescentar a 

qualquer obra que nela se inclua, quer sequer do facto de o seu teor integrar, ou não, 

obras (músicas, fotografias, filmes, etc…, vide art. 9.º do CDADC) ou prestações 

(concertos, representações teatrais, etc – vide art. 178., n.º 1, a) do CDADC) protegidas. 

Assim, retomando a definição que demos de coisa incorpórea, podemos definir o 

conteúdo da emissão de radiodifusão, como o resultado autónomo e exteriorizado de 

uma criação intelectual, constituída pelo teor inteligível dos dados radiodifundidos, 

desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o direito reconhece utilidade e 

susceptibilidade de apropriação privada exclusiva. 

  

                                                           
479 Sem aprofundar este conceito, Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano define «emisión como la comunicación de imágenes Y/o 
sonidos, o signos através de ondas radioeléctricas destinadas al público, sin necessidade de que lo emitido deba constituir una obra 
protegida por la propriedade intelectual» [RODRIGUEZ-CANO, "Tema 12 - Otros derechos de propiedad Intelectual", (p. 256)], o 
que se reconduz ao que afirmávamos porquanto as imagens, sons ou signos é aquilo que da emissão é cognoscível ao ser humano. 

480PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, pp. 222 e 223. 
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Capítulo IV - Propriedade Industrial 

 

Nos termos do artigo 1º do Código da Propriedade Industrial (CPI) esta «desempenha a 

função de garantir a lealdade de concorrência pela atribuição de direitos privativos 

sobre diversos processos técnicos de produção e de desenvolvimento de riqueza». Da 

análise deste artigo Carlos Olavo481 distingue duas ideias distintas, mas 

complementares: em primeiro lugar, «a atribuição da faculdade de explorar 

economicamente, de forma exclusiva ou não, certas realidades imateriais» e, em 

segundo, «a imposição do dever de os vários agentes económicos que operam no 

mercado procederem honestamente». A primeira destas ideias corresponde ao que o 

mesmo autor designa de “direitos privativos de propriedade industrial”, a segunda 

corresponde à repressão da “concorrência desleal”. Adoptaremos esta terminologia na 

nossa dissertação. 

Sendo a Propriedade Industrial um ramo de direito vocacionado para a satisfação dos 

interesses das empresas no mercado aberto, é certo tratar-se de um ramo de direito onde 

a necessidade de harmonização internacional assume particular relevância e, portanto, 

onde avultam os instrumentos jurídicos internacionais e comunitários de harmonização. 

A nível internacional relevam, essencialmente, as já citadas Convenção de Paris para a 

Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, assim como a Convenção 

que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), celebrada em 

1967 em Estocolmo.  

Ao nível da União Europeia, releva essencialmente a harmonização efectuada por um 

conjunto de directivas cujas soluções já se encontram reflectidas na versão actual do 

CPI: Directiva n.º 87/54/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, relativa à 

protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores482; Directiva n.º 

                                                           
481OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 14; 

482 JO n.º L 24 de 27/01/1987, p. 36 a 4.0 
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98/44/CE, de 6/07/1998, relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas483; 

Directiva n.º 98/71/CE, de 13/10/1998, relativa a desenhos ou modelos484; Directiva n.º 

2004/48/CE, relativa ao respeito dos direitos de PI485; e a Directiva 2008/95/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as 

legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas486 (que revogou a Directiva n.º 

89/104/CEE, de 21/12/1988487). Importa ainda Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20 de 

Dezembro, sobre marca comunitária488, e o Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, 

de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos e modelos comunitários 489 [alterado 

pelo Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho de 18 de Dezembro de 2006490].  

Finalmente, assume particular importância ainda a Convenção de Munique sobre a 

Patente Europeia, de 1973491, que, embora não sendo um tratado da União Europeia, 

dela fazem parte todos os seus Estados membros492. 

Dissemos que a propriedade industrial (em sentido amplo) divide-se em duas categorias 

de institutos jurídicos - os “direitos privativos” e a “concorrência desleal” - com 

naturezas e características diferentes embora num objectivo comum de promoção e 

garantia da “lealdade da concorrência”493. Esta dicotomia resulta também das 

convenções internacionais a que Portugal está vinculado, nomeadamente na Convenção 

da União de Paris onde no seu artigo primeiro se consigna a protecção dos diversos 

“tipos” de direitos privativos «bem como a repressão da concorrência desleal», desde 

logo apresentada como uma realidade autónoma494.  

                                                           
483 JO n.º L 213 de 30/07/1998. 

484 JO n.º L 289 de 28/10/1998. 

485 JO n.º L 157 de 30/04/2004. 

486 JO n.º L 299 de 8/11//2008. 

487 JO n.º L 40/1 de 11/02/1989. 

488 JO n.º L 11, de 14/01/1994. 

489 JO n.º L 3 de 5/01/2002. 

490 JO n.º L 386 de 29/12/2006, e JO L 200M de 1/08/2007. 

491 Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, de 5 de Outubro de 1973, originalmente transporta para o direito português 
pelo Decreto-Lei n.º 42/92, de 31 de Março.  

492 Nesse sentido, cfr. LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, "A protecção da Propriedade Industrial (introdução ao sistema nacional)", 
Direito Industrial, VI, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 305 a 322(p. 308). 

493 A mesma ideia transparece nos países de tradição anglo-saxónica, onde inclusivamente se engloba neste propósito a generalidade 
dos direitos de propriedade intelectual, na sua acepção mais ampla, e não apenas a propriedade industrial, conforme o salientam 
David A. Balto e Andrew M. Wolman ao afirmarem que «Today, antitrust and intelectual property laws are more often viewed as 
complementary. According to this perspective, both intellectual property and antitrust laws seek to promote innovation and the 
consumer welfare» [BALTO ;WOLMAN, "Intellectual Property and Antitrust: General Principles", (pp. 396 e 397)]. 

494Nesse sentido, cfr. OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, , a p. 29 a 35; JOSÉ MOTA MAIA, Propriedade Industrial - Volume 
I, Almedina, 2003, , p. 18; e GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 29 a 35. Em sentido diverso, José de Oliveira Ascensão 
entende que «a concorrência desleal não é um direito privativo, não é “propriedade industrial” no sentido daquele diploma» (CPI), 
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Os direitos privativos de propriedade industrial visam proteger a utilização exclusiva de 

determinadas coisas incorpóreas susceptíveis de aplicação industrial, enquanto a 

repressão da concorrência desleal pretende estabelecer deveres recíprocos de lealdade 

entre os vários agentes económicos. Nessa medida, a violação de um direito privativo é 

sempre ilícita independentemente da idoneidade do acto para causar um prejuízo 

efectivo sobre o respectivo titular. Já na repressão da concorrência desleal apenas são 

ilícitos os actos que sejam susceptíveis de causar um prejuízo, efectivo ou potencial. O 

que, naturalmente, não impede que um mesmo acto possa violar ambos os institutos 

simultaneamente, na medida em que estes se inserem na mesma lógica de protecção da 

lealdade da concorrência no âmbito da propriedade industrial.  

Conforme explica Carlos Olavo495 a propriedade industrial compõe-se de dois círculos 

concêntricos em que o círculo interior, mais pequeno, protege os direitos absolutos de 

aproveitamento económico exclusivo de determinadas coisas incorpóreas 

(correspondendo aos direitos privativos) e o círculo exterior, mais amplo, protege os 

agentes económicos contra um número indeterminado de actos potencialmente 

violadores da lealdade da concorrência (correspondendo à repressão da concorrência 

desleal).  

 

Secção 1 - Direitos Privativos de Propriedade Industrial 

 

Os direitos privativos de propriedade industrial correspondem, essencialmente, a 

direitos de exclusivo, reservando determinadas actividades de aproveitamento 

económico de coisas incorpóreas, objecto do direito, aos respectivos titulares496.  

                                                                                                                                                                          
esclarecendo que apesar da sua previsão neste diploma, «poderá ser demarcado um âmbito diverso do da propriedade industrial», 
na medida em que «a concorrência desleal tem um âmbito material muito mais vasto que o da propriedade industrial» [JOSÉ DE 

OLIVEIRA ASCENSÃO, Concorrência desleal, Almedina, Coimbra, Portugal, 2002, , p. 50 e 51], concluindo que «a concorrência 
desleal foi artificialmente incluída na disciplina dos direitos industriais» mas essa «inclusão formal não apaga a diversidade 
substancial» [ibidem].  

495Carlos Olavo socorre-se aqui de uma imagem de Alberto Bercovizt, “Apuntos de Derecho Mercantil”, 3.º Edição, 2002, p. 345 
[OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 34 e 35]. 

496 No entendimento de Couto Gonçalves, a propriedade industrial surgiu para satisfazer «a necessidade de proteger a identidade da 
empresa e respectivos modos de afirmação concorrencial. Essa protecção concretizou-se pela atribuição de direitos privativos em 
relação a concretas formas de afirmação de identidade: a afirmação técnica (v.g. patentes e modelos de utilidade), estética 
(desenhos e modelos) e distintiva (marca, logótipo e outros sinais distintivos)» [GONÇALVES, "A protecção da Propriedade 
Industrial (introdução ao sistema nacional)", ( p. 306)]. 
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Daqui decorre, em primeiro lugar, a dupla natureza – positiva e negativa – de 

delimitação do âmbito de protecção conferido pelo direito privativo497: no sentido 

positivo, a tutela conferida pelo direito privativo abrange qualquer manifestação que 

afecte a reserva de aproveitamento económico que caracteriza o respectivo conteúdo; no 

sentido negativo, o direito privativo não afecta as utilizações da coisa incorpórea feitas 

por terceiros fora da actividade económica e que, nessa medida, não sejam susceptíveis 

de afectar o seu aproveitamento económico.  

Resumindo, poderíamos dizer que o núcleo fundamental do direito privativo é a 

protecção da exploração económica do bem que constitui o seu objecto. Motivo pelo 

qual o próprio CPI estabelece como requisito essencial de protecção o facto da coisa 

incorpórea ser susceptível de aproveitamento económico498-499.   

O regime dos direitos privativos apresenta ainda outras três características gerais 

típicas500.  

Em primeiro lugar, a sua tipicidade/taxatividade legal501. É um princípio, como vimos 

referindo, transversal a toda a PI. A tipicidade dos direitos privativos de propriedade 

industrial tem o específico interesse de representar um limite à constituição de 

monopólios na concorrência, sempre vistos como entraves à economia de mercado 

livre502. Neste sentido, este princípio implica que não é possível criar situações de 

monopólio não previstas na lei, nem com conteúdo diverso do que a lei lhes atribui. 

Em segundo lugar, por razões de certeza e segurança jurídica, a nível nacional e 

internacional, por regra condiciona-se o reconhecimento de direitos privativos ao seu 

                                                           
497OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 35. 

498Conforme decorre expressamente do artigo 51º n.º 1 do CPI quanto às patentes e do artigo 117º n.º 1 do CPI quanto aos modelos 
de utilidades; e também, implicitamente, do artigo 225º n.º 1 do CPI quanto às marcas e do artigo 304.º-C do CPI quanto Logótipo, 
embora, quanto a este último o interesse legítimo possa não se reconduzir a uma actividade económica com fins lucrativos. 

499Nesse sentido, cfr. OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 37 e 38. 

500 Nesse sentido, cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial - Noções Fundamentais, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pp. 22 a 
26 

501OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 39 e 40 

502 Pedro Sousa e Silva funda este princípio num ideal mais amplo de liberdade, referindo a propósito do princípio da tipicidade dos 
direitos privativos de propriedade industrial que «não existe, pois, qualquer regra geral de proibição da imitação. Pelo contrário, 
pode mesmo falar-se num princípio geral da “livre apropriabilidade das ideias”. A liberdade é a regra e a proibição a excepção. 
Assim, só nos casos tipificados pelo legislador (…) existirá um direito exclusivo e a correspondente obrigação passiva universal, de 
respeitar esse monopólio» [SILVA, Direito Industrial - Noções Fundamentais, p. 23]. 
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registo constitutivo503 (diversamente do que acontece com os Direitos de Autor, cuja 

protecção é por regra independente de registo504).  

A imposição do registo insere-se igualmente no desiderato de promoção da inovação 

tecnológica. Por um lado, pela obrigatoriedade de descrição da invenção o registo vem 

delimitar de forma mais rigorosa o objecto protegido505, por outro, pela divulgação 

pública das inovações vem facilitar o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de 

novas tecnologias. No fundo é neste registo que alguns autores entendem estar 

representado o “contrato” pelo qual o inventor publicita a sua invenção em troca do 

exclusivo da sua exploração económica506. 

Por fim, a sua territorialidade507. O princípio da territorialidade decorre do conceito 

clássico de que atribuição de exclusivos sobre criações intelectuais consiste numa 

manifestação da soberania de cada Estado (que se expressa necessariamente sobre um 

determinado Território sobre o qual este exerce o seu poder soberano). Este 

entendimento vem expressamente consagrado nas regras de direito internacional 

privado consagradas no Código Civil português onde, no seu artigo 48.º n.º 2, se 

estabelece que a propriedade industrial será regulada pela lei do país da sua criação. 

Devendo aceitar-se que, em certa medida, o objecto de protecção dos direitos privativos 

de propriedade industrial resulta de uma “criação” do espírito humano (embora, por 

vezes, a intensidade criativa seja quase inexistente), o facto é que não é esta faceta 

criativa que o direito privativo protege, mas apenas a possibilidade da sua exploração 

económica. Donde resulta que, como supra se disse, não se protegerem os objectos 

destes direitos de utilizações sem natureza económica.  

Acresce ainda que a exploração económica do objecto de protecção constitui não só 

uma faculdade do titular como também um ónus, uma vez que a falta de exploração do 

                                                           
503OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 40 a 43 

504Conforme resulta expressamente do disposto no artigo 5º n.º 2 da Convenção de Berna relativa à protecção de obras literárias e 
artísticas, e artigo 12º do CDADC onde se lê: «O direito de autor é reconhecido, independentemente de registo, depósito ou 
qualquer outra formalidade». 

505 Nesse sentido, Sebastian Zimmeck, defende que o processo de registo da patente «has the purpose of notifying the public about 
the extent of the patente Grant. This notice function secures that interested members of the public, e g., competitors of the patente 
holder, can determine wheter their activities infringe the patent» [SEBASTIAN ZIMMECK, "Use of Functional Claim Elements for 
Patenting Computer Programs", Journal of High Technology Law, XII, 1, 2011, pp. 168 a 230( pp. 201 e 202)]. 

506 No mesmo sentido citamos novamente Sebastian Zimmeck quando refere que «as part of the disclosure bargain between the 
patentee and the public, the patentee must teach the invention to the public. By disclosing the invention in a manner permitting the 
person having ordinary skill in the art to implement it, such teaching will ensure that the invention does not remain a trade secret, 
but ultimately enters the public domain» [idem, ( pp. 201 e 202).].  

507OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 43 e 44. 
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objecto do direito privativo determina a diminuição da protecção, podendo mesmo ser 

fundamento de caducidade do direito508.  

Pelo que podemos concluir que se trata de direitos cujo conteúdo se reconduz à 

faculdade e ónus de exploração económica exclusiva da coisa incorpórea que constitui 

o seu objecto509.  

Finalmente, dentro dos direitos privativos podemos ainda distinguir duas categorias: as 

“inovações” e os “sinais distintivos do comércio”510, a que corresponderão não só 

regimes diversos como objectos com diferentes características típicas.  

Será no âmbito destas duas categorias que caracterizaremos os respectivos objectos, em 

cumprimento do fim a que nos propusemos no Título I desta Parte II da nossa 

dissertação. 

 

Subsecção 1 - A protecção das inovações por direitos privativos de propriedade 

industrial 

 

A protecção das inovações visa estimular o investimento na investigação científica e 

tecnológica pela concessão de um exclusivo de exploração económica sobre invenções 

que representem uma evolução científica ou tecnológica face ao estado da técnica. Estes 

direitos privativos tendem a ser temporalmente limitados, para evitar a acomodação ao 

exclusivo económico obtido e consequente estagnação tecnológica. O objectivo é dar 

                                                           
508Conforme resulta, nomeadamente, dos artigos 172º (produtos semicondutores), 269º (marcas), 300º (nome e insígnia de 
estabelecimento) e 315º (denominações de origem e indicações geográficas, todos do CPI. 

509Face a estas características, e conforme salientamos supra no capítulo 2, persistem entre nós duas teorias em que uns caracterizam 
os direitos privativos de propriedade industrial como um “direito de propriedade especial”, mas ainda assim parte integrante do 
conceito amplo de propriedade, e outros como um direito de exclusivo ou monopólio, com um natureza jurídica distinta quer dos 
direitos reais quer dos direitos de crédito. 

510 A terminologia adoptada é de OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 17 a 29. Identica separação faz GONÇALVES, "A 
protecção da Propriedade Industrial (introdução ao sistema nacional)", ( p. 305). Apesar desta divisão não resultar expressa na 
estruturação do Código da Propriedade Industrial que trata todos os direitos de propriedade industrial no mesmo Título II (artigos 
51.º e ss.), deduz-se da sequência e forma de construção dos respectivos regimes no CPI. O legislador aponta as Patentes e as 
Marcas como os direitos privativos- regra para cada uma destas categorias – “Inovações” e “Sinais Distintivos do Comércio” -, aos 
quais se seguem os demais tipos previstos para a mesma categoria, que por via de sucessivas remissões encontram naqueles o seu 
regime regra.  
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uma garantia de recuperação e rentabilização do investimento efectuado na investigação 

e não a criação de monopólios sobre o mercado511.  

No âmbito da protecção das inovações encontramos quatro (4) títulos de propriedade 

industrial aos quais correspondem, na realidade, apenas três (3) objectos distintos de 

protecção: as invenções (que podem ser tuteladas por Patentes ou Modelos de 

Utilidade); as Topografias de Produtos Semicondutores; e os Desenhos e Modelos. 

 

Subsecção 1.1 - As Patentes e Modelos de Utilidade 

 

A Patente funciona como principal direito privativo de protecção de inovações técnicas 

e como regime-regra dos demais direitos privativos previstos nesta categoria512. No 

entanto, entre os vários títulos de propriedade industrial sobre inovações é com os 

Modelos de Utilidade que as Patentes encontram maior afinidade, em particular quanto 

ao objecto.  

Em boa verdade, estes dois direitos privativos distinguem-se essencialmente em três 

aspectos: no respectivo procedimento, que é substancialmente mais simplificado nos 

modelos de utilidade; no respectivo prazo de duração que é substancialmente mais 

reduzido no modelo de utilidade, embora este possa ser convertido em patente e assim 

beneficiar do mesmo prazo desta (que na Patente é de 20 anos – art. 99.º do CPI – e no 

modelo de utilidade de apenas 6 anos – art. 142.º n.º 1 do CPI); e no âmbito do 

respectivo objecto, na medida em que não podem ser protegidas por modelos de 

utilidade as invenções que incidam sobre matérias biológicas ou sobre substâncias ou 

processos químicos ou farmacêuticos (artigo 119.º do CPI). No entanto, quanto às 

demais matérias o objecto é idêntico tanto mais que o n.º 4 do artigo 117.º do CPI 

expressamente consagra a possibilidade de «a mesma invenção ser objecto, simultânea 

ou sucessiva, de um pedido de patente e de um pedido de modelo de utilidade»513.  

                                                           
511 Dentro da categoria da “protecção das inovações” encontramos os seguintes títulos de propriedade industrial: as patentes (art. 51º 
CPI), os modelos de utilidade (art. 117º CPI); as topografias de produtos semicondutores (art. 153º CPI); e os desenhos e modelos 
(art. 173º CPI). 

512 Nesse sentido, relativamente ao modelos de utilidade, cfr. LÍGIA GATA, "A apreciação substantiva da patenteabilidade", Direito 
Industrial, VI, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 265 a 273(p. 270). 

513 O que, conforme saliente Couto Gonçalves, trata-se na legislação vigente de uma mera opção do requerente e não de uma 
diferenciação legal impsta em função do objecto, diz o autor que «Trata-se de uma importante inovação do CPI que permite uma 
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Por isso, naquilo que nos interessa, quanto à possibilidade de tutela de elementos das 

estruturas física e lógica do computador, a distinção entre estes dois direitos privativos 

de propriedade industrial sobre inovações é irrelevante, porquanto as citadas diferenças 

quanto à natureza do objecto não se aplicam às TIC. 

Assim, para as TIC, o âmbito do objecto de protecção de Patentes e Modelos de 

Utilidade é o mesmo, pelo que os estudaremos em conjunto. 

 

Subsecção 1.2 - A Invenção como objecto de protecção das Patentes e Modelos de 

Utilidade 

 

Diz o artigo 51.º do CPI que «podem ser objecto de patente as invenções novas, 

implicando actividade inventiva, se forem susceptíveis de aplicação industrial». Deste 

artigo é possível extrair, primeiro, que o objecto de protecção é a «invenção» e, 

segundo, que esta invenção terá que possuir três requisitos essenciais, que se aplicarão 

com as devidas adaptações aos demais direitos privativos desta categoria: (1) que essa 

invenção seja nova; (2) que implique actividade inventiva; e (3) que seja susceptível de 

aplicação industrial514-515. 

                                                                                                                                                                          
solução alternativa de protecção para o mesmo objecto, pelo menos daquele que confira uma solução técnica, embora com 
conteúdos diversos (critério quantitativo). O critério de opção é a forma de protecção desejada. O obejctivo da solução é o de 
incentivar a protecção da inovação nacional proporcionando ao interessado uma protecção mais expedita, económica, embora 
menos duradoura e eficaz.» [GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, p. 60].  

514Idem, ( pp.56 e 57).. No mesmo sentido, cfr. GATA, "A apreciação substantiva da patenteabilidade", (p. 266); MARQUES, 
Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 233. Já Carlos Olavo prefere falar em 4 requisitos do objecto de patente, 
incluindo assim a “invenção” como um requisito do objecto e não o próprio objecto [OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 
18]. No mesmo sentido, Gerald Paterson refere que «Article 52(1) EPC sets out four criteria wich must be met if a European patente 
application is to be granted: (a) there must be an invention; (b) the invention must be susceptible of industrial application; (c) the 
invention must be new; (d) the invention must involve an inventive step», ainda assim o mesmo autor salienta que «the Guidelines 
(C-IV, 1.1) accept that the consideration of requirement (a) is separate and distinct form requirements (b) to (d)», referindo ainda 
que este requisito “ser uma invenção” deve ser considerado «in conjunction with the categories of excluded subject-matter ser out in 
Article 53(2) EPC» [GERALD PATERSON, The European Patent System, 2.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2001, p. 404] assim 
reforçando a ideia que a “invenção” é o próprio objecto do direito, sendo os outros três os verdadeiros requisitos de patenteabilidade 
do objecto – invenção. Também Ian J. Lloyd, a propósito do legislação do Reino Unido, refere que «The Patents Act 1977 does not 
define the word invention, but it does especify attributes that any invention must possess. These require that: (a) the invention is 
new; (b) it involves an inventive step; (c) it is capable of industrial exploitation; and (d) the grant of a patent for it is not excluded» 
[LLOYD, Information Technology Law, p. 376], sendo que este autor salienta logo na sua enumeração dos requisites de 
patenteabilidade a importância que os limites negativos têm para a delimitação do conceito de invenção. 

515 Embora optemos aqui por nos centrar na legislação europeia, baseada na Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, de 
1973, a verdade é, salvaguardadas diferenças de semântica e divergentes praticas, os estudos comparados apontam uma 
convergência internacional quanto aos elementos requisitos essenciais de patenteabilidade. Nesse sentido, por todos, citamos 
Micheal Guntersdorfer que nos diz que «overall, the legal basis for patentability appears similar in the United States and Europe» 
[MICHAEL GUNTERSDORFER, "Software Patent Law: Unitet States and Europe Compared", Duke Law & Technology Review, 2, 1, 
2003, pp. 12 a 22(p. 15)]. Salientaremos as similitudes e divergências sempre que as considerarmos pertinentes no nosso estudo. 
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No entanto, conforme salientam diversos autores «a lei portuguesa não define - nunca 

definiu - o que deve entender-se por invenção»516, situação que é comum quer nos 

tratados internacionais sobre esta matéria, quer na generalidade das legislações 

internas517. A delimitação do conceito de invenção enquanto objecto de direito privativo 

de propriedade industrial há-de resultar dos limites positivos e negativos que os 

requisitos legais de patenteabilidade nos oferecem. 

O requisito de novidade tem no âmbito da propriedade industrial um conteúdo bastante 

diverso da “originalidade” apresentada como requisito do Direito de Autor. Dispõe o 

artigo 55.º n.º 1 do CPI que «uma invenção é considerada nova quando não está 

compreendida no estado da técnica». O conceito de novidade relevante para a 

propriedade industrial não é subjectivista como o é a “originalidade” da obra protegida 

pelo direito de autor, mas não deixa de revestir «carácter absoluto que deve ser 

apreciada de um modo objectivo à escala global»518. Só é novo para a propriedade 

industrial o que não é conhecido do estado da técnica. Temos então que o conceito de 

novidade se determina por oposição ao conceito de estado da técnica. 

O estado da técnica é definido pelo artigo 56.º n.º 1 do CPI como «constituído por tudo 

o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido 

de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio». O estado da técnica é 

então, numa definição simples apresentada por Carlos Olavo, «o acervo de 

conhecimentos sobre determinada matéria de que dispõe o profissional do sector em 

causa»519. Aprofundando este conceito, Couto Gonçalves adverte que o estado da 

técnica «compreende a distribuição, utilização ou qualquer outro meio de divulgação, 

clara e inequívoca, de uma invenção idêntica, isto é, de uma invenção que represente, 

substancialmente, a mesma solução para o mesmo problema técnico»520. Por outro 

lado, subsistem diversos requisitos formais de patenteabilidade que condicionam as 

                                                           
516JORGE CRUZ, Código da Propriedade Industrial  (anotado), Pedro Ferreira - Editor, Lisboa, 2003, p. 354 (nota ao artigo 351.º). 
No mesmo sentido, p.e., cfr. MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 231; GONÇALVES, Manual de 
Direito Industrial, p. 56; e WILLIAM CORNISH ;DAVID LLEWELYN, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and 
Allied Rights, 5th ed., Sweet & Maxwell, London, 2003, p. 207. 

517 Nesse sentido, cfr. PARDO, "Patentes de Programas de Ordenador versus Software Libre", (p. 93); LLOYD, Information 
Technology Law, p. 376 (na citação da nota anterior); entre outros… 

518GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, p. 82. No mesmo sentido, cfr. MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – 
Volume I, p. 565 ; GATA, "A apreciação substantiva da patenteabilidade", (pp. 266 e 267); SILVA, Direito Industrial - Noções 
Fundamentais, p. 52. 

519OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 19. 

520GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, p. 83 
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divulgações que afectam ou não o direito de registo e, dessa maneira, moldam 

formalmente o que pode ser considerado no estado da técnica ou não.  

Assim, a determinação da existência de novidade na invenção por contraposição ao 

estado da técnica pressupõe uma análise complexa que envolve a avaliação da novidade 

em relação a cada um dos elementos que compõem o estado da técnica (a forma, a data, 

o local, o agente de divulgação e o público)521. 

O segundo requisito apontado, quanto à exigência de existência de uma actividade 

inventiva522, encontra-se exposto no artigo 55.º n.º 2 do CPI que dispõe que 

«considera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito na 

especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica». Este 

conceito, por um lado, ajuda a delimitar o conceito de invenção e, por outro, a densificar 

o conceito de novidade. Nesse seu primeiro aspecto, vários autores apontam a 

actividade inventiva como o elemento essencial de delimitação da invenção523 de 

algumas figuras próximas como a descoberta. Quanto ao segundo aspecto, este requisito 

determina que a patenteabilidade da invenção não se apura exclusivamente pela 

avaliação objectiva da sua novidade face ao estado da técnica, é necessário que essa 

novidade não resulte de forma evidente para um perito na especialidade face aos 

conhecimentos do estado da técnica. Significa isto que também a propriedade industrial 

vai impor um requisito subjectivo de protecção524, que é o de que a invenção importe 

                                                           
521 Para um análise mais aprofundada do conceito de estado da técnica, e dos elementos apontados, cfr. TERESA SILVA GARCIA, "A 
Inventividade", Direito Industrial, V, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 251 a 310(260 a 269); MARQUES, Biotecnologias e 
Propriedade Intelectual – Volume I, pp. 659 a 663. 

522 Couto Gonçalves designa este requisito também de “originalidade” [GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 82 e 86], 
entendemos no entanto mais adequado a expressão “actividade inventiva”, desde logo para a distinguir da “originalidade” exigida no 
âmbito dos Direitos de Autor. Já Teresa Silva Garcia denomina o requisito da actividade inventiva de “inventividade”[GARCIA, "A 
Inventividade", (p. 254)]. Por sua vez, Remédio Marques sustenta que este requisito deveria ser «identificada através da expressão 
“nível inventivo”, pois esta traduz melhor a distância entre o estado da técnica e o invento cuja protecção é peticionada» (negrito 
nosso) [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 644]. Em termo de direito comparado podemos afirmar 
que «what Europe calls the “inventive step” mirrors the U.S. non-obviousness requirement; § 56 states that “(a)n invention shall be 
considered as involving na inventive step if … it is not obvious to a person skilled in the art”» [GUNTERSDORFER, "Software Patent 
Law: Unitet States and Europe Compared", (p. 14)]. 

523 Para estes a “actividade inventiva” será um requisito inerente ao conceito de invenção, por contraposição à novidade e 
susceptibilidade de aplicação industrial que serão requisitos próprios da patenteabilidade. Nesse sentido, refere Jorge Cruz que «Há, 
sem dúvida, uma importante distinção entre "invenção" e "invenção patententeável": na primeira apenas está implícita a actividade 
inventiva (quando muito associada à aplicação industrial), a segunda deve ainda respeitare os requisitos da novidade e da 
aplicação industrial.» [CRUZ, Código da Propriedade Industrial  (anotado), p. 356 (nota ao artigo 351.º do CPI)]. 

524 Couto Gonçalves distingue a verificação deste dois requisitos (novidade e actividade inventiva) salientando que no requisito da 
novidade «perito deve efectuar uma comparação individualizada entre a invenção apresentada e a informação anterior», enquanto 
no requisito da actividade inventiva «a apreciação compreende a invenção e todos os elementos isolados ou combinados que 
formam o estado da técnica incluindo referências técnicas equivalentes» [GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, p. 63]. O que 
nos parece indicar que o Autor também aponta a actividade inventiva (que inclusivamente também designa de “originalidade”) 
como um requisito de apreciação subjectiva, face ao requisito de novidade que se apresenta na protecção as inovações como de 
avaliação absoluta e objectiva. No mesmo sentido, Pedro Sousa E Silva refere que «exige-se ao inventor uma certa dose de 
criatividade ou imaginação, pois a invenção é algo mais do que a mera dedução» [SILVA, Direito Industrial - Noções 
Fundamentais, p. 57].  
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um esforço intelectual inventivo digno de protecção525, o que se enquadra no fim da 

propriedade industrial como instrumento legal de promoção do desenvolvimento 

tecnológico e da riqueza526. 

Esta dupla função do requisito de actividade inventiva determina que este acabe por se 

tornar no requisito mais complexo de preencher527. Nele intervêm três (3) conceitos 

essenciais528: o “estado da técnica”, que com este se relaciona na apreciação do 

conceito de novidade e, para além deste, os conceitos de “perito na especialidade”529 e 

de “não evidência”530. 

Segundo Lance D. Reich o “perito na especialidade” (“one of Skill in the Art”) «is a 

well established objective legal standard established to provide a technical viewpoint 

from which different aspects of a patent application can be analyzed»531, e serve três (3) 

propósitos distintos mas complementares no âmbito do reconhecimento de direitos 

                                                           
525OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 19. No mesmo sentido, Remédio Marques refere que «para que uma invenção seja 
patenteável não é suficiente não se achar compreendida no estado da técnica; faz-se mister que ela enriqueça qualitativamente este 
estado da técnica» [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 644]. 

526 Nesse sentido refere Remédio Marques que «é justo conceder tais exclusivos industriais apenas àqueles que revelaram soluções 
técnicas que, a mais de não se encontrarem compreendidas no estado da técnica, apresentam uma certa “distância” em relação às 
que estão no estado da técnica. E é mais eficiente, do ponto de vista económico, prever este requisito de patenteabilidade, já que ele 
contribui para evitar a excessiva sobreposição de linhas e de projectos de investigação, permite dirigir as pesquisas e os 
investimentos empresariais para os que estão em melhores condições e melhor apetrechados para os efectuar e estimula o 
aperfeiçoamento de desenvolvimentos tecnológicos anteriormente patenteados, quer pelo titular da patente, quer pelos seus 
concorrentes» [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 645]. 

527 GARCIA, "A Inventividade", (p. 269 a 284). No mesmo sentido, cfr. MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – 
Volume I, p. 646 . 

528 Nas palavras de Remédio Marques «o nível inventivo (ou actividade inventiva, expressão pretensamente mais objectiva) é, no 
fundo, uma componente do conceito de invenção ou um elemento indispensável para a construção do conceito de invenção 
(Erfindungsbegriffs). Mas os conceitos de “perito na especialidade”, “estado da técnica” e “maneira evidente” são, afinal, os 
pilares indefectíveis e inseparáveis da construção e aplicação prático-judicativa deste requisito de patenteabilidade» [MARQUES, 
Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 646]. 

529 «O perito é um especialista na área em que se coloca o problema que a invenção pretende resolver; tem qualificações 
académicas adequadas; tem acesso e conhece toda a literatura da sua área e as referências citadas (na descrição da invenção); 
exerce profissionalmente a actividade correspondente; dispõe de meios e de capacidade de trabalho, rotina e experimentação; 
conhece os domínios vizinhos do seu; mas não é nem um sábio, nem um inventor.» [GARCIA, "A Inventividade", (pp. 274 e 275)]. 
No âmbito da apreciação dos requisitos substantivos e formais do pedido de patente, a mesma autora, distingue-se igualmente «o 
perito na especialidade é usado em sede de determinação inventiva, para atribuição de patente; já a pessoa competente na 
especialidade basta para a recusa da patente por insuficiência da descrição» [idem, (pp. 276 e 277). Ian J. Lloyd coloca a questão 
se «the person or persons “skilled in the art” should themselves be credited with possessing any inventive qualities» [LLOYD, 
Information Technology Law, p. 378] citando depois decisões judicias nos dois sentidos, pelo é matéria que se mantem controvertida 
na jurisprudência britânica. Sobre este conceito de “perito na especialidade”, numa análise mais extensa no âmbito das patentes 
relacionadas com a engenharia informática, cfr. LANCE D. REICH, "One of Skill in the Art in Software Engeneering: The Rising 
Tide", Journal of the Patent and Trademark Office Society, 84, 4, 2002, pp. 269-290; na área das patentes sobre produtos biológicos 
e farmacêuticos, cfr. MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, pp. 671 a 678. 

530 Couto Gonçalves explicita que a expressão “evidente” significa neste contexto que «a invenção não vai além do progresso 
normal da técnica e que mais não é que o resultado óbvio, manifesto e lógico do estado da técnica, ao tempo do pedido, sem que 
devam se atendidos factos supervenientes de eventual avanço tecnológico» [GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, p. 62]. Para 
Remédio Marques «o ser evidente para um perito da especialidade é assim (…) tudo o que seja imediatamente perceptível ou 
intuível para o perito na especialidade» [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 647]. Explicitando 
esta actividade dos peritos na determinação da existência ou não de actividade inventiva, Lígia Gata refere ainda que essa 
verificação pode resultar quer da simples constatação de que a solução é ou não óbvia, quer da verificação se «ao combinar os 
ensinamentos de uma ou mais matérias constantes do Estado da Técnica, é possível obter-se a solução divulgada no pedido de 
patente em análise» [GATA, "A apreciação substantiva da patenteabilidade", ( p. 268)]. Sobre o conceito de “não evidência” cfr. 
também GARCIA, "A Inventividade", (pp. 278 a 284).  

531 REICH, "One of Skill in the Art in Software Engeneering: The Rising Tide", (p. 270). 
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privativos sobre inovações: «(1) to determine the enablement of the claims of a patent 

application or issued patent; (2) to determine the obviousness of the claims of a patent 

application or issued patent; and (3) to determine known equivalents to patent claim 

elements under the doctrine of equivalents in the determination of infringement»532.  

O primeiro destes propósitos está relacionado com o facto da descrição do 

pedido/registo da patente dever fornecer informações suficientes para que «qualquer 

pessoa competente na matéria a possa executar» (art. 62.º n.º 4 CPI)533. O segundo 

destes propósitos relaciona-se com o citado conceito de “não evidência” que assim 

surge não só relacionado com a verificação do requisito de actividade inventiva, mas 

também na relação com o conceito de perito na especialidade534. E o terceiro, relaciona-

se com os critérios de verificação da existência, ou não, de actos de violação do 

exclusivo da patente.  

Por fim, exige-se que a invenção seja susceptível de aplicação industrial 

(industrialidade535 ou usefulness536). Este requisito vem expressamente definido no 

artigo 55.º n.º 3 do CPI que dispõe que «considera-se que uma invenção é susceptível de 

aplicação industrial se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer 

género de indústria ou na agricultura».  

A susceptibilidade de aplicação industrial decorre dos fins eminentemente 

economicistas da consagração do regime de protecção pela propriedade industrial. Não 

estamos no âmbito da protecção da liberdade de criação cultural, associada às criações 

literárias, artísticas e científicas protegidas por Direitos de Autor, mas no âmbito da 

promoção da actividade económica537. Assim, como veremos melhor adiante, no âmbito 

                                                           
532 Idem, (p. 271). 

533 Nesse sentido, refere William F. Heinze que «It is a well-established that the best mode of carrying out na invention must be 
disclosed in suficiente detail to allow one of ordinary skill to pratice it» [WILLIAM F. HEINZE, "A Risk-Balancing Approach to Best 
Mode Disclosure in Software Patent Applications", idem, 1, pp. 40-46(p. 41)]. 

534 Nesse sentido, Lance D. Reich sustenta que «The view point of one skill in the art when determining obviousness not only 
encompasses the knowledge that the person of skill would likely possess, but also encompasses information disclosed in references 
that the person would have available for consultation when confronted with the problem that the claimed invention addresses. In 
sum, the standard of one of skill in the art is used as a gatekeeper to ensure that either minor improvements or simple combinations 
of known technologies are not awarded the limited monopoly of a patent» [LANCE D. REICH, "One of Skill in the Art in Software 
Engeneering: The Rising Tide", idem, 4, pp. 269-290(pp. 273 e 274)]. 

535 Usando esta terminologia, cfr. MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 450; e  GARCIA, "A 
Inventividade", (p. 284). 

536 Numa comparação de regimes, a doutrina considera que «Industrial applicability in the EPC is analogous to the usefulness 
requerimento of the 35 U.S.C. Section 101» [JINSEOK PARK, "Has Patentable Subject Matter Been Expanded?", International 
Journal of Law and Information Tecnology, 13, 3, 2005, pp. 336 a 377(p. 343)]. No mesmo sentido, cfr. GUNTERSDORFER, 
"Software Patent Law: Unitet States and Europe Compared", (p. 14). 

537 Pedro Sousa e Silva refere a propósito que «este requisito exprime a ideia de que o invento não pode situar-se apenas no plano 
abstracto das criações intelectuais, devendo antes ter uma concretização tangível e concreta. Numa sugestiva expressão de Bently e 
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da propriedade industrial protegem-se não apenas os produtos exteriorizados, mas 

também processos de produção538, que são excluídos pelo artigo 1.º n.º 2 do CDADC do 

objecto de protecção do Direito de Autor. Por outro lado, esta disposição vem sendo 

interpretada como sendo passíveis de protecção por propriedade industrial as inovações 

que possam ser fabricadas ou utilizadas por qualquer género de actividade 

económica539. 

A susceptibilidade de aplicação industrial, enquanto requisito de protecção da invenção, 

significa que a solução técnica obtida por aquela criação intelectual tem de ser 

susceptível de ser executável na prática, de forma controlada e previsível pelo ser 

humano, de modo a produzir sempre os resultados desejados, sejam eles um produto ou 

um processo540. 

Estes três requisitos não são suficientes para nos dar uma definição de “invenção”. 

Três outros aspectos têm sido utilizados para delimitar o conceito de invenção. Numa 

perspectiva positiva, o caracter técnico da invenção e o facto desse caracter técnico se 

poder materializar num produto ou num processo. E, numa perspectiva negativa, as 

criações ou ideações que por força da lei estão excluídas de patenteabilidade. 

Quanto a estes elementos positivos de delimitação do conceito, podemos afirmar que a 

invenção é uma coisa incorpórea resultante de uma determina actividade intelectual 

criadora, na medida em que o seu objecto de protecção neste âmbito será sempre a sua 

expressão intelectual e não a eventual materialização corpórea que a mesma venha a 

merecer, composta por um produto ou processo do qual resulta a solução para um 

                                                                                                                                                                          
Sherman, a patente “transporta as invenções do domínio da ciência e tecnologia para o mundo do comércio”» [SILVA, Direito 
Industrial - Noções Fundamentais, p. 59]. 

538 Para Teresa Silva Garcia «a aplicação industrial ou industrialidade traduz-se na susceptibilidade de uma invenção ser executada 
sob a forma de um produto e/ou usada como um processo pela industria, incluindo o uso na agricultura» (sublinhado nosso) 
[GARCIA, "A Inventividade", (p. 284)]. No mesmo sentido, Remédio Marques esclarece que este requisito da industrialidade 
«consiste na susceptibilidade ou na idoneidade de o objecto do invento (produto, processo ou uso) poder ser “fabricado ou 
utilizado em qualquer género de indústria ou comércio”» (sublinhado nosso) [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual 
– Volume I, p. 450]. No mesmo sentido, ainda, cfr. LLOYD, Information Technology Law, pp. 379 e 380. 

539 No sentido de se dever interpretar este requisito neste sentido amplo de aplicabilidade à actividade económica, cfr. GONÇALVES, 
Manual de Direito Industrial, p. 88. 

540 Nesse sentido, cfr. MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 452. 
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determinado problema técnico541. Temos então que estas características positivas - 

caracter técnico e natureza de produto ou processo – entrelaçam-se na sua definição542. 

Tomemos por ponto de partida o “conceito aberto de invenção” de Remédio Marques 

que a define como uma «solução técnica de um problema técnico, que implica a 

actuação de regras técnicas (ou de efeitos técnicos) relativamente a um produto ou a 

uma actividade (um processo), susceptíveis de serem realizáveis ou executáveis de uma 

maneira constante, tantas vezes quantas as necessárias, por forma a satisfazer 

necessidades humanas»543.  

Desta definição, além de se denunciarem os elementos integradores do conceito de coisa 

incorpórea que estudamos, ressalta a essencialidade do carácter “técnico” da criação 

intelectual544, reiterada em três momentos pela definição dada (“solução técnica”, 

“problema técnico” e “regras técnicas”) porquanto este será essencial na discussão sobre 

a patenteabilidade dos programas de computador e algoritmos que estudaremos mais 

adiante.  

No mesmo sentido, também Pedro Sousa e Silva fala num «pré-requisito do carácter 

técnico», referindo que «este conceito não está cunhado na nossa lei, nem nas 

convenções internacionais aplicáveis em Portugal, mas pode ser definido como a 

solução técnica de um problema específico no domínio da tecnologia»545.  

Este “pré-requisito” da natureza técnica resulta igualmente implícito das regras 27 e 29 

da CPE, nos termos das quais se exige que a descrição (regra 27) da invenção deve ser 

                                                           
541 Nesse sentido, cfr. MASSIMO PERIN, "La Proprietà Industriale", Cassano, (Ed.), Internet - Nuovi Problemi e Questioni 
Controverse, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pp. 113-130(pp. 77 e 78). 

542 Nesse sentido, diz-nos Couto Gonçalves que «Podem ser obtidas patentes para quaisquer invenções, quer se trato de produtos 
ou processos, em todos os domínios da tecnologia, desde que essas invenções respeitam os requisitos anteriores.» (sublinhado 
nosso) [GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, p. 59]. 

543MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 232.  

544 Nesse sentido, salienta Asunción Esteve Pardo que «desde su génesis, la doctrina alemana de los bienes inmateriales destaco 
que la invención era por naturaleza un resultado técnico e inventivo, y desde entonces estos dos aspectos se consideran inherentes 
al concepto jurídico de invención» [PARDO, "Patentes de Programas de Ordenador versus Software Libre", (p. 94)].Também Gerald 
Paterson, salienta que a jurisprudência do EPO tem seguido o mesmo sentido nomeadamente no âmbito do enquadramento das 
designadas “invenções implementadas por computador”, citando-a na seguinte passagem «Thus, with reference to the excluded 
subject-matter and activities under Article 52(2)(a) to (d) EPC: ”Whatever their diferences, these exclusions have in common that 
they refer to activities which do not aim at any direct technical result but are rather of an abstract and intelectual charater” 
(T22/85 IBM/Document abstracting and retrieving O.J. EPO 1990, 12; [1990] E.P.O.R. 98)» [PATERSON, The European Patent 
System, p. 409]. 

545SILVA, Direito Industrial - Noções Fundamentais, p. 44. Explicita este autor que «para uma invenção ser patenteável tem que 
preencher não só os requisitos de patenteabilidade enumerados nos arts. 51.º do CPI e 52.º do CPE (novidade, actividade inventiva 
e aplicabilidade industrial), mas também o (pré)requisito do carácter técnico. Esta exigência, decorrente do n.º 2 do art. 51.º do 
CPI e do n.º 1 do art. 52.º do CPE, significa que o invento deve ter por objecto um “ensinamento técnico”, ou seja, deve indicar ao 
perito na especialidade como proceder para resolver um determinado problema técnico utilizando certos meios técnicos.» [idem, 
(p. 45).]. No mesmo sentido, Gerald Paterson, refere que «The legal tradition in Europe is to provide patent protection for crativity 
in a tecnical field, and claimed subject-matter must therefore have a technical charater and involve a technical teaching with  view 
to solving a technical problem» [PATERSON, The European Patent System, p. 404].  
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formulada de tal forma que “o problema técnico e a sua solução” sejam 

compreensíveis, e que as reivindicações (regra 29) devem definir a matéria para a qual é 

solicitada protecção, de acordo com as “realizações técnicas” da invenção546. Embora 

internacionalmente seja comummente aceite a existência deste requisito do “caracter 

técnico” (technical character) da invenção, a definição do que deva ser classificado 

como “técnico” continua a representar um elemento de maior dissenso a nível 

internacional547.  

Por outro lado, Remédio Marques salienta ainda que esta “solução técnica” pode 

materializar-se «num plano estático, num produto (numa coisa corpórea, material ou 

imaterial ou energética) ou, num plano dinâmico, num processo (na actividade 

composta por um conjunto de etapas ou ciclos)»548. Desta abordagem resulta, como 

elemento delimitador positivo, que a protecção conferida pelos direitos privativos de 

propriedade industrial sobre inovações poderá recair não apenas sobre “produtos” mas 

também sobre “processos”.  

Já os elementos negativos de delimitação do conceito de invenção encontram expressão 

na legislação vigente, nacional e internacional. Como nos refere Gerald Paterson: 

«Articles 52 and 53 EPC identify various types of subject-matter which are not 

patenteable under the EPC, either by th way of exclusion (Article 52 EPC) or by the 

way of exception (Article 53 EPC). In each case the effect is the same, i.e., the subject-

matter is nor patentable»549. 

Esta delimitação negativa resulta essencialmente transposta no direito interno para as 

exclusões previstas nos artigos 52.º e 53.º do CPI que transpõe o artigo 52.º da CPE. 

Entre estas, é essencial a sua distinção face ao conceito de descoberta cuja 

patenteabilidade é expressamente limitada pelo artigo 52.º n.º 1 a) do CPI. A 

“descoberta” é aquela realidade intelectualmente apreensível que, podendo ser até então 

desconhecida da ciência, resulta não de um acto criador mas de um acto de investigação 

que se limitou a encontrar algo que já existia no seu estado natural sem a intervenção da 

                                                           
546 Neste sentido, cfr. PATERSON, The European Patent System, pp. 409 e 410. 

547 «While the nature of the way that the requirement is expressed varies from country to country, there is a widespread consensos 
that an application will not be excluded as non-patentable subject matter if it is “technical”»[BRAD SHERMAN, SCP/15/3 - Annex II - 
Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter Patents, (Ed.), Geneve, 2011(p. 20)]. 

548MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 233 

549PATERSON, The European Patent System, p. 405. 
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actividade criadora do intelecto550. Nesse sentido, o artigo 52.º, n.º 1, b) do CPI limita 

também a patenteabilidade dos «materiais ou as substâncias já existentes na natureza e 

as matérias nucleares». 

Outras limitações ao conceito de invenção enquanto objecto do direito privativo de 

patente particularmente relevantes para a sua aplicação ao mundo das TIC são «as 

teorias científicas e os métodos matemáticos» (art. 52.º, n.º 1, a), CPI); «os projectos, os 

princípios e os métodos do exercício de actividades intelectuais em matéria de jogo ou 

no domínio das actividades económicas, assim como os programas de computadores, 

como tais, sem qualquer contributo» (art. 52.º, n.º 1, d), CPI)551; e, ainda, «as 

apresentações de informação» (art. 52.º, n.º 1, e) CPI). 

Face ao supra exposto, tem-se entendido que a patente não pode recair sobre meras 

“ideias ou princípios abstractos”552, mas apenas sobre produtos ou processos que, 

podendo representar a aplicação ou uma concretização prática de uma ideia ou 

princípio, tenham uma efectiva aplicação técnica553. 

Estas limitações ao objecto de patente resultam, por um lado, da natureza “política” das 

opções legislativas quanto à construção do edifício da propriedade industrial554, factor 

que nunca poderá ser descurado atendendo a que, como dissemos, a existência jurídica 

das “coisas incorpóreas” depende do reconhecimento legal da sua susceptibilidade de 

apropriação exclusiva.  

                                                           
550 Carlos Olavo parte precisamente desta distinção para definir invenção como «a operação intelectual de que resulta algo que 
aparece pela primeira vez; é uma obra que realiza uma novidade» por contraposição à descoberta «que se reporta a realidades pré-
existentes, ainda que desconhecidas» [OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 18]. Também Remédio Marques refere que «as 
descobertas, ao invés das invenções – que, como referimos supra, envolvem uma actividade intelectiva criadora de escopo técnico-
prático (…) nas descobertas, atento o critério da natureza da actividade intelectual convocada, haverá somente indução (sendo que 
nas invenções descortina-se, no essencial, uma actividade dedutiva); que atento um critério do resultado, as descobertas consistem 
apenas no reconhecimento ou no desvelamento de relações causais, de propriedades ou fenómenos até aí ignorados, apesar de 
preexistentes na Natureza» [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 234]. No mesmo sentido, Teresa 
Silva Garcia conclui que «a inventividade distingue a descoberta da invenção» [GARCIA, "A Inventividade", (p. 255)]. 

551 No mesmo sentido, entre a doutrina estrangeira, Robert Bond refere que «For an idea or invention to be patentable, it must be 
new, involve an inventive step, be capable of industrial application and must not be on of the statutory exceptions of which 
“computer program” is one and “a method of doing business” is another”» [BOND, E-Licenses and Software Contracts - Law, 
Pratice and Precedents, p. 35]. 

552 Entendimento que segundo Pamela Samuelson é transversal ao direito instituído internacionalmente, afirmando que «European 
patente law, like U.S. Patent law, does not allow ideas or principles to be patented» [SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces 
Impending Interoperability?", (p. 1973)]. 

553 Nesse sentido dizem-nos William Cornish e David Llewelyn que «One is that intellectual conceptions became patentable only to 
the extent that they have been embodied in technical applications» [CORNISH ;LLEWELYN, Intellectual Property: Patents, 
Copyright, Trade Marks and Allied Rights, p. 208]. No mesmo sentido, cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, "Fronteiras críticas da 
patenteabilidade: os programas de computador", Direito Industrial, VIII, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 347 a 362(p. 357) . 

554 Nesse sentido refere que Andreas Grosche que «Patentability is a policy issue that cannot be answered by law ‘in isolation’, but 
requires to take into account the contributions of research in economics, and of the experts in the technical field in which its scope 
is considered, i.e. the actual experiences reported from the IT industry and computer science.» [ANDREAS GROSCHE, "Software 
Patents - Boon or Bane for Europe?", International Journal of Law and Information Tecnology, 14, 3, 2006, pp. 257 a 309(p. 258)]. 
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Por outro, estas limitações têm sido entendidas como emanações do já referido pré-

requisito decorrente da natureza própria do conceito de invenção e que, embora não 

resultando expressamente dos diplomas legais, vem sendo pacificamente aceite pela 

doutrina e jurisprudência: o “caracter técnico da invenção”. 

Em súmula, a invenção será uma criação intelectual de carácter técnico555, que se 

consubstancia em determinado produto ou processo, e que não se subsume a nenhum 

dos elementos negativos supra referenciados.  

Atendendo a estas características, e tendo novamente por base a definição que demos de 

coisa incorpórea, diremos que a invenção digna de protecção por um direito privativo 

de patente ou modelo de utilidade será o produto ou processo autónomo e exteriorizado 

de uma criação intelectual, composto por uma invenção de carácter técnico, 

decorrente de uma actividade inventiva, que seja nova face ao estado da técnica e 

susceptível de aplicação industrial, desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o 

direito reconhece utilidade e susceptibilidade de apropriação privada exclusiva.  

Subsiste ainda um outro limite ao âmbito do objecto protegido que decorre dos 

formalismos inerentes ao seu registo e à eficácia substantiva que depende desses 

formalismos, e que extravasa a definição que supra deixamos. 

Nos termos dos artigos 62.º n.º 3 e 101.º n.º 4 do CPI556 a protecção conferida pela 

patente apenas recai sobre os elementos que constituem as reivindicações de novidade 

invocadas no registo e não sobre a globalidade da “invenção” que pode integrar 

elementos já conhecidos do estado da técnica e, logo, não protegidos. 

Ao contrário da protecção concedida pelo Direito de Autor que, por norma, recai sobre a 

Obra enquanto uma criação intelectual una, os direitos privativos sobre inovações não 

abarcam a totalidade da criação intelectual que compõe a invenção mas apenas aqueles 

elementos que representam a novidade face ao estado da técnica, tenham aplicação 

industrial e como tal hajam sido reinvindicados no processo de registo! 

                                                           
555 Como refere Couto Gonçalves «na perspectiva dominante, a invenção é uma solução técnica para um problema técnico, 
entendendo-se por técnica o controlo das forças da natureza (animada ou inanimada), de modo à obtenção de um resultado causal 
previsível.» [LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, "A patente de invenção e a noção de técnica", Estudos Comemorativos dos 1o 
anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, II, Almedina, Lisboa, 2008, pp. 289-322( p. 289)]. 

556 Dispõem estes normativos que «as reivindicações definem o objecto da patente» (art. 62.º n.º 3 do CPI) e «os direitos conferidos 
pela patente não podem exceder o âmbito definido pelas reivindicações» (art. 101.º n.º 4 do CPI). 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 190 - 
 

O registo de propriedade industrial representa não só um requisito formal de 

reconhecimento do direito mas também um elemento formal de delimitação do 

respectivo objecto557, que pode recair apenas sobre “parte” da criação intelectual ou, 

ainda, sobre determinada utilização dessa “criação intelectual”. Quando se fala em 

patentes sobre substâncias químicas em processos terapêuticos por vezes a “criação 

intelectual” reduz-se à “novidade” da sua utilização em processo terapêutico 

desconhecido do “estado da técnica”. Não aprofundaremos esta questão que entra por 

campos que se afastam do âmago da nossa dissertação558. 

Ainda assim, partindo do pressuposto que os direitos subjectivos hão-de recair 

necessariamente sobre uma coisa individualizável, teremos então que essa parte 

“reivindicada no registo” possui autonomia suficiente para constituir uma “coisa 

incorpórea” independente do demais “invento”. 

Ao contrário do que acontece com o Direito de Autor em que é a lei que define e 

delimita o objecto, no caso das patentes a lei limita-se a balizar o que pode constituir 

objecto de protecção sendo o registo que, para além de um requisito formal de 

protecção, constitui o elemento final de delimitação do objecto de protecção. A 

“invenção” para a propriedade industrial não será a totalidade do “produto ou processo” 

mas apenas as partes deste que constituam inovação e que como tal estejam 

formalmente reivindicadas e descritas no registo da patente559. 

 

Subsecção 2 - As Topografias de Produtos Semicondutores 

 

Para o nosso estudo apresenta ainda especial interesse a protecção no âmbito dos 

direitos privativos de propriedade industrial sobre inovações das “topografias de 

produtos semicondutores”, pelo que faremos aqui também a específica apreciação do 

                                                           
557 Conforme salienta Sebastian Zimmeck, a propósito dos sistema norte-americano, defendendo que registo da patente «has the 
purpose of notifying the public about the extent of the patente Grant. This notice function secures that interested members of the 
public, e g., competitors of the patente holder, can determine wheter their activities infringe the patent» [ZIMMECK, "Use of 
Functional Claim Elements for Patenting Computer Programs", ( pp. 201 e 202)].  

558 Sobre as patentes de produtos bioquímicos e farmacêuticos, por todos, cfr. MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – 
Volume I, . 

559 Nesse sentido refere Dário Moura Vicente que «o âmbito da protecção conferida pela patente é determinado, tanto na Europa 
como nos Estados Unidos, pelo conteúdo das reivindicações que devem acompanhar o pedido de patente, através das quais o 
requerente, indicando o que considera novo e caracteriza a invenção, define o objecto da protecção solicitada» [VICENTE, A Tutela 
Internacional da Propriedade Intelectual, p. 83]. 
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seu objecto. De facto, estas tecnologias assumem hoje um papel central no âmbito dos 

dispositivos da estrutura física do computador, em particular da Unidade Central de 

Processamento560. 

A tutela jurídica de produtos semicondutores teve a sua primeira expressão na “US 

Semiconductor Chip Protection Act”, de 1984, que adoptou uma forma de protecção sui 

generis não integrada nos cânones habituais da PI anglo-saxónica (“Copyright” e 

“Patent”), sendo posteriormente seguida por legislação similar no Japão (1985), União 

Europeia (1986) e Austrália (1989)561.  

Ao nível da União Europeia, a harmonização da protecção jurídica das Topografias de 

Semicondutores culminou com a aprovação da Directiva n.º 87/54/CEE do Conselho, de 

16 de Dezembro de 1986562, relativa à protecção jurídica das topografias de produtos 

semicondutores, que se encontra actualmente transposta para o ordenamento interno 

português no Capítulo II do Título III do CPI como um título de propriedade industrial, 

no âmbito da protecção de inovações. 

A nível internacional, estes diplomas vieram a servir de base ao Tratado sobre Protecção 

da Propriedade Intelectual respeitante a Circuitos Integrados, aprovado na Conferência 

Diplomática da OMPI, realizada na capital Norte Americana de Washington em Maio 

de 1989563, e que seria posteriormente integrado no Acordo dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados com o Comércio de 1994 (ADPIC/TRIPS)564. 

 

Subsecção 2.1 - A natureza jurídica do direito sobre Topografias de Produtos 

Semicondutores 

 

A Directiva n.º 87/54/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, relativa à 

protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores, não impunha aos 
                                                           
560 Conforme referimos na Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 1, Subsecção 5, a pp. 69 e ss   

561PEREIRA, "Circuitos Integrados: Protecção Jurídica das Topografias de Produtos Semicondutores", (pp. 312 e 313) 

562 «A Directiva Topografias de Produtos Semicondutores foi adoptada em virtude de, em meados da década de oitenta, a 
legislação em vigor dos Estados-membros não proteger claramente as topografias de semicondutores» [idem, ( p. 317).]. 

563 Treaty on the Protection of Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (WIPO 1989), disponível em 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/washington/trtdocs_wo011.html. 

564 Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS/ADPIC), de 15 de Abril de 
1994, disponível em http://www.wto.int/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm. 
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Estados-Membros a expressa opção por um modelo de protecção no âmbito do Direito 

de Autor ou da Propriedade Industrial, limitando-se a determinar que «os Estados-

membros protegerão as topografias dos produtos semicondutores através da adopção 

de disposições legislativas que confiram direitos exclusivos» (Artigo 2.º n.º 1), 

caracterizando adiante que estes direitos exclusivos deverão incluir «os direitos de 

autorizar ou proibir qualquer um dos seguintes actos: a) A reprodução de uma 

topografia, desde que esta esteja ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º; b) A exploração 

comercial ou a importação para esse efeito de uma topografia ou de um produto 

semicondutor fabricado mediante a utilização da topografia» (artigo 5.º n.º 1).  

Acrescentando quanto ao seu regime que «um Estado-membro pode permitir a 

reprodução a título privado de uma topografia para fins não comerciais.» (Artigo 5.º 

n.º 2), e ainda que «A topografia de um produto semicondutor será protegida na medida 

em que resulte do esforço intelectual do seu próprio criador e não seja conhecida na 

indústria dos semicondutores. No caso de a topografia de um produto semicondutor 

consistir em elementos conhecidos na indústria de semicondutores, será protegida 

apenas na medida em que a combinação de tais elementos, encarada no seu conjunto, 

satisfizer as condições acima referidas» (art 2.º n.º 2). 

Por outro lado, quanto aos requisitos de protecção a Directiva Comunitária apresenta 

um conceito de “originalidade” que, no entender de Alexandre Dias Pereira, «mais se 

assemelha a um misto da originalidade dos direitos de autor com a novidade do direito 

das patentes» porquanto estabelece, por um lado, que «deverá resultar do esforço 

intelectual do seu próprio criador» e, por outro, que «não poderá ser conhecida na 

indústria dos semicondutores»565. Entendemos, diferentemente, que esse artigo 2.º n.º 2 

da Directiva n.º 87/54/CEE resulta muito mais próximo do conceito de novidade típico 

da protecção das inovações no âmbito dos direitos privativos da propriedade industrial, 

e é muito difícil de enquadrar nos cânones do Direito e Autor. 

Quanto aos seus requisitos de protecção, esclarece o artigo 155.º do CPI que «só gozam 

de protecção legal as topografias de produtos semicondutores que resultem do esforço 

intelectual do seu próprio criador e não sejam conhecidas na indústria dos 

semicondutores» ou que consistindo «em elementos conhecidos na indústria dos 

semicondutores, desde que a combinação desses elementos, no seu conjunto, satisfaça 

                                                           
565PEREIRA, "Circuitos Integrados: Protecção Jurídica das Topografias de Produtos Semicondutores", ( p. 320) 
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as condições previstas no número anterior». Exigindo-se aqui os requisitos de 

actividade inventiva e de novidade face ao estado da técnica que são característicos dos 

direitos privativos de propriedade industrial, em particular no âmbito da protecção de 

inovações com aplicação industrial. Apresenta-se um conceito de novo que se afere não 

em função de um critério de imputação subjectiva ao seu criador (como é típico da 

originalidade típica do Direito de Autor) mas como um “avanço” ou “novidade” 

objectivamente apreciada em função do conhecimento da industrial (num conceito que 

podemos perfeitamente equiparar ao “estado da técnica” a que nos referimos a propósito 

das invenções), mantendo-se apenas como requisito subjectivo, tal como nos requisitos 

de patenteabilidade, que exista um mínimo de “esforço intelectual” do criador (que 

podemos equiparar ao mínimo de “actividade inventiva” que se exige nas invenções)566. 

O outro requisito será a possibilidade de fazer depender a protecção de registo ou 

depósito, nos termos do artigo 4.º da Directiva n.º 87/54/CEE. Outra característica que 

afasta a protecção das Topografias de Semicondutores do regime típico dos direitos de 

autor e direitos conexos e o aproxima dos direitos privativos de propriedade industrial. 

Inicialmente Portugal optou por prever a protecção jurídica das topografias de 

semicondutores através de legislação avulsa, com a Lei n.º 16/89, de 30 de Junho. Nesta 

encontrava-se previsto um direito de natureza Sui Generis, opção similar quer aos 

demais países comunitárias, quer à opção norte americana reflectida no Chip Protection 

Act (1984)567. 

Com a reforma do Código da Propriedade Industrial de 2003, efectuada pelo DL 

36/2003, de 5 de Março, o legislador português aproveitou o ensejo de harmonizar o 

direito português com o direito comunitário para uma recodificação da propriedade 

industrial568, introduzindo a protecção das Topografias de Semicondutores directamente 

CPI pela criação de um novo tipo de direito privativo de propriedade industrial, no 

âmbito da protecção das inovações569. 

                                                           
566 Neste sentido, cfr. SANCTIS, La protezione delle Opere Dell'Ingeno - Le Opere Letterarie e Scientifiche, le Opere Musicali e le 
Opere Informatiche, pp. 586 e 587. 

567 Nesse sentido, cfr. VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 29 e 30. 

568 Nesse sentido, cfr. GONÇALVES, "A protecção da Propriedade Industrial (introdução ao sistema nacional)", (p. 308). 

569 Ainda assim, a solução não é pacífica a nível internacional e no direito comparado como salienta Alexandre Dias Pereira «a 
especificidade das topografias de semicondutores prejudicou a sua assimilação aos regimes tradicionais da propriedade 
intelectual, apesar de estarem previstas no catálogo exemplificativo de obras literárias e artísticas da Convenção de Berna e de 
poderem ser consideradas, também, modelos e desenhos industriais. A via adoptada foi a institucionalização de uma nova forma de 
propriedade intelectual, um misto de direitos de autor e propriedade industrial ou uma espécie de protecção sui generis em vista da 
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A protecção das topografias de semicondutores é hoje reconhecida no direito interno 

português como um verdadeiro direito privativo de propriedade industrial, cujo regime 

se encontra previsto nos artigos 153.º e seguintes do CPI, embora remetendo em grande 

medida para o regime previsto para as patentes570. 

 

Subsecção 2.2 - O objecto jurídico de protecção das Topografias de Produtos 

Semicondutores 

 

Como dissemos na Parte I571, numa perspectiva técnica, um “chip” é um elemento de 

“hardware” composto por diversas camadas de silício, onde foram integrados milhões 

de elementos microscópicos de condutores, isolantes e interruptores organizados numa 

estrutura de combinações lógicas, que o torna capaz de processar estas operações 

boleanas em função de um conjunto de instruções que lhe sejam apresentadas em 

linguagem binária. Este elemento químico presente na areia – silício - não é um bom 

condutor de electricidade nem um bom isolante e, por isso, se passou a referir aos chips 

como “produtos semicondutores”. 

As topografias de produtos semicondutores são precisamente o “desenho” dessas 

combinações lógicas que, como é fácil de perceber, representam então o elemento 

fulcral da maior ou menor capacidade de processamento do computador (CPU). 

Numa perspectiva jurídica, conforme salienta Alexandre Dias Libório, a Directiva n.º 

87/54/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, relativa à protecção jurídica das 

topografias de produtos semicondutores, «delimita positiva e negativamente o objecto 

de protecção»572. 

A Directiva n.º 87/54/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, define no seu 

artigo 1.º «produto semicondutor» como «a forma final ou intermédia de qualquer 

                                                                                                                                                                          
natureza sui generis ou híbrida das topografias» [ALEXANDRE DIAS PEREIRA, "Circuitos Integrados: Protecção Jurídica das 
Topografias de Produtos Semicondutores", idemII, 2002, pp. 309 a 340( p. 338 )]. 

570 Vide artigo 156.º, sobre a Regra geral sobre o direito ao registo; artigo 157.º sobre as Regras especiais de titularidade do registo; 
artigo 158.º sobre os Direitos do criador; e, finalmente, o artigo 159.º que estabelece como norma supletiva geral que «são 
aplicáveis às topografias de produtos semicondutores as disposições relativas às patentes, em tudo o que não contrarie a natureza 
daquele direito privativo». 

571 Supra ler Parte I, Titulo II, Capítulo II, Secção 5, a pp. 69 a 71 

572 PEREIRA, "Circuitos Integrados: Protecção Jurídica das Topografias de Produtos Semicondutores", ( pp. 318 e 319). 
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produto: i) que consista num corpo de material que inclua uma camada de material 

semicondutor; e ii) que possua uma ou mais camadas compostas de material condutor, 

isolante ou semicondutor, estando as camadas dispostas de acordo com um modelo 

tridimensional pré-determinado; e iii) destinado a desempenhar uma função 

electrónica, quer exclusivamente, quer em conjunto com outras funções». E define 

«topografia» como «o conjunto de imagens relacionadas, quer fixas, quer codificadas: 

i) que representam a disposição tridimensional das camadas de que o produto 

semicondutor se compõe; e ii) em que cada imagem possui a disposição ou parte da 

disposição de uma superfície do produto semicondutor em qualquer fase do seu 

fabrico;». 

Delimitando negativamente o conceito, o artigo 8.º da Directiva n.º 87/54/CEE 

estabelece que «a protecção concedida às topografias dos produtos semicondutores, 

nos termos do artigo 2.º, só deve ser aplicável à topografia propriamente dita, com 

exclusão de qualquer conceito, processo, sistema, técnica ou informação codificada 

incorporadas nessa topografia». 

As mesmas definições foram transpostas, quase ipsis verbis, para os actuais artigos 

153.º e 154.º do CPI português, que assim cumprem o objectivo de harmonização 

comunitária e internacional da sua protecção. Transpondo o n.º 3 do mesmo artigo 153.º 

os limites negativos impostos ao objecto pelo citado artigo 8.º da Directiva n.º 

87/54/CEE. 

Também o disposto no artigo 165.º alíneas b) e c) do CPI nos traz implícitos limites 

negativos que convém explorar. A alínea b) do citado artigo estabelece que os direitos 

conferidos pelo registo deste direito privativo não abrange «a reprodução para efeito de 

análise, avaliação e ensino». Ora, representando as topografias de produtos 

semicondutores verdadeiros processos ou formas de representação física de algoritmos 

computacionais (firmware ou microcódigos), esta regra vem estabelecer no âmbito das 

Topografias de Produtos de Semicondutores um verdadeiro princípio de liberdade de 

descompilação similar ao consagrado no âmbito da tutela comunitária dos programas de 

computador por direito de autor573. 

Na alínea c) do mesmo artigo acrescenta-se que o mesmo direito não impede a «criação 

de uma topografia distinta, a partir da análise ou avaliação referidas na alínea 
                                                           
573 Conceito que abordaremos melhor quando nos referimos adiante à tutela jurídica dos programas de computador. 
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anterior, que possa beneficiar da protecção prevista neste código». Significa que, 

aliado ao princípio de publicidade inerente ao registo de direitos privativos de 

propriedade industrial e à liberdade de descompilação, se promove a criação de 

topografias concorrentes, desde que estas cumpram os requisitos de novidade e 

actividade inventiva, nomeadamente, relativamente à topografia original574. 

Quanto à delimitação positiva, o objecto de protecção é definido apenas como a 

“expressão” de um determinado desenho – o “conjunto de imagens”. Desta definição 

positiva de topografia resulta que não se engloba na protecção a ideia, projecto, 

processo, tarefas ou funções, que se visem expressar ou realizar com aquela topografia, 

mas apenas a topografia (desenho) em si mesma575. Esta interpretação da delimitação 

positiva efectuada parece-nos resultar confirmada pela delimitação negativa do n.º 3 do 

artigo 153.º do CPI que expressamente afasta da protecção conferida «qualquer 

conceito, processo, sistema, técnica ou informação codificada incorporada nessa 

topografia».  

Para o nosso estudo, em particular na relação indissociável que vimos existir entre 

estrutura física e lógica do computador, assume particular interesse nesta categoria estes 

limites negativos traçados pela legislação comunitária e portuguesa: não se 

considerando abrangidos pela protecção conferida às topografias de semicondutores 

«qualquer conceito, processo, sistema, técnica ou informação codificada incorporadas 

nessa topografia» (artigo 8.º da Directiva n.º 87/54/CEE e artigo 153.º n.º 3 do CPI) 

ficarão de fora da sua protecção, p. e., os algoritmos (microcódigos ou firmware) que 

possam estar nele gravados. Tanto mais que se admite livremente a avaliação 

(descompilação) da topografia a fim de estudar e determinar essas informações. 

Abordaremos melhor o alcance destes limites ao apreciarmos a tutela dos elementos das 

estruturas física e lógica do computador. 

 

 

                                                           
574 «I tis provided that the owner´s rights will nor apply where the design is reproduced either privately for non-commercial 
purposes or where the reproduction is carried out in order to analyse or evaluate the design or to analyse, evaluate or teach the 
“concepts, systems or tecniques embodied in it”. The information acquired from these exercises mat be used in order to create 
another semiconductor topography so long as this is not substantially similar to the original design» [LLOYD, Information 
Technology Law, p. 552]. 

575 Nesse sentido, entre a doutrina italiana, cfr. SANCTIS, La protezione delle Opere Dell'Ingeno - Le Opere Letterarie e Scientifiche, 
le Opere Musicali e le Opere Informatiche, p. 586. 
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Subsecção 3 - Desenhos ou Modelos 

 

Entre os direitos privativos sobre inovações encontramos ainda os desenhos ou modelos 

cujo regime está caracterizado nos artigos 173.º e ss do CPI, embora também 

remetendo, quanto a algumas regras gerais, para o regime base das patentes576. 

O art. 173.º do CPI define desenho ou modelo como «a aparência da totalidade, ou de 

parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, cores, 

forma, textura ou materiais do próprio produto ou ornamentação». Sendo para este 

efeito produto «qualquer artigo industrial ou de artesanato» (art. 174.º n.º 1 CPI). 

Nos Desenhos ou Modelos, não estamos no âmbito de inovações tecnológicas mas antes 

num campo de inovação distinto das “invenções” e “topografias de produtos 

semicondutores”. Neste caso estamos no âmbito da protecção de criações intelectuais 

que constituam “inovações estéticas” e portanto num campo de “conflito” com o Direito 

de Autor, conflito que o próprio legislador sentiu necessidade de acautelar no artigo 

200.º do CPI.  

A diferença essencial face às obras de desenho protegidas por Direito de Autor é que 

aos “Desenhos e Modelos” previstos no CPI se exige que sejam susceptíveis de 

aplicação industrial577. Este é também o elemento de aproximação às “inovações 

técnicas” protegidas no âmbito das invenções e topografias de produtos semicondutores, 

e a razão de ser da sua inserção no âmbito dos direitos privativos sobre inovações na 

dicotómica catalogação do CPI. 

Também quanto aos requisitos de protecção encontramos uma forte similitude face aos 

requisitos típicos da Propriedade Industrial, mas ligeiramente divergentes daqueles que 

vimos supra para os demais direitos privativos sobre inovações (que dissemos 

tecnológicas).  

                                                           
576 Cfr. art.º 181.º a 183.º do CPI. 

577 O artigo 174.º n.º 1 expressamente delimita o conceito de produto aos “artigo industrial ou de artesanato” e portanto, aqueles 
que sejam susceptíveis de exploração económica. É particularmente interessante a expressa referência ao artesanato enquanto 
expressão do alargamento do âmbito de aplicação da Propriedade Industrial à generalidade das actividades económicas não apenas 
às tradicionais indústrias mecanizadas típicas do período da chamada revolução industrial. 
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O artigo 176.º n.º 1 do CPI relativo aos Desenhos e Modelos, apresenta dois requisitos 

de protecção essenciais: que estes sejam “novos” e “que tenham carácter singular”. 

Quanto à novidade o artigo 177.º do CPI apresenta um conceito em tudo semelhante aos 

artigos 55.º n.º 1 e 155.º n.º 2 do CPI que já analisamos supra. Mas quanto ao “carácter 

singular” o artigo 178.º n.º1 do CPI não exige uma específica actividade inventiva da 

qual resulta um passo tecnológico que não seja evidente a um perito da especialidade, 

mas apenas uma singularidade que suscite num utilizador informado uma impressão 

global de um produto distinto dos conhecidos.  

Quanto a este requisito do carácter singular parece-nos estarmos muito mais próximos 

do requisito de não confundibilidade que será típico do regime dos direitos privativos 

dos sinais distintivos do comércio que estudaremos adiante, quer porque não se exige 

um esforço intelectual de “avanço” tecnológico, quer porque este deixa de ser apreciado 

à luz do “perito na especialidade” mas à luz do “utilizador informado”, ou seja, do 

consumidor. É também um requisito que se afasta da “originalidade” típica do Direito 

de Autor pois igualmente não se exige um elemento subjectivo de imputação subjectiva 

ao criador (na expressão de Maria Victória Rocha que citamos supra), mas apenas uma 

novidade objectiva face aos produtos conhecidos.  

Acresce ainda um factor não desprezível de delimitação do conceito de “produtos 

conhecidos” por um conjunto de critérios formais de divulgação578 que torna a sua 

apreciação mais objectiva e formal. 

Temos então que um desenho novo para a propriedade industrial pode não ser original 

para o Direito de Autor. E o inverso será igualmente verdade, pois um desenho 

subjectivamente original pode ser confundível para o “utilizador 

informado/consumidor” com um produto conhecido e, logo, não ser novo para este fim. 

É verdade que também os Desenhos ou Modelos têm encontrado um vasto campo de 

aplicação no âmbito das TIC, inseridas nas estratégias comerciais de algumas empresas 

das quais é expoente máximo a “Apple”, que se tem afirmado também pela inovação no 

campo do design dos seus produtos. No entanto, para o nosso estudo da tutela jurídica 

dos FFE que vimos integrar a estrutura lógica dos computadores, o regime dos 

Desenhos ou Modelos será irrelevante, podendo relacionar-se apenas com o aspecto 

                                                           
578 Cfr. 179.º e 180.º do CPI. 
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estético exterior da estrutura física do mesmo, motivo pelo qual não nos adiantaremos 

mais no estudo do seu objecto. 

 

Secção 2 - A protecção dos sinais distintivos do comércio por direitos privativos 

 

A protecção dos sinais distintivos do comércio visa garantir a lealdade da concorrência 

pela atribuição aos agentes económicos de direitos de utilização exclusiva sobre sinais 

que permitam distinguir a sua empresa, produtos e/ou serviços. Por outro lado, os sinais 

distintivos do comércio são também vistos na perspectiva da protecção dos 

consumidores, enquanto elementos de identificação de produtos, serviços ou entidades 

dignas de confiança.  

Face aos fins pretendidos, embora possam ser concedidos por períodos de tempo 

limitado, os sinais distintivos de comércio tendem a ser renováveis indefinidamente, 

enquanto a empresa se mantiver no mercado ou mantiver os seus produtos e serviços no 

mercado579-580.  

Dentro desta categoria de direitos privativos, a Marca funciona como regime regra dos 

demais direitos privativos previstos sendo que, para os fins do nosso estudo, nos parece 

despicienda a exploração dos demais direitos privativos sobre sinais distintivos do 

comércio, porquanto facilmente demonstraremos que não será no âmbito desta categoria 

de direitos de propriedade intelectual que iremos encontrar a tutela jurídica dos FFE. 

O artigo 222.º, n.º 1, do CPI, define marca como «um sinal ou conjunto de sinais 

susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de 

pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva 

embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma 

                                                           
579 Dentro da categoria dos “sinais distintivos do comércio” encontramos os seguintes títulos de propriedade industrial: as marcas 
(art. 222º CPI); as recompensas (art. 271º CPI); os logótipos (art. 304.º-A CPI); e as denominações de origem e indicações 
geográfias (art. 305º CPI).  

580 É usual equiparar a “sinais distintivos do comércio”, previstos fora do Código da Propriedade Industrial: as “firmas” (Registo 
Nacional de Pessoas Colectivas, aprovado pelo DL 129/98, de 13 de Maio) e que correspondem aos nomes comerciais dos 
comerciantes em nome individual e das sociedades comerciais e denominações das demais pessoas colectivas. Nesse sentido, cfr. 
OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 28 Em contrapartida, Carlos Olavo, entende que as Recompensas, As Denominações 
de Origem e as Indicações Geográficas não constituem verdadeiros direitos privativos [idem, ( p. 28)]. Mais modernamente, os 
“nomes de domínio” são cada vez mais vistos como verdadeiros “sinais distintivos de comércio” face à relevância que vão 
assumindo no marketing das empresas e ao exponencial crescimento do comércio electrónico. Neste sentido, também, cfr. Idem, ( p. 
29). 
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empresa dos de outras empresas»581. Desta definição Carlos Olavo extrai dois 

requisitos essenciais que a coisa incorpórea deverá cumprir para beneficiar da protecção 

por marcas, que no essencial se aplicarão com as devidas alterações aos demais direitos 

privativos desta categoria: (1) que se trate de um sinal; e (2) que esse sinal tenha 

capacidade distintiva582.  

Parece-nos mais correcto afirmar que o “sinal” é o objecto do direito privativo, que tem 

como elemento caracterizador a susceptibilidade de representação gráfica583, e que a 

“capacidade distintiva” é o seu requisito de protecção. 

Entende-se por sinal para efeitos de propriedade industrial qualquer dado susceptível de 

representação gráfica. O conceito é aqui bastante abrangente e não tem suscitado 

grandes dúvidas interpretativas quando estamos perante um ou mais sinais gráficos, 

palavras ou frases, nomes, desenhos, letras, números ou mesmo a forma de um produto 

ou respectiva embalagem584, sejam eles por representações bi ou tridimensionais585. A 

questão problematiza-se apenas quando confrontados com novas teorias sobre a 

possibilidade de “marcas olfactivas”, “marcas sonoras”, “marcas tácteis”, ou ainda 

“marcas gustativas”, face à sua menor aptidão para serem representadas graficamente 

ou, pelo menos, menor capacidade do cidadão comum para a sua compreensão enquanto 

representação gráfica586. Salientamos ainda que não se impõe sobre este sinal uma 

especial actividade criativa ou originalidade subjectiva como veremos melhor na 

caracterização do requisito seguinte. 

                                                           
581 No entendimento de Couto Gonçalves o legislador português, no seguimento do direito harmonizador da União Europeia, optou 
por um sistema de definição «misto» que «consiste na formulação de um conceito amplo de marca acompanhado de uma 
enumeração, a título exemplificativo, dos sinais susceptíveis de a constituir» [GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, p. 186]. 
No mesmo sentido, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, ""Novas" marcas e marcas não tradicionais: objecto", Direito Industrial, VI, 
Almedina, Coimbra, 2009, pp. 217 a 245(p. 218). Não analisaremos no nosso estudo esta enumeração exemplificativa que 
entendemos extravasar a utilidade que pretendemos extrair desta caracterização para o tema da nossa dissertação. 

582OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 80. 

583 Nesse sentido, Couto Gonçalves aborda a determinação do objecto de protecção da Marca, caracterizando os “sinais” 
exclusivamente pela interpretação do alcance da sua susceptibilidade de representação gráfica e abstraindo-se da sua capacidade 
distintiva que fica relegada para mero requisito de protecção externo ao próprio objecto, em LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, 
"Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades", Direito Industrial, VI, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 275 a 296. Em sentido divergente, 
Maria Miguel Carvalho sustenta que a susceptibilidade de representação gráfica deriva «do sistema constitutivo do registo e não 
propriamente do conceito de marca» [CARVALHO, ""Novas" marcas e marcas não tradicionais: objecto", ( p. 222)].  

584 Naturalmente que a liberdade de composição do sinal será maior ou menor em função do tipo de direito privativo que se pretenda 
registar. No caso da Marca ou do Logótipo o critério será o mais abrangente possível, mas já as denominações de origem ou as 
indicações geográficas impõe que o sinal seja «um nome de uma região, de m local determinado ou, em casos excepcionais, de um 
país» (art. 305º CPI). 

585 Nesse sentido, cfr. GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 189 e ss 

586 Não nos estenderemos análise desta problemática, bastante controversa na doutrina e jurisprudência. Sobre o assunto, cfr. 
CARVALHO, ""Novas" marcas e marcas não tradicionais: objecto", ; GONÇALVES, "Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades", ; 
GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 222 a 224; OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 81; entre outros… 
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Temos então que, para este fim, sinal é todo e qualquer “dado” intelectualmente 

apreensível, susceptível de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo 

nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da 

respectiva embalagem. Sendo o requisito essencial determinante para a admissibilidade 

da protecção dos sinais distintivos do comércio a sua capacidade distintiva.  

Este requisito está intimamente relacionado com as designadas “funções” da marca. 

Couto Gonçalves sustenta que, modernamente, a marca cumpre 3 (três) funções 

essenciais587: a função distintiva, que será a sua função primária e essencial, é 

(re)definida por Couto Gonçalves na sua tese de doutoramento no sentido de que «a 

marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços 

provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos 

consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) 

ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica 

(nas hipóteses da licença de marca registada usada ou da marca de grupo, 

respectivamente), também indica, sempre, que os produtos e serviços se reportam a um 

sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso»588; uma 

função de garantia de qualidade dos produtos e serviços perante o consumidor, de 

acordo com a qual a marca «não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou 

serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos 

produtos ou serviços a uma origem não enganosa»589; e uma função publicitária, 

entendida aqui não como mero elemento publicitário, mas como factor de valorização 

do produto aos olhos do consumidor contribuindo «por si mesma, para a promoção dos 

produtos e serviços que assinala»590, concluindo mesmo Couto Gonçalves que «a 

marca é uma verdadeira qualidade do produto, a ponto de poder ser mais valiosa que o 

próprio bem que distingue»591.  

Face à função distintiva pode ser registado como marca aquele sinal que seja «idóneo 

para distinguir a origem empresarial do produto ou serviço»592. Mas esta idoneidade 

não pode ser analisada dissociada das funções de garantia de qualidade e publicitária, 

                                                           
587GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 153 e ss.  

588LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, Função Distintiva da Marca, Almedina, Coimbra, 1999, p. 224 

589GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, p. 198. 

590Idem, ( p. 198). 

591GONÇALVES, Função Distintiva da Marca, p. 115 

592OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 82 
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das quais resulta que a marca deverá igualmente ter em atenção a protecção da 

confiança que o consumidor nela deposita593-594. 

A capacidade distintiva do sinal susceptível de ser protegido por um direito privativo 

caracteriza-se, no seu sentido positivo, pela idoneidade para a distinguir, perante a 

concorrência e os consumidores, determinado produto, serviço ou entidade, dos seus 

concorrentes e, no seu sentido negativo, pela qualidade de não induzir em erro os 

consumidores quanto à sua natureza, origem, qualidade, ou outra qualquer 

característica essencial.  

Afirmamos supra, por isso, que entendemos mais correcto afirmar que o “sinal” é o 

objecto do direito privativo que tem como elemento caracterizador a susceptibilidade de 

representação gráfica, e que a “capacidade distintiva” é o seu requisito de protecção.  

Em conclusão, podemos afirmar que o sinal, enquanto objecto de protecção de direitos 

privativos de propriedade industrial, será o resultado autónomo e exteriorizado de uma 

criação intelectual, constituído por todo e qualquer “dado” intelectualmente 

apreensível, susceptível de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo 

nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da 

respectiva embalagem, que possua capacidade distintiva, desprovido de personalidade 

jurídica, e ao qual o direito reconhece utilidade e susceptibilidade de apropriação 

privada exclusiva. 

 

Secção 3 - Concorrência Desleal 

 

Os “actos de concorrência”595 entendidos como aqueles actos destinados à obtenção ou 

desenvolvimento de uma clientela própria em prejuízo da clientela alheia (efectiva ou 

                                                           
593 A propósito do regime de transmissão de Marcas refere Maria Miguel Carvalho que «(…) não se deve permitir que o consumidor 
possa ser induzido em erro relativamente aos produtos ou serviços marcados que adquire por causa da marca (…)» [MARIA 

MIGUEL CARVALHO, "Contratos de Direitos e de Licença de Marca", Almeida, Gonçalves and Trabuco, (Eds.), Contratos de Direito 
de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 477 a 510(p. 480)]. No mesmo sentido refere também Carlos Olavo 
que «o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos e serviços a que se destina e, 
por outro, em relação à percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou 
serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido» [OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 82].  

594 Salientamos aqui que, se na protecção das inovações, revelava o conhecimento de um perito especialista na respectiva área de 
conhecimento para a determinação da “novidade”, nos sinais distintivos importa a percepção do consumidor informado, para o 
apuramento da capacidade distintiva. Que assim se apresenta como um conceito mais mundano que o conceito científico de 
“novidade” apresentado.  
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potencial) são, em princípio, lícitos e salutares na construção do referido mercado aberto 

concorrencial596. O que se pretende reprimir, como resulta do citado artigo 1º do CPI, 

são os actos contrários à “lealdade de concorrência”.  

Dispõe o artigo 317º do CPI que são actos de concorrência desleal «todo o acto de 

concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade 

económica». Desta definição resulta, antes de mais, que a concorrência desleal é uma 

categoria aberta onde cabe um número indeterminado de condutas susceptíveis de 

afectar a “lealdade da concorrência” no mercado.  

Ao contrário do que dissemos para os direitos privativos, aqui não vigora o princípio da 

tipicidade, permitindo esta cláusula geral aberta a repressão de qualquer nova conduta 

que preencha os seus requisitos. O mesmo artigo 317º e o subsequente artigo 318º do 

CPI nomeiam de seguida algumas condutas que “tipificam” como actos de concorrência 

desleal, mas sem carácter taxativo597. Desta enumeração do legislador, Carlos Olavo598 

distingue cinco categorias: os actos de confusão599, os actos de descrédito600, os actos de 

apropriação601, os actos de desorganização602, e os actos de concorrência parasitária603. 

                                                                                                                                                                          
595Para a caracterização de “actos de concorrência” cfr.GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 364 a 366;OLAVO, 
Propriedade Industrial - Volume I, , pp. 259 a 265; e ASCENSÃO, Concorrência desleal, pp. 109 a 128. 

596 Nesse sentido, diz-nos Adelaide Menezes Leitão que o acto de concorrência «é um acto lícito, na medida em que a ordem 
jurídica permite a concorrência, pois estamos numa zona de direito privado, na qual, fora do domínio da proibição de actos de 
concorrência desleal, funciona a sua permissão» [ADELAIDE MENEZES LEITÃO, Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral 
de Concorrência Desleal, Almedina, Coimbra, 2000, p. 44]. 

597Nesse sentido, cfr. OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 271.  

598Idem., pp. 270 a 291. José de Oliveira Ascensão faz uma classificação mais completa baseando-se «na classificação segundo os 
interesses, prolongada numa especificação segundo o conteúdo» [ASCENSÃO, Concorrência desleal, pp. 411 e seguintes], em obra 
para a qual remetemos para o estudo mais aprofundado do tema. 

599Os actos de confusão vêm caracterizados logo na alínea a) do artigo 317º do CPI como aqueles que forem «susceptíveis de criar 
confusão com o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue». Sobre esta 
categoria de actos tem-se salientado que a mesma exige apenas a susceptibilidade de confusão (o risco) e não a efectiva confusão. 
Ou seja, não é necessário que ocorra confusão entre os consumidores, mas que o acto seja idóneo para criar a confusão. Nesse 
sentido, cfr. OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 273 a 276; e GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 368 e ss.  

600 Os actos de descrédito vêm caracterizados na aliena b) do citado artigo 317º do CPI como os actos de concorrência que consistam 
em «falsas afirmações feitas no exercício de uma actividade económica, com o fim de desacreditar os concorrentes». Pese embora a 
parte final do normativo citado, José Mota Maia entende que «essas falsas afirmações tipificam os actos de descrédito» pelo que 
não é necessário que o autor tenha intenção de prejudicar o concorrente [JOSÉ MOTA MAIA, Propriedade Industrial - Volume II - 
Código da Propriedade Industria, Almedina, 2005, , p. 564 e 565, em anotação ao artigo 317º]. Mais uma vez entende-se que 
bastará que a produção dessas afirmações falsas seja um meio idóneo para desacreditar o concorrente, para que se presuma o fim 
específico previsto no normativo. Dispensando-se assim o dolo específico na actuação do agente. Sobre o mesmo, cfr. OLAVO, 
Propriedade Industrial - Volume I, pp. 276 a 278; e GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 372 a 373.  

601Os actos de apropriação vêm caracterizados nas alíneas c), d) e e) do artigo 317º do CPI e consistem essencialmente naquelas 
actos de concorrência em que o agente económico se apropria de elementos, qualidades ou características que não lhe pertencem. 
Mais esclarece Carlos Olavo que este tipo de actuação reconduz-se «à invocação, como próprias, de qualidades ou características 
que, ou não existem, ou pertencem a terceiro, quer este seja concorrente, quer não seja» [OLAVO, Propriedade Industrial - Volume 
I, pp. 278 a 281]. Luís M. Couto Gonçalves distingue aqui entre “actos de aproveitamento”, correspondentes ao previsto na aliena c) 
do referido artigo 317º e “actos enganosos”, correspondentes aos previstos na alíneas d) e e) do mesmo artigo [GONÇALVES, Manual 
de Direito Industrial, pp. 373 a 376]. 

602Os actos de desorganização vêm previstos no artigo 318 do CPI e consistem em actos de ilícita divulgação, aquisição, ou 
utilização de segredos de negócio de um concorrente, sem o consentimento do titular dessa informação. Na senda do que dissemos 
na Parte I desta dissertação quanto à essencialidade do bem “Informação” no sucesso das organizações no seio da moderna 
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Por extravasar o interesse do nosso tema não aprofundaremos todas estas categorias de 

actos de concorrência desleal, voltando ao seu estudo quando e na medida em que estas 

se tornam pertinentes para a tutela jurídica que virmos adiante ser conferida ao FFE. 

Nesta secção salientamos apenas que a concorrência leal representa uma norma jurídica 

de repressão de determinados actos proibidos e não uma norma que atribua efectivos 

exclusivos de aproveitamento económico a titulares privados. No caso da concorrência 

desleal não nos encontramos perante verdadeiros direitos subjectivos sobre coisas 

corpóreas ou incorpóreas.  

Embora a concorrência desleal venha sistematicamente prevista no CPI, inserida na 

disciplina da Propriedade Industrial, ela não se insere no âmbito da Propriedade 

Intelectual (PI)604. Assim, sempre que nesta nossa dissertação nos referimos à 

propriedade industrial enquanto ramo da PI, queremos apenas englobar a disciplina 

dos direitos privativos e já não a concorrência desleal. 

  

                                                                                                                                                                          
sociedade da informação, esta norma pretende proteger informação não divulgada, enquanto mais valia do agente legítimo titular 
dessa informação. No entendimento de José Mota Maia falamos de actos de concorrência desleal «pelos quais é lesado o interesse 
do empresário no normal funcionamento da sua empresa» [MAIA, Propriedade Industrial - Volume II - Código da Propriedade 
Industria, pp. 567 a e 569, em anotação ao artigo 318º]. No mesmo sentido, cfr. OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 281 
e 282. Couto Gonçalves opta por designar os actos previstos neste artigo 318º do CPI como «violação de segredos negociais» 
[GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 376 a 379].  

603Fala-se em concorrência parasitária relativamente aos actos de utilização de sinal distintivo do comércio alheio, ou confundível 
com este, mas aplicável a produtos ou serviços distintos daqueles a que o legítimo se destina (não se violando assim aparentemente 
o princípio da especialidade a que se confina a protecção conferida pelo direito registado, não se entrando assim aqui na hipótese de 
violação de um direito privativo). Neste caso, não estamos tanto perante um acto que efectiva ou potencialmente prejudica 
deslealmente um concorrente, mas sim num aproveitamento contrário à boa fé e “usos honestos” do prestígio de um título de 
propriedade industrial de que não se é titular. Esta categoria de concorrência desleal não vem expressamente tipificada, pelo que os 
autores têm sustentado a sua repressão por aplicação da cláusula geral prevista no proémio do artigo 217º do CPI, considerando 
tratar-se de um acto contrário às normas e usos honestos da actividade económica. Carlos Olavo define em termos mais amplos a 
concorrência parasitária como «os actos de um empresário que tiram ou tentam tirar partido da reputação legitimamente adquirida 
por terceiro ou das realizações pessoais de outrem» [OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 283 a 291]. Luís M. Couto 
Gonçalves enquadra os actos de “concorrência parasitária” numa categoria mais ampla de “actos desleais atípicos” caracterizando-a 
como sendo a «actuação de um concorrente que segue, de modo sistemático, continuado, próximo e essencial, ainda que não 
provoque confusão, as iniciativas e ideias empresariais de outro concorrente» [GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp.379 
a 380].  

604 A questão não é totalmente pacífica subsistindo autores, quer no direito continental quer no anglo-saxónico, que enquandram a 
concorrência desleal dentro da própria propriedade intelectual como um forma de direito exclusivo sobre segredos do comércio e 
indústria, como o refere sumariamente Alexandre Dias Pereira em PEREIRA, "Arte, Tecnologia e Propriedade Intelectual", (pp. 475 e 
476), embora sejam opiniões largamente minoritárias. 
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Capítulo V - Os Direitos de Propriedade Intelectual “Sui Generis” (remissão) 

 

A Propriedade Intelectual (PI) divide-se tradicionalmente em dois ramos, o Direito de 

Autor e a Propriedade Industrial (no direito anglo-saxónico a divisão faz-se entre o 

“Copyright” e as “Patents and Trademarks”), ao ponto de o próprio legislador consagrar 

expressamente essa divisão com aparente taxatividade605 no Código Civil. 

O advento tecnológico, social e económico das TIC tem colocado ao Direito questões 

que extravasam os seus tradicionais cânones de regulação. Os regimes típicos da 

tradicional dicotomia Direito de Autor / Propriedade Industrial têm-se mostrado 

insuficientes para abarcar a totalidade das coisas incorpóreas dignas de protecção 

jurídica pela concessão de alguma espécie de exclusivo de aproveitamento económico, 

cultural ou pessoal, em face das especificidades que as criações intelectuais digitais 

colocam (sua delimitação, sua essencialidade social e suas múltiplas possibilidades de 

exploração económica, etc.). 

No âmbito das TIC as excepções aos regimes regra ameaçam tornar-se maioritárias. São 

exemplos dessa “terceira via”, a consagração internacional da protecção das 

Topografias de Semicondutores, o nosso “direito análogo ao direito de autor” sobre os 

programas de computador, o direito sui generis sobre bases de dados (que o nosso 

legislador designou de “direito especial do fabricante de Bases de Dados”), e ainda os 

direitos concedidos sobre nomes de domínio.  

Face à diversidade de soluções que estas apresentam, a discussão legal e doutrinal que 

têm levantado, deixaremos a abordagem destes regimes especiais para os capítulos 

seguintes onde estudaremos as interacções da PI sobre as criações intelectuais que 

constituam elementos das estruturas físicas e lógicas do computador.  

                                                           
605 Já dissemos da Parte II, do Título I, do Capítulo II ( pp. 143 a 146) que entendemos o legislador não está vinculado a esta divisão 
referida nos artigos 48.º e 1303.º do Código Civil. No mesmo sentido, ler PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade 
Tecnodigital, p. 173; e, do mesmo autor, PEREIRA, "Arte, Tecnologia e Propriedade Intelectual", (p. 482). 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 206 - 
 

Deixamos aqui apenas saliente que a proliferação de bens informáticos e a sua crescente 

diversidade fez com que se tenham extravasado os estanques limites da dicotomia entre 

Direito de Autor / Propriedade Industrial em que tradicionalmente se tem contido os 

direitos de PI, reconhecendo-se agora coisas incorpóreas cuja natureza e relevância 

jurídica não se enquadram nos esquemas tradicionais destes ramos de direito. 
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Capítulo VI - O princípio geral da livre interoperabilidade 

 

Já referimos na Parte I606 desta dissertação que, quer numa perspectiva técnica quer nas 

perspectivas sociológica, económica e cultural, a interoperabilidade apresenta-se como 

um elemento essencial dos sistemas informáticos, seja na interconexão entre elementos 

da estrutura física e lógica do computador - interoperabilidade vertical -, seja na 

interconexão entre computadores ou sistemas informáticos – interoperabilidade 

horizontal. E, por inerência, na influência que as TIC têm sobre a realidade sociológica, 

económica e cultural. 

Também numa perspectiva jurídica a interoperabilidade no âmbito das TIC607 vem 

sendo reconhecida como um espaço de liberdade fundamental.  

Conforme salienta Pamela Samuelson «Interoperability among ICT componentes and 

systems is widely viewed as socially desirable insofar as it promotes competition, 

innovation, and consumer choice»608. Turgut Ayhan Beydigan vai mais além 

sustentando que «In today’s technology-driven world, industry standardisation, device 

interoperability and product-compatibility have become critical to promoting 

innovation and competition. The concept of interoperability, lying at the centre of 

network industries, is broader than simply an Internet access debate, as it affects 

innovation in software That is to say, the interoperability requirements of the emerging 

                                                           
606 Supra em Parte I, Título I, Capítulo III, Secção 3, a pp. 32 a 39. 

607 A interoperabilidade entre tecnologias sempre foi uma questão abordada na política legislativa, com diferentes soluções 
conhecidas, como acontece com as telecomunicações ou a electricidade. Por um lado, protegendo as inovações tecnológicas 
(garantindo-lhes exclusivos de utilização por direitos de PI) e, por outro, promovendo a liberdade de acesso a essa tecnologia como 
elemento essencial para o funcionamento do mercado (usualmente pelo Direito da Concorrência). Sucede que, como refere Ashwin 
van Rooijen, «When control is exercised over interfaces, this balance may need to be recalibrated. This result of the larger indirect 
effects that control over interfaces can have on interoperability, network effects and systems competition, and, thereby, on 
innovation and competition. These effects of control over interfaces can generate considerably more market power than control 
over regular subject matter. (…) Most importantly, this balance should be struck with express consideration of the indirect effects of 
contrl over interfaces specifications on interoperability, innovation and competition. An approach that treats interface 
specifications on par with other subject matter may thus result in too much control and too little openness» [ROOIJEN, The software 
interface between copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in computer programs, pp. 43 e 44]. 

608SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 2018). 
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GIS constitute not only the backdrop of future innovations but also shape the next 

generation communication and entertaintment needs»609.  

Reiterando a citação que fizemos na Parte I610 de Hiram Meléndez-Juarbe, e em 

conclusão, a interoperabilidade no seio das TIC é associada a três valores fundamentais: 

«(1) autonomy, choice and flexibility; (2) cultural diversity; (3) competition and 

innovation»611. Significa isto, quanto ao primeiro aspecto, que a interoperabilidade 

permite a liberdade de escolha quanto ao hardware e software a utilizar, sem 

dependência técnica de escolhas anteriores. Quanto ao segundo, que esta liberdade de 

escolha promove a diversidade técnica e cultural, pois evita a limitação de opções no 

processo criativo. E, quanto ao terceiro, que essa liberdade de escolha e de opções 

criativa promove a concorrência e estimula a inovação. 

Um dos componentes das TIC que mais questões têm levantado quanto à realização 

deste fim – interoperabilidade – são os “interfaces” quer entre programas, quer entre 

programas e hardware. O considerando (10) da Directiva 2009/24/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, que citamos supra, refere expressamente que as «partes do 

programa que permitem tal interconexão e interacção entre os componentes de um 

sistema são geralmente conhecidas como "interfaces"», como um elemento essencial 

para garantir essa interoperabilidade.  

A questão que se coloca quanto aos “interfaces” é que, sendo eles o elemento da 

estrutura lógica do computador que habilita tecnicamente a interoperabilidade, a 

possibilidade de constituição de exclusivos jurídicos de apropriação desses interfaces, 

equivale à constituição de exclusivos de utilização sobre “parcelas” da 

interoperabilidade dos sistemas informáticos612. 

A mesma directiva vem a seguir, no considerando (11), para salvaguarda desta 

“interoperabilidade”, determinar que a protecção consagrada aos programas de 

                                                           
609BEYDOGAN, "Interoperability-Centric Problems: New Challenges and Legal Solutions", (p. 329). 

610 Supra em Parte I, Título I, Capítulo III, Secção 3, a p. 33. 

611MELÉNDEZ-JUARBE, "DRM Interoperability", p. 10 

612 Nesse sentido, Ashwin van Rooijen refere que «Crucially, control over interfaces (e.g. through intellectual property rights) can 
thus yield two types of effects: direct effects (control over inerfaces technology as such) and, more importantly, indirect effects 
(control over interoperability). Indeed, the value of interfaces primarily lies in their indirect function: by controlling interfaces, 
firms obtain 'de-facto' control over interoperability with their product. By controlling interfaces, firms can thus control access to 
their product's network of users (horizontally), or to their product´s functionality (vertically). (...) The interface specification is a 
'sine-qua-non' to achieving interoperability, and, depending on the value of such interoperability, the ex-post value of the interface 
specification, therefore, can be quite substancial» [ROOIJEN, The software interface between copyright and competition law: a legal 
analysis of interoperability in computer programs, pp. 21 e 22]. 
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computador pelo Direito de Autor «abrange unicamente a expressão de um programa 

de computador e que as ideias e princípios subjacentes a qualquer elemento de um 

programa, incluindo os subjacentes às suas interfaces, não são protegidos por direitos 

de autor ao abrigo da presente directiva.».  

Este fim vem ainda melhor explicitado no considerando (15) onde o legislador 

comunitário esclarece que os direitos de exclusivos conferidos ao titular do direito de 

autor sobre programas de computador deverão ceder perante este princípio, porquanto, 

«em certas circunstâncias uma tal modificação da forma do código de um programa de 

computador no sentido da sua reprodução e tradução é indispensável para obter as 

necessárias informações no sentido de conseguir a interoperabilidade de um programa 

independente com outros programas» (sublinhado nosso), na medida em que «um dos 

objectivos desta excepção é o de permitir a interacção de todos os elementos de um 

sistema informático, incluindo os de diferentes fabricantes, de forma a poderem 

funcionar conjuntamente.» 

É com base neste fim que a Directiva comunitária consagra um verdadeiro princípio de 

livre interoperabilidade que se “espelha” no regime imposto pelas Directivas n.º 

91/250/CEE e n.º 2009/24/CE. A interoperabilidade entre programas de computador, e 

entre este e o hardware, é consagrado neste regime jurídico como uma esfera de 

liberdade fundamental que se funda na sua essencialidade para garantir a completa 

usabilidade do programa613 em particular e dos sistemas informáticos em geral, e se 

espelha no disposto no art. 2.º n.º 2 do DL 252/94 quando este dispõe que «esta tutela 

não prejudica a liberdade (…) da sua interoperabilidade» (sublinhado nosso).  

É também como concretização deste princípio fundamental consagrado nos artigos 

iniciais do diploma que devemos enquadrar a liberdade de descompilação de programas 

protegidos quando tal se afigurar essencial a essa interoperabilidade (art. 7.º n.º 1 do DL 

252/94 e art. 6.º das Directivas)614. 

                                                           
613 Nesse sentido, referindo-se à consagração desta regra de liberdade de descompilação para garantia da interoperabilidade dos 
programas, Ignacio Vidal Portabales sustenta que «su fundamento se encuentra en la realidade indiscutible de que los programas no 
se ejecutam aisladamente, sino simultaneamente com otros, circunstancia que puede afectar a su correcto funcionamento» 
[IGNACIO VIDAL PORTABALES, "Algunas Considerationes sobre las Licencias de Uso de Programas de Ordenador de Distribuición 
Masiva ", Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor, ?, ?, ?, pp. 475-498(p. 493)]. 

614 Apesar da legislação norte-americana não consagrar expressamente esta possibilidade, o mesmo fim vem sendo reconhecido pela 
Jurisprudência norte americana através da “fair use doutrine” que, com base na “equitable rule of reason”, consagrada na §107 do 
“Copyright Act”, vem permitindo a descompilação de programas protegidos em situações similares às consagradas na directiva 
comunitária. Nesse sentido, cfr. LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, pp. 55 a 60; PEREIRA, Informática, Direito de 
Autor e Propriedade Tecnodigital, pp.650 e 651. A doutrina do “fair use” tem sido levantada nos EUA em diversos processos 
judiciais relacionados com copyright sobre programas de computador, onde esta teoria se apresenta como uma cláusula geral ainda 
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No âmbito deste direito de descompilação (ou reverse engineering), Ian J. Llyod salienta 

precisamente a importância dos Formatos de Ficheiro Electrónico (FFE) para os fins da 

interoperabilidade, afirmando que «the use of reverse engineering occurs at the level of 

applications packages. Programs such as word processors and spreadsheets store data 

in a particular format. In the case of basic text, a widely used standard exists – ASCII 

(American Standart Code for Information Interchange). The text of most word 

processed documents is a much more complex creature. Particular fonts, type size and 

line spacing will be used. Portions of the text may be printed in italic or may be 

emboldened or underlined. These matters are not standardized. A producer intent on 

developing a new word processing program may wish to discover the codes used by 

rival producers so that conversion facilities may be built into the new product. From a 

commercial perspective, existing users are more likely to change to a new program if 

they can still use documents created using their existing program»615.  

Alexandre Dias Pereira defende expressamente a extensão deste princípio da livre 

interoperabilidade aos FFE sustentando que «a interoperabilidade de dados é 

importante não apenas para promover o comécio electrónico, mas também para 

possibilitar a interactividade de e entre documentos»616 e concluindo que «a 

interoperabilidade é desejável no contexto computador-programa e programa-

programa, pode ser também desejável em certos estratos das redes digitais e de 

componentes de dados-programas e dados-dados nos ambientes emergentes  de rede 

digital, sendo que o grau de interoperabilidade em redes e dados determinará a 

dimensão do mercado no ciberespaço e o nível de concorrência do comércio 

electrónico»617. Como salienta ainda Laura DeNardis «The degree of openness in 

document-format standarts also has political implications. (…) If the standart is openly 
                                                                                                                                                                          
mais aberta da que resulta da citada norma que salvaguarda o direito à interoperabilidade no âmbito do direito comunitário. 
Conforme salienta Laura J. Robinson «fair use should be decided by a judge on a case-by.case basis while looking at all of the 
underlying facts. The factors to be considered include: the purpose and character of the use, including whether such use is of a 
commercial nature or is for nonprofit educational purpuses, the nature of the copyrighted work, the amount and substantiality of the 
portion used in relation to the copyrighted work as a whole, and the effect orf the use upon the potential market for or value of the 
copyrighted» [LAURA J. ROBINSON, "Anticircumvention Unde the Digital Millennium Cpyright Act", Journal of the Patent and 
Trademark Office Society, 85, 12, 2003, pp. 957-970(p. 963)]. Nesse sentido já a jurisprudência das décadas de oitenta e noventa 
nos EUA vinha no sentido de consagrar que «elements of programs needed to achieve interoperability with other programs were 
unprotectable by copyright law» [SAMUELSON, "The Originality Standard for Literary Works under U.S. Copyright Law", (p. 412)]. 
No mesmo sentido também a recente legislação Israelita veio introduzir à nova lei do “Copyright” um cláusula aberta de “fair 
dealing” similar à doutrina “fair use” norte americana, nesse sentido, refere Orit Fischman Afori que «Under the new law, of a work 
does not constitute copyright infringement, and the list of purposes for wich such fair use can be made remains open and serves only 
as a suggestive exemple. (…) The adopted scheme is actually very similar to the American one» [ORIT FISHMAN AFORI, "An Open 
Standard "Fair Use" Doctrine: a Welcome Israeli Iniciative", European Intellectual Property Review, 30, 3, 2008, pp. 85-86(p. 85) ]. 
A mesma teoria tem sido inocada nos Estados Unidos a propósito do reconhecimento e limites de patentes relacionadas com 
programas de computador, Cfr. SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1977). 

615LLOYD, Information Technology Law, p. 468. 

616PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 644 (em nota de ropadé) 

617Idem, (p. 645 (em nota de rodapé)). 
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published wuth minimal intelectual property restrictions, competing vendors can make 

software capable of creating or Reading documents encoded in this commmon format. If 

the document format is proprietary, citizens can exchange and read these documents 

only if they use a specific software product»618. 

Concluímos, por isso, como exploraremos melhor adiante na nossa dissertação, que 

também o acesso ao FFE em que os dados estão gravados vem sendo reconhecido como 

um elemento essencial de realização deste princípio de livre interoperabilidade619. E 

falamos não só da possibilidade de acesso a esses dados como um elemento necessário à 

lealdade da concorrência entre fabricante de produtos informáticos, mas também como 

expressão do direito de acesso dos utilizadores /cidadãos a esses dados. 

Expressão desse reconhecimento encontramos na Lei n.º 36/2011, de 21 de Junho, que 

vem estabelecer a regra de adopção de normas abertas para a informação em suporte 

digital na Administração Pública, como forma de promover «a liberdade tecnológica 

dos cidadãos e a interoperabilidade dos sistemas informáticos do Estado» (artigo 1.º). 

Esta Lei impõe no seu artigo 5.º a obrigação do Estado aprovar um Regulamento 

Nacional de Interoperabilidade Digital que impõe à Administração Pública, 

precisamente, a adopção de «formatos abertos», o que classifica como «imprescindível 

para assegurar a interoperabilidade técnica e semântica, em termos globais com o 

cidadão ou a empresas e para disponibilização de conteúdos e serviços, criando a 

necessária independência dos fornecedores ou soluções de software adoptadas», 

concluindo que este regulamento «alinhado com as directrizes europeias em termos de 

interoperabilidade, contribui para a universalidade de acesso e utilização da 

informação, para a preservação dos documento electrónicos e para uma redução de 

custos de licenciamento de software»620.  

Entre os «formatos abertos» adoptados o regulamento refere-se a «formatos de dados» 

e «formatos de documentos», que distinguem quanto ao seu conteúdo inteligível e não 

quanto à sua natureza técnica como fizemos, mas que, pese embora a divergência 

tecnológica, no geral, representam verdadeiros FFE na definição que aqui demos deles. 

                                                           
618DENARDIS, "The Global Politics of Interoperability", (p. 503) 

619 Neste sentido, além dos autores supra citado, também SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 
1949); e GASSER ;PALFREY, Breaking Down Digital Barriers - When and How ICT Interoperability Drives Innovation, (p. 2) .  

620 Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012, de 8 de Novembro de 2012. 
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É o caso dos formatos «PNG» ou «SVG» adoptados como formatos de dados, ou os 

formatos «ODF 1.1» e «PDF 1.7» adoptados como formatos de documentos. 

Esta legislação coloca a questão precisamente em duas perspectivas, por um, a 

interoperabilidade dos sistemas informáticos do Estado como um imperativo de 

eficiência da administração pública e, por outro, a liberdade tecnológica dos cidadãos 

como expressão do direito de acesso à informação. 

Nesta segunda perspectiva espelha-se a progressiva interconexão entre a concessão de 

exclusivos de utilização de coisas incorpóreas de natureza digital (máxime, pelo 

Direitos de Autor) e os direitos do utilizador de bens digitais.  

Alguns autores falam aqui do reconhecimento de um conteúdo mínimo de direitos de 

utilização que o consumidor tem sobre a obra digital protegida por Direito de Autor621, 

vendo a interoperabilidade, também, como expressão dos direitos fundamentais dos 

consumidores622, parte integrante daquelas faculdades de utilização indisponíveis por 

integrarem o núcleo essencial de protecção que não pode ser derrogado sequer por 

vontade das partes623. 

As directivas da União Europeia relativas à harmonização da tutela jurídica dos bens 

digitais, onde sobressaem a Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados; a 

Directiva n.º 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Maio de 

2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos 

conexos na sociedade da informação; e a Directiva n.º 2009/24/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa à protecção jurídica dos 

programas de computador (que veio revogar a Directiva 91/250/CEE), têm optado por 

                                                           
621 As relações e interconexão entre Direito de Autor e do Consumidor, em particular no seio da Sociedade da Informação, tem sido 
tema de discussão doutrinal que se mantém actual como o demonstram os artigos de 2001 e 2009 do Professor Oliveira Ascensão: 
ASCENSÃO, "Direitos do utilizador de Bens informáticos", ; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, "A Sociedade Digital e o Consumidor", 
Direito da Sociedade da Informação, VIII, 2009, pp. 123 a 153. 

622 Como salienta António Pinto Monteiro «a Constituição de 1976 colocou a protecção do consumidor entre as “incombências 
prioritárias do Estado”. E com as revisões constitucionais de 1982 e 1989 os direitos do consumidor alcançaram a dignidade de 
direitos fundamentais.» [ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, "Sobre o DIreito do Consumidor em Portugal e o Anteprojecto do Código do 
Consumidor", Estudos do Direito do Consumidor, Centro de Direito do Consumo, Coimbra, 2005, pp. 245 a 262(p. 250)]. 

623 O reconhecimento de direitos de utilização aos consumidores de natureza indisponível no âmbito do direito de autor sobre obras 
informáticas tem tido expressão na legislação da União Europeia, como o são exemplo, desde logo, o artigo 5.º da Directiva n.º 
2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa à protecção jurídica dos programas de 
computador, transposto como norma imperativa para os artigos  6.º n.º 2 do DL n.º 252/94, de 20 de Outubro ; e, também, os artigos 
6.º e 8.º da Directiva 96/9/CE, de 11 de Março, relativa à protecção jurídica de bases de dados, que encontram expressão no 
ordenamento português nos artigos 9.º n.º 2 e 14.º n.º 3 do DL 122/2000, de 4 de Julho. 
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regular os direitos do “utilizador legítimo” sem, no entanto, dar uma definição clara 

deste conceito.  

Os diplomas que transpuseram estas directivas para o direito interno português também 

não clarificam o conceito. Já no direito comparado conhecemos apenas a opção do 

legislador Belga que, na sua transposição da Directiva n.º 96/9/CE, acrescentou uma 

definição de “utilização legítima” como sendo aquela que «resulta ou da autorização do 

titular do direito ou da delimitação legal das faculdades concedidas ao titular do 

direito» (tradução nossa a partir da citação constante de artigo de Vinciane 

Vanavermeire624).  

J. P. Remédio Marques suscita com pertinência e profundidade o conceito de “utilizador 

legítimo” para efeitos de regime do direito sui generis sobre BD, concluindo que «o 

“utilizador legítimo” parece ser toda a pessoa ou entidade que disponha licitamente, 

na respectiva esfera jurídica, de poderes jurídicos de utilização da base fundados num 

contrato celebrado com o titular do direito “sui generis” (“maxime”, o titular de 

direitos de utilização mediante contrato de licença) ou num contrato celebrado com 

outrem que haja adquirido licitamente – de forma directa por parte do titular, ou 

derivadamente, através dos canais de distribuição controlados pelo titular (no caso de 

se curar de bases de dados on line: art. 12º/2, aliena b), e n.º 3 do Decreto-Lei n.º 

122/2000) ou permitidos por lei (rectius, nos casos em que ocorre o esgotamento do 

direito) – direito de utilização da base (ou de uma cópia) que haja sido colocada à 

disposição do público»625.  

A propósito do mesmo conceito no seio da legislação respeitante à protecção dos 

programas de computador, José Alberto Vieira considera que o “utilizador legítimo” é 

aquele que «tem um direito a utilizar o programa de computador, seja qual for o facto 

jurídico do qual esse direito nasce», sendo “utilizador legítimo” «aquele que concluiu 

um contrato de licença com o titular do direito de autor, qualquer que seja o tipo 

contratual a que se reconduza esta licença; mas é igualmente utilizador legítimo aquele 

que adquiriu validamente uma cópia do programa de computador, seja através da 

compra de um suporta autónomo, seja através de “downloud”, e quer a mesma seja 

adquirida isoladamente, quer seja adquirida conjuntamente com o “hardware”»626. 

                                                           
624 VANAVERMEIRE, "The Concept of the Lawful User in the Database Directive", (p. 78). 

625 MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II, pp. 920 a 927. 

626 VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 650 a 651. 
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Este autor faz ainda uma distinção entre o “utilizador legítimo” e aqueles que não o 

sendo, podem «licitamente realizar uma utilização do programa de computador»627. 

Assim, exemplificando, diz que «o trabalhador de uma empresa que adquiriu um 

direito de uso de uma cópia do programa de computador não é um utilizador legítimo 

do programa no sentido da lei, porque não adquiriu um direito de utilização, mas está 

autorizado a usar o programa, se a empresa, que é a titular do direito de utilização, 

nisso consentir. O mesmo se diga de familiares e amigos do utilizador legítimo que 

usem o programa de computador no computador do utilizador legítimo com a 

autorização deste»628.  

No mesmo sentido já se havia pronunciado Rui Saavedra na sua tese de Mestrado sobre 

“A protecção Jurídica de Software e a Internet” onde, citando Czarnita/Hart, refere que 

«quando se diz que o utilizador deve ser legítimo adquirente de uma cópia, “isso 

significa, na verdade, um comprador, licenciado, locatário ou uma pessoa autorizada 

para usar o programa por parte de um daqueles (…) O termo adquirente (…) pretende 

abranger qualquer pessoa que estiver legitimamente na posse de uma cópia de um 

programa com um direito de usar esse programa”»629-630. 

Do que supra dissemos resulta que o conceito de “utilizador legítimo” que o legislador 

da União Europeia tem adoptado nos regimes de Direitos de Autor sobre obras digitais 

apresenta-se como bastante mais amplo que o tradicional conceito de “consumidor”.  

Embora «a noção de consumidor não seja unívoca»631, a doutrina tende a reconhecer-

lhe 4 (quatro) características comuns632. Primeiro, apenas as pessoas singulares633 

assumem a categoria de consumidores; segundo, que são consumidores os que adquirem 

algum tipo de bens ou serviços de outrem; terceiro, que esses bens ou serviços devem 

                                                           
627 Idem, (p. 650 a 651). 

628 Idem, (p. 650 a 651). 

629 RUI SAAVEDRA, A Protecção Jurídica do Software e a Internet, SPA - Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1998, p. 196 em nota 

630 No mesmo sentido, cfr. LÓPEZ, El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos, pp. 94 e 95, e nota de rodapé n.º 
281 e 282; e VANAVERMEIRE, "The Concept of the Lawful User in the Database Directive", (pp. 63 a 81). 

631 ELSA DIAS OLIVEIRA, A Protecção dos Consumidores nos Contratos Celebrados através da Internet, Almedina, Coimbra, 2003, 
p.57 

632 Nesse sentido refere Elsa Dias Oliveira fala nos elementos subjectivo, objectivo, teleológico e relacional que explicita nos 
seguintes termos: «O elemento s subjectivo está presente na medida em que se exige que o consumidor seja uma pessoa em sentido 
jurídico, ou seja, um sujeito de direito. O elemento objectivo reporta-se aos bense/ou aos serviços que os consumidors adquirem e o 
elemento teleológico está relacionadao com a finalidade dos bens ou serviços adquiridos pelos consumidores., os quais deverão 
destinar-se ao uso pessoal ou privado dos consumidores. O elemento relacional refere-se ao co-contraente do consumidor que lhe 
fornece bens ou lhe presta serviços e estrará então subentendido que aquele deverá ser uma empresa ou uma entidade profissional» 
[idem, (pp. 49 e 50).]. No mesmo sentido, cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Os Direitos dos Consumidores, Almedina, Coimbra, 
1982, pp. 206 e ss.  

633 Nesse sentido, cfr. JOÃO CALVÃO DA SILVA, Venda de Bens de Consumo - Comentário, Almedina, Coimbra, 2003, p. 44. 
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ser destinados a uso pessoal e não profissional; e por fim, que a entidade de quem os 

consumidores adquirem esses bens ou serviços há-de ser alguém que exerce essa 

actividade a título profissional. Nesse sentido, podemos dizer que existe na relação de 

consumo típica uma relação profissional – particular em que o direito visa proteger a 

parte potencialmente mais fraca (a não profissional)634. 

Notoriamente as normas que impõem, peremptoriamente, um conteúdo mínimo aos 

direitos do utilizador de bens digitais resultam do reconhecimento que o utilizador de 

bens digitais encontra-se, por norma, numa situação de parte mais fraca na sua relação 

com o fornecedor de bens digitais. Neste sentido, parece aproximar o regime do 

“utilizador legítimo” de bens digitais ao conceito de consumidor. 

No entanto, nenhum dos diplomas comunitários supra referidos delimita o conceito de 

utilizador legítimo, quer quanto à sua natureza pessoal (pessoa singular ou colectiva) 

quer quanto ao fim a que os mesmos destinam os bens digitais adquiridos (profissional 

ou particular). O utilizador legítimo de bens digitais (programa de computador ou base 

de dados) é qualquer sujeito legitimado a utilizar o bem digital, seja ele pessoa singular 

ou colectiva, seja o fim dessa utilização profissional ou particular. 

No âmbito do reconhecimento de direitos de propriedade intelectual sobre bens digitais 

(máxime por Direito de Autor), a União Europeia tem entendido que o regime do direito 

do consumidor não é suficiente para garantir um acesso universal. Existe um núcleo 

essencial de direitos, em particular de direitos de utilização, em que qualquer utilizador 

legítimo está numa situação de fragilidade perante os fabricantes de bens digitais e, 

nesse sentido, carente de protecção legal. 

A garantia da interoperabilidade das TIC o reconhecimento de direitos de utilização 

mínimos não se basta com a tutela dos consumidores (na sua acepção tradicional) 

devendo estender-se a todo e qualquer utilizador legítimo. Estes direitos de utilização 

são assim reconhecidos como verdadeiros direitos fundamentais universais.  

Para o princípio da livre interoperabilidade o conceito de utilizador de bens digitais 

relevante é este “utilizador legítimo” que se afigura uma figura mais abrangente que o 

tradicional “consumidor”. 

                                                           
634 Refere Ela Dias Oliveira que «o consumidor é, aliás, enquanto tal, e em termos genéricos, considerado como a parte contratual 
mais fraca» [OLIVEIRA, A Protecção dos Consumidores nos Contratos Celebrados através da Internet, p. 24]. 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 216 - 
 

  



Pedro Dias Venâncio 

- 217 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO II – Dos direitos de Propriedade Intelectual sobre a Estrutura Física do 

Computador. 
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Capítulo I - Introdução ao tema 

 

Dissemos na Parte I635 desta dissertação que a estrutura física do computador é 

composta por um conjunto de dispositivos físicos que se divide em três subsistemas: (1) 

a “Unidade Central de Processamento”, comummente conhecida como CPU; (2) os 

dispositivos de memória; e (3) os dispositivos de entrada e saída (também designados 

por I/O, significando “input/output”). 

Estamos por isso, antes de mais, perante coisas apreensíveis pelos sentidos. Nesta 

perspectiva cada um destes dispositivos é uma coisa corpórea móvel (art. 205.º do 

Código Civil). 

Mais importante para o nosso estudo, é que estes dispositivos físicos são a 

materialização (suporte) de uma determinada criação intelectual e, nessa medida, são 

igualmente coisas incorpóreas. Como tal, coisas passíveis de tutela jurídica por direitos 

subjectivos de PI, contando que contenham as características dos seus objectos e os 

requisitos de protecção exigidos pelos respectivos regimes legais. 

No caso dos elementos da estrutura física, verificamos que cada um deles desempenha 

dentro do complexo sistema que compõe o computador moderno uma determinada 

função ou tarefa, com vista à resolução de um problema que se nos afigura de natureza 

eminentemente técnica. 

Vimos que o funcionamento do computador moderno pressupõe a possibilidade de 

todos os dados, sejam eles de que natureza forem, serem tratados num formato ou 

linguagem passível de expressão electrónica, que será uma linguagem ou código em 

sistema de numeração binário. 

                                                           
635 Supra em Parte I, Título II, Capítulo III, a pp. 58 e ss. 
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Desde logo, suscita-se o problema técnico de conversão de todos os dados 

(independentemente da sua natureza, texto, som, imagem, etc…) num formato digital no 

processo de entrada no sistema informático e a sua reconversão num formato analógico 

cognoscível/apreensível pelo utilizador humano no processo de saída. Nas suas 

“extremidades” a estrutura física do computador terá que ter dispositivos de entrada e 

saída (3) capazes de executar esta tarefa de conversão/reconversão analógico/digital. 

Num segundo momento, dentro do sistema informático, também o processamento de 

dados será feito exclusivamente através de sistema de numeração binário. Pelo que o 

sistema informático terá que ter os dispositivos de memória (2) com a capacidade 

técnica de registar o maior número possível de dados num formato que utilize este 

sistema de numeração binária e que permita a máxima velocidade de acesso aos 

mesmos. 

Finalmente, a “Unidade Central de Processamento” (1) terá de ser um dispositivo capaz 

de processar (ou seja, realizar operações de leitura, escrita, comunicação, ou execução 

de uma qualquer instrução ou dado dentro do computador) utilizando unicamente dados 

e instruções representados num formato susceptível de ser gravado neste sistema de 

numeração binário. 

Parece-nos pacífico que as criações intelectuais exteriorizadas nestes dispositivos físicos 

do computador não se enquadram nos conceitos de “Obra”, enquanto objecto do Direito 

de Autor ou dos diversos objectos próprios dos Direitos Conexos a este. Não nos 

alongaremos na fundamentação desta constatação que nos parece que não careceria 

sequer de alegação, até porque, como referimos quanto às obras de cariz científico, o 

Direito de Autor apenas tutela a sua expressão literária e não a sua natureza inventiva ou 

inovadora enquanto tal. 

Na medida em que as criações intelectuais destes dispositivos sejam resultantes de uma 

actividade inventiva, sejam novas face ao estado da técnica e susceptíveis de aplicação 

industrial são passíveis de tutela pela Propriedade Industrial636, em particular pelos 

direitos privativos destinados à protecção das inovações, cumpridos que sejam os 

respectivos requisitos de protecção, formais e substanciais. 

                                                           
636 Nesse sentido, cfr. MIGUEL ÁNGEL DAVARA RODRÍGUEZ, Manuel de Derecho Informático, 10.ª ed., Aranzadi Editorial, 2008, ; 
entre outros… 
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Sucede que, como vimos supra, no leque de direitos privativos sobre inovações 

encontramos três categorias essenciais: Patentes ou Modelos de Utilidades; as 

Topografias de Semicondutores; e ainda os Desenhos e Modelos. 

É certo que é possível considerar o registo de Desenhos e Modelos sobre o aspecto 

exterior inovador de um qualquer dispositivo físico mas, para aquilo que nos interessa, 

enquanto criações intelectuais que representam um produto tecnológico capaz de 

solucionar um determinado problema técnico relacionado com a digitalização ou 

processamento de dados digitalizados, a questão da sua eventual tutela jurídica coloca-

se antes no âmbito ou das invenções ou das topografias de produtos semicondutores. 

O que distingue as invenções das topografias de produtos semicondutores não é a 

natureza da função desempenhada pelo dispositivo dentro do sistema informático 

(entrada, armazenamento, processamento ou saída de dados), mas a tecnologia utilizada: 

o registo de Topografias de Produtos Semicondutores está reservado para as invenções 

que recorram a esta específica tecnologia. Sobre as invenções que recorram a outras 

tecnologias podem registar-se Patentes ou Modelos de Utilidade.  

Acresce que, embora a “Unidade Central de Processamento” seja aquela onde 

predomina a tecnologia das “topografias de semicondutores”, em boa verdade 

encontraremos elementos desta tecnologia noutros dispositivos (de memória e de 

entrada e saída).  

Em conclusão, o estudo da tutela jurídica dos dispositivos que constituem a estrutura 

física do computador, enquanto criações intelectuais, não se divide em função da sua 

posição ou função dentro do sistema informático, mas em função da tecnologia 

utilizada, independentemente de se tratar de uma unidade de entrada, unidade de saída, 

unidade de memória ou CPU.  
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Capítulo II - Os dispositivos físicos que constituam invenções que recorram a 

outras tecnologias que não a dos produtos semicondutores. 

 

Os dispositivos que compõem as unidades de memória, entrada e saída, visam 

diferentes funções e utilizam diferentes tecnologias, mas sempre pressupondo alguma 

forma de tratamento de dados em formato digital. Nuns a capacidade de armazenar 

dados em formato digital, noutros a capacidade de conversão de dados analógicos em 

dados digitais e vice-versa. 

Esta possibilidade de tratamento de dados em formato digital tem evoluído à medida 

que novas tecnologias têm sido desenvolvidas para o desemprenho mais preciso e com 

maior rapidez dessas funcionalidades.  

Significa isto que estes dispositivos são o resultado de uma contínua evolução 

tecnológica, suportada em sucessivos avanços na tecnologia conhecida, promovida pelo 

desenvolvimento de inovações tendentes à melhor realização das funções por estas 

desempenhadas no sistema informático.  

Estamos no âmbito da actividade intelectual por excelência que caracteriza as 

“inovações” enquanto aquelas obras do intelecto, resultantes de uma determinada 

actividade inventiva, com possibilidade de aplicação industrial e que representam um 

avanço tecnológico face ao estado da técnica. 

É assim no âmbito das Patentes e dos Modelos de Utilidade que encontraremos a 

protecção jurídica adequada às inovações tecnológicas relativas às unidades de 

memória, entrada e saída da estrutura física dos computadores, que recorram a 

tecnologias que não de produtos semicondutores. 

Facilmente encontramos exemplos de registos de títulos de propriedade industrial sobre 

dispositivos que servem de unidades de memória, entrada e saída, na estrutura física do 

computador, pelo que nos escusamos sequer à sua demonstração. 
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Parece-nos pacífico o enquadramento da protecção destas criações intelectuais como 

invenções protegidas por direitos privativos de propriedade industrial destinados à 

protecção de inovações, mais concretamente por Patente ou Modelo de Utilidade, 

contando que cumpram os respectivos requisitos de patenteabilidade, que exploramos 

suficientemente no título anterior e cuja aplicabilidade neste âmbito afigura-se-nos 

linear. 

 

Secção 1 - A tutela de elementos lógicos (firmware, microcódigo, linguagens de 

programação, código máquina) que integrem de forma indissociável dispositivos 

físicos que constituam invenções que recorram a outras tecnologias que não a dos 

produtos semicondutores. 

 

Pensamos nesta secção numa invenção composta por um dispositivo físico que recorra a 

tecnologias distintas dos produtos semicondutores e que incluam no seu funcionamento 

de forma indissociável um firmware ou microcódigo.   

Já vimos supra que, na medida em que esta invenção cumpra os requisitos de novidade, 

actividade inventiva e susceptibilidade de aplicação industrial, será protegida por 

Patente ou Modelo de Utilidade. 

No entanto, face ao modo de funcionamento dos dispositivos físicos do computador e 

sua necessária interdependência com a estrutura lógica do computador, convém ainda 

determinar qual o objecto de protecção das patentes sobre elementos da estrutura física 

do computador.  

É que, como vimos na Parte I637 desta dissertação, o computador moderno há-de ser um 

sistema composto por um conjunto de dispositivos físicos electrónicos destinados à 

recolha, manipulação, armazenamento e apresentação de dados, por meio do 

processamento de operações de cálculo e lógica e de acordo com instruções dadas por 

um conjunto de programas que determinam quer o funcionamento físico dos 

dispositivos quer a forma de processamento dos dados. Donde resulta necessariamente 

a conjugação de duas realidades: uma material ou corpórea, o equipamento tecnológico 

                                                           
637 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, a p. 57. 



Pedro Dias Venâncio 

- 225 - 
 

ou “hardware”, e outra imaterial ou incorpórea, as aplicações informáticas ou 

“software”, que hão-de então coexistir no computador moderno, até porque, as segundas 

serão as instruções que fazem as primeiras executar determinada tarefa, ou seja, sem as 

instruções o equipamento não funciona. 

A questão que colocamos é a de saber se, sendo estes elementos físicos e lógicos 

absolutamente interdependentes (pelo menos quanto à execução das funções básicas), 

em que medida é que os elementos que compõem a criação intelectual da qual eles 

derivam é ou não divisível. Ou seja, em que medida é que a coisa incorpórea que 

constitui o produto da criação intelectual não é ela própria uma coisa mista (ou 

composta) que se materializa em elementos físicos e lógicos indissociáveis entre si e, 

logo, carecendo de protecção como um todo.  

Procuramos saber se o objecto de uma patente sobre uma criação intelectual desta 

natureza integra apenas a concepção ideal do dispositivo físico, ou se engloba também 

os programas de computador (firmware) que nele sejam integrados como parte essencial 

e necessária ao seu funcionamento. Naturalmente, a questão coloca-se igualmente no 

âmbito da protecção dos programas de computador e da sua patenteabilidade, mas 

entendemos necessária e mais coerente o seu estudo nesta secção face à posição 

assumida pela legislação vigente (como veremos melhor adiante).  

A questão assume ainda especial interesse para a nossa dissertação no caso das unidades 

de memória, face à íntima relação destas com o conceito que demos de Formatos de 

Ficheiro Electrónico (FFE). 

A legislação vigente a nível europeu exclui a protecção dos programas de computador 

da protecção por via dos direitos privativos de propriedade industrial “como tais”638, ou 

seja, enquanto criações intelectuais autónomas não associadas a um invento industrial 

mais alargado. Esta é a opção que resultou da Convenção de Munique sobre a Patente 

Europeia de 1973639, e que foi posteriormente adoptada igualmente pelos Estados 

Unidos da América que a partir de 1980 passam a proteger os programas de computador 

por “Copyright”, e que até final da década de noventa se haveria de generalizar nos 

                                                           
638 Utilizamos aqui a terminologia do artigo 52.º, n.º 1, d) do CPI: «Exceptuam-se do disposto no número anterior: (…) assim como 
os programas de computador, como tais, sem qualquer contributo». 

639 Art. 52.º, 2/c 3, da Convenção relativa à concessão de patentes europeias, de 5 de Outubro de 1973.  
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países industrializados640. Deixaremos esta questão para melhor análise quando 

abordarmos a interacção da PI com a estrutura lógica do computador, e em particular 

com os programas de computador, na Título III desta Parte II da nossa dissertação. 

A questão coloca-se aqui apenas na situação que descrevemos supra de o programa de 

computador estar integrado de forma indissociável num invento materializável num 

suporte físico e, portanto, ser passível de ser considerado não por si só, mas enquanto 

parte integrante dum invento composto. 

Neste caso tem sido pacífico o entendimento de que «a patenteabilidade de uma 

invenção não será excluída pelo facto de o objecto da patente incluir um programa 

informático»641. É o que resulta de uma interpretação literal do artigo 52.º, n.º 1, al. d) 

do CPI. Apenas se excluem os programas de computador do objecto da patente quando 

considerados isoladamente e não como parte integrante de um invento do qual sejam 

elemento necessário ao seu normal funcionamento642.  

O que resulta também de uma coerente interpretação do funcionamento das TIC, na sua 

relação entre estruturas físicas e lógicas. Seria em alguns casos “contra natura” 

considerar determinado dispositivo físico e respectivo firmware como objectos de 

protecção distintos, quando ambos apenas cumprem a sua função técnica na relação um 

com o outro. O objecto de protecção do direito privativo sobre um dispositivo físico 

abarcará o respectivo firmware sempre que o efeito técnico que constitui a inovação 

patenteável resulte de uma relação indissociável643 entre estes. 

Neste sentido, salientamos o entendimento do Instituto Europeu de Patentes (IEP) 

iniciado com a decisão T 208/84, de 15/07/1986 (Caso Vicon)644 no âmbito de um 

recurso contra um acto de recusa de registo de uma calculadora programada com um 

inovador método matemático para tratamento de imagens de vídeo. A Câmara Técnica 

                                                           
640 Nesse sentido, cfr.: ALEXANDRE DIAS PEREIRA, "Patentes de Software", Direito Industrial, I, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 385 
a 429(pp. 386 a 394); …   

641Idem, (p. 407). 

642 Também a nível internacional se tem sedimentado «a growing consensos that although computer programs should be treated as 
excluded matter, this is not necessarily the case where an invention, viewed as a whole, happens to include a computer 
program»[Sherman, SCP/15/3 - Annex II - Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter (p. 2)]. No mesmo sentido, 
cfr. DAVARA & DAVARA - ASESORES JURÍDICOS, (Ed.), Comércio Electrónico; Aranzadi & Thomson, 2001, p. 162; GIUSELLA 

FINOCCHIARO, Diritto di Internet, 2.ª ed., Zanichelli, Bologna, 2008, p. 196; … 

643 Também Ricardo Antequera Parilli refere que a questão é pacífica quando «el programa de ordenador quedaba incorporado de 
manera inseparable a una maquina o equipo, formando parte del mismo, de modo que la patentabilidad estaba referida a dicha 
máquina o instrumento» (sublinhado e negrito nosso) [PARILLI, (Ed.), Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines, p. 447]. E 
no mesmo sentido, cfr. PAULA LÓPEZ ZAMORA, "Nuevas Tendencias de la Propriedad Intelectual", Carrillo, (Ed.), Derecho de las  
Nuevas Tecnologías, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2007, pp.??-457(pp. 454 e 455); entre outros… 

644 OJ EPO, 1987, p. 14 e ss 
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de Recurso (CTR) do IEP defendeu que uma coisa seria a protecção do método 

matemático “como tal”, outra é a protecção do resultado da aplicação desse método 

matemático a um determinado aparelho físico do qual resulta um resultado técnico que 

resolve determinado problema técnico. Entendeu assim a CTR que, neste caso, o 

programa de computador (método matemático) será indirectamente protegido como 

parte integrante de uma invenção composta por determinado aparelho físico 

(calculadora). 

Como refere Couto Gonçalves a propósito da mesma decisão «a ratio decidendi foi a de 

considerar a protecção indirecta do programa de computador relacionado com uma 

invenção (so-called computer-implemented inventions), porque o que se protege não é o 

programa como tal, mas uma invenção que integra um programa»645. 

Na legislação da nossa vizinha Espanha este entendimento resulta expressamente 

consagrado no n.º 3 do artigo 96.º da Ley de Propriedad Intelectual que consagra que 

«Cuando los programas de ordenador tomen parte de una patente o un modelo de 

utilidade gozarán, sin prejuício de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que 

pudiera coprresponder por aplicación del regímen jurídico de la Propriedad 

Industrial»646. 

Em conclusão, é hoje pacífico que o programa de computador (firmware ou código) 

pode ficar integrado no âmbito de protecção de patente sobre um dispositivo físico do 

computador se for considerado com uma parte integrante do mesmo, e dele 

indissociável, e se lhe for reconhecido como contribuindo para o efeito técnico que 

constituí o elemento novo, resultante de actividade inventiva e com aplicabilidade 

industrial, como tal reinvindicado e descrito no pedido de registo. Nos termos dos 

requisitos gerais de patenteabilidade e procedimento de registo que exploramos no título 

anterior. 

 

 

 

                                                           
645GONÇALVES, "A patente de invenção e a noção de técnica", (p. 297) 

646 Nesse sentido, cfr. MIGUEL ÁNGEL DAVARA RODRÍGUEZ, Manuel de Derecho Informático, 3.ª ed., Aranzadi Editorial, 2001, p. 
131; entre outros… 
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Secção 2 - A tutela de FFE no âmbito dos dispositivos físicos que constituam 

invenções que recorram a outras tecnologias que não a dos produtos 

semicondutores. 

 

Da mesma forma como determinado programa de computador (microcódigo ou 

firmware) pode ser indispensável ao funcionamento de determinado dispositivo físico, 

podemos também conceber que determinados dispositivos pressupõem uma 

determinada forma digital de representação de dados “nativa” para o seu 

funcionamento. 

Pensemos, por exemplo, num qualquer dispositivo de entrada que pressuponha um 

processo de digitalização de dados analógicos (uma câmara, um microfone, um scanner, 

etc.). É certo que será sempre inerente ao próprio funcionamento interno deste 

dispositivo uma determinada codificação dos dados analógicos captados, atendendo a 

que o seu funcionamento interno e comunicação com a CPU terá que ser feito por via de 

um sistema de numeração binário.  

Significará isto que o formato no qual são digitalizados e processados os dados por 

determinado dispositivo físico, no seu processo interno de funcionamento, são 

igualmente incluídos na protecção conferida pela eventual patente que sobre o mesmo 

recaía? E que, nessa medida, tal constituirá um FFE patenteável? 

Antes de mais, recuemos ao que referimos no Parte I desta dissertação quando 

aprofundamos o conceito de Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) para os fins do 

nosso estudo. 

Dissemos que apenas considerávamos “ficheiro electrónico”647 aquela representação 

abstracta de um determinado conjunto finito de Bytes gerida pelo sistema de ficheiros 

que para o utilizador representa um determinado dado intelectualmente apreensível 

(programa, texto, foto, etc.). Acrescentando ainda que a expressão “ficheiro electrónico” 

é reservada para os dados gravados em memória secundária enquanto “arquivo” 

persistente do sistema informático. Nessa medida, definimos o formato de ficheiro 

                                                           
647 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 5, a pp. 100 e ss. 
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electrónico (FFE) como um particular modo de guardar dados num suporte digital em 

memória secundária648. 

Assim, sendo certo que ao funcionamento interno de todo o dispositivo de digitalização 

de dados analógicos é inerente uma qualquer codificação desses dados, esse ”formato” 

não se inclui no conceito dos FFE que demos. 

Embora o FFE adoptado possa estar condicionado pelos atributos do dado 

efectivamente recolhidos pelo dispositivo físico de digitalização, na gravação dos dados 

em memória secundária o FFE será sempre algo de independente ao processo de 

digitalização. E se é certo que um determinado dispositivo pode estar pré-programado 

para gravar em memória secundária os dados digitalizados em determinado formato, tal 

decorre sempre de uma opção do programa de computador que efectua essa gravação e 

não de um condicionalismo técnico inerente ao processo de digitalização, podendo 

sempre os dados ser convertidos em FFE diferente que comporte o registo dos mesmos 

atributos daquele tipo de dados. 

Ainda que os dispositivos de entrada não recolham os atributos necessários ao 

preenchimento de determinado FFE tal não afecta ou condiciona o próprio FFE mas 

apenas a qualidade com que os dados ficarão registados em memória secundária. 

Parece-nos, por isso, legítimo concluir que o FFE não se insere na protecção conferida 

pela patente ao dispositivo físico de digitalização, ainda que este dispositivo esteja 

configurado para recolher os atributos necessários a gravar os dados em memória 

secundária sempre e só naquele FFE.  

                                                           
648 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 6, a p. 104. 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 230 - 
 

  



Pedro Dias Venâncio 

- 231 - 
 

 

 

 

Capítulo III - Dispositivos físicos que recorram exclusivamente a tecnologias de 

Produtos Semicondutores 

 

Quer a Directiva n.º 87/54/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, quer o actual 

CPI delimitam, positiva e negativamente, o objecto de protecção jurídica das 

topografias de produtos semicondutores. 

Conforme resulta das definições que deixamos supra649, numa perspectiva positiva, o 

que se protege é «o conjunto de imagens relacionadas, quer fixas, quer codificadas 

(…)» enquanto criação intelectual e não a sua corporização num qualquer dispositivo 

físico. O que desde logo transparece da diferença que se denota da caracterização 

técnica que demos de semicondutor e da delimitação que a lei nos dá de topografia de 

semicondutor.  

Pelo que, embora estejamos aqui a falar da estrutura física do computador, continuamos 

no âmbito da propriedade intelectual sobre coisas incorpóreas, e não nos eventuais 

direitos reais que possam recair sobre a coisa corpórea em que essa criação intelectual 

se materializa (que se regerão pelo Direito das Coisas do Código Civil na medida em 

que estes não devam decair perante os direitos do titular do exclusivo concedido sobre a 

criação intelectual650). 

Será nesta categoria de direitos privativos de propriedade industrial que vai recair a 

protecção da generalidade das inovações tecnológicas ao nível das Unidades Centrais de 

Processamento (que designamos supra pela sigla ango-saxónica “CPU”) da estrutura 

física dos modernos computadores que vêm recorrendo cada vez mais às tecnologias 

dos semicondutores.  

                                                           
649 Supra em Parte II, Título I, Capítulo IV, Secção 1, Subsecção 2.2, pp. 194 e ss. 

650 Não nos estenderemos sobre as relações que se estabelecem entre os direitos de propriedade intelectual que recaem sobre a coisa 
incorpórea e os direitos reais que incidem sobre a coisa corpórea em que esta se materializa por ser questão cuja extensão aconselha 
a um tratamento aprofundado que não se compadece com o interesse que a mesma revela para o tema que procuramos desenvolver. 
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Para determinar até onde se estende o objecto protegido deste direito privativo de 

propriedade industrial assumem particular interesse os limites negativos traçados pela 

legislação comunitária e portuguesa: não se consideram abrangidos pela protecção 

conferida às topografias de semicondutores «qualquer conceito, processo, sistema, 

técnica ou informação codificada incorporadas nessa topografia» (artigo 8.º da 

Directiva n.º 87/54/CEE e artigo 153.º n.º 3 do CPI). 

 

Secção 1 - A tutela de elementos lógicos (firmware, microcódigo, linguagens de 

programação, código máquina) que integrem de forma indissociável dispositivos 

físicos que recorram exclusivamente a tecnologias de Produtos Semicondutores. 

 

Vemos então que este título de propriedade industrial sobre inovações protege apenas a 

“imagem” de um determinado produto semicondutor, mas não o ou os «conceito, 

processo, sistema, técnica ou informação» que possam estar representados por essas 

imagens, como tais. Nesse sentido, iremos verificar que os elementos da estrutura lógica 

passíveis de serem representados nessa imagem ficam fora do âmbito do objecto deste 

direito privativo de propriedade industrial. 

As topografias de produtos semicondutores podem ser utilizadas para representar em 

“hardware” instruções lógicas e, nesse sentido, constituírem uma forma de expressão de 

um algoritmo computacional, ou seja, intruções executadas por computador. Caem neste 

âmbito grande parte dos ditos “firmware” e “microcódigos”, que sendo programas de 

computador directamente relacionados com o funcionamento do “hardware”, 

encontram-se muitas vezes fixos em “chips” não regraváveis, acoplados ao respectivo 

hardware. 

A questão é saber se estas instruções ou programas de computador representados 

naquela topografia de produtos semicondutores ficam abrangidos pela protecção 

conferida pelo respectivo título de propriedade industrial. 

Se a topografia de produto semicondutor é regravável e, nesse sentido, reprogramável a 

questão nem sequer se pode colocar pois, em boa verdade, o eventual programa nela 
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inserido não é da mesma indissociável e portanto não se pode considerar, 

verdadeiramente parte integrante daquela. 

A questão coloca-se essencialmente quanto às Topografias de Produtos Semicondutores 

que constituem representações não alteráveis ou regraváveis e, nesse sentido, 

indissociáveis de uma determinada instrução, algoritmo ou programa de computador. 

Giusella Fonicchiaro refere-se especificamente a esta questão considerando a protecção 

conferida pelas Topografias de Produtos Semicondutores como uma específica forma de 

protecção de “firmware”651. No entanto, no entendimento desta autora, a propriedade 

industrial limita-se à «la forma delle topografie e non il loro contenuto», ou seja, «il 

programma memorizzato nel chip è tutelato solo nel caso in cuinil programa sai 

expresso atravesso la topografia del semicondutore»652. Significaria isto que o registo 

da Topografia de um Produto Semicondutor estabeleceria uma tutela exclusiva sobre 

uma específica representação de um programa através de uma tecnologia de hardware, 

ou seja, uma expressão do programa por um dispositivo físico, mas não sobre o 

programa em si enquanto idealização de um conjunto de tarefas, funções e instruções.  

Concordamos com a autora no sentido de afirmar que a específica expressão do 

programa de computador representada por aquela topografia fica protegida, mas já não a 

representação do “mesmo” programa através de uma qualquer linguagem de 

programação (software), sobre a qual irá recair a eventual protecção do direito análogo 

ao Direito de Autor. 

Não podemos deixar de considerar que a tutela dos programas de computador por 

Direito de Autor (que conforme veremos melhor adiante se encontra generalizada 

internacionalmente) se aplica independentemente da forma em que o mesmo está 

expresso ou gravado653. Um programa de computador exteriorizado numa determinada 

Topografia de Produto Semicondutor, não deixa de poder ser protegido por Direito de 

Autor se cumprir os demais requisitos de ser uma criação, intelectual e original654.  

                                                           
651 No entender desta autora as topografias de produtos semicondutores «ci si riferisce a quei programmi fissati nel considdetto 
“firmware” mediante una trama di circuiti integrati» [FINOCCHIARO, Diritto di Internet, ]. 

652Idem, ( p. 197). 

653 «A protecção atribuída ao programa de computador incide sobre a sua expressão, sob qualquer forma» (sublinhado nosso) 
Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 252/94 de 20 de Outubro, relativo à protecção de programas de computador por direito análogo ao 
Direito de Autor. 

654 Analisaremos melhor esta questão quando adiante nos referirmos á tutela da estrutura lógica do computador e, em particular, à 
protecção dos programas de computador por Direito de Autor, pelo que aqui nos limitaremos a uma referência sumária à sua 
problemática. 
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Por outro lado, não abrangendo o direito privativo concedido qualquer «conceito, 

processo, sistema, técnica ou informação codificada incorporada nessa topografia», o 

mesmo também não excluí a protecção que sobre tais criações possa existir por força de 

qualquer outro direito. Pode assim existir cumulação de protecção entre o direito 

privativo de uma Topografia de um Produto Semicondutor e o Direito de Autor sobre o 

programa de computador nela expresso. Nesse caso, tem-se entendido que a protecção 

da Topografia de Produto Semicondutor ficará, quanto ao programa de computador nela 

expresso, sujeita ao regime e restrições impostos à descompilação de programas de 

computador pelo respectivo regime de Direito de Autor655. O que se compagina com o 

sentido das retrições ao direito conferido pelo registo de Topografias de Produtos 

Semicondutores previstas nas alíneas b) e c) do artigo 165.º do CPI656. 

Giusella Finocchiaro entende ainda que, visando a propriedade industrial proteger a 

representação do firmware por topografias de produtos semicondutores, ficariam 

excluídos desta protecção as topografias de produtos semicondutores que fossem 

programáveis657, porquanto as mesmas não representariam a específica expressão de um 

programa de computador. Neste caso, ainda segundo a mesma autora, os programas de 

computador que viessem a ser “programados” naquele chip seriam abrangidos pela 

tutela do nosso direito análogo ao Direito de Autor sobre programas de computador, 

porquanto o mesmo incide sobre a «expressão» do programa de computador «sob 

qualquer forma». E logo também sobre programas de computador “expressos” num 

qualquer dispositivo físico programável658. 

Parece-nos correcto afirmar que a protecção conferida pelo regime instituído a nível 

comunitário quanto à protecção jurídica de programas de computador por Direito de 

Autor aplica-se a todas as formas de expressão do programa sejam elas por software ou 

hardware. Discordamos, no entanto, do entendimento que por esse facto as topografias 

de produtos semicondutores que fossem reprogramáveis e que, portanto, não 

                                                           
655 Nesse sentido, Ian J, Lloyd salienta que «where programs are stored in a semiconductor, decompilation of these for the purposes 
of ensuring inter-operability may be sanctioned under exceptions to the scope of copyright, but i tis unlikely that reproduction of 
elements or of the topography itself be required in order to attain this purpose » [LLOYD, Information Technology Law, p. 552]. 

656 «Os direitos conferidos pelo registo de topografia não abrangem: (…) b) a reprodução para efeitos de análise,mavaliação ou 
ensino. c) a criação de topografia distinta, a partir da análise ou avaliação referidas na alínea anterior, que possa beneficar da 
protecção prevista neste Código. (…)» Artigo 165.º CPI. 

657 Diz Giusella Finocchiaro que «Il Codice della proprietà industriale non tutela, invece, i chip riprogrammabili, per i quali si è 
posto il problema della protezione giuridica» [FINOCCHIARO, Diritto di Internet, p. 197]. 

658 Nesse sentido refere Giusella Finocchiaro que «Ancora più chiara sul punto è la directiva 91/250/CEE, la quale nei 
“considerando” precisa che oggetto della tutela della direttiva sono i programmi per elaboratore in qualsiasi forme, compresi ache 
i programmi incorporati nell’hardware» [idem, (p. 197).]. 
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representassem um específico programa, não seriam protegidas pelo regime da 

propriedade industrial. 

No nosso entendimento não tem sentido proteger pela propriedade industrial apenas as 

topografias de produtos semicondutores que fossem uma representação fixa de um 

determinado programa, até porque esta expressão já estaria protegida pelo regime do 

Direito de Autor imposto pela directiva comunitária aplicável a qualquer forma de 

expressão do programa. A questão da protecção das Topografias de Produtos 

Semicondutores coloca-se precisamente com mais acuidade naquelas que, sendo 

reprogramáveis, não representam a específica expressão de um determinado programa e 

como tal não beneficiam da protecção do Direito de Autor. Aliás, esta exclusão não 

resulta do texto da legislação industrial nem das finalidades a ela subjacentes. 

Em sentido contrário, entendemos que são tuteladas todas as Topografias de Produtos 

Semicondutores que cumpram os requisitos de actividade inventiva, novidade e 

aplicabilidade industrial, independentemente de serem reprogramáveis ou não, ou de 

expressarem um concreto e específico algoritmo, instrução ou programa de computador. 

Voltando à questão colocada concluímos que, na medida em que a legislação nacional e 

comunitária exclui do objecto de protecção «qualquer conceito, processo, sistema, 

técnica ou informação codificada incorporadas nessa topografia» (artigo 8.º da 

Directiva n.º 87/54/CEE e artigo 153.º n.º 3 do CPI), o direito privativo de propriedade 

industrial sobre Topografias de Produtos Semicondutores tutela apenas o desenho 

daquela específica expressão física em produto semicondutor, não conferindo qualquer 

tutela ou exclusivo sobre os algoritmos, instruções ou programas de computador que se 

encontrem nela representados e que, enquanto tal, podem ou não ser protegidos por 

outros direito de PI se cumpridos os respectivos requisitos legais. 
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Secção 2 - A tutela de FFE no âmbito de dispositivos físicos que recorram 

exclusivamente a tecnologias de Produtos Semicondutores. 

 

O raciocínio que expusemos supra é igualmente aplicável à impossibilidade de tutela de 

FFE no âmbito do direito privativo de propriedade industrial sobre Topografias de 

Produtos Semicondutores. 

Desde logo, porque como nas Topografias de Produtos Semicondutores protege-se 

apenas a representação gráfica do produto da sua tutela, ficam excluídos quaisquer 

elementos lógicos que lhe pudessem estar subjacentes, no qual se incluem o formato em 

que os dados são representados. 

Acresce ainda, como acima reiterado, que os FFE referem-se apenas aos ficheiros 

electrónicos gravados em memória secundária e não à codificação que tais dados 

possam assumir quando processados nos demais dispositivos físicos do computador 

(CPU e I/O). 

Quando processados num CHIP os dados não estão numa qualquer codificação que 

possamos identificar como um FFE. Quando muito, o CHIP poderá ter nela gravado um 

algoritmo, instrução ou programa que lhe permita interpretar determinado FFE dos 

dados gravados em memória secundária. Em qualquer dos casos, o FFE permanece, 

técnica e juridicamente, como algo externo à Topografia de Produto Semicondutor.  

Escusamo-nos, por isso, de mais considerandos nesta secção, tomando por certo que o 

FFE não se engloba no objecto protegido por direitos privativos de Topografias de 

Produtos Semicondutores. 
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Capítulo IV - Dispositivos físicos compostos por tecnologias variadas associadas a 

tecnologias de produtos semicondutores 

 

Nas duas secções anteriores consideramos a possibilidade de Patentes sobre unidades de 

memória e unidades de entrada e saída, constituídas exclusivamente por outras 

tecnologias que não produtos de semicondutores, e os registos de direitos 

exclusivamente sobre Topografias de Produtores Semicondutores. 

Em ambos os casos concluímos que tais direitos não abrangem os FFE com a definição 

que vimos abordando nesta dissertação. 

A questão não é tão linear pois, como vimos supra659, o computador representa um 

sistema complexo, onde além de coexistirem de forma indissociável uma estrutura física 

e outra lógica, estes elementos físicos e lógicos também se combinam entre si, 

constituindo subsistemas interdependentes dentro da macro-estrutura que compõe o 

computador moderno.  

Assim, não só coexistem indissociavelmente em diversos dispositivos físicos, elementos 

lógicos (que chamamos de firmware e microcódigos), como coexistem também 

tecnologias físicas distintas (assim, será usual dispositivos de som ou imagem – sejam 

de entrada ou de saída -, incluírem produtos semicondutores que lhes permitem a 

execução das suas tarefas primárias de conversão de dados analógicos/digitais).  

Os dispositivos que compõem a estrutura física do computador apresentam-se assim, na 

generalidade dos casos, como invenções compostas de vários elementos (físicos e 

lógicos) e, portanto, objectos compostos de caracterização mais complexa do que à 

partida poderíamos imaginar.  

                                                           
659 Supra na Parte I, Título II, Capítulo II, a p. 57. 
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Em boa verdade, sendo a tecnologia dos produtos semicondutores a forma mais usual de 

modernamente construir dispositivos electrónicos capazes de processar instruções 

computacionais, esta situação é mais comum nos dispositivos electrónicos que 

compõem os modernos computadores. Sendo os CPU os dispositivos informáticos onde 

esta tecnologia assume mais relevo, estes não são os únicos onde esta tecnologia à 

utilizada. A generalidade dos dispositivos electrónicos, de aplicação informática ou 

industrial, recorrem à tecnologia dos produtos semicondutores para a inclusão das suas 

instruções básicas ou nucleares de funcionamento. 

 

Secção 1 - A tutela de elementos lógicos (firmware, microcódigo, linguagens de 

programação, código máquina) que integrem de forma indissociável dispositivos 

físicos compostos por tecnologias variadas associadas a tecnologias de produtos 

semicondutores. 

 

O problema coloca-se então em dois níveis: por um lado, a que título se protege uma 

invenção que integre outras tecnologias associadas a produtos semicondutores que 

possui um regime próprio de protecção? E em que medida os elementos lógicos 

(firmware, microcódifos, linguagens de máquina, códigos de máquina,…) incorporados 

no dispositivo físico e que sejam indissociáveis nas suas funcionalidades, ficam 

abrangidos pela protecção conferida pela Patente ou pelo registo da Topografia de 

Produto Semicondutor nesta tipologia de invenção de tecnologias compostas? 

Antes de mais, salientamos que para o caso apenas é relevante a hipótese de a criação 

intelectual integrar de forma indissociável produtos semicondutores e outras 

tecnologias. Não nos interessam nesta secção aquelas situações onde os produtos 

semicondutores e a parte que compõe o restante dispositivo são susceptíveis de 

constituir criações intelectuais autónomas, ou seja, capazes de realizar tarefas técnicas 

dignas de protecção por propriedade industrial consideradas separadamente, embora 

complementares. Nesse caso, é certo que uma seria protegido por Patente e a outra por 

Topografia de Produto Semicondutor. 

A questão coloca-se quando o efeito técnico que constitui a novidade face ao estado da 

técnica patenteável apenas se obtém da conjugação indissociável das várias tecnologias. 
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Representando, por isso, esta invenção composta uma criação intelectual distinta dos 

seus elementos considerados separadamente e, como tal, merecedora de uma tutela 

unitária. 

A resposta a estas questões é, no entanto, mais simples do que a questão parece indicar. 

O elemento da invenção composto por uma tecnologia de produto semicondutor, 

enquanto tal, não pode ser protegido por Patente, terá de ser através do específico direito 

privativo de propriedade industrial sobre Topografias de Produtos Semicondutores.  

A primeira premissa a considerar será então que a “peça” constituída pela topografia do 

produto semicondutor será sempre protegida pelo específido direito privativo para ela 

prevista. E, nos termos em que o objecto deste direito está previsto, é certo que o 

mesmo não tutela qualquer elemento lógico nele incorporado, e é certo também que por 

este direito não se poderão abarcar outros elementos físicos que recorram a outras 

tecnologias que não a dos produtos semicondutores. 

Quando esta peça é incluída como parte integrante numa invenção mais complexa, a 

topografia já não é “nova” face ao estado da técnica (pois sobre a mesma existirá um 

direito privativo de topografia de produtos semicondutores). E, como tal, não poderá ser 

reinvindicada no âmbito do objecto protegido no processo de patente sobre a invenção 

como um todo. Quando muito será reinvindicado o efeito técnico novo resultante da 

conjugação dessa topografia com outros elementos, mas não a própria topografia.  

Não há, por isso, coincidência de objectos entre o direito privativo sobre a Topografia 

de Produtos Semicondutores e o direito de Patentes, ainda que estes incidam sobre o 

mesmo dispositivo electrónico. 

Quanto à possibilidade de nesta invenção se proteger no âmbito da propriedade 

industrial os elemento lógicos dela indissociáveis, são aqui aplicáveis os mesmos 

argumentos que exploramos nos dois últimos capítulos. 

No âmbito de protecção da Topografia de Produtos Semicondutor não ficam abrangidos 

quaisquer elementos lógicos (instrução, algoritmo ou programa de computador) que 

nela possam estar expressos. No entanto, no caso da Patente admitimos que o programa 

de computador (firmware ou código) pode ficar integrado no âmbito de protecção de 

patente sobre um dispositivo físico do computador se for considerado com uma parte 
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integrante do mesmo e dele indissociável, e for reconhecido como contribuindo para o 

efeito técnico que constitui o elemento novo, resultante de actividade inventiva e com 

aplicabilidade industrial, como tal reinvindicado e descrito no pedido de registo. 

Na hipótese referida, a patente que versa sobre uma invenção que contenha elementos 

físicos de diversas tecnologias, incluindo produtos semicondutores, não abarcará a 

tutela da Topografia do Produtos Semicondutores que é protegida por um direito 

privativo autónomo, mas poderá abarcar o programa de computador nela embutido se se 

entender que ele constitui um elemento indissociável da invenção que contribui para o 

efeito técnico adicional e cumpre os demais requisitos de patenteabilidade. 

Um programa de computador expresso ou “programado” numa topografia de 

semicondutor, não só pode ser protegido por Direito de Autor, na medida em que 

representa uma forma de expressão tutelável (como veremos melhor adiante), como 

pode ser tutelado por Patente de uma invenção mais abrangente (de que essa Topografia 

faça parte indissociável) se cumprir os respectivos requisitos de patenteabilidade. 

 

Secção 2 - A tutela de FFE no âmbito de dispositivos físicos compostos por 

tecnologias variadas associadas a tecnologias de produtos semicondutores. 

 

Do que dissemos supra, reiteramos que é para nós pacífico que o FFE não é abrangido 

pelo objecto de protecção quer das invenções relativas a dispositivos físicos compostos 

por tecnologias variadas associadas a tecnologias de produtos semicondutores 

potencialmente tutelados por patente ou modelo de utilidade, quer pelo objecto 

protegido por direitos privativos de Topografias de Produtos Semicondutores.  

Escusamo-nos a mais considerações sobre esta conclusão que nos parece decorrer dos 

argumentos já supra expostos e que não levantam aqui qualquer especificidade que 

justifique a sua reiteração.  

Em conclusão, entendemos que não é no âmbito dos direitos de propriedade industrial 

sobre dispositivos da estrutura física do computador que encontraremos tutela jurídica 

para o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE). 
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TÍTULO III – Dos direitos de Propriedade Intelectual sobre a Estrutura Lógica do 

Computador 
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Capítulo I - Introdução ao tema 

 

Como vimos na Parte I660 desta dissertação a estrutura lógica do computador decompõe-

se num conjunto de elementos, relacionados entre si e com a estrutura física do 

computador e que, no fundo, representam a parte com capacidade de impulso criador 

das TIC.  

Tudo começa com esses dois princípios básicos dos quais nasce toda a ciência da 

computação: na perspectiva da estrutura física do computador a redução de todos os 

dados (sejam eles instruções ou dados discretos) a um “sistema de numeração binário” 

em que a representação de dados é obtida através de um código constituído 

exclusivamente por dois dígitos (e por isso também designado de digital) e, na 

perspectiva da estrutura lógica do computador, a organização desses dados em 

conjuntos lógicos a que chamamos de “ficheiros electrónicos” e que definimos como 

sendo uma abstracção concebida pelo Sistema Operativo, composta por uma sequência 

finita de bytes de tamanho variável, localizada num qualquer dispositivo de 

armazenamento secundário do sistema informático e, portanto, independente da 

natureza dos dados nele armazenados. 

Da busca de soluções para tarefas que pretendemos executadas surgem os algoritmos, 

da necessidade de conversão desses algoritmos em instruções que o computador possa 

executar os programas de computador, da necessidade de escrever esses programas em 

linguagens compreensíveis a máquinas e humanos, surgem as diversas hierarquias de 

linguagens de programação que, no fundo, representam conversões mais ou menos 

complexas da linguagem binária que os elementos da estrutura física do computador 

são capazes de ler, executar e gravar.  

                                                           
660 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, a pp. 81 e ss.  
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Da necessidade de gravação em suportes fisicos perenes e em sistema de numeração 

binária diferentes tipos de dados, com diversas exigências de tratamento, resolução, 

dimensão, etc., surgem os formatos de ficheiro electrónico (FFE). E do exponencial 

crescimento do armazenamento, comunicação e tratamento de dados impostos às 

modernas aplicações informáticas surgem as bases de dados (e os respectivos sistemas 

de gestão e bases de dados), como forma estruturada de armazenamento e pesquisa de 

dados. 

Da necessidade de interconexão dos sistemas informáticos para permitir a comunicação 

de dados informatizados de forma global, surgem os protocolos de comunicação, os 

sistema de nomes de domínio, etc. 

Todos estes elementos lógicos se apresentam em formas e variedades potencialmente 

infinitas, sendo uma extraordinária manifestação da capacidade de criação intelectual 

humana, à qual se tem vindo a reconhecer cada vez mais dignidade social, económica e 

cultural e, consequentemente, necessidade de tutela jurídica. 

Analisaremos de seguida a tutela jurídica que vem sendo concedida aos elementos 

essenciais mais representativos desta estrutura lógica, preocupando-nos principalmente 

com a delimitação dos respectivos objectos de protecção e natureza do direito de PI 

reconhecido, por ser o elemento que melhor nos poderá ajudar a determinar se o FFE se 

engloba no âmbito de algum destes objectos jurídicos. 

Faremos também uma breve referência àqueles elementos lógicos que entendemos não 

serem juridicamente tutelados, por não cumprirem os requisitos de protecção dos 

direitos de PI previstos, ou que têm a sua protecção dependente ou integrada na 

protecção de outro objecto tecnicamente distinto. 

Por fim, salientamos que não nos referiremos aqui às obras multimédia por opção 

deliberada661, pela mesma ordem de razão por que não nos referimos a elas na 

caracterização da estrutura lógica do computador que fizemos no Título II da Parte I 

desta dissertação. A obra multimédia não vem expressamente prevista ou definida, quer 

                                                           
661 Sobre as diversas obras multimédia têm sido publicados um crescente número de obras doutrinais que se vêm debruçando sobre 
as suas exponencial importância e múltiplas questões jurídicas que suscitam. A título meramente exemplificativo salientamos: 
LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, ; MARIA VICTÓRIA ROCHA, "Multimédia e Direitos de Autor", Actas de 
Derecho Industrial Y Derecho de Autor, Tomo XVII, 1996, pp. 175 a 218. 
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nos instrumentos internacionais quer nas legislações nacionais662, no entanto, vem 

sendo pacificamente entendida pela doutrina como «uma combinação de texto, imagens, 

fixas ou em movimento, e sons digitais, através de um programa de computador que 

permite interactividade»663. Desta definição resulta, como salienta Alexandre Dias 

Pereira, que a obra multimédia assume três características típicas: «1.º integração 

conjunta ou combinação de vários elementos comunicativos, como sejam, texto, 

imagem fixa ou ainda, som e outros dados; 2.º digitalização unitária desses elementos; 

3.ª interactividade do seu processamento mediante programas de computador»664. Entre 

estas características, obviamente, a interactividade será o elemento essencial 

diferenciador de outras obras audiovisuais. 

A obra multimédia não representa um elemento lógico necessário665, ou de base, do 

computador, mas sim um produto passível de ser gerado e composto por combinações 

dos elementos essenciais que caracterizamos como compondo as estruturas física e 

lógica do computador666 (conjugação de um programa de computador, com bases de 

dados, design, música, filme, etc.). Por isso mesmo, as obras multimédia vêm sendo 

referidas pela doutrina como obras complexas667 (como o serão os jogos de computador, 

as páginas da internet, ou um filme de animação digital, etc…). 

                                                           
662 «No hay en el Derecho europeu ni en el español una definición de qué sea multimédia. Son términos que se encontram en textos 
doutrinales, en el ámbito comercial o profissional.» [LORETO CORREDORIA Y ALFONSO, La Protección del Talento, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2012, p. 174]. 

663ROCHA, "Multimédia e Direitos de Autor", (p. 175). Também Alexandre Dias Pereira apresenta uma definição similar propondo 
«uma noção de multimédia que exprima adequadamente as suas características de integração de elementos (composição 
estrutural), fomra comunicativa (digitalização) e dinâmica funcional (interactividade), ou seja, como sistema comunicativo 
expresso unitariamente sob formato digital e composto por diversos tipos de elementos informativos (texto, som, imagens fixas ou 
animadas, ou outros dados) integrados conjuntamente segundo uma determianada estrutura organizatória, possibilitando este 
sistema comunicativo ao utilizador o seu processamento funcional interactivo mediante programas de computador» [PEREIRA, 
Direitos de Autor e Liberdade de Informação, p. 382]. No mesmo sentido, cfr. ASENSIO, Derecho Privado de Internet, pp. 236 a 
240; FINOCCHIARO, Diritto di Internet, pp. 205 a 206;entre outros… 

664PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, pp. 264 e 265. No mesmo sentido, cfr. ANDREA SIROTTI 

GAUDENZI, "La Proprietà Intellettuale", Cassano, (Ed.), Internet - Nuovi Problemi e Questioni Controverse, Giuffrè Editore, 
Milano, 2001, pp. 53-73(p. 56). 

665 Em abstracto a mesma questão pode-se colocar relativamente às bases de dados, mas de facto, face ao volume de dados 
modernamente tratados, será impensável conceber um sistema informático sem bases de dados. 

666 Nesse sentido, refere José Alberto Vieira que «não existe em rigor uma nova espécie de obras denominadas obras multimédia; 
aquilo a que se chama obra multimédia é a reunião num suporte digital de expressões de natureza diversa» [VIEIRA, A protecção 
dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 568]. Há no entanto autores que as incluem expressamente nas obras 
audiovisuais, nomeadamente no direito espanhol onde a enquadram no âmbito da definição do art. 86.º da LPI espanhola na parte 
que refere «las obras cinomatrográficas y demás obras audiovisuales, entendiendo por tales las creaciones expresadas mediante 
una serie de imágens asociadas, con o  sin sonorización incorporada (…) com independencia de la naturaleza de los soportes de 
dichas obras», nesse sentido, cfr. ALFONSO, La Protección del Talento, p. 174; SARA MARTÍN SALAMANCA, "Las cuestión en las 
obras cinematográficas, los formatos televisivos y las adaptaciones cinamatográficas de videojuegos: cuando las ideas se hacen 
imágenes", Ortega, (Ed.), Ideias, Bocetos, Proyetos y Derechos de Autor, Reus, Madrid, 2011, pp. 97 a 122(p. 116). 

667 Nesse sentido, cfr. PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 271. No mesmo sentido, cfr. 
GAUDENZI, "La Proprietà Intellettuale", (pp. 56 e 57); FINOCCHIARO, Diritto di Internet, p. 205; RODRIGUEZ-CANO, "Tema 2 - La 
Obra", (p. 73); entre outros. 
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O reconhecimento de direitos subjectivos sobre obras multimédia suscitam diversas e 

interessantes questões no âmbito da PI, mas aqui apenas nos propomos estudar os 

direitos que incidem sobre os elementos básicos (essenciais ou necessários) da estrutura 

lógica do computador, pois entendemos que só relativamente a estes é relevante a 

questão da delimitação dos direitos de PI que possam existir sobre o Formato de 

Ficheiro Electrónico (FFE), sendo que a resposta que aqui dermos terá igual valor para 

qualquer obra que “combine” estes elementos lógicos básicos, como as obras 

multimédia668.  

  

                                                           
668 Nesse sentido, refere Vittorio de Sanctis que «A parte le diFFErenze di struttura, i problemi suscitati dalle opere multimediali, di 
cui se è parlato nei paragrafo che precedono, si riflettono senza variasione notevoli in quelli che si pondono per gli ipertesti» 
[SANCTIS, La protezione delle Opere Dell'Ingeno - Le Opere Letterarie e Scientifiche, le Opere Musicali e le Opere Informatiche, p. 
564]. 
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Capítulo II - Os Programas de Computador 

 

Secção 1 - Inexistência de um conceito jurídico uniforme de programa de 

computador 

 

A legislação internacional, a da União Europeia, ou a vigente legislação portuguesa não 

definem expressamente programa de computador enquanto objecto de protecção do 

Direito de Autor. Determinar o conceito jurídico de programa de computador requererá 

um trabalho de interpretação para o qual não é suficiente a definição técnica que demos 

na Parte I669 desta dissertação. 

A nível nacional apenas a pretérita Lei n.º 109/91, de 17 de Agosto (alterada pelo 

Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro), que aprovou a Lei da Criminalidade 

Informática, definia programa de computador no seu artigo 2.º alínea c) como «um 

conjunto de instruções capazes, quando inseridas num suporte explorável em máquina, 

de permitir à máquina que tem por funções o tratamento de informações indicar, 

executar ou produzir determinada função, tarefa ou resultado»670. Mas mesmo esta 

definição não subsistiu por força da revogação desta Lei operada pela Lei n.º 109/2009, 

de 15 de Setembro, que aprova a actual Lei do Cibercrime. 

Acresce que, ao atentarmos na definição que nos era dada pela Lei n.º 109/91, 

verificamos que ela coincide no essencial com a definição técnica671 que abordamos na 

                                                           
669 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 1, a pp. 87 e ss. 

670 Definição similar encontramos no artigo 96.º da Ley de Propriedad Intelectual espanhola que define que «a los efectos de la 
presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instruciones destinadas a ser utilizadas directa o 
indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, 
qualquiera que fuere su forma de expresión y fixación». 

671 A propósito da definição de programa de computador dada pela Ley de Propriedad Intelectual espanhola, que citamos na nota 
acima, A. Davara Rodriguez salienta a amplitude “técnica” da definição, num raciocínio que nos parece aplicável à definição da 
pretérita lei da criminalidade informática portuguesa, referindo que «Es curiosa esta definición, pues tiene mucho que opinar desde 
el punto de vista técnico-informático, va que, interpretandola literalmente, está definiendo como programas de ordenador a 
algunas secuencias de instrucciones que destinadas a ser utilizadas indirectamente en un sistema informático, nada tengan que ver 
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Parte I desta dissertação, onde dissemos que um programa de computador «consiste 

numa sequência de instruções (comandos) formuladas numa notação que o computador 

compreenda. Tais instruções especificam de modo rigoroso (sem ambiguidade e 

imprecisão) as acções pretendidas, e de certo modo são a representação escrita dos 

algoritmos»672 . 

Da caracterização técnica que fizemos do programa de computador retiramos 

igualmente que o mesmo não se confunde com o conceito de algoritmo673. Questão 

diferente será saber se os algoritmos neles expressos ficam abrangidos pela tutela 

jurídica concedida ao programa.  

Tem sido entendimento pacífico da doutrina que esta definição técnica de programa de 

computador é demasiado restrita para abarcar o conceito jurídico do objecto protegido 

no âmbito do direito da União Europeia674. Desde logo, porquanto quer as Directivas 

comunitárias675, quer o DL n.º 252/94, de 20 de Outubro676, delimitam o conceito, 

ampliando-o, ao incluir o material de concepção do programa de computador no seu 

objecto de protecção e, limitando-o, ao excluir do seu âmbito de protecção as “ideias e 

princípios” que lhe sejam subjacentes.  

Também no âmbito da propriedade industrial, quer a Convenção de Munique sobre a 

Patente Europeia, de 1973, quer as legislações nacionais europeias, incluindo o CPI 

português, vêm excluir os programas de computador“como tal”677 do âmbito de 

protecção da patente, mas sem delimitar, positiva ou negativamente, este conceito. Por 

outro lado, o Acordo ADPIC/TRIPS, a que Portugal também se vinculou, não exclui 

                                                                                                                                                                          
com un programa como soporte lógico de la información y su tratamento en un procesamiento informático» [RODRÍGUEZ, Manuel 
de Derecho Informático, p. 130]. 

672COELHO, Computador e Informação, p. 47 

673 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 1, Subsecção 2.1, a p. 88. 

674 Nesse sentido, cfr. VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 17 

675 Leiam-se no considerandos n.º (7) quer da Directivas n.º 91/250/CEE, quer da actual Directiva n.º 2009/24/CE «Esta expressão 
inclui igualmente o trabalho de concepção preparatório conducente à elaboração de um programa de computador, desde que esse 
trabalho preparatório seja de molde a resultar num programa de computador numa fase posterior.», e que tem reflexo na parte 
final do n.º 1 do artigo 1.º de cada uma das directivas. 

676 Também o DL 252/94 prevê expressamente no n.º 3 do artigo 1.º, a inclusão do material de concepção no conceito de programa 
de computador. 

677 Expressão constante do n.º 3 do artigo 52.º da Convenção Europeia de Patentes, na sua versão portuguesa. Na versão inglêsa do 
texto da Convenção a expressão usada é “as such”. 
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expressamente os programas de computador do objecto da Patente678, deixando uma 

“janela aberta” à protecção por esta via. 

 

Secção 2 - As vias de protecção jurídica dos Programas de Computador 

 

Subsistem diversos modelos normativos possíveis para a protecção jurídica dos 

programas de computador e a matéria foi (e continua a ser) motivo de debate 

internacional pela doutrina, legisladores e jurisprudência679. 

No âmbito da propriedade industrial, a Convenção de Munique sobre a Patente 

Europeia, de 1973, terá sido o primeiro diploma internacional a debruçar-se sobre a 

protecção jurídica dos programas de computador. No entanto, fê-lo para os excluir 

“como tais” do objecto da patente680-681. Sendo esse sentido que tem prevalecido nas 

legislações internas dos países europeus no âmbito da propriedade industrial de que é 

expressão a redacção do actual art. 52.º, n.º 1, d), do CPI.  

Mas, como já dissemos supra, o Acordo ADPIC/TRIPS não exclui os programas de 

computador do objecto da Patente, pelo que a questão continua controvertida 

internacionalmente. 

Será no âmbito do Direito de Autor/Copyright que surgirá a primeira opção de 

protecção jurídica positiva dos programas de computador, com a introdução dessa 

protecção pelos EUA682 em 1980 pelo Computer Software Copyright Act683 que alterou 

                                                           
678 Nesse sentido, ALEXANDRE DIAS PEREIRA, "Patentes de Programas  e Métodos de Negociação na Internet", Direito da Sociedade 
da Informação, IX, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pp. 111 a 123(pp. 116 e 117).  

679 Não nos alongaremos sobre as diversas opções normativas possíveis e evolução histórica da protecção jurídica os programas de 
computador. Sobre o tema cfr.; entre outros: JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, "A protecção jurídica dos Programas de Computador", 
ROA, Ano 50, 1990, pp.??; PEREIRA, "Patentes de Software", (pp. 386 a 397); VIEIRA, A protecção dos programas de computador 
pelo Direito de Autor, pp. 21 a 31. No direito brasileiro, cfr. MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, A proteção autoral de 
programas de computador, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, . 

680 Nesse sentido, cfr. PEREIRA, "Patentes de Software", (p. 386).  

681 De acordo com Remédio Marques «a razão de ser da proibição da patenteabilidade parece ter radicado em razões políticas – as 
Directrizes de Exame para a concessão de direito de patente estadounidenses de 1968 impediam a patenteabilidade dos programas 
de computador à luz da doutrina dos “actos mentais” – e em razões económicas – os europeus receavam, à época, a hegemonia 
tecnológica das indústrias computacionais estadounidenses, pois a indústria europeia achava-se bem mais atrasada» [MARQUES, 
Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II, p. 702]. 

682 Este aspecto pioneiro da legislação dos EUA é salientado por diversos autores portugueses, cfr. LUÍS MANUEL COUTO 

GONÇALVES, "Sociedade da Informação e Direito Industrial", Direito Industrial, VI, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 297 a 303( p. 
297); PEREIRA, "Patentes de Software", (p. 387 e 388). 

683 Computer Software Copyright Act of 1980, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015, 3028 (1980). 
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o Copyright Act of 1976684. Esta solução foi seguida a nível internacional, pela sua 

consagração no artigo 10.º n.º 1 do ADPIC/TRIPS de 1994, e no artigo 4.º do Tratado 

da OMPI sobre Direito de Autor (WCT) de 1996685, quer ainda pela generalidade dos 

ordenamento jurídicos internos a nível internacional686. 

Foi na mesma linha que a protecção jurídica dos programas de computador foi 

uniformizada na União Europeia através da Directiva n.º 91/250/CEE, do Conselho, de 

14 de Maio687, relativa à protecção jurídica dos programas de computador, entretanto 

revogada e substituída pela Directiva n.º 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de Abril de 2009688. 

A Directiva n.º 91/250/CEE foi transposta para o direito interno português pelo DL n.º 

252/94, de 20 de Outubro, entretanto alterado pelo DL n.º 334/97, de 27 de Novembro, 

que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 93/98/CEE, do Conselho, de 

29 de Outubro, relativa à harmonização do prazo de protecção dos direitos de autor e de 

certos direitos conexos, mantendo-se até hoje, com ligeiras alterações, o diploma que 

regula a matéria em Portugal. 

A opção pela protecção pelo Direito de Autor, embora uniformizada nos diplomas 

legais a um nível internacional alargado, manteve um intenso dissenso doutrinal689 que 

se vem reflectindo não só em sucessivas tentativas de alterações legislativas690 mas, 

também, na interpretação que as entidades europeias de registo de patentes têm 

adoptado quanto ao conceito de “programas de computador, como tais, sem qualquer 

contributo”, quer quanto à forma aberta com que estas patentes vêm sendo aceites por 

países que não são subscritores desta convenção, como os EUA. 

Somos assim forçados a concluir que o âmbito do objecto de protecção conferido ao 

programa de computador há-de ser encontrado pela interpretação do regime jurídico que 

                                                           
684 Copyright Act of 1976, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (Oct. 19, 1976). 

685 Nesse sentido, cfr. GONÇALVES, "Sociedade da Informação e Direito Industrial", ( p. 297). 

686 Refere Alexandre Dias Pereira que «não deixa de ser significativo que no mesmo ano de 1985 quase todos os países do Grupo 
dos 7, como a Alemanha, a França, a Inglaterra e o Japão, tenham aberto as suas leis do direito de autor aos programas de 
computador» [ALEXANDRE DIAS PEREIRA, "Patentes de Software", idemI, 2001, pp. 385 a 429(pp. 388 e 389)]. 

687 JO n.º L 122 de 17/05/1991. 

688 JO n.º L 111/16 de 5/05/2009. 

689 Nesse sentido, cfr. PEREIRA, "Patentes de Software", (pp. 388 a 394). 

690 De que é exemplo a recente proposta de Directiva Comunitária relativa à patenteabilidade dos inventos que implicam programas 
de computador (JO C-151, de 26/06/2002, que viria a ser chumbada pelo Parlamento Europeu em Julho de 2006 [Cfr. LUÍS MANUEL 

COUTO GONÇALVES, "Sociedade da Informação e Direito Industrial", idemVI, 2009, pp. 297 a 303(p. 298)]. 
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o tutela, podendo o mesmo variar consoante a protecção lhe seja reconhecida pelo 

Direito de Autor ou pela Propriedade Industrial. José Alberto Vieira admite mesmo que 

«pode acontecer que um programa de computador seja simultaneamente protegido por 

mais do que um direito, por um direito de autor e por uma patente, por exemplo»691, 

mas com objectos jurídicos distintos referindo que poderá existir «um direito de autor 

quanto à expressão do programa, nos termos do art. 1.º da Directiva, o direito de 

patente quanto a um elemento não expressivo do programa de computador»692-693.  

Esta separação do programa de computador em elementos expressivos e não 

expressivos como entidades autónomas susceptíveis de constituir objectos separados de 

tutela diferenciada não é alheia à doutrina geral da PI, sendo pacífico o entendimento 

que, enquanto o Direito de Autor incide a sua protecção sobre a expressão de 

determinada ideia, o direito privativo de propriedade industrial sobre inovações 

(Patentes) incide sobre a solução técnica que possa resultar da concretização prática de 

determinada ideia, contando que a mesma cumpra os demais requisitos de 

patenteabilidade694. 

                                                           
691VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 187 

692Idem, (p. 187). 

693 Esta possibilidade de, no âmbito da tutela dos programas de computador, se proteger a expressão pelo Direito de Autor e a 
funcionalidade técnica interna por Patente suscita entre aguns autores a critica de por esta dupla protecção se monopolizar a própria 
“ideia” a ela subsjacente. O que, por princípio, é livre, caindo fora da tutela da propriedade intelectual (quer do Direito de Autor 
quer do Direito Industrial). Nesse sentido, citamos port todos, Adreas Grousche que argumenta que «This view simply presupposes 
that even ‘pure’ software can be the entire embodiment implementing a ‘technological’ invention (i.e. have a technical effect). 
Consequently, as others are barred both from expressing an idea identically and from putting it into practice differently but 
equivalent to the claims of a patent based on it (if there is no way to engineer around them), an idea itself might be in fact be 
monopolised» [GROSCHE, "Software Patents - Boon or Bane for Europe?", (p. 277)]. Por outro lado, vários autores vêm comentado 
existir um movimento de “alargamento do objecto” de protecção da propriedade intelectual (“subject mather expansion”) 
questionando se a potencial sobreposição de protecções gerada por esse movimento não coloca em cheque o equilíbrio de interesses 
inerente aos regimes jurídicos do Direito de Autor e da Propriedade Industriual, tradicionalmente pensados como corpos separados. 
Nesse sentido, refere Andrew Beckerman-Rodau que «Over the last few decades legislative enactments and judicial decisions have 
adopted an expansive view of intellectual property. The subject matter eligible for protections has continued to expand significantly 
in recent years. This expansion has erased the clear delineation between patent, copyright and trademark law. It has also led to 
overprotection of intellectual property in the form of overlaps which allow multiple bodies of intellectual property law to 
simultaneously protect the same subject matter. Such overlapping protection is problematic because it interferes with the carefully 
develop doctrines that have evolved over time to balance the private property rights in intellectual crations against public access tu 
such creations» [BECKERMAN-RODAU, "The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion", (p. 39)]. A 
questão coloca-se essencialmente no delicado equilíbrio entre a protecção dos interesses dos criadores, a promoção da cultura e 
inovação e o direito dos cidadãos de acesso a esses bens intelectuais. Como refere o mesmo autor «the goal of any legal protection 
is therefores to find the optimum balance such that enough protection is provided by law to maximize investment for time, energy, 
and capital in creative endeavors while minimizing any restriction on the public’s freedom to use products resulting from such 
creativity. Ignoring this simple balancing concept can lead to either over-protection or under-protection of intellectual property» 
[idem, (p. 46).]. 

694 No mesmo sentido, Carolem Deschamps esclarece que «while copyright law exclusively protects the expression of ideias, the 
protection granted by patente law applies to inventive ideas embodied within inventions, and extends to the functionality elements or 
utilitarian function of a work» [CAROLE DESCHAMPS, "Patenting Computer-related Inventions in the US and in Europe", European 
Intellectual Property Review, 33, 2, 2011, pp. 103 a 114(p. 105)], concluindo «Consisting of series of enconded instructions 
designed exclusively for the computer to perform specific tasks or to bring about a specific result, computer programs or computer 
siftware are hybrid creations in nature. While these instructions are written by the inventor to express an idea, they are at the same 
time specifically created to perform a new, innovative and utilitarian functin. In this sense, computer siftware may very well be 
regarded not only as functioning as a literary expression, but also as machine parts, thereby falling within the scope of protection of 
both the laws of copyright and patents» [idem, (p. 106).] . 
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Acresce, como vimos na caracterização dos regimes gerais do Direito de Autor e dos 

direitos privativos de propriedade industrial sobre inovações, que este regimes 

delimitam positiva e negativamente os respectivos objectos de protecção de acordo com 

fins e requisitos que não são coincidentes. Não é assim fora de comum, sendo 

inclusivamente pacificamente aceite pela doutrina695 e jurisprudência, que a mesma 

criação intelectual possa resultar em diferentes objectos jurídicos tutelados por distintos 

direitos de PI.  

O exemplo clássico e mais fácil de apreender será a situação duma dissertação 

académica num determinado campo da ciência que poderá ver a sua expressão literária 

protegida por Direito de Autor – enquanto obra - e a inovação tecnológica resultante 

dessa investigação por Patente – enquanto invenção. Daqui resulta que onde outras 

ciências vêm uma criação intelectual una a PI encontra dois objectos jurídicos distintos 

e não conflituantes, que sujeita a regimes jurídicos separados. 

Justifica-se, por isso, analisar o conceito jurídico de programa de computador enquanto 

objecto de protecção nesta dupla vertente: como potencial “Obra” protegida por Direito 

de Autor e como potencial “Invento” protegido por Propriedade Industrial. 

 

Secção 3 - O objecto de protecção do Direito de Autor sobre programas de 

computador 

 

A questão relativa à opção entre uma protecção pelo Direito de Autor ou pela 

Propriedade Industrial está, ao nível legislativo, harmonizada na União Europeia desde 

a aprovação da Directiva n.º 91/250/CEE, do Conselho, de 14 de Maio, relativa à 

protecção jurídica dos programas de computador, que veio expressamente consagrar no 

seu artigo 1.º n.º 1 que «os Estados-membros estabelecerão uma protecção jurídica dos 

programas de computador, mediante a concessão de direitos de autor, enquanto obras 

literárias, na acepção da Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e 

Artísticas». Opção que se manteve com a Directiva n.º 2009/24/CE do Parlamento 

                                                           
695 Reiterando as citações que fizemos supra a propósito do objecto de direito de autor, leia-se Parilli, (Ed.), Estudios de Derecho de 
Autor y Derechos Afines, p. 444; HARIANI ;HARIANI, "Analyzing "Originality" in Copyright Law: Transcending Jurisdictional 
Disparity", ( p. 492). 



Pedro Dias Venâncio 

- 253 - 
 

Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, que revogou a precedente. E que foi 

transposta para o direito interno português pelo DL 252/94, de 20 de Outubro.  

Não nos alongaremos na discussão da pertinência ou adequação desta opção, tomando-a 

como um ponto assente no espaço da União Europeia696 e em Portugal, e passando de 

imediato para a questão que nos interessa na presente dissertação, o âmbito do objecto 

de protecção do denominado direito análogo ao Direito de Autor697 sobre programa de 

computador. 

Os diplomas internacionais, comunitários e a generalidade dos diplomas nacionais que 

consagram a protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor não 

definem programa de computador mas delimitam o seu âmbito enquanto objecto do 

direito. 

No seguimento dos diplomas internacionais e comunitários, o DL 252/94, de 20 de 

Outubro, delimita positivamente o objecto de protecção do Direito de Autor sobre 

programas de computador consagrando que o mesmo «incide sobre a sua expressão, 

sob qualquer forma» (art. 2.º n.º 1 DL 252/94) e abrange «material de concepção 

preliminar daquele programa» (art. 1.º n.º 3 do DL 252/94); e também negativamente, 

na medida em que estabelece que a «esta tutela não prejudica a liberdade das ideias e 

dos princípios que estão na base de qualquer elemento do programa ou da sua 

interoperabilidade, como a lógica, os algoritmos ou a linguagem de programação» (art. 

2.º n.º 2 DL 252/94).  

Face à terminologia adoptada, a generalidade da doutrina698 vem entendendo que a 

delimitação do objecto de protecção do programa de computador por este direito 

                                                           
696Diga-se que não só na União Europeia, Alexandre Dias Pereira diz mesmo que «o movimento alastrou-se a todo o mundo, 
gerando um admirável consenso entre os autores» [PEREIRA, "Patentes de Software", (p. 389)], o que terá feito com que a opção 
pela protecção sob a alçada da Convenção de Berna, tenha sido a opção desde cedo das principais economias mundiais, como os 
EUA, Japão, Brasil, etc. 

697 O legislador português adoptou a sui generis expressão de direito análogo ao direito de autor, atenta à específica natureza que os 
programas de computador apresentam e a sua difícil equiparação a “obra literária” objecto de Direito de Autor no CDADC. Tal 
como refere José de Oliveira Ascensão, «o programa de computador, como mera expressão técnica, é incompatível com aquele 
regime» [ASCENSÃO, "Direito de Autor e Informática Jurídica", (pp.8 a 10)]. Não entraremos na discussão doutrinal da natureza 
jurídica deste direito no âmbito da nossa dissertação, sendo certo que são vários os autores que sustentam que embora a directiva 
comunitária equipare os programas de computador às obras literárias estabelece-lhe um regime que não se enquadra nem nos 
cânones do Direito de Autor nem nos da Propriedade Industrial, classificando-o como um direito de propriedade intelectual “sui 
generis”, nesse sentido, cfr. BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, Informatica per il giurista: dal bit a internet, pp. 230 e 231; SAMUELSON, 
"Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1971); MENDES, "O carácter "sui generis" da proteccão dos programas 
de computador no direito português", (pp. 121 a 125); ALEXANDRE DIAS PEREIRA, "Protecção Jurídica e Exploração Negocial de 
Programas de Computador", Boletim da Faculdade de Direito, Volume Comemorativo, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2002, 
pp. 1 a 53(p. 4); entre outros… Da nossa parte, e para os fins da nossa exposição, tomá-lo-emos como um verdadeiro Direito de 
Autor, nesse sentido, cfr. VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 799 a 848; e SAAVEDRA, A 
Protecção Jurídica do Software e a Internet, pp. 182 a 188; entre outros… 

698 R Borruso defende que se trata de um «diretto ala tutela non del contenuto ideativo, ma della sua forma expressiva, cioè della 
forma data alle instruzioni e ai dati operante contenuti nel programa; consequentemente, il diritto d’autore non si estende agli 
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análogo ao direito de autor faz-se entre os elementos expressivos (delimitação positiva) 

e os não expressivos (delimitação negativa)699.  

Da sua delimitação positiva retiramos que, em primeiro lugar, é objecto de protecção o 

programa de computador no sentido técnico que supra referimos, independentemente da 

sua forma de expressão, assim se englobando quer os programas de computador 

expressos numa qualquer linguagem de programação, código fonte ou código 

objecto700, no seu formato digital ou até impressos num qualquer formato analógico 

(papel), quer aqueles que estejam “impressos” no próprio “hardware”(firmware)701, 

nomeadamente, através de topografias de produtos semicondutores, conforme já 

referimos a propósito dos objectos de protecção dos direitos privativos de propriedade 

industrial702. 

Em segundo lugar, além do programa de computador em sentido técnico, que como 

vimos representa apenas a forma de expressão final da resolução de um determinado 

problema (algoritmo), é ainda objecto de protecção o material de concepção703. A 

clarificação do conceito de material de concepção para este fim resulta da conjugação 

do artigo 1.º, n.º 1, 2.ª parte, com a parte final do considerando 7.º das Directivas 

91/250/CEE e 2009/24/CE, quando este dispõe que «o trabalho de concepção 

preparatório conducente à elaboração de um programa de computador, desde que esse 

                                                                                                                                                                          
algoritmi, cioé alle idee e ai principi che stanno alla base di qualsiasi programma» [Borruso;Russo ;Tiberi, Informatica per il 
giurista: dal bit a internet, p. 229]. Também nos EUA «the “idea/expression dichotomy” has assumed statutory form, with the US 
Code providing: “In no case does copyright protection for an original work or authorship extend to any idea, procedure, process, 
system, method of operation, concept, principle or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated 
or embodied in such work” Title 17 ESC at 102(b) (1982)» [LLOYD, Information Technology Law, p. 470]. Entre nós, por todos, cfr. 
VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 271 e ss. 

699 Clarificando a distinção, Alexandre Dias Pereira refere que «relativamente ao conteúdo de protecção “stricto sensu”, o 
legislador comunitário consagrou um princípio fundamental do direito de autor nos termos do qual a protecção abrange apenas a 
forma de expressão, já não o conteúdo ideativo-funcional» [PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 
477]. No mesmo sentido, cfr. FINOCCHIARO, Diritto di Internet, p. 199; SAMUELSON, "The Originality Standard for Literary Works 
under U.S. Copyright Law", (p. 411); entre outros. 

700 É actualmente pacífico que a protecção do programa de computador por Direito de Autor (e também no regime do Copyright) 
abrange quer o código-fonte quer o código-objecto, nesse sentido, afirma Vaibhav Coudhary que «it is widely accepted among 
countries around the world that both source code (human readable form) and object code (machine readable form) qualify for 
copyright protection» [VAIBHAV CHOUDHARY, "The patentability of Software under Intellectual Property Rights", European 
Intellectual Property Review, 33, 7, 2011, pp. 435 a 446(p. 437)]. 

701 Nesse sentido refere Rui Saavedra que «não se enuncia uma definição de "programa de computador", mas há uma delimitação 
do conceito na medida em que, para efeitos da Directiva, aquela expressão "inclui qualquer tipo de programa, mesmos os que estão 
incorporados no equipamento" (considerando 7.º e art. 1.º n.º 2)» [SAAVEDRA, A Protecção Jurídica do Software e a Internet, p. 
189], daqui concluindo este autor que pode o programa de computador «ser expresso por qualquer forma (art. 2.º, n.º 1), incluindo, 
pois, a sua fixação em hardware - ou seja, o chamado firmware» [idem, ( p. 198).]. No mesmo sentido, também José Alberto Vieira 
concluí que «a qualificação informática de um programa como “firmware” não muda o seu estatuto perante o direito. Os 
programas de computador que sejam qualificados como tal pela informática são tratados juridicamente como os restantes 
programas não integrados no “hardware”» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 21]. 

702 Supra em Parte II, Título II, Capítulo III, Secção 1, pp. 233 e 234.  

703 Segundo José Carlos Erdozain «la documentación preparatória es un boceto de borrador del programa. Comprende esquemas y 
diagramas relativos a la estruturación y funciones del programa» [JOSÉ CARLOS ERDOZAIN, "Tema 9 - Programas de Ordenador", 
Rodriguez-Cano, (Ed.), Manual de Propiedad Intelectual, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 219 a 230(p. 220)]. 
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trabalho preparatório seja de molde a resultar num programa de computador em fase 

posterior»704.  

Ou seja, fica igualmente abrangido no objecto protegido o material gerado num 

momento anterior à expressão final do programa desde que “seja de molde a resultar 

num programa de computador em fase posterior” e, portanto, enquanto elementos 

expressivos do programa de computador. 

Na sua delimitação negativa excluem-se as “ideias e os princípios”705 e, em particular, 

“a lógica, os algoritmos ou a linguagem de programação”706. Significa isto que, no 

processo de criação do programa de computador, ficam excluídos de protecção todos os 

elementos que se possam reconduzir ao âmbito das “ideias e princípios”, na qual o 

legislador português expressamente inclui, como vimos, “lógica, os algoritmos ou a 

linguagem de programação”, que embora abarque os elementos lógicos mais 

relevantes, devemos entender como uma enumeração não taxativa.  

É de salientar que esta caracterização negativa do objecto de protecção do direito 

análogo ao direito de autor sobre programa de computador está em perfeita coerência 

quer com os princípios gerais da PI, que não abrange as ideias abstractas, princípios e 

leis da natureza, quer com as regras específicas do Direiro de Autor que, para além 

destas, não incide sobre processos, sistemas, métodos, ou conceitos (cfr. art.º 1.º n.º 2 do 

                                                           
704 Nesse sentido cfr. SAAVEDRA, A Protecção Jurídica do Software e a Internet, p. 189; VIEIRA, A protecção dos programas de 
computador pelo Direito de Autor, p. 44; e PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 478. 

705 Apreciando a Directiva 91/250/CEE, Rui Saavadra salienta que «como é típico do Direito de Autor, a protecção apenas "abrange 
a expressão, sob qualquer forma, de uma programa de computador" (art. 1.º, n.º 2, e considerando 13.º), ficando excluído da 
protecção o conteúdo, isto é, "as ideias e princípios subjacentes a qualquer elemento de um programa (...) incluindo os que estão 
na base das respectivas interfaces" (art. 1.º, n.º 2 e considerando13.º), bem como "as ideias e princípios essencialmente presentes 
na lógica, nos algoritmos e nas linguagens de programação" (considerando 14.º).» [SAAVEDRA, A Protecção Jurídica do Software 
e a Internet, p. 189]. No mesmo sentido, cfr. PEREIRA, "Patentes de Programas  e Métodos de Negociação na Internet", (p. 113).  

706 Na verdade podemos dizer que o legislador português foi mais concreto na sua expressão, porquanto o artigo 1.º n.º 2, quer da 
pretérita Directiva n.º 91/250/CEE quer da actual Directiva n.º 24/2009/CE, limita-se a referir «As ideias e princípios subjacentes a 
qualquer elemento de um programa de computador, incluindo os que estão na base das respectivas interfaces, não são protegidos 
pelos direitos de autor ao abrigo da presente directiva». De acordo com José Alberto Vieira, no âmbito da Directiva n.º 
91/205/CEE, esta opção deu «azo a que se entenda que a lógica, os algoritmos e as linguagens de programação possam ser objecto 
da protecção concedida como parte da expressão do programa de computador, ainda que as ideias ou princípios subjacentes a essa 
lógica, algoritmos ou linguagens de programação permaneçam fora dessa protecção» [Vieira, A protecção dos programas de 
computador pelo Direito de Autor, p. 57]. Este autor conclui, no entanto, que «a lógica, os algoritmos e a linguagem de 
programação utilizados num programa de computador não são protegidos pela directiva 91/250/CEE em caso algum (art. 1.º, n.º 
2): Esta interpretação parece-nos ser a única que se coaduna com a exclusão de ideias e princípios do âmbito da protecção do 
direito de autor, longamente assente na tradição deste sistema jurídico» [idem, (p. 58).]. No mesmo sentido, entre os autores 
espanhois, também Xavier Ribas Alejandro refere que «Sin embargo, ciertas características de los algoritmos hacen que no puedan 
ser calificados como programas de ordenador. (…) La consecuencia de estas características es la exclusión del algoritmo del 
ámbito de protección del derecho de autor, en la medida en que éste constituye una idea, un método de cálculo o una función, 
afectado por el artículo 96.4 del TRLPI» [Xavier Ribas Alejandro, CONTRACT-SOFT, in http://www.onnet.es/01003.htm, acedido 
a 16-05-2012,]. Salientando que a distinção entre elementos expressivos (protegidos) e não expressivos (não protegidos) não é 
linear, Alexandre Dias Pereira sustenta que «os programas de computador são protegidos desde a sua fase de concepção 
preliminar, não sendo excluídos, por isso, certos elementos dos programas, como os algoritmos, na medida em que integrem a 
forma de expressão dos programas, ainda que ao nível do seu código genético-funcional. Contudo, para além de integrarem a 
forma de expressão – dir-se-ia, a “forma expressiva interna” –, estes elementos terão que satisfazer, ainda, o requisito típico de 
protecção, em sentido próprio, pelo direito de autor: a originalidade» [Pereira, Informática, Direito de Autor e Propriedade 
Tecnodigital, pp. 479 a 481]. 
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CDADC). Daqui se podendo concluir que este direito análogo ao direito de autor não 

incidirá igualmente sobre os aspectos funcionais dos programas de computador, por 

inovadores que estes possam ser707. 

A mesma delimitação do objecto quanto aos seus elementos expressivos por 

contraposição com as ideias a estes subjacentes, que ficam desprotegidas, encontramos 

nos sistemas de copyright, que neste aspecto se aproxima dos regimes de direito de 

autor708. 

Iremos, neste aspecto, seguir a opinião de José Alberto Vieira709 que entende que o 

material de concepção preliminar apenas abrange os elementos expressivos do processo 

criativo necessário à implementação do programa informático, e que incluirá: a “análise 

de sistema”, a “especificação do programa” o “diagrama de blocos”, o “diagrama de 

fluxos”, “outros diagramas” e o “pseudocódigo”. 

É esta limitação do objecto do Direito de Autor sobre programas de computador aos 

seus elementos expressivos que alguns autores invocam para alegar que se trata de uma 

protecção deficitária e, logo, carente de uma protecção dos elementos não expressivos 

por via de patente sempre que estes representem uma solução técnica nova, resultante de 

determinada actividade inventiva e com aplicabilidade industrial710. Voltaremos a este 

ponto ao abordarmos o objecto das patentes sobre programas de computador. 

Salienta-se ainda que, sendo a originalidade um requisito essencial da protecção pelo 

Direito de Autor, os autores têm igualmente convergido no entendimento que se 

determinado programa representar a única forma viável de expressão daquele algoritmo 

computacional (o que, como vimos na Parte I desta dissertação, será pouco provável, 

principalmente nos programas mais complexos) o mesmo ficaria excluído de protecção 
                                                           
707 Nesse sentido, Andrew Beckerman-Rodau salienta que «the copyright law specifically states that it does not protect “any idea, 
procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery. Therefore, ideas and information, as well as 
functional aspects of a copyright work, are not protected via copyright law» [BECKERMAN-RODAU, "The Problem with Intellectual 
Property Rights: Subject Matter Expansion", (p. 63)]. 

708 Nesse sentido, quanto ao regime de copyright norte-americano, refere Miguel Angel Bouza Lopez que «respecto a los programas 
de ordenador lo protegible es su expresión escrita, pero nunca lós métodos subyacentes» [LOPEZ, La Protección Jurídica de Los 
Videojuegos, p. 41], concluindo inclusivamente o autor que «cuando la ideia y la expressión se fundem en un programa, de tal 
forma que resultam inseparables, la ley no puede otorgar protección al programa porque se concederia un monopólio sobre la idea 
del mismo. De modo que un programa puede alcanzar protección cuando es uno de los vários médios posibles para alcanzar un 
resultado determinado. En el supuesto de que sólo existiese una forma, esta no seria expresión, sino idea.»[idem, (p. 42).]. No 
mesmo sentido, refere Robert Bond que «It is often said that you can patent an idea (or invention) but you can only copyright the 
expression or the idea (or invention).» [BOND, E-Licenses and Software Contracts - Law, Pratice and Precedents, p. 35].  

709 Sobre a caracterização destes conceitos, cfr. VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 44 a 
46. Embora com divergente terminologia, também Rui Saavedra apresenta um “caderno de encargos” do processo criativo de 
elaboração do programa de computador útil ao enquadramento destes conceitos, cfr. SAAVEDRA, A Protecção Jurídica do Software 
e a Internet, pp. 31 a 36. 

710 Nesse sentido, por todos, cfr. PARDO, "Patentes de Programas de Ordenador versus Software Libre", (pp. 100 a 103). 
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pelo Direito de Autor, desde logo, por inexistir alternativas criativas que lhe confiram 

originalidade711.   

Em conclusão, face ao conceito técnico de computador dado na Parte I, aos elementos 

de delimitação positiva e negativa supra referidos, e retomando o conceito de coisa 

incorpórea que demos no início desta Parte II, podemos definir o programa de 

computador, enquanto objecto de protecção do direito análogo ao Direito de Autor 

sobre programas de computador, como o resultado autónomo e exteriorizado de uma 

criação intelectual, constituído pela expressão, sob qualquer forma, de numa 

sequência de instruções (comandos) formuladas numa notação que o computador 

compreenda, nele se incluindo o respectivo material de concepção preliminar com 

exclusão das ideias e dos princípios que estão na base de qualquer elemento do 

programa ou da sua interoperabilidade, como a lógica, os algoritmos ou a linguagem 

de programação, desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o direito reconhece 

utilidade e susceptibilidade de apropriação privada exclusiva. 

 

Subsecção 1 - As informações tecnológicas obtidas por processos de descompilação 

de programas de computador: ampliação do objecto de protecção ou direito sui 

generis? 

 

A delimitação que supra fizemos do objecto de protecção do Direito de Autor não é 

ainda suficiente. Alexandre Dias Pereira sustenta que, paralelamente à protecção do 

objecto supra identificado, o regime legal de descompilação instituído pelas directivas 

comunitárias, que limita a utilização das informações obtidas por esse processo a fins 

relacionados com a interoperabilidade do programa e proíbe expressamente outros fins 

ou utilizações, estabelece uma protecção sui generis sobre as informações 

tecnológicas assim obtidas712, nomeadamente os respectivos algoritmos. 

                                                           
711 Nesse sentido, no âmbito do regime geral do Direito de Autor, sustenta Oliveira Ascensão que «não há criatividade, que é 
essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a ideia.» [ASCENSÃO, 
Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, p. 74]. No específico âmbito do Direito de Autor sobre programas de 
computador, cfr. VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 281 a 282 e 334 a 335. 

712 Cfr. PEREIRA, "Patentes de Software", (pp. 397 a 399). Em sede de “considerações reflexivas” o autor esclarece que entende que 
«este regime institui um direito exclusivo relativo à utilização dos processos codificados no programa proibindo a sua utilização 
para outros fins. Essas informações não são protegidas por direitos de autor, mas antes por uma norma de protecção, dir-se-ia, sui 
generis, que visa tutelar juridicamente os segredos de programação das empresas informáticas. Em causa está, afinal, cobrir o que 
se deixa a descoberto pelos direitos de autor. Trata-se de instituir um círculo de reserva relativo a informações de natureza 
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Para a melhor compreensão deste regime legal, convém uma breve abordagem ao 

processo de descompilação, seu significado e implicações. Conforme referimos na Parte 

I713, face à extraordinária complexidade dos modernos sistemas informáticos a 

programação é hoje feita através de uma hierarquia de linguagens de programação que 

pretende facilitar o trabalho do programador, através da disponibilização de uma 

linguagem de programação mais facilmente cognoscível pelo ser humano.  

Embora os dispositivos da estrutura física do computador apenas sejam capazes de 

compreender as instruções que lhes sejam fornecidas numa “linguagem de máquina”, 

concebida num sistema de numeração binário, a programação é actualmente feita por 

linguagens de montagem e, acima dessas, linguagens de alto nível, concebidas em 

codificações mais próximas da língua humana (usualmente a inglesa). Significa isto que 

um programa na sua versão de código máquina é absolutamente incognoscível ao ser 

humano, sendo usualmente nessa versão que os programas são comercializados!  

Da mesma forma que concebem conversores que traduzem as linguagens montagem e 

de alto nível em linguagem de máquina, também é possível (embora extremamente 

complexo) fazer o processo inverso. O processo de converter a linguagem de máquina 

em linguagens de montagem e de alto nível faz-se por processos de engenharia reversa 

(“reverse engineering”) e que é usual nas ciências de computação designar por 

descompilação (por oposição ao processo de compilação do programa fonte em 

programa objecto)714. 

Este processo de descompilação permitirá ao programador compreender as ideias, 

princípios, algoritmos, etc., que estavam na base do programa gravado em código 

                                                                                                                                                                          
tecnológica, que não entram no âmbito de protecção do direito de autor» [idem, (pp. 397 a 399).] Noutro artigo o mesmo autor 
afirma de forma mais acertiva que «a directiva consagra um direito de propriedade intelectual sui generis, protegendo o conteúdo 
ideativo e funcional dos programas de computador através de um direito especial sobre o processo, na medida em que não permite 
que as informações obtidas mediante descompilação lícita sejam utilizadas (e/ou transmistidas) para outros fins que não o de 
assegurar a interoperabilidade de um programa criado independentemente, apesar de essa utilização não constituir um ilícito-
autoral em sentido próprio» [PEREIRA, "Protecção Jurídica e Exploração Negocial de Programas de Computador", (p. 18)]. R. 
Borruso, a propósito dos mesmos normativos, sustenta que o regime deste «diritto d’autore “sui generis”» consagra um verdadeiro 
«diritto al segreto del contenuto dell’opera protetta assolutamente inconciliabile sai com il diritto d’autore tradizionale, sai com la 
tutela brevettuale per invenzioni industriali» [BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, Informatica per il giurista: dal bit a internet, pp. 230 e 
231]. 

713 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 1, a pp. 82 a 87. 

714 «Há, no entanto, uma maneira de reconstituir um sucedâneo da expressão do programa em código fonte de modo a conhecer os 
componentes do programa. Esta maneira assenta num processo técnico que opera por regressão ao estádio anterior de elaboração 
de um produto, sendo usualmente denominado na terminologia anglo-americana por “reverse engineering, uma modalidade de 
engenharia destinada a criar um produto similar de um outro já existente. No campo dos programas de computador, desenvolveu-
se um método de “reverse engineering” conhecido por descompilação (“decompilation” ou “disassembly”). A descompilação tem 
por finalidade realizar a conversão do código objecto de um programa de computador numa linguagem humana compreensível, de 
alto ou de baixo nível (“assembly language”), produzindo um código equivalente ao código fonte originário» [VIEIRA, A protecção 
dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 135 e 136]. No mesmo sentido, entre outros, cfr. RUTH DAWN ATKINS, 
"Copyright, contract and the protection of computer programs", International Review of Law, Computers & Technology, 23, 1 - 2, 
2009, pp. 143 a 152(p. 145). 
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máquina, pois as linguagens de alto e baixo nível são-lhe conhecidas. Através da 

descompilação é possível obter um conjunto significativo de informações técnicas sobre 

o programa de computador e com elas executar uma série de funções, desde solucionar 

problemas de interoperabilidade com outros programas e hardware (que se reconduz ao 

fim que a norma visa permitir) mas também obter as ideias, princípios e algoritmos que 

estiveram na base desse programa e deles desenvolver um programa concorrente (fins 

que se visam impedir).  

De acordo com o n.º 1 do artigo 6.º da Directiva n.º 24/2009/CE é permitido ao 

utilizador legítimo efectuar operações de estudo e descompilação de um programa de 

computador quando estas sejam «indispensáveis para obter as informações necessárias 

à interoperabilidade de um programa de computador criado independentemente, com 

outros programas». Esta norma afirma-se assim como uma expressão do já referido 

princípio da livre interoperabilidade no seio das TIC715.  

No entanto, na ponderação da salvaguarda dos interesses do titular do direito (autor) e a 

promoção deste fim, a norma, reconhecendo o direito geral de descompilação, limita-o 

por duas vias. 

Por um lado, no mesmo n.º 1 do artigo 6.º da Directiva, o legislador explicita quando 

tais operações devem ser entendidas “indispensáveis”, limitando-as apenas aos casos em 

que se cumulem os seguintes requisitos: «a) Esses actos serem realizados pelo 

licenciado ou por outra pessoa que tenha o direito de utilizar uma cópia do programa, 

ou em seu nome por uma pessoa devidamente autorizada para o efeito; b) Não se 

encontrarem já fácil e rapidamente à disposição das pessoas referidas na alínea a) as 

informações necessárias à interoperabilidade; e c) Esses actos limitarem-se a certas 

partes do programa de origem, necessárias à interoperabilidade.» 

Por outro, no n.º 2 da mesma norma o legislador comunitário reforça a limitação da 

autorização de descompilação ao fim anunciado – a interoperabilidade – consagrando 

três situações em que tal operação não será admitida. A saber, quando as informações 

assim obtidas sejam: «a) utilizadas para outros fins que não o de assegurar a 

interoperabilidade de um programa criado independentemente; b) transmitidas a 

outrem, excepto quando tal for necessário para a interoperabilidade do programa 

                                                           
715 Conceitos abordados supra, em Parte I, Titulo I, Capítulo III, Secção 3, a pp. 32 e ss; e em Parte II, Título I, Capítulo VI, a pp. 
209 e ss. 
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criado independentemente; ou c) utilizadas para o desenvolvimento, produção ou 

comercialização de um programa substancialmente semelhante na sua expressão, ou 

para qualquer outro acto que infrinja os direitos de autor». 

Conjugando as três situações previstas neste n.º 2 com o requisito da alínea b) do n.º 1 

do citado artigo 6.º da Directiva, R.D. Atkins sustenta que o legislador prevê na prática 

quatro situações em que a utilização de informações obtidas por meio de descompilação 

não é admitida.716 

Voltando à questão inicial que colocamos, o que pretendemos determinar é qual a 

natureza do direito aqui consagrado para depois melhor delimitarmos o seu objecto.  

Pensamos que não se trata de um verdadeiro direito de exclusivo erga omnes autónomo 

sobre tais criações intelectuais, pois apenas se proíbe a utilização daquelas informações 

quando hajam sido obtidas através do processo de descompilação do programa e não se 

tais criações intelectuais forem desenvolvidas por um processo criativo autónomo. 

Motivo pelo qual o autor citado entende que se trata de uma protecção não incluída no 

âmbito do Direito de Autor717 sobre o programa.  

A resposta à nossa questão encontra-se nestas duas especificidades da norma que 

acabamos de salientar. Por um lado, a protecção aqui concedida pressupõe a pré-

existência (ou reconhecimento) de um Direito de Autor sobre o programa de 

computador descompilado. Por outro, a proibição apenas abrange os conhecimentos 

tecnológicos na medida em que sejam obtidos por via desta operação de descompilação 

e que venham a ser utilizados na produção de um produto concorrente.  

Daqui concluímos que não se limita a utilização dos mesmos conhecimentos se obtidos 

por um processo criativo próprio autónomo ou independente de uma operação de 

                                                           
716 Nesse sentido refere R. D. Atkins que «The ‘permitted objective’ is described as being such that ‘it is necessary to decompile the 
program to obtain the information necessary to create an independent program which can be operated with the program 
decompiled or with another program’ (section 50B (2)). Following on from this, there are four situations under which the 
conditions will not be satisfied by the lawful user and these are: first, if the lawful user has readily available to him the information 
necessary to achieve the permitted objective; second, if he does not confine the decompiling to acts that are necessary to achieve the 
permitted objective; third, if he supplies the information obtained by the decompiling to any person to whom it is not necessary to 
supply it in order to achieve the permitted objective; or fourth, if he uses the information to create a program which is substantially 
similar in its expression to the program decompiled or to do any act restricted by copyright. The scope of the users’ rights as 
permitted through legislation are qualified and limited by the identification of the four situations which will not constitute lawful 
use.» [ATKINS, "Copyright, contract and the protection of computer programs", (pp. 145 e 146)]. 

717 Nesse sentido, também Alexandre Dias Pereira dentende que «este regime institui um direito exclusivo relativo à utilização dos 
processos codificados no programa proibindo a sua utilização para outros fins. Essas informações não são protegidas por direitos 
de autor, mas antes por uma norma de protecção, dir-se-ia, sui generis, quem visa tutelar juridicamente os segredos de 
programação das empresas informáticas. Em causa está, afinal, cobrir o que se deixa a descoberto pelos direitos de autor. Trata-se 
de instituir um círculo de reserva relativo a informações de natureza tecnológica, que não entram no âmbito de protecção do 
direito de autor» [PEREIRA, "Patentes de Software", (pp. 397 a 399)]. 
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descompilação de programa protegido, nem se a sua utilização visar assegurar a 

interoperabilidade.  

Da primeira das características apontadas resulta que existe uma dependência necessária 

e absoluta entre a protecção conferida a estas informações tecnológicas e o Direito de 

Autor sobre o programa de computador descompilado. Se o programa não for tutelado 

por um direito de autor a sua descompilação é sempre livre e as informações obtidas são 

igualmente de utilização livre. 

Da segunda característica resulta ainda que, para além do referido fim público de 

promoção da interoperabilidade dos sistemas informáticos, esta norma visa estabelecer 

um equilíbrio entre os direitos do utilizador legítimo (máxime do direito à livre 

interoperabilidade) e a protecção do criador do programa contra comportamentos que 

afectem os seus direitos de exclusivo. 

Quanto a esta segunda característica, reiteramos que o fim primeiro da norma é garantir 

a interoperabilidade718 entre todos os programas como forma de impedir a instituição de 

monopólios de facto sobre o mercado das TIC e salvaguarda da concorrência719 e, em 

segundo lugar, impedir a utilização dessas informações não apenas para actos que 

afectem o aproveitamento económico da obra, mas relativamente a todos os actos que, 

extravasando os fins de interoperabilidade referidos, violem qualquer dos exclusivos 
                                                           
718 «o escopo normativo da atribuição ao utilizador legítimo de um poder de descompilação é o de assegurar a interoperabilidade 
entre programas de computador» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 142]. 

719 No mesmo sentido, refere Alexandre Dias Pereira que «a faculdade de descompilação, ainda que admitida em termos restritos 
apenas para fins de interoperabilidade, é, sobretudo, um instrumento de salvaguarda da concorrência no mercado das tecnologias 
da informação» [PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 648], idea que o autor reitera em artigos 
dispersos como, p.e., em PEREIRA, "Protecção Jurídica e Exploração Negocial de Programas de Computador", (p. 17). No mesmo 
sentido refere José Alberto Vieira que «a interoperabilidade dos programas de computador entre si aumenta as hipóteses de 
combinação de produtos provenientes de fabricantes diversos, estimula a concorrência nas empresas, diminui as possibilidades de 
formação de monopólios por empresas dominantes e promove relativamente a estas a formação de especificações standard na 
indústria» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 142].Apesar da legislação norte-americana 
não consagrar expressamente esta possibilidade, o mesmo fim vem sendo reconhecido pela Jurisprudência norte americana através 
da “fair use doutrine” que, com base na “equitable rule of reason”, consagrada na §107 do “Copyright Act”, vem permitindo a 
descompilação de programas protegidos em situações similares às consagradas na directiva comunitária. Nesse sentido, cfr. LOPEZ, 
La Protección Jurídica de Los Videojuegos, pp. 55 a 60; PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, 
pp.650 e 651. A doutrina do “fair use” tem sido levantada nos EUA em diversos processos judiciais relacionados com copyright 
sobre programas de computador, onde esta teroria se apresenta como uma clausulá geral ainda mais aberta da que resulta da citada 
norma que salvaguarda o direito à interoperabilidade no âmbito do direito comunitário. Conforme salienta Laura J. Robinson «fair 
use should be decided by a judge on a case-by.case basis while looking at all of the underlying facts. The factors to be considered 
include: the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational 
purpuses, the nature of the copyrighted work, the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work 
as a whole, and the eFFEct of the use upon the potential market for or value of the copyrighted» [ROBINSON, "Anticircumvention 
Unde the Digital Millennium Cpyright Act", (p. 963)]. Nesse sentido já a jurisprudência das décadas de oitenta e noventa nos EUA 
vinha no sentido de consagrar que «elements of programs needed to achieve interoperability with other programs were 
unprotectable by copyright law» [SAMUELSON, "The Originality Standard for Literary Works under U.S. Copyright Law", (p. 412)]. 
No mesmo sentido também a recente legislação Israelita veio introduzir à nova lei do “Copyright” uma cláusula aberta de “fair 
dealing” similar à doutrina “fair use” norte americana, nesse sentido, refere Orit Fischman Afori que «Under the new law, fair 
dealing of a work does not constitute copyright infringement, and the list of purposes for wich such fair use can be made remains 
open and serves only as a suggestive exemple. (…) The adopted scheme is actually very similar to the American one» [AFORI, "An 
Open Standard "Fair Use" Doctrine: a Welcome Israeli Iniciative", (p. 85) ]. A mesma teoria tem sido inocada nos Estados Unidos a 
propósito do reconhecimento e limites de patentes relacionadas com programas de computador, Cfr. SAMUELSON, "Are Patents on 
Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1977). 
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morais ou patrimoniais do titular do Direito de Autor sobre o programa 

descompilado720.  

Reenquadremos a questão. Como já nos referimos no Capítulo II desta Parte II da nossa 

dissertação721, a Directiva comunitária consagra um verdeiro princípio de livre 

interoperabilidade722 que se “espelha” em diversos considerandos e normas do 

diploma. De facto, o regime imposto pelas Directivas n.º 91/250/CEE e n.º 2009/24/CE, 

transposto pelo DL 252/94, apresenta a interoperabilidade dos programas de 

computador como um valor público essencial que se sobrepõe ao exclusivo económico 

conferido ao titular do direito de autor sobre o programa de computador.  

A interoperabilidade entre programas de computador é neste regime jurídico como uma 

esfera de liberdade fundamental que se funda na sua essencialidade para garantir a 

completa usabilidade do programa723 em particular e dos sistemas informáticos em 

geral, e se espelha logo no disposto no art. 2.º n.º 2 do DL 252/94 quando este consagra 

que «esta tutela não prejudica a liberdade (…) da sua interoperabilidade» (sublinhado 

nosso). É como concretização deste princípio fundamental consagrado nos artigos 

iniciais do diploma que devemos enquadrar a liberdade de descompilação de programas 

protegidos quando tal se afigurar essencial a essa interoperabilidade (art. 7.º n.º 1 do DL 

252/94 e art. 6.º das Directivas). 

Alexandre Dias Pereira salienta ainda que «deve distinguir-se as informações obtidas 

por descompilação, consoante respeitem à expressão (forma expressiva) do programa, 

ou aos processos e métodos operacionais (os algoritmos) que o programa 

descompilado utiliza, uma vez que apenas a utilização e/ou transmissão das primeiras 

constituirá ilícito jurídico-autoral em sentido estrito – excepto se e na medida em que 

seja necessária para assegurar a interoperabilidade de um programa criado 

independentemente -, ao passo que a utilização e/ou transmissão das segundas 

                                                           
720 Nesse sentido, cfr. PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, pp. 642 a 648 

721 Supra em Parte II, Título I, Capítulo VI, a pp. 209 e ss. 

722 Para os fins deste direito de descompilação no âmbito do direito de autor sobre programas de computador, a doutrina tem 
definindo interoperabilidade como «la interconnessione e interazione logica e materiale per consentire a tutti i componenti 
software e hardware di operare com altri software e hardware e com gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funxionare. Più 
sinteticamente è la capacità di due sistemi di sacambiáre informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate» 
[LASELLI, Compendio di informatica Giuridica, p. 72].  

723 Nesse sentido, referindo-se à consagração desta regra de liberdade de descompilação para garantia da interoperabilidade dos 
programas, Ignacio Vidal Portabales sustenta que «su fundamento se encuentra en la realidade indiscutible de que los programas no 
se ejecutam aisladamente, sino simultaneamente com otros, circunstancia que puede afectar a su correcto funcionamento» 
[PORTABALES, "Algunas Considerationes sobre las Licencias de Uso de Programas de Ordenador de Distribuición Masiva ", (p. 
493)]. 
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constituirá, eventualmente, um acto de concorrência desleal e/ou uma violação do 

direito dos segredos, que a Directiva também proíbe, ou, mesmo, como vimos, violação 

do direito exclusivo de patente»724. 

Em conclusão entendemos que, embora o legislador não tivesse colocado a protecção 

dos programas de computador sob a alçada da propriedade industrial, cujo fim 

específico é a protecção a lealdade da concorrência, ainda assim decidiu prever um 

“enxerto” do regime de protecção da concorrência no tronco deste direito análogo ao 

Direito de Autor725. 

Por outro lado, esta opção vai no sentido do que tem sido a evolução do conceito e 

âmbito da PI, cada vez mais próximo dos fins do direito da concorrência, conforme o 

têm sido salientado por diversos autores726.  

Este compromisso entre os exclusivos conferidos pela PI e as liberdades consagradas 

pelo direito da concorrência sempre constituiu uma fronteira pródiga em litígios727 que a 

recente explosão da propriedade intelectual apenas veio sublinhar. Conforme salienta 

Harry First «one of the clearest ways in which anti trust law could conflict with 

intelectual property rights is if an antitrust rule required an intelectual property right 

                                                           
724PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 663 

725 Em sentido similar refere Vittorio de Sanctis que «Il principio favorevole alla libertà di interconnessione e interazione 
funzionale, denominata dalla legge “interoperabilità”, è certamente giustificato dal paradigma antitrust» [SANCTIS, La protezione 
delle Opere Dell'Ingeno - Le Opere Letterarie e Scientifiche, le Opere Musicali e le Opere Informatiche, p. 563]. Também Pamela 
Samuelson salienta que «The European Commission has twice invoked competion law as a regulatory tool for facilitating 
interoperability of ICT systems» [SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1987)]. Entre nós, 
também Alexandre Dias Pereira sustenta entendimento similar alegando que «as regras de descompilação dos programas de 
computadr impõem a licitude da obtenção e utilização das informações tecnológicas imbuídos no programa para fins de 
interoperabilidade, isto é, o titular dos direitos do programa não poderá contornar o imperativo de interoperabilidade por via 
contratual e/ou da concorrência desleal» [PEREIRA, "Arte, Tecnologia e Propriedade Intelectual", (p. 476)] deixando assim 
subentendido que a proibição da utilização dessas informações para outros fins constituí uma forma de concorrência desleal proibida 
por este normativo. Aliás para este autor a aplicação do regime da concorrência desleal a obras protegidas por direito autor não é 
estranho à jurisprudência portuguesa, citando nesse sentido o «acórdão de 20 de Dezembro de 1990 (BMJ 402/1991, 567), o 
Supremo Tribunal de Justiça julgou que “a concorrência desleal relativamente a obras protegidas pelos direitos de autor só tem 
lugar na medida em que esteja em causa a sua exploração económica por empresas que desenvolvam actividades económicas 
concorrentes”» [PEREIRA, Direitos de Autor e Liberdade de Informação, p. 396]. 

726 Nesse sentido, Harry First salienta que «intelectual property rights holders have been quite sucessful in expanding the 
boundaries of their claims, bringing those rights into ever-greater conflict with the fundamental principles ans assumptions of 
antitrust laws» [HARRY FIRST, "Microsoft and the Evolution of the Intelectrual Property Concept", Intellectual Property Law 
Review, 2007, pp. 1370-1432(p. 1371)] concluindo que «the intelectual property concepts, however, is neither passing nor fixed. I 
tis, rather, evolving» [idem, (p. 1374).]. 

727 Miguel Moura e Silva aborda a dicotomia entre propriedade intelectual (em particular da propriedade industrial) e o direito da 
concorrência, numa perspectiva de complementaridade dos seus fins, salientando que «o principal objectivo de um sistema de 
protecção e direitos de propriedade intelectual deve ser de encontrar um equilíbrio adequado entre o grau de protecção necessário 
para incentivar as inovações socialmente úteis, por um lado, e a garantia da disseminação e utilização quase-óptima dessas 
inovações, por outro», explicando que «a concessão de direitos exclusivos pode ser considerada uma restrição da concorrência 
dirigida a reforço da eficiência económica a longo prazo, a custo de uma perda a curto prazo traduzida no eventual lucro de 
monopólio auferido pelo titular desses direitos» e que «a propriedade intelectual apresenta-se então como um instrumento de 
correcção das deficiências ou falhas do mercado, com base no qual as inovações são transformadas em bens transaccionáveis, 
contribuindo para a respectiva divulgação através de acordos de licença», concluindo que «sempre que esteja em causa um objecto 
protegido por direitos de propriedade intelectual, a intervenção do direito da concorrência se deve pautar pelo respeito devido à 
função de incentivo prosseguida por aqueles direitos» [MIGUEL MOURA E SILVA, Inovação, Transferência de Tecnologia e 
Concorrência, Almedina, 2003, pp. 69 a 78]. 
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owner to share the use of the work over which intelectual property law gives the owner 

exclusive control. Intellectual property law is designed to give the rights holder the 

ability to appropriate the value of the protected work, be it an invention or a writing. 

Without at least some protection from having the invention or writing used by others – 

so the theory goes – intellectual products would not be produced. On the other hand, 

the refusal to share an intellectual property product that competitors find necessary for 

effective competition could be a way for a firm to get or mantain a monopoly»728. 

No mesmo sentido, no direito norte-americano, onde não existe esta preocupação legal 

expressa na salvaguarda de um princípio de interoperabilidade, os Tribunais têm 

entendido que a descompilação do código objecto (ou código máquina) de um programa 

de computador não é contrária ao uso leal em determinadas circunstâncias, avultando 

entre estas729: (1) que o fim seja assegurar a interoperabilidade dos programas com 

outros dispositivos ou programas730; (2) que o âmbito de protecção do programa não 

deve estender-se aos elementos que não são expressivos ou que tenham um carácter 

meramente funcional; (3) que a dimensão do código original utilizado não seja 

excessivo; (4) e que o fim não seja a criação de produtos concorrentes731. 

Sustenta-se, com base neste raciocínio, um princípio de “uso leal” (fair use) com o qual 

a Jurisprudência norte-americana tem salvaguardado o mesmo fim da livre 

interoperabilidade dos programas de computador como um elemento base da não 

constituição de monopólios no mercado do software732. Jurisprudência que, tal como 

                                                           
728FIRST, "Microsoft and the Evolution of the Intelectrual Property Concept", (pp. 1384 e 1385) 

729 Nesse sentido,cfr. LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, pp. 59 e 60. Alexandre Dias Pereira apresenta quatro 
factores a considerar pela doutrina do “fair use”, numa perspectiva mais abrangente, mas cuja aplicação à temática da 
descompilação de programas de computadior protegidos nos parece ser coincidente. Diz-nos este autor que «para determinar se a 
utilização no caso concreto constitui “fair use” devem ser quatro factores: 1.º o objectivo e o carácter da utilização, incluindo se 
tal uso é de natureza comercial ou para fins educativos não lucrativos; 2.º a natureza da obra protegida; 3..º a quantidade e 
substancialidade da porção usada em relação `obra protegida como um todo; 4.º o efeito da utilização no mercado potencial da 
obra protegida ou do seu valor» [ALEXANDRE DIAS PEREIRA, "Fair Use e Direitos de Autor (entre a regra e a excepção)", Estudos 
em Honra do professor Doutor José de Oliveira Ascenção, Almedina, 2008, pp. 853 a 869 (Separata)(p. 857)], pelo que, mais diante 
na mesma obra o autor concluí que «a figura do “fair use” está também na base da jurisprudência que permite a descompilação de 
programas de computador para fins de interoperabilidade informática» [idem, (p. 859).], 

730 Pamela Samuelsa salienta a importância dada pela jurisprudência norte-america à livre interoperabilidade no acórdão do processo 
Sega Enterprise, L.da v. Accolade Inc. [[977 F.2d 1510 (9th Cir.19992)], salientando que «the court ruled that copying program 
code in the course of reverse engineering for a legitimate purpuse such as extracting interface information to make a compatible 
program did not infringe copyright», reconhecendo ainda que «even copying some exact code from anoher program would not be 
infringement insofar as that code was essential to achieving interoperability» SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending 
Interoperability?", (p. 1958). 

731 Mesmo neste caso, diz-nos Bouza Lopez que «la decisión permitiria a un competitor copiar cuando la copia es el único sistema 
posible para producir obras que compitan com el produto original y que no infrinjan los derechos del titular de la obra copiada» 
[LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, p. 60]. Salientando que mesmo neste caso prevalecerá o princípio de combate à 
criação de monopólios como regra essencial de funcionamento dos mercados. 

732 Salientando a importância da liberdade de interoperabilidade para a Jurisprudência norte-americana nos processos contra a 
Microsoft, em particular no que respeita ao Sistema Operativo Windows, cfr. também, FIRST, "Microsoft and the Evolution of the 
Intelectrual Property Concept", (pp. 1385 a 1389). 
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vimos supra a propósito do princípio europeu da livre interoperabilidade, navega em 

conceitos mais próximos do direito da concorrência (e da repressão da concorrência 

desleal) que do copyright. 

No âmbito dos direitos anglo-saxónicos, nomeadamente no Reino Unido e EUA, os 

autores têm também entendido que cobrindo a protecção pelo Copyright apenas a 

expressão dos programas, as ideias a ele subjacentes podem ficar abrangidas pelas Leis 

de protecção do segredo de negócio (Trade Secret Laws) sempre e quando representem 

informação confidencial da empresa nos termos dessa legislação733. 

Também o sentido das decisões do Conselho e dos Tribunais da União Europeia têm 

seguido de perto os conflitos entre propriedade intelectual e direito da concorrência. 

Ahrry First salienta que as decisões da Comissão Europeia têm sido no sentido de «an 

intelectual property right is not a “self-evident” justification for a refusal to license. A 

primary function of intelectual property rights may be to protect “moral rights” and  

“ensure a reward” for the rights holder’s investement of creation effort and Money, but 

an “essential objective” of intelectual property is also to stimulate creativity “for the 

general public rule”»734, concluindo mais adiante que «disclosure of interoperability 

information would “liven up” the “competitive landscape”»735. 

No âmbito da legislação comunitária, José Alberto Vieira contesta esta opção 

argumentando que «o paradoxal desta situação é que o direito de autor vem a ser 

colocado ao serviço da ocultação de elementos não protegidos, os quais, pertencendo 

embora ao domínio público, acabam também por ficar inacessíveis a terceiros, por 

terem sido combinados num programa de computador. Não é difícil perceber que nesta 

situação o direito de autor não serve o propósito de proteger uma expressão criativa, a 

cujo conhecimento como vimos ninguém tem acesso sem autorização do titular do 

direito, mas sim a tecnologia e o “know-how” do fabricante. Com isto, o próprio 

                                                           
733 Nesse sentido refere Robert Bond que «The types of itens that may contain trade secrets and be protected by trade secret law 
include algoritms, source code,  and private databases as well as the more traditional business plans, costumers list, etc. Trade 
secret protection has been recognized for software, printed program instructions and magnetically recorded information» [BOND, 
E-Licenses and Software Contracts - Law, Pratice and Precedents, p. 39], concluindo mais adiante que a propósito da protecção dos 
programas de computador que «in the United Kingdom as well as in the United States, copyright does not necessarily extend to the 
idea behind the software but only to the software itself whereas trade secret laws may apply to the idea as well as to the expression 
of it» [idem, (p. 40).] . 

734FIRST, "Microsoft and the Evolution of the Intelectrual Property Concept", ( p. 1405). 

735Idem, ( p. 1406). No mesmo sentido,cfr. BEYDOGAN, "Interoperability-Centric Problems: New Challenges and Legal Solutions", 
(pp. 322 e ss). 
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escopo de protecção do direito de autor é posto em causa e desvirtuada a coerência 

interna dos princípios em que este sistema de protecção se funda»736. 

Quer a Jurisprudência norte-americana quer as Decisões da Comissão Europeia, 

colocam a PI como um instrumento da sua política de concorrência, e com isso moldam 

o seu âmbito e conceito aos fins desta737 por caminhos que estravazam a sua dogmática 

original. 

Entendemos, por isso, que esta protecção sobre as informações obtidas por via da 

descompilação do programa protegido não representa um direito subjectivo autónomo 

do direito de autor sobre o programa de computador, mas insere-se neste novo conceito 

de PI imbuído dos fins e princípios próprios do direito e política da concorrência da 

União Europeia, e cujas fronteiras o legislador comunitário sentiu necessidade de 

ampliar. Com a expressa consagração da liberdade de utilização destas informações 

tecnológicas obtidas através de descompilação para fins de interoperabilidade, por força 

dos princípios supra expostos, o legislador veio esclarecer que esta liberdade de 

descompilação se restringia a estes fins e não representava uma liberdade absoluta que 

se sobreponha aos direitos dos titulares do programa protegido.  

Face a esta absorção de fins do direito da concorrência no seio do regime de um direito 

de PI, o legislador sentiu a necessidade de “alargar” o seu objecto de protecção às 

informações tecnológicas assim obtidas, sejam elas elementos expressivos ou não do 

programa, a fim de manter o equilíbrio entre titular do direito de PI e os interesses 

protegidos pelo direito da concorrência.  

Entre as informações técnicas cuja importância para a interoperabilidade dos sistemas 

informáticos é mais comumente apontada pela doutrina738 e jurisprudência como 

fundamento justificativo do recurso a este direito de descompilação avultam os 

“protocolos de interface” entre programas ou entre programas e hardware.  

Nesse sentido, o considerando 10 das citadas directivas comunitárias, relativas à 

protecção de programas de computador, explicita que «as partes do programa que 

permitem tal interconexão e interacção entre os componentes de um sistema são 

                                                           
736VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 176. 

737 Nesse sentido, cfr. FIRST, "Microsoft and the Evolution of the Intelectrual Property Concept", ( p. 1411). 

738 P.e. cfr. ROOIJEN, The software interface between copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in computer 
programs, ; WESTON, "Software Interfaces - Stuck in the Middle: The Relationship Between the law and software interfaces in 
Regulating and encouraging interoperability", ; SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", 
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geralmente conhecidas como "interfaces". Esta interconexão e interacção funcionais 

são geralmente conhecidas como "interoperabilidade"; esta interoperabilidade é 

definida como a capacidade de trocar informações e de reciprocamente utilizar as 

informações trocadas», concluindo-se no considerando 11 que «as ideias e princípios 

subjacentes a qualquer elemento de um programa, incluindo os subjacentes às suas 

interfaces, não são protegidos por direitos de autor ao abrigo da presente directiva». 

Embora exista quem inclua os FFE no âmbito destes “interfaces”, entendemos por bem 

tratá-los autonomamente, na medida em que os “interfaces” são partes do próprio 

programa por norma incluídos no respectivo código, enquanto os FFE, como vimos 

explicando, são elementos lógicos estruturalmente autónomos dos programas de 

computador. 

 

Subsecção 2 - Da tutela dos FFE no âmbito do objecto do direito análogo a Direito 

de Autor sobre Programas de Computador 

 

Já vimos no livro I desta dissertação que numa perspectiva técnica os FFE não se 

confundem com os programas de computador, constituindo nessa perspectiva criações 

intelectuais distintas e autonomizáveis ainda quando geradas no âmbito de um processo 

criativo conjunto. 

Atento à caracterização que supra fizemos do objecto de protecção do direito análogo ao 

Direito de Autor sobre programas de computador, a questão que agora colocamos é se 

os FFE eventualmente criados em conjunto com um programa de computador protegido 

estarão abrangidos no âmbito deste objecto de protecção. Nomeadamente: (1) se os FFE 

serão parte da expressão do programa ou “ideias ou princípios” livres? (2) Se serão 

parte integrante do “material de concepção preliminar”? (3) Ou ainda se estão 

abrangidos no objecto de protecção ampliado sobre as informações tecnológicas obtidas 

pelo processo de descompilação? 

(1) Primeira questão: 

O FFE é sempre a concretização de uma forma de representação de determinado tipo de 

dado num sistema de numeração binário. Logo, pensamos que não é uma mera ideia ou 
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princípio, é o produto intelectual que concretiza uma determinada solução de 

digitalização de um qualquer tipo de dados. Mas também não nos parece que possamos 

afirmar que o FFE é parte da expressão do programa.  

Como vimos na Parte I739 o FFE distingue-se do programa de computador em sentido 

técnico na medida em que se o programa de computador pode ser entendido como uma 

representação do algoritmo em linguagem de programação, o FFE não. Dissemos 

então, numa formulação simplificada dos conceitos, que o FFE é a tabela enquanto o 

programa de computador é uma forma de expressão do algoritmo que lê essa tabela.  

Concluímos com base nisso que, numa perspectiva técnica, se é certo que o programa de 

computador terá de conter as instruções necessárias para ser capaz de ler e gravar dados 

em determinado FFE, o respectivo código fonte (ou o código objecto) não necessita de 

conter em si a própria explicitação dos códigos, tabelas e regras em que se decompõe a 

complexa estrutura do FFE740.  

Do mesmo modo que o programa será necessariamente escrito numa determinada 

linguagem de programação, mas não contém a descrição das regras de sintaxe e 

gramática de tal linguagem, também quanto à leitura e gravação de dados o programa de 

computador deverá ter em consideração as especificações técnicas do FFE utilizado, 

mas não necessita de incluir a descrição completa dessas especificações. 

Entendemos, por isso, que o FFE não integra o código fonte ou código objecto em que 

o programa se encontra expresso e, como tal, não se inclui no objecto central do Direito 

de Autor sobre programas de computador. 

Sobre este tema pronunciou-se muito recentemente o Tribunal de Justiça da União 

Europeia (TJUE), num pedido de decisão prejudicial a solicitação do Tribunal Superior 

de Justiça da Inglaterra e País de Gales, Chancery Division (Reino Unido), por decisão 

de 02 de Agosto de 2010, entrado no Tribunal em 11 de Agosto de 2010, no processo de 

SAS Institute Inc . v World Programming Ltd741. 

                                                           
739 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 2.3, a pp. 93 e 94. 

740 Aliás, em nenhum dos autores estudados, vimos incluir na forma expressiva do programa de computador os FFE [cfr., p. e., 
VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 43 a 58]. Embora, em boa verdade, também não o 
excluam expressamente, parece-nos legítimo concluir que não o fizeram por entenderem tal afirmação desnecessária. 

741 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 
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Neste processo o órgão jurisdicional nacional pergunta, no essencial, se o artigo 1.º, n.º 

2 da Directiva 91/250 deve ser interpretado no sentido de que a funcionalidade de um 

programa de computador, a linguagem de programação e o formato de ficheiro 

electrónico (FFE) usados num programa de computador, a fim de explorar algumas das 

suas funções, constituem uma forma de expressão desse programa e, como tal, devem 

ser protegidos pelo Direitos de Autor sobre programas de computador para efeitos da 

referida Directiva. Mais concretamente, no que à tutela dos FFE diz respeito, o tribunal 

nacional questionava o TJEU nos seguintes termos: «Where the First Program reads 

from and writes to data files in a particular format devised by the author of the First 

Program, is Article 1(2) [of Directive 91/250] to be interpreted as meaning that it is not 

an infringement of the copyright in the First Program for the Second Program to be 

written so as to read from and write to data files in the same format?»742. 

Sobre estas questões, o TJEU considerou nos parágrafos 30 a 46 da sua decisão que, por 

um lado, quer o artigo 1.º, n.º 1 da Directiva 91/250, quer o artigo 10.º, n.º 1 do Acordo 

TRIPs, determinam que os programas de computador são protegidos por direitos de 

autor como obras literárias, na acepção da Convenção de Berna; e por outro, quer Artigo 

1.º n.º 2 da Directiva 91/250, quer o seu considerando 14, quer ainda o artigo 2.º do 

Tratado da OMPI sobre Direitos Autorais e do artigo 9.º, n.º 2 do Acordo TRIPS, 

estendem a protecção dos programas de computador apenas à sua expressão, sob 

qualquer forma, mas já não às ideias, procedimentos, métodos de operação ou 

conceitos matemáticos, que lhe sejam subjacentes. 

Concluindo, assim, existir um consenso nos instrumentos legais comunitários e 

internacionais no sentido de proteger por Direito de Autor apenas a forma expressiva do 

programa de computador, nomeadamente, os seus códigos fonte e objecto. 

Com base nestes argumentos, o TJEU pronunciou-se na decisão final no sentido que 

«Article 1(2) of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection 

of computer programs must be interpreted as meaning that neither the functionality of a 

computer program nor the programming language and the format of data files used in a 

computer program in order to exploit certain of its functions constitute a form of 

expression of that program and, as such, are not protected by copyright in computer 

                                                           
742 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 
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programs for the purposes of that directive»743 (sublinhado nosso). Em conclusão, a 

decisão do TJEU sustenta que os FFE não integram a forma expressiva dos programas 

de computador, ainda que tenham sido criados pelo seu programador no âmbito do 

mesmo processo criativo. 

Subscrevemos o entendimento do TJEU, tomando como assente que os FFE não se 

incluem nos elementos centrais da expressão do programa de computador protegido, os 

respectivos código fonte e código objecto, enquanto objecto principal do direito 

análogo ao Direito de Autor sobre programas de computador. 

(2) Segunda questão: 

Com a segunda questão que colocamos pretende-se saber se um FFE que resulte de um 

mesmo processo criativo de desenvolvimento de um programa de computador original 

pode ser considerado como parte integrante do “material de concepção preliminar” 

deste e, como tal, ser abrangido pela protecção do Direito de Autor que lhe for 

reconhecido. 

A citada decisão do TJEU também ponderou na sua argumentação que o termo 

“programa de computador” inclui o material de concepção preparatório conducente ao 

desenvolvimento de um programa de computador, desde que a natureza desse material 

seja de modo a que um programa de computador possa resultar a partir dele (parágrafos 

36 e 37).  

Ainda assim, a decisão conclui subsequentemente que «On the basis of those 

considerations, it must be stated that, with regard to the elements of a computer 

program which are the subject of Questions 1 to 5, neither the functionality of a 

computer program nor the programming language and the format of data files used in a 

computer program in order to exploit certain of its functions constitute a form of 

expression of that program for the purposes of Article 1(2) of Directive 91/250» 

(parágrafo 39) (sublinhado nosso)744.  

No entanto, o TJEU não apresenta qualquer argumento ou explicitação para a sua 

conclusão quanto a este ponto, pelo que entendemos que a questão merece a nossa 

atenção.  

                                                           
743 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 

744 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 



Pedro Dias Venâncio 

- 271 - 
 

Vimos na Parte I745 que os FFE são concebidos tendo em atenção o tipo de dados a 

gravar, a maior ou menor resolução com que se pretende gravar esses dados, o maior ou 

menor espaço de memória que se pretende ocupar, e os fins para os quais se pretende 

utilizar esses dados. Dissemos também que a pluralidade indeterminada de 

funcionalidades e fins para os quais se desenvolvem novos programas de computador, 

bem como a variedade de dados que através deles se registam, suscitam igualmente uma 

enorme diversidade de interesses a satisfazer com os FFE em que determinada 

aplicação vai gravar os dados que trata. Em função de se privilegiar o tamanho, a 

fidelidade, a alterabilidade, a interoperabilidade, etc, os programadores vão procurar os 

FFE que melhor cumpram os objectivos a que se propõem. 

A concepção de um FFE pode ser determinada pelas funcionalidades que se pretendem 

atingir com determinado programa e, num sentido inverso, a capacidade de digitalização 

de determinado FFE também condiciona as funcionalidades do programa de 

computador que com ele trabalhar. Assim, embora tecnicamente estas sejam duas 

realidades autónomas elas são, em certa medida, interdependentes. 

Temos por certo que o FFE não é parte, tecnicamente, do programa de computador. 

Como resulta da citação que fizemos da decisão do TJEU, mesmo a parte do código 

fonte (ou do código objecto) que se debruça sobre as operações de leitura e gravação de 

dados em determinado FFE não se confunde com a descrição do próprio FFE. A 

questão que se levanta é se tendo este FFE sido desenvolvido para um específico 

programa de computador será que ele pode ser encarado como uma forma expressiva e 

original que integre o material de concepção preliminar que “seja de molde a resultar 

num programa de computador em fase posterior” e, logo, protegido no âmbito do 

objecto alargado deste direito análogo ao Direito de Autor sobre programas de 

computador? Não nos parece746.  

Como referimos a propósito da sua definição técnica, os FFE não se confundem com o 

“algoritmo” necessário para interpretar os dados gravados nesse formato. Embora para a 

correcta interpretação dos dados registados em determinado FFE seja necessário que o 

algoritmo de leitura tenha em consideração as suas regras e codificações, tal não 

                                                           
745 Supra em Parte I, Título II, Capítulo III, Secção 1, a pp. 116 e 117. 

746 Não encontramos os FFE enquadrado no âmbito dos elementos que integram o material de concepção preliminar em nenhum dos 
autores portugueses citados (Cfr., p. e., VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 301 a 324; e 
SAAVEDRA, A Protecção Jurídica do Software e a Internet, pp. 31 a 36), ou estrangeiros (Cfr., p.e., ERDOZAIN, "Tema 9 - 
Programas de Ordenador", (p. 220)) nem na caracterização que os diversos autores fazem desses elementos comporta esse 
enquadramento. Mas também não encontramos qualquer referência a uma expressa exclusão desse enquadramento pela doutrina. 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 272 - 
 

significa que o FFE pré-determine toda a complexa estrutura do algoritmo 

computacional de leitura. Também ao nível do algoritmo necessário para ler os FFE 

persistem opções técnicas diferentes e, logo, um mesmo FFE pode ser lido por 

diferentes algoritmos747. 

Neste mesmo sentido, e ainda no âmbito da decisão do TJEU no processo de SAS 

Institute Inc . v World Programming Ltd748, Sally Weston salienta que «WPS could read 

and write files in the SAS data file format but this did not amount to an infrigment of the 

copyright in the SAS components. There is no evidence that WPS reproduced a 

substancial, or indeed any parte of the SAS source code. Instead they had examined the 

system in operation and worked out enough of the format of SAS7BDAT data files to 

write their own code»749. Confirmando-se assim a nossa preposição de que, sabendo-se 

as definições técnicas do FFE, é possível conceber diferentes programas de computador 

(cuja expressão é completamente distinta) capazes de ler e gravar no mesmo FFE. 

Considerando que o programa de computador trabalha sempre e só sobre dados 

gravados em formato digital, o FFE será sempre um pressuposto técnico do 

funcionamento do programa de computador enquanto limite ao tipo de dados que o 

mesmo será capaz de tratar, mas não um elemento intrínseco do mesmo. Ou seja, ainda 

que a capacidade de representação digital de dados de determinado FFE possa ser um 

pressuposto técnico para as tarefas que o programa pode realizar, tal não significa que o 

FFE condicione as opções do programador de molde a que dele (FFE) resulte 

necessariamente aquele programa de computador. Aliás, é facto notório que um mesmo 

FFE é passível de ser lido e processado por um número indeterminado de programas, 

por vezes até com funcionalidades distintas (como o demonstra à saciedade a 

quantidade de programas de computador capazes de processar ficheiros gravados em 

formatos ditos “standard”, ou abertos, como o «TXT» ou «RTF»).  

Podemos concluir que o FFE, ainda que desenvolvido conjuntamente com determinado 

programa de computador, não representa um elemento do material de concepção 

preliminar que “seja de molde a resultar num programa de computador em fase 

                                                           
747 Veremos adiante, no âmbito da eventual tutela dos FFE por Patentes sobre invenções relacionadas com programas de 
computador, que é inclusivamente usual a concepção de diferentes algoritmos de leitura e gravação do mesmo FFE em função do 
tipo de processamente que se pretende fazer dos dados gravados. 

748 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 

749WESTON, "Software Interfaces - Stuck in the Middle: The Relationship Between the law and software interfaces in Regulating and 
encouraging interoperability", ( p. 441) 
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posterior” e logo ficará, por esta via, excluído do âmbito de protecção do objecto do 

direito análogo sobre programas de computador. 

(3) Terceira questão: 

Finalmente, colocamos a questão de saber se os FFE estão abrangidos no objecto de 

protecção ampliado sobre as informações tecnológicas obtidas pelo processo de 

descompilação. 

Ian J. Lloyd parece entender que não quando se pronuncia sobre a descompilação de 

programas de computador para efeitos de garantia do referido princípio da livre 

interoperabilidade, porquanto coloca os FFE no nível básico dos elementos 

indispensáveis a esta. Refere este autor que «the use of reverse engeneering occurs at 

the level of applications packages. Programs such as word processors and spreadsheets 

store data in a particular format. In the case of basic text, a widely used standard exists 

– ASCII (American Standart Code for Information Interchange). The text of most word 

processed documents is a much more complex creature. Particular fonts, type size and 

line spacing will be used. Portions of the text may be printed in italic or may be 

emboldened or underlined. These matters are not standardized. A producer intent on 

developing a new word processing program may wish to discover the codes used by 

rival producers so that conversion facilities may be built into the new product. From a 

commercial perspective, existing users are more likely to change to a new program if 

they can still use documents created using their existing program»750. 

Este autor apresenta o FFE como um elemento essencial à interoperabilidade, quer na 

perspectiva do direito do utilizador à preservação da sua informação/dados, quer na 

perspectiva da salvaguarda da lealdade da concorrência. Ponto a partir do qual o mesmo 

autor conclui que «the producer of a word processing program may decompile existing 

programs to discover details of their format so as to permit the new program to accept 

text files produced using the earlier program. What is not permited is the production of 

a program which infringes copyright in the original»751 (sublinhado nosso).  

Concordamos em absoluto com os argumentos e conclusões de Ian J. Llyod. Desde 

logo, um dos direitos fundamentais que deverá ser garantido a qualquer utilizador das 

                                                           
750LLOYD, Information Technology Law, p. 468. 

751Idem, ( p. 470). 
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TIC é o acesso aos seus próprios dados, aos documentos electrónicos que ele próprio 

produziu, independentemente do programa de computador em que os produziu ou em 

que os quer consultar752.  

Como vimos supra753, este “utilizador legítimo” dos bens informáticos apresenta-se aqui 

na qualidade e com os direitos que usualmente a lei reconhece ao “consumidor”, mas 

representando um conceito mais abrangente onde não cabem apenas as pessoas 

particulares que adquiram bens a profissionais para uso pessoal, mas todo e qualquer 

sujeito independentemente da sua natureza ou do fim a que destina os bens adquiridos. 

O direito de acesso aos seus próprios dados e informações não pode deixar de ser 

reconhecido um direito de utilização essencial e indisponível do “utilizador legítimo” de 

bens digitais. Sendo que a essencialidade de acesso aos seus próprios dados se apresenta 

com a mesma intensidade perante pessoas singulares ou colectivas, seja o fim do 

tratamento desses dados particular ou profissional (eventualmente, até bastante mais 

gravoso, pelo menos financeiramente, no caso das utilizações profissionais). 

A interoperabilidade decorrente do livre acesso aos FFE surge, nesta sequência, 

também como expressão de um núcleo essencial de um direito fundamental dos 

“utilizadores legítimos”, carente de uma protecção legal face ao reconhecimento de uma 

certa fragilidade da sua posição negocial fáctica perante os fornecedores de produtos 

digitais. 

Em consequência, o princípio da livre interoperabilidade não pode deixar de abarcar o 

direito de todo o “utilizador legítimo” continuar a aceder aos seus dados quando muda 

de programa de computador. Tal só é possível conhecendo o FFE em que os dados 

foram gravados, e permitindo que qualquer programa de computador o possa utilizar. O 

acesso ao FFE em que os dados se encontram gravados em memória secundária afigura-

                                                           
752 Em sentido aparentemente oposto, no âmbito da aplicação do princípio da livre interoperabilidade ás Medidas de Gestão 
Electrónica de Direito de Autor (DRM), Hiram Meléndez-Juarbe defende que no âmbito de aplicação do Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA) «Sections 1201(f) specifically allows reverse engineering of a TPM “for the sole purpose of identifying and 
analysing those elements of [a computer] program that are necessary to achieve interoperability with other programs”. This 
exception, however, is only available to make interoperable two diferente computer programs – not a computer program with a 
digital content such as music or video» [MELÉNDEZ-JUARBE, "DRM Interoperability", p. 6]. O que em parte se poderá justificar face 
aos distintos valores e âmbitos que o princípio da livre interoperabilidade pode assumir em diferentes contextos da Sociedade da 
Informação, como referimos em nota anterior, mas que nos parece não colocar em causa a conclusãoque retiramos supra quanto à 
essencialidade dos FFE para a interoperabilidade entre programas de computador que a directiva comunitária pretende promover. 

753 Supra em Parte II, Título I, Capítulo VI, a pp. 212 a 215. 
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se assim como um elemento essencial à interoperabilidade754 entre programas de 

computador que fundamenta a consagração comunitária deste direito de descompilação. 

Concluímos, por isso, que é legítima a descompilação do programa para aceder à 

codificação do FFE utlizado, ainda que com o fim de utilizar tal informação num 

programa concorrente, pois a mesma é essencial à sua interoperabilidade.  

Acresce, como vimos na distinção técnica que fizemos entre programas de computador 

e FFE na Parte I755 desta dissertação, que sendo o FFE essencial ao funcionamento do 

programa e à interoperabilidade entre programas, na perspectiva do acesso aos dados 

gravados em memória secundária, ainda assim o FFE não condiciona a estrutura e 

funções do programa de computador, pelo que não determina que o novo programa seja 

similar ao programa primitivo. E ainda que as informações relativas à codificação do 

FFE visem a utilização num programa concorrente, a mera utilização destas não 

determina a violação do programa original porquanto as mesmas não se integram nos 

elementos expressivos (protegidos) deste. 

Também a supra citada decisão do TJEU de 2 de Maio de 2012756 pondera esta questão, 

com conclusão similar. Argumenta o TJEU, nos parágrafos 42 a 44, que se um terceiro 

obtiver a parte do código fonte ou do código objecto de um determinado programa de 

computador respeitante às instruções de leitura e gravação num determinado formato de 

ficheiro electrónico (FFE) e utilizar essa parte do código fonte ou do código objecto 

para criar elementos semelhantes no seu próprio programa de computador, tal conduta 

constituirá uma reprodução parcial na acepção do artigo 4 (a) da Directiva 91/250, e 

logo violação ilícita do Direito de Autor do titular do programa original.  

Mas se esse terceiro, não tendo acesso ao código fonte do programa protegido, por meio 

de observação, estudo e teste do comportamento do programa de computador protegido, 

vier a reproduzir as mesmas funcionalidades em novo programa usando o mesmo FFE, 

tal não constitui uma reprodução ilegítima, porquanto o FFE, enquanto tal, não se 

encontra inserido no objecto de protecção do Direito de Autor sobre o programa de 

computador. 

                                                           
754 Neste sentido, embora a propósito da questão da sua patenteabilidade, Pamela Saumelsa afirma categoricamente que «File 
format specifications, including compression algorithms anda digital rights manegement architectures, are also interfaces that 
aFFEct interoperability among data files and programs anda devices utilizing those files» (negrito nosso) [SAMUELSON, "Are 
Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1949)]. 

755 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção I, Subsecção 2.3, a p. 93 e 94. 

756 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 
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Não se considerando o FFE incluído nos elementos expressivos do programa de 

computador protegidos por Direito de Autor, e sendo o FFE essencial à 

interoperabilidade entre programas de computador, as suas especificações constituírão 

informações técnicas que, por excelência, fundamentarão o recurso à descompilação e 

que serão livremente utilizadas na elaboração de programas concorrentes, desde que 

estes não imitem o programa original quanto à sua expressão. Pelo que, nesse âmbito, os 

FFE sempre estariam excluídos de protecção. 

Sucede que a questão se coloca aqui a outro nível. Concluímos na subsecção anterior, a 

propósito do direito de descompilação no âmbito do regime jurídico do direito análogo a 

Direito de Autor sobre programas de computador, que face à absorção de fins do direito 

da concorrência no seio do regime de um direito de propriedade intelectual, o 

legislador sentiu a necessidade de “alargar” o seu objecto de protecção às 

informações tecnológicas assim obtidas, sejam elas elementos expressivos ou não do 

programa, a fim de manter o equilíbrio entre titular do direito de propriedade 

intelectual e os interesses protegidos pelo direito da concorrência.  

Dissemos ainda que este direito constitui uma extensão da protecção conferida ao 

programa de computador às informações tecnológicas obtidas por meio da sua 

descompilação. Trata-se, no entanto, de uma protecção acessória ou complementar da 

conferida ao programa de computador. Existe não só em função da protecção conferida 

ao próprio programa, como também apenas na medida em que tais informações 

tecnológicas tenham sido obtidas por meio da descompilação daquele específico 

programa e não se o forem por outros meios.  

Temos então que, se a protecção conferida por esta norma jurídica se estende a todas as 

informações técnicas que constituem segredo de negócio do seu criador, sejam elas ou 

não elementos expressivos do programa, a mesma poderá abarcar também os FFE na 

medida em que estes se incluem nas informações tecnológicas abrangidas pelo segredo 

de negócio do titular do direito de autor sobre o programa de computador. 

A questão suscita ainda assim algumas dúvidas quanto à sua aplicabilidade aos FFE 

face à sua essencialidade para a livre interoperabilidade das TIC que vimos constituir 

um “direito fundamental” que a generalidade dos ordenamentos jurídicos vem 

pacificamente acolhendo e que encontra expressa consagração na legislação 

comunitária. 



Pedro Dias Venâncio 

- 277 - 
 

Analisado o artigo 7.º do DL 252/94, de 20 de Outubro, que consagra este direito de 

descompilação a que nos vimos referindo, verificamos que esta norma jurídica 

considera a descompilação livre sempre que necessária à «interoperabilidade» entre 

programas (n.º 1) e ainda que as informações assim obtidas não podem «ser 

comunicadas a outrem quando não for necessário para a interoperabilidade do 

programa criado independentemente» (n.º 3). 

Ou seja, sempre que as informações técnicas obtidas sejam necessárias à 

interoperabilidade entre programas, não só é livre a descompilação do programa para as 

obter, como é livre a sua comunicação a terceiros conjuntamente com o programa criado 

independentemente. Não há qualquer extensão de protecção neste caso, prevalecendo o 

princípio da livre interoperabilidade757. 

Ora, em última análise, o acesso ao FFE é sempre necessário para aceder aos dados 

gravados digitalmente. Sendo o acesso aos dados a condição “sine qua non” do 

funcionamento de qualquer programa de computador (cuja única função é sempre e só 

processar dados). Neste sentido, não vemos em que situação o FFE não será necessário 

à interoperabilidade entre programas de computador! 

Em conclusão, no âmbito da tutela jurídica dos programas de computador prevista na 

União Europeia, o FFE não só não está incluído no seu objecto de protecção, como não 

é sequer susceptível de integrar as informações técnicas protegidas no âmbito do regime 

do direito de descompilação dos artigos 7.º do DL 252/94, de 10/10, e artigo 6 das 

directivas comunitárias. 

 

 

 

 

 
                                                           
757 A este propósito José Alberto Vieira, embora sustente que esta norma estabelece um princípio de proibição de transmissão dos 
resultados da descompilação a terceiros, acaba por concluir que «a proibição de revelação a terceiros da informação conseguida 
pela descompilação não impede, no entanto, que o utilizador legítimo que fabricou um programa compatível a partir da informação 
retirada do programa descompilado possa divulgar ao público os dados para realização da interoperabilidade deoutros programas 
de computador com o seu programa e, deste modo, de uma forma indirecta, acabem por ser conhecidas as especificações das 
interfaces obtidas através da descompilação» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p . 157]. 
O que no caso dos FFE, entendemos nós, esvazia os FFE de qualquer protecção neste âmbito. 
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Secção 4 - Da patenteabilidade dos Programas de Computador “como tais” 

 

Como dissemos a propósito dos direitos privativos de propriedade industrial sobre 

inovações758, o objecto das patentes consiste no resultado autónomo e exteriorizado de 

uma criação intelectual, composto por uma invenção científica ou tecnológica, 

decorrente de uma actividade inventiva, que seja nova face ao estado da técnica e 

susceptível de aplicação industrial, desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o 

direito reconhece utilidade e susceptibilidade de apropriação privada exclusiva.  

Em abstracto, os programas de computador são passíveis de cumprir a generalidade dos 

requisitos de patenteabilidade759. Acresce que, como refere Asunción Esteve Pardo, «se 

se parte de la base que la patente es una solución técnica a un problema técnico, 

resulta evidente que muchos de los problemas técnicos a los que hoy se enfrenta un 

inventor requieren soluciones técnicas que cuenten de manera insoslayable com 

programas de ordenador»760. Sendo que, no caso das invenções relacionadas com 

programas de computador, as mesmas tanto se podem reportar a um produto novo como 

a um processo novo susceptível de aplicação industrial761. 

Ao nível da protecção das inovações por direitos privativos de propriedade industrial, o 

Acordo ADPIC/TRIPS, ao qual Portugal também se vinculou, não exclui os programas 

de computador do objecto da Patente762. No entanto, quer o art. 52.º n.º 2, al. c) e 3 da 

                                                           
758 Supra em Parte II,Título I, Capítulo IV, Secção 1, Subsecção 1.2, a pp.180 e ss. 

759 São vários os autores que sustentam mesmo que «geneticamente ed ontologicamente il software sai probabilmente più vicino alle 
invencioni industriali che non alle opere dell’ingegno» [GUIDO SCORZA, "La Cattedrale ed il Bazaar dieci anni dopo Open Source 
vs. software proprietário: Dai modelli sviluppo ai modelli di business", Bisi and Cocco, (Eds.), Open Source e Proprietà 
Intellettuale - Fondamenti Filosofici, Tecnologie, Informatichi e Gestione Dei Diritti, Gedit Edizioni, Bologna, 2008(p. 5)].  

760PARDO, "Patentes de Programas de Ordenador versus Software Libre", (p. 92) 

761 Como refere Ian J. Lloyd «in a software context, the claim may often be that the equipment operating in accordance with the 
programn’s instructions constitutes a novel product, whilst the algorithmic steps prescribbeb by the implementing programs 
representent a novel process» [LLOYD, Information Technology Law, p. 380]. No primeiro caso, falamos de programas de 
computador integrados em invenções compostas também por elementos físicos, a que nos referimos a propósito de patentes sobre 
elemento da estrutura física dos computador, e que dissemos serem pacificamente aceites. É no segundo exemplo, como processo, 
que nos parece caber a problemática da patenteabilidade dos programas de computador considerados como criações autónomas de 
qualquer aparelho físico, e que levanta maior dificuldade e dissensão doutrinal. O que transparece das considerações que o mesmo 
autor faz na sequencia da citação anterior ao referir que «Virtually any product will be capable of being sold or otherwise disposed 
of and, in this aspecto, will satisfy the applicability test. With a process, slightly diferente considerations will apply» [idem, (p. 
380).]. 

762 Nesse sentido, refere Alexandre Dias Pereira «este Acordo estabelece que, em princípio, as patentes devem proteger quaisquer 
invenções, quer se trate de produtos ou processos, em todos os campos da tecnologia, na medida em que sejam novas, envolvam 
actividade inventiva e possam ter aplicação industrial (art. 27.º/1). O Acordo acrescenta, nos n.º 2 e 3 do art. 27.º, certas invenções 
para as quais os Estados podem recusar patentes. Todavia, os programas de computador e os métodos de negócios não são 
expressamente excluídos do objecto das patentes nem aí incluídos ficando o problema em aberto, podendo a sua protecção ser 
justificada enquanto processos de tecnologia informática na medida em que não sejam “óbvios”» [PEREIRA, "Patentes de 
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Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, de 1973, quer o art. 52.º, n.º 1, do CPI 

limitam a patenteabilidade dos «programas de computadores, como tais, sem qualquer 

contributo».  

As legislações nacionais têm-se assim dividido entre os países que aproveitam a “janela 

aberta” do Acordo ADPIC/TRIPS, como os EUA, que vêm admitindo um crescente 

número de patentes sobre programas de computador763; e os países que seguem a 

Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, de 1973, que vêm recusando o 

reconhecimento de patentes aos «programas de computadores, como tais, sem qualquer 

contributo»764. 

A questão, no âmbito europeu, coloca-se na interpretação do que sejam programas de 

computador “como tais, sem qualquer contributo”765.  

É há muito pacífico que «a patenteabilidade de uma invenção não será excluída pelo 

facto de o objecto da patente incluir um programa informático»766. É o que resulta de 

uma interpretação literal do artigo 52.º, n.º 1, al. d) do CPI. Apenas se excluem os 

programas de computador do objecto da patente quando considerados isoladamente, e 

não como parte integrante de um invento do qual sejam elemento necessário ao seu 

normal funcionamento. Já analisamos esta questão767 quando nos debruçamos sobre a 

patenteabilidade dos elementos da estrutura física do computador que integrem como 

parte essencial do seu funcionamento um programa de computador (firmware), 

respondendo afirmativamente quanto à integração do programa de computador no 

                                                                                                                                                                          
Programas  e Métodos de Negociação na Internet", (pp. 116 e 117)]. No mesmo sentido, cfr. GROSCHE, "Software Patents - Boon or 
Bane for Europe?", (p. 278). 

763 Nos EUA a pratica e jurisprudência vão no sentido de considerar que «el sistema de patentes estaba disponible para todas las 
aplicaciones informáticas que cumplieran los requisitos positivos de patentabilidad del sistema anglosajón: novelty, non 
obviousness y utility, critéio que se mantiene pacificamente en los Estados Unidos» [ZAMORA, "Nuevas Tendencias de la 
Propriedad Intelectual", (p. 456)].  

764 Nesse sentido, cfr. PEREIRA, "Patentes de Programas  e Métodos de Negociação na Internet", (p. 117) 

765 Embora a questão se tivesse colocado inicialmente com a Convenção de Munique sobre Patente Europeia, estudos recentes 
revelam que «there has been a growing number of contries that expressly or indirectly exclude computer program (as such) from 
patentable subject matter» [SHERMAN, SCP/15/3 - Annex II - Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter (p. 2)], 
mesmo no caso dos EUA tradicionalmente mais liberais na concessão de patente «the US Federal Court’s 2008 Bilski decision 
which marked a move away from the liberal approach to patente protection facilitated by State Street Bank decision: a change 
which served to bring American law with regard to computer programs more in line with the approaches adopted in many other 
jurisctions: a position which was confirmed by the US Supreme Court in June 2010 when the decision of Bilski v Kappos was 
handed down» [idem, (p. 2).]. 

766PEREIRA, "Patentes de Software", (p. 407) . Também a nível internacional se tem sedimentado «a growing consensos that 
although computer programs should be treated as excluded matter, this is not necessarily the case where anb invention, viewed as a 
whole, happens to include a computer program»[SHERMAN, SCP/15/3 - Annex II - Computer Programs As Excluded Patentable 
Subject Matter (p. 2)].  

767 Supra em Parte II, Título II, Capítulo II, Secção 1, a pp. 224 e ss. 
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âmbito de protecção dessa patente. Não iremos reiterar aqui esses argumentos que 

mantêm igual validade na perspectiva em que agora abordamos o problema. 

A questão torna-se controversa quando se tenta encontrar uma definição do que sejam 

«programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo», isto é, quando o 

programa não se encontra integrado numa invenção que contenha elementos físicos. 

Acresce que este conceito que não é definido por nenhum dos diplomas legais referidos.  

Se é pacífico que o programa de computador pode ser considerado parte integrante de 

uma invenção “composta” por vários elementos físicos e lógicos (que integre 

igualmente elementos corpóreos que com o programa de computador se interligam de 

forma indissociável), a questão controvertida é saber em que medida é que um programa 

de computador que não seja um componente indissociável de uma invenção composta e, 

portanto, quando considerado como uma criação intelectual autónoma, pode ainda assim 

cumprir os requisitos de patenteabilidade. 

Para o Instituto Europeu de Patentes (IEP) «a orientação dominante tem sido a de 

considerar que a expressão legal “como tais” (consagrada no art. 52.º n.º 2, al. c) e 3 

da CPE e, em Portugal, no artigo 52.º, n.º 1, al. d) e 3 do Código da Propriedade 

Industrial de 2003) se refere a programas sem carácter técnico»768. Ou seja, os 

programas de computador que representassem o resultado de uma actividade inventiva 

que apresentasse uma solução nova face ao estado da técnica para determinado 

problema técnico e que fossem susceptíveis de aplicação industrial, cumpririam o 

mesmo desiderato de promoção da inovação tecnológica e desenvolvimento do mercado 

e da concorrência que os demais inventos e, como tal, seriam patenteáveis769. 

                                                           
768GONÇALVES, "Sociedade da Informação e Direito Industrial", (p. 298). No mesmo sentido, Alexandre Dias Pereira refere que 
«apesar da proibição convencional, a casuística destes Instituto (Instituto Europeu de Patentes) tem admitido patentes de 
programas de computador que produzam efeitos técnicos não comerciais, com destaque para o sector das tecnologias da saúde» 
[PEREIRA, "Patentes de Programas  e Métodos de Negociação na Internet", (p. 116)]. No mesmo sentido, também, cfr. MARQUES, 
Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II, pp. 703 a 705 (ponto 102.702.); ASENSIO, Derecho Privado de Internet, p. 
229; BOND, E-Licenses and Software Contracts - Law, Pratice and Precedents, p. 36; entre outros. 

769 Nesse sentido, Remédio Marques salienta que «a exclusão da patenteabilidade dos programas de computador “como tal” pode 
ser (e tem sido) interpretada como significando a presença nessas instruções de caracteres de natureza exclusivamente abstracta, 
na qual está ausente uma qualquer criação intelectual (…) ou, segundo cremos, de instruções cuja descrição é insusceptível de ser 
apreendida pelos peritos na especialidade por se tratar de instruções respeitantes ao código-objecto» [MARQUES, Biotecnologias e 
Propriedade Intelectual – Volume II, p. 720]. Também Alexandre Dias Pereira completa este raciocínio concluindo que «de modo a 
que uma invenção relacionada com programa de computador possa ser objecto de patente é necessário que tenha natureza técnica, 
utilizando meios técnicos, resolvendo algum problema técnico e produzindo algum efeito técnico» [PEREIRA, "Patentes de 
Programas  e Métodos de Negociação na Internet", (p. 116)]. Interpretação que tem sido consensual também entre os autores 
estrangeiros, cfr. LLOYD, Information Technology Law, pp. 382 e 402 a 423; ANTHONY HOWARD, "Patentability of Computer-
Implemented Inventions", Computer und Recht - International, 4, 2002, pp. 97 a 104(p. 97); PARK, "Has Patentable Subject Matter 
Been Expanded?", (p. 344); entre outros. 
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Esta orientação encontra expressão na Parte C, Capítulo IV, 2.3.6, das Directrizes 

internas para o exame do pedido em matéria de programas de computador, de 2001. 

De acordo com estas directrizes, a orientação dominante do IEP tem sido «no sentido de 

considerar que o programa pode ser patenteável, directamente, se for susceptível de 

produzir um efeito técnico suplementar distinto da mera interacção física entre 

programa e computador»770. 

Deste entendimento resulta que a limitação à patenteabilidade dos programas de 

computador como tais se apresenta também como um requisito formal do pedido de 

patente. Neste sentido, se tem defendido que a descrição e reivindicações da patente 

sobre invenções relacionadas com programas de computador não se podem limitar à 

descrição ou reivindicação do programa de computador, mas devem descrever e 

reivindicar o específico efeito técnico que constituem as inovações face ao estado da 

técnica que se pretende ver patenteado771. 

A decisão T 1173/97, de 1/7/1998 (caso IBM)772, relativa a um recurso contra um acto 

de não concessão de uma patente a um programa de computador destinado ao controlo 

de recuperação de informação digital, teve uma influência determinante na consolidação 

deste entendimento da possibilidade de patenteabilidade directa de programas de 

computador na prática do IEP. 

Desta decisão ressalta, numa delimitação negativa do conceito, que não relevam para a 

patenteabilidade do programa de computador os eventuais efeitos técnicos que este 

produza na sua relação com os elementos da estrutura física do computador, sejam eles 

efeitos eléctricos ou mecânicos773.  

E, numa delimitação positiva do conceito, que apenas quando da invenção resultar a 

resolução de problemas técnicos distintos da interacção do programa com os 

componentes físicos do computador será o programa de computador patenteável 

enquanto criação intelectual autónoma774. O que se tem designado de “efeito técnico 

adicional indirecto”775 (“futher technical effect”776 ou “efeito técnico adicional”777). 

                                                           
770GONÇALVES, "A patente de invenção e a noção de técnica", (p. 298).  

771 Nesse sentido, cfr. PARDO, "Patentes de Programas de Ordenador versus Software Libre", (pp. 104 e 105) 

772 OJ EPO, 1999, p. 609 e ss 

773 Nesse  sentido, cfr. Paterson, The European Patent System, p. 419. 

774 Explicitando este conceito, refere Couto Gonçalves que não é bastante para que um programa de computador seja patenteável o 
simples facto de produzir «modificações físicas do material (provocando, por exemplo, efeitos eléctricos ou electrónicos a nível do 
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Como vimos a propósito da patenteabilidade dos dispositivos físicos, o IEP entende 

igualmente que este requisito se aplica, não só nos casos de protecção directa do 

programa, quando este produza esse efeito técnico pelo mero funcionamento interno do 

computador, como no caso de protecção indirecta do programa integrado numa 

invenção composta, quando este produza esse efeito técnico num processo industrial ou 

no funcionamento de uma máquina778. 

Numa perspectiva mais abrangente, esta distinção entre programa de computador “como 

tal” e programa de computador com “caracter técnico” é apenas um reflexo da eterna e 

problemática discussão sobre a «distinction that is drawn between unpatentable subject 

matter (such as abstract ideas, principles, mathematical methods etc) and patentable 

inventions that embody or apply the excluded subject matter. While abstract ideas, 

mathematical methods, algorithms and a range of other types of subject matter may not 

be patentable, this is not necessarily the case where the excluded subject matter is 

applied or implemented»779.  

Sendo, por isso, que na maioria dos países de tradição anglo-saxónica, e em particular 

nos EUA, a distinção não é feita em função dos programas de computador com ou sem 

carácter técnico, mas entre “computer programs as such” e “computer-implemented 

inventions”, salientando assim a noção de que uma matéria originalmente excluída de 

patenteabilidade – os programas de computador – poderá sê-lo se for um meio de 

                                                                                                                                                                          
hardware) que resultam da execução de instruções dadas pelo programa de computador» pois «estas modificações, se bem que 
possam ser consideradas técnicas, constituem característica comum a todos os programas criados para serem aplicado sobre um 
computador (…); é necessário ter em conta os efeitos resultantes da execução das instruções fornecidas pelo programa de 
computador. Se estes efeitos tiverem um carácter técnico ou se eles conduzirem o programa a resolver um problema técnico 
podemos considerar que a invenção que produz esse efeito é, em princípio, patenteável» [GONÇALVES, Manual de Direito 
Industrial, p. 44]. No mesmo sentido, explicita Gerald Paterson que «the technical character of such a computer program product is 
derived form the “further technical eFFEct” in the sense of the “potential technical eFFEct” which the program possesses and 
reveals when it is run on a computer» [PATERSON, The European Patent System, p. 420]. 

775GONÇALVES, "A patente de invenção e a noção de técnica", (p. 299).  

776 «A computer program is not excluded from patentability (…) if, when i tis run on a computer, it produces a further tecnical 
eFFEct which goes beyond the “normal” physical interactions between program (software) and computer (hardware)» (negrito e 
sublinhado nosso), T1173/97 IBM/Computer program product O.J. EPO 1999, 109. Explictando o conceito referido neste decisão, 
entre outros,  CHOUDHARY, "The patentability of Software under Intellectual Property Rights", (pp. 441 a 443); PARK, "Has 
Patentable Subject Matter Been Expanded?", (p. 347). 

777 «Tales implementaciones técnicas de programas o métodos comerciales podrán llegar a ser calificadas invenciones si producen 
el denominado “efecto técnico adicional” y admitidas como patentes se cumplen los requisitos de novedad, actividade inventiva y 
aplicabilidade industrial» (negrito e sublinhado nosso) [PARDO, "Patentes de Programas de Ordenador versus Software Libre", (p. 
106)].  

778 Cfr. GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 44 e 45.  

779SHERMAN, SCP/15/3 - Annex II - Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter (pp. 7 e 8). 
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“implementar” uma invenção. Esta distinção tem-se revelado de extrema complexidade 

e difícil consenso780.  

Este reconhecimento da patenteabilidade dos programas de computador com base no 

critério do carácter técnico dos problemas e soluções que o mesmo visa encontrar é 

contestado por larga doutrina que entende estarmos perante uma forma encapotada de 

contornar a proibição de patenteabilidade dos programas de computador imposta pela 

Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, de 1973, por força da prática 

interpretativa do IEP781. 

Para estes autores, a expressão “programas de computador, como tais” pretende excluir 

da patenteabilidade todos os programas de computador, com excepção daqueles que que 

possam ser protegidos, por via indirecta, como parte integrante de uma invenção sobre 

um dispositivo físico, conforme referimos supra782.  

Não nos alongaremos mais nesta discussão (que por si só seria tema de nova 

dissertação), admitindo para os fins destes estudo que, no quadro legal actual, a 

doutrina, a jurisprudência e a prática das principais entidades de registo de propriedade 

industrial vêm admitindo a patenteabilidade de programas de computador nos termos 

limitados que supra expusemos783-784. 

 

                                                           
780 «As the Enlarged Board of Appeal noted recently, a “uniform understanding of where to draw the dividing line between 
applications relating to programs for computer as such… and applications relating to patentable technical solutions, in the form of 
[computer implemented inventions], still cannot be assumed despite considerable convergence in recent rulings»[idem, (pp. 8 e 9).]. 

781 Nesse sentido, entre outros, GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 42 a 50 Analisando essa possibilidade, Alexandre 
Dias Pereira sustenta que «se o software e os métodos de negócios satisfizessem estes requisitos, poderia equacionar-se a sua 
protecção pelo direito de patente. Todavia, é extremamente duvidosa a possibilidade de satisfação dos requisitos de tangibilidade 
ou realidade da aplicação. Por isso, tradicionalmente, os métodos de negócios encontravam-se ou no domínio público ou eram 
apenas protegidos como segredos comerciais. Não eram considerados como possíveis objectos de patente porque se trataria de 
meros conceitos sem conexão com os objectos físicos» [Pereira, "Patentes de Programas  e Métodos de Negociação na Internet", (p. 
115)].  

782 Neste sentido refere Couto Gonçalves em elucidativa nota de rodapé que «conforme resulta dos trabalhos preparatórios da CPE 
de 1973, a proibição da protecção de programas de computador como tais tinha o significado de não se pretender afastar a 
patenteabilidade de invenções que, cumprindo todos os requisitos de patenteabilidade, incluíssem nas suas reivindicações um 
programa de computador» [GONÇALVES, "A patente de invenção e a noção de técnica", (p. 319, nota de rodapé 368)]. + remédio 
marques, vol II – p. 706/707 

783 Nesse sentido, num estudo comparative das praticas Europeias e Norte-Americanas no que concerne à patenteabilidade de 
programas de computador, Michael Guntersdorfer afirma mesmo que «it appears that the patentability of software is well 
established on both side of the Atlantic. That computer programs can be patented is not a question anymore» [GUNTERSDORFER, 
"Software Patent Law: Unitet States and Europe Compared", (p. 18)]. 

784 Aliás seria absurdo negar essa evidência quando, vários autores reportam que mesmo o EPO já admitiu mais de 30.000 patentes 
sobre invenções relacionadas com programas de computador. Nesse sentido, cfr. PARK, "Has Patentable Subject Matter Been 
Expanded?", (p. 344);HOWARD, "Patentability of Computer-Implemented Inventions", (p. 97); GROSCHE, "Software Patents - Boon 
or Bane for Europe?", (p. 305). Acrescendo que, no estudo comparative que faz entre a pratica de registo da Europa, Estados Unidos 
da América e Japão, Jinseok Park concluí que «in line with technological development, all the three patente offices have expanded 
patentable subject matter from tradicional computational methods to computer programs or data structures embodied on a storing 
medium» [PARK, "Has Patentable Subject Matter Been Expanded?", (p. 376)], confirmando uma tendência que se vem afirmando a 
nível global. 
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Secção 5. O objecto de protecção da Patente sobre Programas de Computador 
 

Admitindo então a possibilidade de patentear directamente programas de computador 

com o dito carácter técnico, como vem sendo prática do IEP, centremo-nos na questão 

que nos interessa: qual é o âmbito do objecto de protecção da Patente directa sobre 

programas de computador? 

De acordo com este requisito do caracter técnico é patenteável directamente, e por si só, 

o programa de computador cujo fim for a execução de tarefas técnicas que resultem na 

resolução de um problema técnico que não o da sua interacção com o computador e que 

cumpra os demais requisitos de patenteabilidade.  

Tal significa que este efeito técnico representa um elemento caracterizador do objecto 

passível de ser patenteável, ou seja, de constituir uma invenção, e não um requisito de 

patenteabilidade. Pois ainda que o programa de computador realize este efeito técnico, e 

portanto seja uma invenção, continua-se a exigir que o mesmo cumpra os requisitos de 

patenteabilidade exigidos no âmbito do direito europeu, que reiteramos: a novidade, 

actividade inventiva e a susceptibilidade de aplicação industrial785.  

A questão coloca-se em saber se o exclusivo conferido pela Patente sobre um programa 

de computador abrange apenas os seus elementos expressivos, como sucede com o 

Direito de Autor, ou se recairá sobre as informações técnicas ou funcionais internas do 

programa? Como a “lógica, os algoritmos ou a linguagem de programação” que vimos 

estarem, em princípio, excluídos de protecção pelo direito análogo ao Direito de Autor 

sobre programas de computador, aí integrados no conceito de “ideias e princípios” 

excluídos da sua tutela.  

Precisamente a propósito da protecção dos programas de computador por Direito de 

Autor, José Alberto Vieira apresenta-nos uma visão sobre estes conceitos que nos pode 

                                                           
785 Nesse sentido, salienta Couto Gonçalves que, de acordo com a Jurisprudência do IEP quanto à patenteabilidade dos programas de 
computador aos quais seja reconhecido o referido carácter técnico, «isto não significa que seja concedida a patente (…), porquanto 
ainda se torna necessário o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade: novidade, originalidade e susceptibilidade de 
aplicação industrial. Do que se trata, tão somente, é de não recusar liminarmente o pedido em razão da natureza do objecto» 
[GONÇALVES, "A patente de invenção e a noção de técnica", (p. 301)]. No mesmo sentido, Jinseok Park explica que «Examination 
Guidelines of the EPO make it clear that the basic test of whether there is an invention within the meaning of Art. 52(1) is separate 
and distinct from the questions wheter the subject matter is susceptible of industrial application, is new and involves an inventive 
step» [PARK, "Has Patentable Subject Matter Been Expanded?", (p. 344)]. No mesmo sentido, cfr. DAVID BOOTON, "The 
Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe", Intellectual Property Quarterly, 1, 2007, pp. 92 a 116. 
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ajudar nesta delimitação. Refere o autor que «no seu aspecto funcional, o programa de 

computador é uma verdadeira máquina que executa as mesmas tarefas que uma peça 

de “hardware” poderia executar. (…) Acontece porém que a máquina que é o 

programa de computador vem a ser construída por uma via expressiva»786. Esta 

expressão representada pelo código fonte e/ou código objecto é, como vimos, protegida 

pelo Direito de Autor, e integrará o conceito de “programa de computador, enquanto 

tal” não sendo por isso passível de ser objecto de patente787. 

Mais adiante na mesma obra, o citado autor refere que «os programas de computador 

são máquinas e o que importa neles é a tecnologia que faz o computador operar. Esta 

tecnologia incorpora processos, métodos de operação e sistemas. Exemplos desta 

afirmação encontramos logo ao nível dos elementos básicos componentes dos 

programas de computador, os algoritmos e as “data structures”. Estes elementos, a 

partir dos quais os programas de computador se construem, são processos»788.  

Estes processos, como vimos, como elementos não expressivos, não estão abrangidos 

pelo objecto do Direito de Autor nem se enquadraram no conceito de “programa de 

computador, como tal”. Mas, no caso do objecto dos direitos privativos de propriedade 

industrial sobre inovações, a patente (ou o modelo de utilidade) pode incidir sobre 

“processos”, cumpram eles os demais requisitos de patenteabilidade.  

Ricardo Antequera Parilli parte precisamente desta dualidade para sustentar o distinto 

âmbito dos objectos de protecção dos dois direitos afirmando que «no son patenteables 

las “formas de expressión” del programa en sí (cuya protección se ubica en la esfera 

del derecho de autor), pero ello no excluye la posibilidad de que si el programa 

contiene además una “solución técnica” que cumpla los requisitos de novedad, altura 

inventiva y aplicación industrial, pueda reivindicar su patentabilidad en cuanto a la 

solución técnica en sí misma, abriendo entonces la possibilidade de la “protección 

acumulada” por el derecho de autor y por el “derecho invencional” sobre el mismo 

                                                           
786VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 277 e 278. 

787 Também Sebastiam Zimmeck define os programas de computador como máquinas, mas para os enquadrar dentro dos objectos 
patenteáveis, argumentando que «programs are entities constructed in the médium of text that bring about useful results. 
Categorizing programs as machines is not an abstract metaphorical statement, but rather expresses that programs are actual and 
real machines in the terminology of section 101 of the Patent Act. While some machines are built from physical structures like 
gears, wires and screws, programs are built from informations structures, such as algorithms and data structures. Thus, writing 
programs is an industrial design process akin to the design of physical machines. For this reason programs are rightly categorized 
as machines under section 101.» [SEBASTIAN ZIMMECK, "Patent Eligibility of Programming Languages and Tools", Tulane Journal 
of Technology & Intellectual Property, 13, 2010, pp. 133 a 162( p. 137)]. Ideia que o autor reitera em novo artigo no ano 
subsequente (2011), cfr. [ZIMMECK, "Use of Functional Claim Elements for Patenting Computer Programs", ( pp. 190 e 191)]. 

788VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 430. 
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“software”, aunque en cada caso sobre lo que és matéria de tutela por la respectiva 

disciplina», concluindo a seguir que «el critério de patenteabilidade se estendió al 

programa en sí mismo, pero no a la forma de expresión de las instrucciones 

introducidas al equipo informático (própria del derecho de autor), sino por ejemplo a 

los procedimentos (algoritmos y flujogramas), sempre que, por supuesto, reunieran los 

requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial»789. 

Deste raciocínio parece resultar que as patentes sobre programas de computador, como 

tais, têm por objecto não os seus elementos expressivos (código fonte ou código 

objecto), mas os processos internos dos quais resulta o efeito técnico resultante de 

actividade inventiva que constitui a novidade face ao estado da técnica com 

aplicabilidade industrial.  

Neste aspecto é importante salientar que no pedido de patente sobre programa de 

computador a descrição deve incluir os processos cujo efeito técnico novo é patenteável, 

mas não necessariamente o respectivo código fonte ou código objecto790 que, enquanto 

tal, não são abrangidos pela tutela da propriedade industrial.  

Por outro lado, conforme referimos supra, as regras 27 e 29 da CPE exigem que a 

descrição (regra 27) da invenção deve ser formulada de tal forma que “o problema 

técnico e a sua solução” sejam compreensíveis, e que as reivindicações (regra 29) 

devem definir a matéria para a qual é solicitada protecção, de acordo com as 

“realizações técnicas” da invenção791. Certo sendo que, para a análise dos requisitos de 

novidade e actividade inventiva, os problemas e processos que se visam patentear 

devem estar descritos de forma a serem compreensíveis ao perito na especialidade792.  

                                                           
789PARILLI, (Ed.), Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines, p. 447. Também R. Borruso defende que «il software potrà 
essere brevettao come invenione industriale nella parte concernente l’algoritmo di soluzione. Non essendo quest’ultimo coperto dal 
diritto d’autore, riconoscere la brevettabilità, lungi da comportare un’inammissibile duplicità di tutela, costituireble il riempimeno 
doveroso d’un vuoto di tutela e soprattotto una spinta efficace alla produzione di software di qualità» [BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, 
Informatica per il giurista: dal bit a internet, p. 233]. No sentido inverso, Asunción Esteve Pardo defende que «cuando se atribuye 
una patente a una invención implementada en  un ordenador, la protección de la patente absorve totalmente el programa de 
ordenador» e daqui a autora concluí que «en las invenciones implementadas en ordenadores la protección de la patente y del 
derecho de autor recae sobre el mismo objecto: el programa de ordenador», PARDO, "Patentes de Programas de Ordenador versus 
Software Libre", (p. 106). 

790 Nesse sentido refere Amir A. Naini que «In software cases however, the court has been satisfied with description of the 
inventions at the most abstract levels of program function, and has not required disclosure of the patentee’s actual source code 
implementation» [AMIR A. NAINI, "Convergent Technologies and Divergent Patent Validity Doctrines: Obviousness and Disclosure 
Analyses in Software and Biotecnology", Journal of the Patent and Trademark Office Society, 86, 7, 2004, pp. 541-567(pp. 542 e 
543)]. No mesmo sentido, cfr. ESTELLE DERCLAYE ;MATTHIAS LEISTNER, Intellectual Property Overlaps - A European Perspective, 
Hart Publishing, Oxford and portland, Oregon, 2011, p. 22. 

791 Neste sentido, cfr. PATERSON, The European Patent System, pp. 409 e 410. 

792 «The specification should be formulated in such a manner as to permit the product or the process operated by “a person skilled 
in the art”» [LLOYD, Information Technology Law, p. 384]. 
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No âmbito do direito norte-americano, mas cujo raciocínio pensamos será aqui 

igualmente aplicável, William F. Heinze sustenta que «the best mode disclosure 

requirements for software inventions is generally satisfied by “a disclosure of the 

functions of the software”. The reasoning behind this approach is that writing code is 

typically within the skill of the art and does not require undue experimentation once the 

functions have been disclosed»793. No entanto, segundo o mesmo autor, esta regra tem 

limites, citando a título de exemplo a decisão do processo White Consol. Indus. Inc V. 

View Engeneering, Inc, 713 F.2d 788 (Fed. Cir. 1983), referindo que  «the court 

concluded that the 11/2 to 2 years that it would require a skilled programmer to develop 

a single pass language translator for a numerical control system for a machine tool was 

“a clearly unreasonable requirement”»794. 

Em resumo, embora reportando-se ao sentido da jurisprudência norte-americana, Amir 

A. Naini conclui que «for inventions employing computer programs, the level of 

disclosure necessary to satisfy the enablemente requirement varies according to the 

nature of the invention, and the role and complexity of the program component of the 

invention»795. 

Visto que o código fonte e código objecto não estão em princípio incluídos no objecto 

protegido pela Patente sobre programas de computador, os mesmos por norma não 

necessitam de ser transcritos na descrição ou reivindicações do pedido de patente796. No 

entanto, a inclusão do código fonte ou código objecto na descrição do pedido poderá ser 

necessária sempre que a respectiva complexidade a torne ou não acessível a um perito 

na especialidade. Sendo que, neste último caso, estes não deixarão de ser elementos a 

                                                           
793HEINZE, "A Risk-Balancing Approach to Best Mode Disclosure in Software Patent Applications", (p. 43). No mesmo sentido, 
Amir A. Naini citando a decisão de 1990 do Tribunal Federal dos EUA no caso Northern Telecom, Inc V. Datapoint Corp refere 
«the computer language is not a conjuration of some black art, it is simply a highly structured languade (…) The conversion of a 
complete thought (…) into a language a machine understands is necessarily a mere clerical function to a skillful programmer» 
[NAINI, "Convergent Technologies and Divergent Patent Validity Doctrines: Obviousness and Disclosure Analyses in Software and 
Biotecnology", (p. 558)].  

794WILLIAM F. HEINZE, "A Risk-Balancing Approach to Best Mode Disclosure in Software Patent Applications", idem, 84, 1, 2002, 
pp. 40-46(p. 43). 

795AMIR A. NAINI, "Convergent Technologies and Divergent Patent Validity Doctrines: Obviousness and Disclosure Analyses in 
Software and Biotecnology", idem, 86, 7, 2004, pp. 541-567(p. 558). No mesmo sentido, cfr. ZIMMECK, "Use of Functional Claim 
Elements for Patenting Computer Programs", ( pp. 194 a 198) 

796 Nesse sentido, também, Asunción Esteve Pardo, refere que «la exclusión de la patenteabilidade de los programas de ordenador 
sólo se extiende sobre so código fuente y código ojeto pero no sobre su función y processos técnicos que puedan ser protegidos por 
el derecho de patentes. De ahí que en el texto de las reivindicaciones de las invenciones implementadas en ordenadores no se 
incluya ni el código fuente ni el código objecto de los programas» [PARDO, "Patentes de Programas de Ordenador versus Software 
Libre", (p. 103)]. Mesma na perspectiva da garantia do referido princípio do direito à interoperabilidade dos programas de 
computador que vimos referindo, a mesma autora sustenta mais adiante que «la inclusión del código fuente no es imprescindible 
para poder llevar a cabo invenciones derivadas o lograr la interoperabilidade de sus programas. La descripción de este tipo de 
invenciones, aunque omita el código fuente de su programa o programas, ya aporta suficientes datos para que un programador 
logre su interoperabilidade com otros programas o sistemas y para que pueda desarrollar otros programas derivados» [idem, (pp. 
110 e 111).]. 
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apreciar no caso de alegada violação do exclusivo conferido pela patente por actos de 

terceiro. 

Concluímos que o objecto de protecção da Patente sobre programas de computador há-

de incidir sobre os processos técnicos que o mesmo encerra. Falta delimitar, de entre os 

elementos da estrutura lógica do programa de computador que exploramos na Parte I797 

da nossa dissertação, exactamente, o que pode estar abrandido pela patente sobre um 

programa de computador. 

 

Subsecção 1 - Da tutela dos “algoritmos” no âmbito do objecto das Patentes sobre 

Programas de Computador 

 

Tem-se discutido essencialmente a inclusão dos algoritmos no âmbito do objecto da 

patente sobre programas de comutador, porquanto vem sendo pacífica a não inclusão no 

seu objecto quer a “lógica” subjacente, quer as “linguagens” em que mesmo se expressa 

(analisaremos melhor adiante este ponto quando nos referirmos aos elementos lógicos 

não tutelados pela PI).  

Conforme explicitamos na Parte I798, no âmbito da ciência da computação, os 

algoritmos computacionais têm por objectivo a resolução de um determinado problema 

através da sua implementação num programa de computador. Para isso, o algoritmo 

computacional representa uma fórmula complexa, usualmente composta de cinco 

elementos essenciais: (1) a “estruturas de dados”799; (2) as “instruções de manipulação 

de dados”; (3) as “estruturas condicionais”; (4) as “estruturas de controlo”; (5) e os 

“módulos”800.  

                                                           
797 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, a pp. 81 e ss. 

798 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 2.2, a pp. 89 e ss. 

799 É usual encontrar na literatura jurídica o tratamento das estruturas de dados (“data structures” na terminologia anglo-saxónica) 
como um elemento nuclear da ciência da computação, discutindo-se a sua protecção quer no âmbito do direito de autor quer no 
âmbito do direito das patentes. Conforme explicitamos no Livro I da nossa dissertação nós seguimos os autores da ciência da 
computação que incluem-nas num conceito mais amplo de “algoritmo computacional”. Assim, como aliás vem sendo o 
entendimento da doutrina jurídica, as conclusões que encontramos para a potencial tutela jurídica dos algoritmos aplicar-se-ão com a 
mesma pertinência às “data structures” ainda que consideradas isoladamento do “algoritmo”. É por esse motivo que não lhes 
fazemos uma referência isolada considerando-as, como dizemos no texto, como um elemento da estrutura complexa do algoritmo 
computacional cuja complexidade e abstracção não justifica um tratamento isolado. 

800 Conforme citação que fizemos na Parte I desta dissertação de VASCONCELOS ;CARVALHO, Algoritmia e Estruturas de Dados - 
Programação nas linguagens C e JAVA, pp. 32 a 34. 
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A questão será se o algoritmo computacional é passível de representar uma solução 

nova, resultante de actividade inventiva e aplicação industrial para um determinado 

problema técnico. 

Vimos também supra801, a propósito da delimitação do objecto de protecção da Patente, 

que os diversos autores tendem a reconduzir a invenção a uma solução técnica para um 

determinado problema técnico. Nesse sentido, reiteramos a definição de Remédio 

Marques que nos diz que esta “solução técnica” pode materializar-se «num plano 

estático, num produto (numa coisa corpórea, material ou imaterial ou energética) ou, 

num plano dinâmico, num processo (na actividade composta por um conjunto de etapas 

ou ciclos)»802. Retiramos desta definição, num sentido positivo, que a protecção 

conferida pelos direitos privativos de propriedade industrial sobre inovações poderá 

recair não apenas sobre “produtos” mas também sobre “processos”. E, nem sentido 

negativo, que a patente não pode recair sobre meras “ideias ou princípios abstractos”803, 

mas apenas sobre produtos ou processos que tenham uma efectiva aplicação técnica. 

Devemos ainda atender ao facto de que, conforme resulta do regime típico da 

propriedade industrial, a protecção conferida pela patente apenas recai sobre os 

elementos que constituem as reivindicações de novidade invocados no registo, nos 

termos do artigo 62.º n.º 3 e 101.º n.º 4 do CPI804, e não sobre a globalidade da 

“invenção” que pode integrar elementos já conhecidos do estado da técnica e, logo, não 

protegidos. 

Daqui resulta que, ao contrário do que acontece no Direito de Autor (onde embora o 

requisito de originalidade se possa manifestar em apenas um dos elementos do 

programa de computador protegido a protecção recai sobre os elementos expressivos do 

programa de computador enquanto um todo), na Patente sobre programas de 

Computador a protecção recairá exclusivamente sobre os elementos que constem das 

reivindicações e que, como vimos supra, apenas poderão ser aqueles que produzindo um 

determinado “efeito técnico” representem uma novidade face ao estado da técnica e 

sejam susceptíveis de aplicação industrial. 

                                                           
801 Supra em Parte II, Título I, Capítulo IV, Secção 1, Subsecção 1.2, a pp. 186 e ss. 

802 MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 233 

803 Entendimento que segundo Pamela Samuelson á transversal ao direito instituído internacionalmente, afirmando que «European 
patente law, like U.S. Patent law, does not allow ideas or principles to be patented» [SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces 
Impending Interoperability?", (p. 1973)]. 

804 Dispõem estes normativos que «as reivindicações definem o objecto da patente» (art. 62.º n.º 3 do CPI) e «os direitos conferidos 
pela patente não podem exceder o âmbito definido pelas reivindicações» (art. 101.º n.º 4 do CPI). 
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Por outro lado, a par dos “programas de computador, como tais,” também constituem 

limitações ao conceito de invenção enquanto objecto do direito privativo de patente «as 

teorias científicas e os métodos matemáticos» (art. 52.º, n.º 1, a), do CPI), e ainda «os 

projectos, os princípios e os métodos do exercício de actividades intelectuais em 

matéria de jogo ou no domínio das actividades económicas» (art. 52.º n.º 1, d) do CPI). 

Numa interpretação literal deste artigo, ficariam aqui também excluídos os “algoritmos” 

que no âmbito do direito análogo a Direito de Autor sobre programas de computador, 

como vimos supra, o legislador português incluiu entre as “ideias e os princípios”. 

Enquadrando com outro fundamento mas com o mesmo efeito, refere Alexandre Dias 

Pereira que «a patenteabilidade dos programas de computador e dos processos 

codificados (os algoritmos) nos programas é tradicionalmente negada em virtude da 

sua assimilação a métodos e princípios matemáticos»805. 

Mais recentemente a doutrina vem entendendo, como refere Pedro Sousa e Silva, que 

esta exclusão se justifica apenas na medida em que estas realidades «revestem natureza 

abstracta ou intelectual, sem carácter técnico»806. Já não será assim quando as mesmas 

produzirem esse efeito técnico, que referimos supra como requisito de patenteabilidade 

dos programas de computador, admitindo-se então a patenteabilidade dos algoritmos 

nessas situações807-808. 

A questão coloca-se na distinção entre carácter técnico e carácter abstracto. Para esta 

distinção Gerald Paterson809 salienta a importância da decisão do EPO relativa ao 

processo T208/84 (Vicom) que analisa a questão, quer no âmbito da exclusão dos 

programas de computador quer da exclusão dos métodos matemáticos, “enquanto tal”.  

                                                           
805PEREIRA, "Patentes de Software", (p. 413) 

806SILVA, Direito Industrial - Noções Fundamentais, p. 45. 

807 Nesse sentido, refere Alexandre Dias Pereira que «a qualificação dos algoritmos como puros métodos matemáticos 
insusceptíveis de apropriação não será hoje absoluta» citando de seguida um conjunto de jurisprudência dos EUA nesse sentido 
[PEREIRA, "Patentes de Software", (pp. 414 a 416)]. 

808 Na doutrina e jurisprudência Norte-Americana o entendimento é mais consensual quanto à patenteabilidade dos algoritmos 
computacionais que satisfaçam os demais requisitos da patente. Nesse sentido, por todos, citamos um recente artigo de Sebastian 
Zimmeck em que o autor refere que «In fact, computer programas are machines that have been constructed in the medium of text. 
In WMS Gaming v. Internacional Game Technology the Federal Circuit confirmed its holding in Alapat, reiterating that the 
structure to be disclosed consists of the programming that creates a special purpose computer. Therefore, a functional element for 
claiming a computer program is limited to the corresponding structure disclosed in the specification and equivalentes thereof, and 
the corresponding structure is the algorithm. The corresponding structure of a claim  element under § 112/6 for a program-relatec 
function consist of the algorithm disclosed in the specification» [ZIMMECK, "Use of Functional Claim Elements for Patenting 
Computer Programs", ( pp. 190 e 191)]. 

809PATERSON, The European Patent System, p. 410 
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Quanto ao que sejam “métodos matemáticos enquanto tal”, refere a citada decisão que 

«There can be little doubt that any processing operation on an electric signal can be 

described in mathematical terms. The caracteristic or a filter, for example, can be 

expressed in terms of a mathematical formula. A basic difference between a 

mathematical method and a technical process can be seen, however, in the fact that a 

mathematical method or a mathematical algorithm is carried out on numbers (whatever 

these numbers may represent) and provides a result also in numerical form, the 

mathematical method or algorithm being only an abstract concept prescribeing how to 

operate on the numbers. No direct technical result is produced by the method as such. 

In contrast thereto, if a mathematical method is used in a technical process, that 

processo is carried out on a physical entity (which may be a material object but equally 

an image stored as an electric signal) by some technical means implementing the 

method and provides as its result a certain change in that entity. The technical means 

might include a computer comprising suitable hardware or an appropriately 

programmed general purpose computer»810. A mesma decisão conclui deste raciocínio 

que «even if the idea underlying an invention may be considered to reside in a 

mathematical method, a claim directed to a technical process in which the method is 

used does not seek protection for the mathematical method as such. In contrast, a 

“method for digitally filtering data”, remains an abstract notion not distinguished from 

a mathematical method so long as it is not specified what physical entity is represented 

by the data and forms the subject of a technical process, i. e., a process which is 

susceptible of industrial application»811. 

Na opinião de David Booton, nesta decisão «the EPO in Vicon opted to priviledge 

function over form, justifying this decision by way of the argument that it was 

inappropriate to make a distinction between embodiments of the same invention carried 

out in hardware or in software»812. 

Este entendimento vem sendo utilizado para admitir a patenteabilidade dos algoritmos 

contidos no programa de computador na medida em que os mesmos sejam revindicados 

no registo da patente, não por si só, mas como um método operativo aplicado que 

produza um efeito técnico e que represente uma solução nova face ao estado da técnica 

                                                           
810 T208/84 VICOM//Computer-related invention O.J. EPO 1987, 14; [1986] E.P.O.R. 74. 

811 T208/84 VICOM//Computer-related invention O.J. EPO 1987, 14; [1986] E.P.O.R. 74. 

812BOOTON, "The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe", (p. 96) 
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para um determinado problema técnico813. Face a estes argumentos alguns autores 

defendem que o reconhecimento das designadas patentes sobre “invenções 

implementadas por programas de computador” mais não é que um «compromisso 

linguístico per ammettere in sostanza la brevettabilità dell’algoritmo di soluzione che 

constituisca un’inventione, in quanto ponga in grado il computer di conseguire un 

risultato industriale nuovo»814. 

Em conclusão, nesta interpretação, o programa de computador patenteado verá 

protegidos os algoritmos que implementam as ideias, princípios e métodos 

matemáticos subjacentes, na medida em que os mesmos integrem os elementos 

descritos nas reivindicações como produzindo um efeito técnico que represente uma 

novidade face ao estado da técnica e seja susceptível de aplicação industrial. 

 

Subsecção 2 - Da tutela dos “interfaces” no âmbito do objecto da Patente sobre 

Programas de Computador 

 

No âmbito das designadas patentes de invenções implementadas por programas de 

computador (“computer-implemented inventions”) tem sido largamente discutida pela 

doutrina815 a possibilidade destas patentes incidirem sobre as designadas “interfaces”. 

À patenteabilidade dos elementos de “interface” no âmbito das invenções 

implementadas por computador coloca-se no essencial as mesmas considerações que 

fizemos supra a propósito da patenteabilidade dos “algoritmos” neste mesmo campo da 

tecnologia. São assim, por regra, aplicáveis neste âmbito as mesmas conclusões que 

retiramos supra. 

A especificidade que aqui se levanta relaciona-se com a importância que estes 

“interfaces” assumem no âmbito da interoperabilidade dos sistemas informáticos e, 

                                                           
813 Alexandre Dias Pereira sustenta mesmo que «a CPE e o CPI, embora excluam a possibilidade de serem os programas, como 
tais, considerados objecto de patente, já não parecem excluir a patenteabilidade dos algoritmos, entendidos enquanto métodos 
operativos ou processos funcionais, que são utilizados nos programas de computador v. art. 47.º, 2, CPI). Ou seja, não sendo estes, 
nem ideias ou princípios abstractos, nem puras fórmulas matemáticas, mas antes processos ou métodos funcionais, parece que a 
Convenção de Munique não excluirá a sua patenteabilidade como tais, ou seja, enquanto algoritmos (distinguindo-os dos 
programas de computador em que possam ser utilizados).» [PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, 
pp. 655 e 656]. 

814BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, Informatica per il giurista: dal bit a internet, p. 234 

815 Por todos, cfr. SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", . 
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nessa medida, o potencial conflito que a consagração de exclusivos sobre estas pode 

constituir face ao supra referido princípio geral de livre interoperabilidade que 

internacionalmente se vem reconhecendo no âmbito das TIC. 

No entanto, a solução que a generalidade da doutrina e jusrisprudência tem seguido, não 

vai no sentido de entender que este conflito determina a necessária exclusão da 

protecção pela propriedade industrial para os “interfaces” mas sim a imposição de 

limites aos direitos de exclusivos reconhecidos sobre as mesmas.  

Não aprofundaremos nesta sede esta questão, que extravasa o tema da nossa dissertação, 

fixando-nos na próxima secção na possibilidade das patentes sobre programas de 

computador abarcarem no seu objecto os FFE. 

 

Subsecção 3 - Da tutela dos FFE no âmbito do objecto da Patente sobre Programas 

de Computador 

 

No âmbito do nosso estudo, a questão deverá centrar-se em determinar se os FFE 

podem ser englobados nestes elementos descritos nas reivindicações como produzindo 

um efeito técnico que represente uma novidade face ao estado da técnica e seja 

susceptível de aplicação industrial? 

Como vimos referindo, quer numa perspectiva técnica quer numa perspectiva jurídica, 

os FFE não se confundem nem se incluem nos programas de computador. 

Desde logo, numa perspectiva técnica vimos que o “programa de computador” se 

reconduz a um conjunto de instruções que visam a realização pelo CPU de determinadas 

tarefas com vista à solução de um problema, já o FFE é composto por uma estrutura 

abstracta que codifica uma forma de representação de determinado dado num sistema de 

numeração binário (seja qual for a sua natureza). 

Se um é constituído por instruções e, portanto, um elemento da estrutura lógica do 

computador que impõe uma determinada acção ao CPU. O outro representa um conceito 

estático que permite representação de forma persistente de dados de uma determinada 

natureza (sejam ela instruções para o CPU, texto, imagens, sons ou multimédia) num 
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sistema de numeração binário passível de ser gravado e lido nos suportes electrónicos 

que constituem as unidades de memória secundária da estrutura física do computador.  

Tendo nós igualmente concluído que, embora as instruções que fazem o programa de 

computador ler e gravar dados num formato nas unidades de memória secundária do 

computador devam ter em consideração as especificações técnicas desse FFE, o 

programa não contém (nem precisa de conter) essas mesmas especificações técnicas, 

pelo que o FFE permanece um elemento externo ao próprio programa.  

A questão é distinta da colocada quanto aos algoritmos pois, como vimos no Parte I, «o 

algoritmo é a concepção ideal, teórica, abstracta, da resolução do problema, e o 

programa de computador uma concretização prática, representação, dessa solução» e, 

logo, há uma relação directa entre algoritmo e programa de computador, este é uma 

expressão em linguagem de programação daquele. O algoritmo está representado 

naquela expressão, seja ela em código fonte ou código máquina. Já a complexa estrutura 

que compõe o código do FFE é tida em consideração nas instruções contidas no 

programa de computador, mas não está lá representada sob qualquer forma. 

A questão dos FFE serem passíveis de ser englobados no objecto de protecção de 

patentes relacionadas com programas de computado têm-se colocado essencialmente a 

propósito das inúmeras patentes (principalmente nos EUA) que vêm sendo admitidas 

sobre programas de computador ou algoritmos computacionais de conversão de FFE. 

No entanto, ao analisarmos as patentes cujos títulos se referem a formatos de ficheiro 

verificamos que, quer na descrição da invenção quer nas inovações reivindicadas, não se 

incluem as especificações técnicas de qualquer FFE. O que encontramos é a descrição 

dos passos de conversão de dados analógicos num determinado FFE (ou o processo 

inverso) com vista a realização de determinados fins, sejam a facilidade de 

comunicação, a segurança, a fidedignidade do seu conteúdo, etc.  

Olhemos, sumariamente, alguns exemplos: 

No caso da patente norte-americana n.º US2003/0018978 A1816, concedida a 23 de 

Janeiro de 2003, pela United States Patent Office, sob a designação de «transfer file 

                                                           
816 A patente norte-americana n.º US2003/0018978 A1, concedida a 23 de Janeiro de 2003, pela United States Patent Office, vem 
descrita no sumário como «transfer format file, system, signal, and method for performing distribuition of media contente across 
computer networks. Transfer file and signal includes signature identifying format of file, header containing information about 
various parts of transfer file, asset metadata describing technical details about media content, media content that is capable of 
being displayed to user by client computer system using media player program, and user metadata that is capable of being 
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format and system and method for distributing media content», embora a sua primeira 

reivindicação seja precisamente «a file format for distributing média contente from a 

server computer to a cliente computer in the form of a transfer file» (sublinhado nosso), 

na verdade o que a patente descreve é um processo de comunicação entre computadores 

de dados de média. O que desde logo significa que se regista o “processo” de 

comunicação dos dados. Por outro, a patente descreve o “formato” que esses dados 

assumem durante o processo dinâmico de comunicação electrónica e não o “formato” 

em que os dados de média são gravados de forma persistente em memória secundária 

em sistema de numeração binária. Não se trata, neste sentido, de uma patente sobre um 

FFE, na acepção que nesta dissertação vimos que o mesmo tem enquanto formato de 

ficheiro electrónico gravado de forma persistente em memória secundária.  

No caso da patente norte-americana n.º 6,624,909 B1817, concedida a 23 de Setembro 

de 2003 pela United States Patent Office, sob a designação de «Image File Format for 

storing graphical matter and related information», na realidade descreve-se um 

algoritmo computacional de leitura e conversão de dados de natureza gráfica com vista 

à produção do objecto representado num formato analógico, quer apresentando em ecrã 

quer em impressão em papel. Não se descreve ou se reivindica o formato em que o 

objecto gráfico se encontra gravado em memória secundária, mas sim o processo para a 

sua (re)conversão do formato digital para apresentação num formato analógico.  

A patente norte-americana n.º 6,507,848 B1818, concedida a 14 de Janeiro de 2003 

pela United States Patent Office, sob a designação de «Embedded dynamic contente in 

a static file format», pese embora a denominação que lhe foi atribuída, no seu registo 

expressamente se reivindica como inovações da invenção «a method of producing a 

document with dynamic content» (reivindicações 1 a 22) e «a computer program 

                                                                                                                                                                          
displayed to user. Server is capable of connection to asset metadata database, file system, and user metadata database, and includes 
extractor module for retrieving asset metadata from media asset database, media content from file system, and user metadata from 
user metadata database, and a assembling them into transfer file. Extractor module places header and signature in transfer file, and 
transfer file is sent across computer network to clients that parse and install parts of transfer file into local systems». 

817A patente norte-americana n.º 6,624,909 B1, concedida a 23 de Setembro de 2003 pela United States Patent Office vem descrita 
no sumário do registo como «Provided are a method, system, and program for processing graphics input. The graphics input may 
include a first and second types of graphics matter, such as line art and continuous tone. At least two data structures including 
representations of a same graphics matter are provided. An object is generated to include information on the data structures, 
including information relating the data structures. The object is then processed to produce graphics output including the graphics 
matter in the graphics input». Da descrição e reivindicações constantes do registo desta patente resulta que a invenção versa sobre 
um processo de conversão de dados de natureza gráfica «for use in producing graphics output, such as print output». 

818 A patente norte-americana n.º 6,507,848 B1, concedida a 14 de Janeiro de 2003 pela United States Patent Office, vem descrita 
no sumário do registo como «Methods and apparatus for producinga document with dynamic contente for display in either a static 
or dynamic environment. A method includes generation na object including defining a dynamic charateristic for the object, storing 
the object in a embeddable file format and authoring a document using an authoring application including embedding the object 
into the document and preparing the document as part of the print process for display such that when the document is displayed in a 
dynamic environment the dynamic appearance of the object is displayed». 
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product» (reivindicações 23 e seguintes). Ou seja, o objecto da patente não se reconduz 

às especificações técnicas de um concreto FFE, na definição que lhe demos, mas a um 

processo ou programa de computador destinado a produzir documentos com conteúdo 

dinâmico, o que, de acordo com a descrição da invenção pode ser efectuado em ficheiro 

electrónico gravado num determinado FFE (como o PDF) que enquanto tal não consta 

da descrição desta invenção nem se engloba nas suas revindicações. 

Na patente norte-americana n.º 6,016,491819, concedida a 18 de Janeiro de 2000 pela 

United States Patent Office, sob a designação de «Generic File Format for Multiple 

Security Requirements», a invenção registada tem por objecto um processo de 

compressão de vários ficheiros electrónicos num ficheiro único, mas susceptível de ser 

repartido em diferentes secções (com um ou mais ficheiros electrónicos), o que não só 

possibilita a sua transmissão em “pacotes”, como permite diferentes níveis de segurança 

(encriptação) para cada secção, assim diferenciando a informação em distintos níveis de 

segurança. Para este processo é indiferente o conteúdo inteligível desses ficheiros 

electrónicos ou o FFE em que os mesmos estão gravados em memória secundaria. Por 

isso, a reivindicação principal da patente é «a program of instructions excutable by the 

machine to perform method steps for preparing secure file packaging». Estamos perante 

um invenção relativa a um programa de computador ou algoritmo computacional de 

encriptação e compressão de informação. Não há no objecto desta patente qualquer 

descrição ou reivindicação sobre as especificações técnicas de um FFE, enquanto 

criação intelectual composta por um sistema de representação de dados num sistema de 

numeração binária em memória secundária. 

No caso da patente norte-americana n.º 6,006,231820, concedida a 21 de Dezembro de 

1999 pela United States Patent Office, sob a designação de «File format for an image 

including multiple versions of na image, and related system and method», da 

                                                           
819 A patente norte-americana n.º 6,016,491, concedida a 18 de Janeiro de 2000 pela United States Patent Office, vem descrita no 
sumário do registo como «A genérica secure file format to solve problems associated with secure storage and interchange. The file 
format allows multiple files to be wrapped into a single entity for storage or transmission interchange. Each file can have different 
security requirements from that of other files. Different file types can be interchanged under a single wrapper in this secure file 
format. The secure file format also allows one file to be divided into multiple sections and wraps them into a single file. Each 
section of the file has its own security protection. This enables only sensitive information to be protected, and leaves other sections 
with less or no security protection. This results in higher performance since security related operations are only required for a 
small portion of the file». 

820 A patente norte-americana n.º 6,006,231820, concedida a 21 de Dezembro de 1999 pela United States Patent Office, vem 
descrita no sumário do registo como «A system for retriving an image from a network comprises: (1) a server application; (2) a 
plurality of image files, each storing an image in a plurality of different versions, and connected to the server application; (3) a 
client application which enables a user to select and retrieve a desired version providing a communication link between the client 
and server applications wherein, in use, the user can select a desired image and a desired version of the image for retrieval and 
display. The versions of the image are stored such that when a low resolution version of the image has been obtained, a high 
resolution version can be obtained simply by downloading the difference between the two versions of the image». 
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descrição e reivindicações, não resulta a descrição de um novo FFE destinado à 

gravação de dados de imagem em memória secundária, mas sim o processo ou método 

de tornar o “downloud” de ficheiro de imagem, que podem estar gravados em diferentes 

FFE (no caso o sistema funciona com ficheiro gravados nos formatos JPEG, JBIG, GIF, 

PICT, TIFF e EPS), mais célere pela possibilidade de reduzir a sua resolução a quando 

do “downloud”. Permite ainda que o utilizador, num momento posterior, possa fazer o 

“downloud” da versão em alta resolução da imagem, bastando para isso “descarregar” a 

informação em falta, aproveitando os dados já “descarregados” com a versão em baixa 

resolução. Neste caso, uma vez mais, o objecto da patente é um processo que visa 

facilitar a comunicação em redes informáticas e não um FFE.  

Analisando a descrição e reivindicações da patente norte-americana n.º 5,664,178821, 

concedida a 2 de Setembro de 1997 pela United States Patent Office, sob a designação 

de «Method and system for organizing internal structure of a file», verificamos 

também que a invenção não versa directamente sobre as definições técnicas de uma 

concreto FFE destinado a gravar em memória secundária um determinado(s) dado(s). 

Esta patente versa sobre um processo de organização dos ficheiros electrónicos dentro 

do “sistema de ficheiros” que, dessa forma, agiliza o acesso de vários programas de 

computador aos dados gravados nos respectivos FFE. Esta invenção funciona assim 

independentemente do FFE em que os dados estão de facto gravados em memória 

secundária, pois destina-se à organização do acesso a esses dados pelo sistema de 

ficheiros do sistema operativo. Não estamos novamente no âmbito de uma invenção 

cujo objecto recaia especificamente sobre os FFE tal como os definimos. 

Finalmente, também no caso da patente norte-americana n.º 5,608,847822, concedida 

21 de Dezembro 1999 pela United States Patent Office, sob a designação de «System 

                                                           
821 A patente norte-americana n.º 5,664,178, concedida a 2 de Setembro de 1997 pela United States Patent Office, vem descrita no 
sumário do registo como «a method and system for storing data in a file is provided. The present invention provides for data to be 
organized within a compound document as a file bundle. A file bundle is a file system file that contains sub-files, which may be 
organized hierarchically. The data within a file bundle file is preferably stored in a format difined by the program that generates the 
data. The program that generates the data can open the file bundle created by another program and directly access the data within 
the file bundle file». 

822 A título de exemplo citemos algumas Patentes relacionadas com a conversão de dados em determinado FFE. A patente norte-
americana n.º 5,608,847, concedida 21 de Dezembro 1999 pela United States Patent Office, vem descrita no sumário do registo 
como «Method system, and apparathus are described for automatically receiving, at an intermediate processing location, data from 
a wide variety of remote sources, identifying the format of the data, translating the data to a common file format, sending the data to 
a recipient in an intermediate format, then translating the data to the specific format needed by the particular recipient. The system 
operates automatically with little human intervention. A unique system for automatically selecting and implementing specific 
translation modules is also described. Error checking features ensure that the transferred data matches the original data although 
the format is altered, and documentary receipts are send to each section of the system that sends data, and logical, statistical and 
mathematical operations may be performed on the data. The system utilizes internal data bases which allows it to know what format 
data will arrive in, what format to translate it to, and how many transactions to bill a data-receiving subscriber for. The system 
performs data translation and transfer, and performs validation, exception reporting, data analysis, and generates and sends 
receipts. Some or all such data processing may alternatively be performed at one or both of the data source and the data 
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and method for automatic data file format translation and transmission having 

advanced features», o próprio processo de registo da Patente não contém qualquer 

reivindicação que alegue incidir directamente sobre um específico FFE. O que se 

reivindica novamente é um “processo” que, neste caso, incide sobre a conversão de 

dados gravados num determinado FFE num outro FFE distinto do original.  

Sem querermos ser exaustivos na nossa análise, com estes exemplos pretendemos 

apenas demonstrar que a generalidade das patentes que vimos relacionarem-se com FFE 

na verdade registam processos (programas de computador ou algoritmos 

computacionais) destinados a alguma forma de tratamento de dados gravados ou a 

gravar em determinado FFE, e não englobam, quer na sua descrição quer nas suas 

revindicações, as especificações técnicas de qualquer FFE.  

A complexidade dos FFE e a pluralidade de operações que se podem querer realizar 

com estes (leitura, alteração, gravação, comunicação, encriptação, compressão, etc…) 

suscita a necessidade de tratamento desses dados de forma distinta em função de melhor 

realizar os fins a que a utilização se destina. Sendo que sobre o mesmo FFE é usual 

encontrar-se distintos algoritmos de conversão conforme a operação que se pretende 

realizar com o ficheiro electrónico gravado naquele FFE.  

Explicitando esta conclusão, relembramos que na Parte I823 da nossa dissertação 

referimos que a utilidade dos FFE decorre do facto dos sistemas informáticos 

requererem a conversão de toda a informação tratada, seja ela instruções ou dados, a um 

sistema de numeração binário susceptível de ser gravado nos dispositivos físicos de 

memória. Em particular, no caso dos dados gravados em dispositivos físicos que 

formam a memória secundária (persistente) isto significa que os dados (textos, imagens 

ou sons) não são gravados sob a forma de uma cópia fiel ao seu formato analógico 

como acontece na gravação de um filme ou fotografia, em vídeo ou película. É 

necessário transformar (ou converter) os dados que se pretende guardar num 

determinado código em sistema de numeração binário – processo a que chamamos de 

digitalização -, susceptível de ser fisicamente gravado no dispositivo de memória mas 

que o programa de computador consiga interpretar, para que, p.e., ao ler esse código na 

memória possa fazer surgir no ecrã do computador o “texto” ou “imagem” gravada.  

                                                                                                                                                                          
destination, without an intermediate processing location, such as a fax transmission, which provides image data which are 
processed in order to derive the data file». 

823 Supra em Parte I, Titulo II, Capítulo III, a p. 115. 
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Ao complexo sistema representação de dados através de uma codificação em sistema de 

numeração binário que permite a retenção persistente desses dados em memória 

secundária chamamos de formato de ficheiro electrónico (FFE), que definimos   

sistema de representação digital pelo qual se define os atributos que se retêm de 

determinados dados, como esses atributos são codificados num sistema de numeração 

binário, e como toda a informação necessária à sua compreensão é estruturada dentro 

do ficheiro electrónico gravado em memória secundária. 

Ora, desta definição decorre que, embora os FFE contenham as regras e codificações 

necessárias para que um programa de computador possa interpretar o conteúdo 

inteligível de um ficheiro gravado nesse formato, os FFE não contém em si os passos 

necessários à “conversão” dos dados nesse formato.  

Voltando ao conceito técnico de FFE que abordamos na Parte I824 da nossa 

dissertação, dissemos que os FFE podem variar em função de três (3) critérios 

essenciais, a que corresponderão três (3) passos a ter em consideração pelos 

algoritmos de conversão inerentes ao processo de digitalização de analógico/FFE (e 

vice versa): 

Em primeiro lugar, os FFE variam quanto aos atributos do dado que se opta por reter 

que podem ser mais ou menos, com maior ou menor precisão, como já referimos supra a 

propósito do processo de digitalização. O que determina que, a quando da captação dos 

atributos do dado analógico, o programa de computador deverá atender a todos os 

atributos que o FFE requer, assim como à escala de pormenor com que o FFE é capaz 

de reter desses atributos. Tal significa que o algoritmo computacional de conversão 

deverá proceder à captação dos atributos e à sua conversão numa escala passível de ser 

representada pelo FFE. O que, em boa verdade, são passos anteriores ao conceito de 

FFE e que nele não estão, nem têm que estar, definidos ou representados. 

Em segundo lugar, existem diversas codificações possíveis para os mesmos atributos do 

dado, quer por mera opção criativa do criador (veja-se as distintas tabelas que existem 

para representar caracteres), quer por para a representação do mesmo atributo existirem 

diferentes opções técnicas possíveis (por exemplo, para a representação de côr podemos 

                                                           
824 Supra em Parte I, Título II, Capítulo III, Secção 3, a pp. 119 e ss. 
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optar pelos sistemas RGB825 ou CMYK826, que podem ainda ter 8, 16 ou 32 Bits de 

profundidade de côr, aumentando o leque de tonalidades passíveis de serem 

representadas). Pelo que os FFE variaram também em função das tabelas adoptadas 

para representar cada um dos atributos que se pretende reter (cor, som, etc.). Tal 

determina que o programa de computador deverá converter os atributos recolhidos no 

passo anterior para uma escala que cumpra os critérios necessários à sua integração nos 

sistemas de representação dos atributos adoptados naquele FFE827. Logo, neste passo, o 

algoritmo computacional de conversão tem de converter os atributos analógicos 

inicialmente retidos nos metadados que o FFE utilizado requer para representar aquele 

atributo. Tal passo também não consta do FFE, pois este pressupõe apenas que os dados 

a gravar sejam representados naquele sistema, como os dados analógicos são 

convertidos para os atributos que o sistema utiliza é questão anterior e indiferente ao 

FFE. 

Em terceiro lugar, a própria forma como os dados estão estruturados no ficheiro poderá 

variar, quer em função da opção criativa do seu autor, quer em função da opção técnica 

quanto a forma de conversão de determinado dado ou atributo numa representação 

digital, quer ainda em atenção às funcionalidades que se pretende privilegiar na 

utilização daquele FFE. Aqui o algoritmo de compressão apenas terá de saber como os 

atributos atrás retidos são ordenados no ficheiro electrónico de modo a corresponderem 

à definição técnica do FFE para, dessa forma, serem compreensíveis por qualquer outro 

programa capaz de ler aquele FFE. Este será o ponto onde o “passo” (ou instrução) 

contida no algoritmo computacional de conversão terá de estar mais próximo do 

“critério” técnico definido pelo FFE, pois é aquele que determina a compreensão dos 

códigos em sistema de numeração binária que tipifica o FFE. Ainda assim, este passo 

representa a forma de “ler” e/ou “gravar” nesse FFE, e não as regras técnicas que o 

definem. 

Acresce que, dependendo da complexidade dos FFE, estes passos não serão sequer os 

mesmos nos processos de codificação (conversão analógico-digital) ou descodificação 

(conversão digital-analógico) de dados para ou de determinado FFE. Se nos formatos de 
                                                           
825«RGB: Norma de transmissão em vídeo com cores, tendo como base as cores primárias vermelha, verde e azul» [VV, Diciopédia 
2003, ]. 

826 «CMYK: (Cyan-Magenta-Yellow-Key) Sistema de cor, muito utilizado para impressão, baseado na subtracção das cores 
primárias em vez da adição de cores, utilizando o preto» [idem.]. 

827 Os atributos necessários para representar uma dada cor em sistema RGB são diferentes dos que se utilizam para a representar em 
CMYK, basta relermos as duas notas anteriores, e vemos que no sistema CMYK é necessário dar um valor à cor “preto”, que no 
sistema RGB não é utilizada como atributo do dado a reter. 
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texto, mais simples, os processos de codificação e descodificação são quase 

“espelhados” um do outro, nos formatos de imagem e/ou som, mais complexos, o 

processo de codificação é usualmente completamente distinto do processo de 

descodificação. Em qualquer dos casos o FFE é sempre o mesmo, mas as instruções 

necessárias para ler o FFE são diferentes das necessárias para gravar no mesmo FFE. 

Pelo que, para um mesmo FFE podemos necessitar de um algoritmo computacional de 

conversão analógico-digital (usualmente designado de “encoder”) e um outro de 

conversão digital-analógico (usualmente designado de “decoder”). 

Significa isto que, de facto, os programas de computador (e os algoritmos 

computacionais de conversão) não transcrevem as especificações técnicas dos FFE828, 

mas usam essas regras e codificações, que definem o sistema de representação digital 

proposto por aquele FFE, para a determinação dos passos necessários à leitura e/ou 

gravação de dados passíveis de serem representados naquele FFE. Assim, nenhum 

algoritmo computacional de conversão resulta em si mesmo na representação do próprio 

FFE, este é apenas um pressuposto técnico necessário à interpretação dos dados 

gravados em memória secundária. 

Por isso, no nosso entender, é errónea a usual designação de “formatos 

proprietários”829 com que a doutrina classifica os FFE desenvolvidos com 

programas informáticos protegidos por direito de autor ou mesmo por patente.  

Já vimos supra830, conforme aliás Jurisprudência recente do TJUE, que os FFE não 

estão abrangidos pelos objectos de protecção do direito de autor sobre programas de 

computador, entendemos que também não o serão por eventuais patentes que recaiam 

sobre programas de computador ou algoritmos computacionais de conversão de FFE. 

Sem querer entrar já na questão que ocupará a Parte III da nossa dissertação quanto à 

possibilidade de sobre os FFE existir um direito de propriedade intelectual que o 

                                                           
828 Embora a propósito das linguagens de programação reiteramos a citação que fizemos de Sebastian Zimmeck cujo raciocínio nos 
parece aqui aplicável, por analogia: «grammars are typically contained in a programming language specification document that can 
be used by software designers for writing computer programs in conformity with the grammar. If the source code complies with the 
grammar, a respective compiler will accept and convert the source code into to target machine code. Therefore, there is no software 
implementation of grammars. For this reason, grammars are also excluded from patent eligibility» [ZIMMECK, "Patent Eligibility of 
Programming Languages and Tools", ( p. 150)]. 

829 A título meramente exemplificativo e apenas entre a doutrina já citada, Laura DeNardis refere-se expressamente aos «proprietary 
format» [DeNardis, "The Global Politics of Interoperability", (p. 503)] e também Ashwin van Rooijen distingue entre os «common 
or open formats and for one or more proprietary or native formats» [ROOIJEN, The software interface between copyright and 
competition law: a legal analysis of interoperability in computer programs, p. 14]. Também a nível legislativo encontramos essa 
expressão, por exemplo, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012, de 8/11, que aprova o Regulamento Nacional de 
Interoperabilidade Digital, que no seu preâmbulo se refere expressamente aos «formatos abertos» como «não proprietários». 

830 Supra em Parte II, Título III, Capítulo II, Secção 3, Subsecção 2, a pp. 267 e ss. 
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conceba como objecto autónomo de protecção, ainda assim não deixamos de colocar 

aqui uma questão essencial a nosso estudo: se nenhuma destas patentes abarca 

efectivamente o FFE no âmbito de protecção do seu objecto, porque motivo se vem 

admitindo de forma generalizada e pacífica a existência de FFE “proprietários” no 

sentido que sobre a utilização do mesmo existe algum exclusivo de exploração 

económica quando sobre eles existem apenas patentes sobre algoritmos de 

conversão? 

Tomemos como exemplo os emblemáticos formatos MP3 (MP3 File Format)831 e PDF 

(Portable Document Format)832, que são formatos desenvolvidos por entidades privadas 

que possuem diversas patentes sobre algoritmos computacionais de conversão destes 

formatos e que são usualmente tidos como formatos “proprietários”.  

O formato MP3 (MP3 File Format) representa actualmente um “standard” cujas 

especificações técnicas constam da norma ISO/IEC 11172-3833, sob o título de «Coding 

of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 

Mbit/s -- Part 3: Audio"». Na verdade a denominação MP3 corresponde à forma 

abreviada de «MPEG1 - Layer 3», pois sendo o MPEG um formato de compressão de 

filmes, o MP3 corresponde à “camada 3” desse formato que armazena o áudio do filme 

comprimido. Na norma ISO/IEC 11172-3 o formato MP3 vem descrito no seu sumário 

da seguinte forma: «Specifies the coded representation of high quality audio for storage 

media and the method for decoding of high quality audio signals. Is intended for 

application to digital storage media providing a total continuous transfer rate of about 

1,5 Mbit/s for both audio and video bit streams, such as CD, DAT and magnetic hard 

disc, and for sampling rates of 32 kHz, 44,1 kHz, and 48 kHz». Neste caso, a norma ISO 

incluí, pelo menos parcialmente, a descrição de um sistema de representação de dados 

em formato digital, no caso dados de áudio, em memória secundária, tal como 

definimos os FFE. Mas esta não constituí qualquer direito exclusivo, trata-se apenas 

                                                           
831 O formato MP3 (MP3 File Format) representa actualmente um standard cujas especificações técnicas constam da norma 
ISO/IEC 11172-3, mas foi desenvolvido com base na investigação do Fraunhofer IIS-A, uma instituição de investigação alemã, que 
conjuntamente com a Thomson Multimedia detêm várias patentes relacionadas com o formato MP3. 

832 O PDF é um formato desenvolvido pela Adobe Systems Incorporated, que o descreve como «general document representation 
language». O formato PDF destina-se a representar documento formatados como páginas. Estes documentos podem ser estruturados 
ou simples. Eles podem conter texto, imagens, gráficos e outros conteúdos multimídia, tais como vídeo e áudio. O formato permite a 
introdução no documento de anotações, metadados, links de hipertexto e marcadores, e versões mais recente oferecem ainda 
funcionalidades adicionais como, por exemplo informação geoespacial dentro de documentos que representam mapas ou outras 
imagens geoespaciais, como fotos de satélite. Informação contantes do “The Digital Formats Web site”, projecto da “The Library of 
Congress” dos EUA, disponível em http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000030.shtml, consultado a 12-02-2013. 

833 A norma ISO/IEC 11172-3:1993, da ISO (International Organization for Standardization), pode ser consultada em 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=22412. 
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uma norma que visa a promoção da interoperabilidade entre as TIC e, logo, pelo 

contrário parece promover a sua livre utilização.  

Este FFE foi desenvolvido com base na investigação do Fraunhofer IIS-A, uma 

instituição de investigação alemã que, conjuntamente com a Thomson Multimedia, 

detém várias patentes relacionadas com o formato MP3. As principais patentes, 

inicialmente apresentadas nos EUA e posteriormente transpostas para a generalidade 

dos países industrializados, são: a Patente n.º 5,742,735, concedida a 21 de Abril de 

1998; a Patente n.º 5,455,833, concedida a 3 de Outubro de 1995; e a Patente n.º 

5,579,430, concedida a 26 de Novembro de 1996. Estamos assim perante patentes ainda 

em vigor, mas próximo do seu termo de 20 anos. Como veremos adiante, a estratégia de 

mercado destas entidades tem levado ao entendimento que estamos parente um formato 

dito “proprietário”. Analisemos sumariamente o teor destas patentes: 

Na Patente n.º 5,742,735834, sob a designação de «Digital adaptive transformation 

coding method», descreve-se e reivindica-se uma invenção composta por um «coding 

method for the transmission and/or storage of audio signals, specifically music signals» 

que implementa as especificações do formato MP3. Em boa verdade, trata-se da patente 

que mais se aproxima na sua descrição das definições técnicas do FFE, no entanto, não 

encontramos na descrição as especificações técnicas concretas do FFE mas sim o 

método de conversão do sinal áudio analógico nos atributos e escalas susceptíveis de 

representação pelo formato MP3 e subsequente conversão desses atributos no código 

em sistema de numeração digital utilizado por este formato para a sua representação. 

Ainda assim, não estando descritas na patente as definições técnicas completas do FFE, 

entendemos que o mesmo não é o objecto de protecção 

No caso da Patente n.º 5,455,833835, sob a designação de «Process for the detecting of 

errors in the transmission of frequency-coded digital signals», da descrição e 

revindicações, verificamos que o objecto da invenção é «a process for detection of 
                                                           
834 A patente norte-america n.º 5,742,735, concedida a  21 de Abril de 1998 pela United States Patent Office, vem descrita no 
sumário do registo como «A digital adaptive transformation coding method for the transmission and/or storage of audio signals, 
specifically music signals, wherein N scanned values of the audio signal are transformed into M spectral coefficients, and the 
coefficients are split up into frequency groups, quantized and then coded. The quantized maximum value of each frequency group is 
used to define the coarse variation of the spectrum. The same number of bits is assigned to all values in a frequency group. The bits 
are assigned to the individual frequency groups as a function of the quantized maximum value present in the particular frequency 
group. A multi-signal processor system is disclosed which is specifically designed for implementation of this method». 

835 A patente norte-america n.º 5,455,833, concedida a 3 de Outubro de 1995 pela United States Patent Office, vem descrita no 
sumário do registo como «Disclosed is a process for the detection of errors, respectively perceptible disturbances, in the 
transmission of frequency-coded digital signals and, in particular, audio signals transmitted in blocks by a transmitter to a receiver. 
The present invention is distinguished by that from the frequency coefficients of earlier and, if need be, future blocks, a decision 
function is formed, on the basis of which the occurrence of an error is determined, and that the frequency coefficient containing an 
error is no longer utilized for the evaluation of subsequent blocks».. 
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errors» na compressão da informação no formato e não as próprias definições do FFE. 

Na descrição da patente esclarece-se que o campo de aplicação da invenção é «a 

process for the detection of errors, respectively perceptible disturbances, in the 

transmission of frequency-coded digital signals and, in particular, audio signals 

transmitted in blocks by a transmitter to a receiver». Estamos perante um algoritmo 

computacional útil à compressão de dados em formato MP3, mas que não contém as 

definições técnicas do próprio formato, que nesse sentido não se engloba no âmbito de 

protecção esta patente. 

Finalmente, quanto à Patente n.º 5,579,430836, sob a designação de «Digital encoding 

process», resulta da sua descrição e reivindicações que o objecto da invenção é um 

«digital coding process for at least one of transmitting and storing acoustical signals» 

composto de uma sequência de passos que vão da retenção dos atributos dos dados 

analógicos de áudio, sua conversão numa escala de valores susceptível de cumprirem os 

requisitos técnicos de retenção do formato MP3, e subsequente conversão no código 

utilizado por este formato para a representação desses atributos em sistema de 

numeração binário, assim como o processo inverso de reconversão dos dados áudio 

digitalizados na formato susceptível de representação analógica pelo sistema 

informático. Estamos perante uma patente que tem como objecto, não o próprio FFE 

(MP3) e suas especificações técnicas, mas um algoritmo computacional destinado a 

converter dados áudio analógicos em formato MP3. 

Da análise destas patentes relacionadas com o formato MP3 concluímos que, de facto, 

nenhuma delas descreve ou reivindica as especificações técnicas do FFE como parte do 

seu objecto de protecção. Pelo que, estas Patentes não incidem directamente sobre as 

definições técnicas do formato MP3 que, enquanto criação intelectual autónoma, no 

nosso entender, não se encontra englobado no âmbito destas patentes sobre programas 

de computador ou algoritmos computacionais de conversão. 

                                                           
836 A patente norte-america n.º 5,579,430, concedida a 3 de Outubro de 1995 pela United States Patent Office, vem descrita no 
sumário do registo como «A digital encoding process for transmitting and/or storing acoustical sigs and, in particular, music 
signals, in which scanned values of the acoustical signal are transformed by means of a transformation or a filter bank into a 
sequence of second scanned values, which reproduce the spectral composition of the acoustical signal, and the sequence of second 
scanned values is quantized in accordance with the requirements with varying precision and is partially or entirely encoded by an 
optimum encoder, and in which a corresponding decoding and inverse transformation takes place during the reproduction. An 
encoder is utilized in a manner in which the occurrence probability of the quantized spectral coefficient is correlated to the length of 
the code in such a way that the more frequently the spectral coefficient occurs, the shorter the code word. A code word and, if 
needed, a supplementary code is allocated to several elements of the sequence or to a value range in order to reduce the size of the 
table of the encoder. A portion of the code words of variable length are arranged in a raster, and the remaining code words are 
distributed in the gaps still left so that the beginning of a code word can be more easily found without completely decoding or in the 
event of faulty transmission».  
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Também o formato PDF (Portable Document Format) representa o paradigma de um 

formato tido como “proprietário” que, por força da estratégia comercial do titular das 

patentes que lhe estão associadas, se está a tornar de num “standard” de facto da 

Sociedade da Informação. 

O PDF é um formato desenvolvido pela Adobe Systems Incorporated, que detém sobre 

ele diversas patentes, inicialmente registadas nos EUA, mas transcritas para a 

generalidade dos países industrializados. Entre as mais relevantes estão as patentes 

concedidas nos EUA sob os n.º 5,634,064, datada de 27 de Maio de 1997; 5,737,599, 

datada de 7 de Abril de 1998; 5,781,785, datada de 14 de Julho de 1998; 5,819,301, 

datada de 6 de Outubro de 1998; e 6,289,364, datada de 11 de Setembro de 2001. 

Estamos assim perante patentes ainda em vigor, mas próximo do seu termo de 20 anos. 

Tal facto tem levado ao entendimento que estamos parente um formato dito 

“proprietário”. Olhemos então, sucintamente, para o teor destas patentes: 

No caso da patente norte-americana n.º 6,289,364837, sob a designação de 

«Transparency processing in a page description language», a inovação reivindicada 

relaciona-se com a optimização do processo das operações de leitura de formatos PDF 

quando os mesmos incluam imagens/objectos com diferentes níveis de 

opacidade/transparência através de um processo que «conserves local computer 

resources by performing graphic object blending operations as part of the raster image 

processing process; graphical objects can remain device independent (e.g., with respect 

to resolution and color space) until final output is generated; and raster image 

processor blending allows users to obtain blended graphical output without modifying 

their graphical processing work flow». Encontramo-nos, por isso, perante algoritmos 

computacionais que visam optimizar as operações (processamento) realizadas sobre 

dados gravados em formato PDF, mas não sobre as próprias definições técnicas do FFE.  

De acordo com a descrição da patente norte-americana n.º 5,819,301838, sob a 

designação de «Method and apparatus for reading multi-page electronic documents», 

                                                           
837 A patente norte-americana n.º 6,289,364, concedida a  11 de Setembro de 2001 pela United States Patent Office, vem descrita 
no sumário do registo como «A raster image processor receives a file of instructions and images in any convenient page description 
language and blends the images in accordance with the specified blending mode and, possibly, opacity information». 

838 A patente norte-americana n.º 5,819,301, concedida a 6 de Outubro de 1998 pela United States Patent Office, vem descrita no 
sumário do registo como « A method and apparatus for providing an optimized page-based electronic document file and 
downloading the optimized file. An optimized document file is created from a non-optimized electronic document. Page contents are 
contiguously written in the optimized file and a page offset table is provided in the optimized file that includes page offset 
information used to locate individual pages and objects of the document. Shared objects, such as fonts, are included in the file after 
the page contents. When downloading the optimized file from a host, the page offset information is read early and is used to 
download a specific page requested by the user without downloading other pages in the document. In one embodiment, a viewer 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 306 - 
 

as inovações reivindicadas relacionam-se com «the storage and retrieval of data for a 

computer system, and more particularly to a method and apparatus for optimizing 

page-based data documents for fast retrieval over networks, and to a method and 

apparatus for accessing such optimized documents» e «methods and apparatus for the 

processing and display of electronic documents, and more particularly to the 

processing and display of such documents when retrieved over networks». Ou seja, a 

reivindicação recai sobre um algoritmo computacional que pretende optimizar a leitura, 

comunicação, partilha e visualização de documentos em formato PDF através de redes 

de computador. Mais uma vez, a novidade não incide sobre o próprio FFE, que fica 

assim excluído do objecto da Patente, mas sobre uma forma optimizada de operar 

(processar) sobre os dados registados nesse FFE, neste caso, no âmbito de redes de 

computadores. 

A patente norte-americana n.º 5,781,785839, sob a designação de «Method and 

apparatus for providing an optimized document file of multiple pages», relaciona-se 

com uma invenção cuja inovação consiste em possibilitar o downloud de um documento 

electrónico gravado em formato PDF, página a página, permitindo assim que o 

utilizador visualize cada página do documento sem ter de efectuar (ou aguardar) o 

downloud da totalidade do documento. Trata-se de um algoritmo computacional que 

visa permitir uma nova forma de manipulação dos dados gravados em memória 

secundária em formato PDF e não a reivindicação sobre as próprias definições do FFE 

que assim está, também aqui, excluído do seu objecto. 

A patente norte-americana n.º 5,737,599840, sob a designação de «Method and 

apparatus for downloading multi-page electronic documents with hint information», 

                                                                                                                                                                          
downloads a first portion of the requested page, while all remaining portions of the requested page are located and requested by a 
finder process using the page offset table. In alternative embodiments, all objects for a full page may be requested at once. The 
requested page can thus be downloaded with only one connection to the host. Shared objects can optionally be downloaded 
interleaved between portions of the page contents that reference the shared objects. Alternatively, with the use of hint tables, shared 
and other objects can be read in one transaction identifying byte ranges in the document. The requested page is displayed to the 
user on an output display device. The order elements are displayed provides quick access to useful information and to active 
elements». 

839 A patente norte-americana n.º 5,781,785, concedida a 14 de Julho de 1998 pela United States Patent Office, vem descrita no 
sumário do registo como « A method and apparatus for providing an optimized page-based electronic document file and 
downloading the optimized file. An optimized document file is created from a non-optimized electronic document. Page contents are 
contiguously written in the optimized file and a page offset table is provided in the optimized file that includes page offset 
information used to locate individual pages and objects of the document. Shared objects, such as fonts, are included in the file after 
the page contents. When downloading the optimized file from a host, the page offset information is read early and is used to 
download a specific page requested by the user without downloading other pages in the document. A viewer preferably downloads a 
first portion of the requested page, while all remaining portions of the requested page are located and requested by a finder process 
using the page offset table. The requested page can thus be downloaded with only one connection to the host. Shared objects can be 
downloaded interleaved between portions of the page contents that reference the shared objects. The requested page is displayed to 
the user on an output display device». 

840 A patente norte-americana n.º 5,737,599, concedida a 7 de Abril de 1998 pela United States Patent Office, vem descrita no 
sumário do registo como «A method and apparatus for providing an optimized page-based electronic document file and 
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descreve uma invenção cuja novidade se relaciona com a «storage and retrieval of data 

for a computer system, and more particularly to a method and apparatus for optimizing 

page-based data documents for fast retrieval over networks, and to a method and 

apparatus for accessing such optimized documents» e «processing and display of 

electronic documents, and more particularly to the processing and display of such 

documents when retrieved over networks». As reivindicações desta patente relacionam-

se com programas de computador ou algoritmos computacionais destinados a operações 

de comunicação, acesso e manipulação de ficheiros electrónicos em formato PDF 

através de redes de computadores. Também neste caso nem a descrição nem as 

reivindicações incidem sobre as definições técnicas do FFE, que não é englobado no 

respectivo objecto de protecção.   

Finalmente, também da descrição da patente norte-americana n.º 5,634,064841, sob a 

designação de «Method and apparatus for viewing electronic documents», não 

constam as especificações técnicas do formato PDF, o que se reivindica neste registo é 

um programa computador que se descreve como «an electronic document viewer 

comprising» (reivindicação n.º 1 e ss) que incluí um «a document generator for creating 

an electronic document in a predetermined final format» (reivindicação n.º 31 e 

seguintes). O registo versa sobre programas de computador ou algoritmos destinados a 

ler e gravar em formato PDF, mas não sobre as especificações técnicas deste FFE que 

se deve entender como excluído do seu objecto de protecção. 

                                                                                                                                                                          
downloading the optimized file. An optimized document file is created from a non-optimized electronic document. Page contents are 
contiguously written in the optimized file and a page offset table is provided in the optimized file that includes page offset 
information used to locate individual pages and objects of the document. Shared objects, such as fonts, are included in the file after 
the page contents. When downloading the optimized file from a host, the page offset information is read early and is used to 
download a specific page requested by the user without downloading other pages in the document. In one embodiment, a viewer 
downloads a first portion of the requested page, while all remaining portions of the requested page are located and requested by a 
finder process using the page offset table. In alternative embodiments, all objects for a full page may be requested at once. The 
requested page can thus be downloaded with only one connection to the host. Shared objects can optionally be downloaded 
interleaved between portions of the page contents that reference the shared objects. Alternatively, with the use of hint tables, shared 
and other objects can be read in one transaction identifying byte ranges in the document. The requested page is displayed to the 
user on an output display device. The order elements are displayed provides quick access to useful information and to active 
elements». 

841 A patente norte-americana n.º 5,634,064, concedida a 27 de Maio de 1997 pela United States Patent Office, sob a designação 
de «Method and apparatus for viewing electronic documents», vem descrita no sumário do registo como «A reader for displaying 
an electronic document stored in a predetermined format and allowing articles of the document to be read in the direction of their 
content information flow. The reader includes a selector to select an article of the document to be read. A displayer displays a first 
portion of the article in a manner which promotes comfortable viewing, and a navigator permits the display of the next and 
remaining sequential portions of the article in content flow (or reverse content flow) order. Preferably, the displayer pans and 
zooms, as necessary, to position the article portion in an article viewing window. A method for viewing electronic documents on a 
digital computer includes the steps of storing in the memory of the digital computer an electronic document, selecting an article to 
be displayed on an output device of the digital computer in an article view, displaying at least a portion of the article in the article 
viewing mode on the output device, and using an input device of the digital computer to cause a display of additional portions of the 
article to be displayed on the output device in the article viewing mode. These additional portions of the article are determined, at 
least in part, by predefined article sections and section links of the document so that the thread of the article can be followed in 
forward and reverse directions». 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 308 - 
 

Da sucinta análise que fizemos destas patentes relacionadas com o formato PDF, 

concluímos, aqui também, que nenhuma delas descreve ou reivindica as especificações 

técnicas do FFE como parte do seu objecto de protecção. Todas estas patentes 

descrevem passos com vista a determinada utilização dos dados gravados em formato 

PDF, reivindicando a inovação resultante desse “processo” de ler ou gravar nesse 

formato.  

Pelo que, nenhuma destas patentes incide directamente sobre as especificações técnicas 

do formato PDF que, enquanto criação intelectual autónoma, no nosso entender, não se 

encontra englobada no âmbito destas patentes sobre programas de computador ou 

algoritmos computacionais de conversão.  

Repomos então a questão: se nenhuma destas patentes abarca efectivamente o FFE 

no âmbito de protecção do seu objecto (quer no caso do MP3 quer no caso do 

PDF), porque motivo se vem admitindo de forma generalizada e pacífica que se 

tratam de FFE “proprietários” no sentido que sobre a utilização dos mesmos existe 

algum exclusivo de exploração económica? 

O primeiro motivo decorre directamente da extrema complexidade dos FFE, em 

particular os destinados à representação de áudio ou imagem. A complexidade que as 

especificações técnicas destes FFE podem assumir, faz com que seja 

extraordinariamente difícil obter a sua descrição completa e fidedigna pela análise de 

outros programas de computador ou algoritmos computacionais de conversão, ainda que 

com o recurso a processos de engenharia reversa ou descompilação.  

Em segundo lugar, acresce que, ainda que essas especificações técnicas sejam 

conhecidas é mesmo assim extraordinariamente complexo desenvolver um algoritmo 

computacional capaz de converter (ler, gravar, comunicar, etc.) neste tipo de formatos 

de forma rigorosa e sem erros.  

Em terceiro lugar, em particular no caso dos formatos de compressão de som (como é o 

caso do MP3), a especificidade do seu conteúdo, ou seja, dos atributos que retém, torna 

particularmente complexo encontrar algoritmos alternativos ao original capazes de 

realizar as mesmas tarefas com igual fidedignidade. Para mais que, face ao regime da 

propriedade industrial, a concepção de um algoritmo alternativo à compressão nestes 
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formatos terá de conter alguma actividade inventiva que o torne uma inovação técnica 

face aos algoritmos já patenteados. 

Isto significa que, face à existência de algoritmos de conversão dos FFE já patenteados, 

a concepção de algoritmos que sejam “inovadores” face aos existentes apresenta-se 

como uma tarefa não só extraordinariamente penosa como, eventualmente, técnica e 

financeiramente não compensadora.  

Por outro lado, tendo estas entidades (no caso particular do MP3 e PDF) assumido uma 

política de licenciamento universal, não discriminatório e financeiramente equitativo (e 

em alguns casos mesmo gratuito) destas patentes, torna-se mais simples, seguro e 

economicamente viável para a generalidade dos investigadores utilizar o licenciamento 

dos algoritmos já registados e testados, em vez de desenvolver e custear o processo de 

investigação de novos processos originais de realizar as mesmas tarefas. 

Acresce ainda que, nestes casos em que a estratégia empresarial da entidade que 

desenvolve o FFE assenta num modelo de negócio que visa tornar o respectivo FFE 

num standard de utilização universal, sendo o benefício económico da actividade 

retirado das sinergias de mercado criadas por essa generalização do formato, existe uma 

menor resistência do “mercado” ao reconhecimento dessa “propriedade” pois, em boa 

verdade, este tipo de liberalização do licenciamento de patentes acaba por favorecer a 

interoperabilidade, os fins de concorrência e a liberdade de acesso e conservação que 

vimos referindo. 

Situação diferente é a originada nos casos em que a entidade que desenvolve as 

especificações técnicas dos FFE, e que regista patentes sobre os algoritmos 

computacionais de conversão, adopta uma estratégia de mercado baseada no segredo de 

negócio quanto às especificações técnicas do FFE e numa política restritiva quanto ao 

licenciamento dessas patentes842. Nestas situações é a ausência de informação sobre as 

especificações técnicas dos FFE, por força da sua manutenção em segredo de negócio e 

da dificuldade de obtenção dessas especificações por processo de estudo ou 

descompilação, assim como a dificuldade de contornar os algoritmos de conversão 

                                                           
842 Embora suscitando a questão a propósito das patentes deinvenções relacionadas com programas de computador, Estelle Derclaye 
e Matthias Leistner adiante a possibilidade de sobreposição de protecção entre a propriedade industrial e o segredo de negócio, 
referindo que «In the case of software, the code does not always need to be disclosed; as long as the invention can be mabe by a 
person skilled in the art without him or her needing to know the source code, the patent is valid. Therefore, the source code of the 
invention often remains secret, creating an overlap which is anti-competitive because competitors need interoperability in order to 
compete in the same or secondary market» [DERCLAYE ;LEISTNER, Intellectual Property Overlaps - A European Perspective, p. 22]. 
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patenteados, que tendem a contribuir para esta ideia de exclusivo de utilização em favor 

da entidade que desenvolve o FFE843. 

Todos estes factores têm contribuido para a convicção generalizada (porque 

pacificamente aceite pelo mercado) de que sobre estes formatos existe algum direito 

exclusivo de aproveitamento económico, designando-os usualmente como “formatos 

proprietários”. Entendemos, no entanto, que nenhuma das patentes que estudamos sobre 

processos de conversão ou tratamento de dados num qualquer FFE incide directamente 

sobre as especificações técnicas do FFE e, logo, não os incluí no seu objecto de 

protecção. 

As patentes sobre programas de computador ou algoritmos computacionais de 

conversão não incluem no seu objecto de protecção o FFE pelo que, quanto a estas 

patentes, entendemos incorrecta a expressão de “formato proprietário”.  

Questão diferente será a de saber se poderá existir um direito subjectivo de propriedade 

intelectual directamente sobre o FFE, enquanto objecto autónomo de protecção. A essa 

questão, como já dissemos, procuraremos responder na Parte III da nossa dissertação. 

Em súmula do exposto nesta subsecção, diremos que uma patente sobre um 

programa de computador (quando e se admissível) não incide sobre o formato de 

ficheiro electrónico (FFE) utilizado por esse programa de computador, porquanto 

trata-se de um elemento que não se encontra nele descrito. E, portanto, não pode 

fazer parte do respectivo objecto de protecção.   

                                                           
843 Nestes casos, o modelo de negócio tende à construção de posições de domínio ou monopólio de determinados mercado o que, 
além de poder contender com as regras do direito da concorrência, levanta inúmeros problemas quanto ao acesso a dados 
digitalizados e à conservação histórica de arquivos digitais, pela restrição que representa para a plena realização da livre 
interoperabilidade das TIC. Como referem os autores citados na nota anterior. É questão que abordaremos melhor na Parte III da 
nossa dissertação. 
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Capítulo III - Bases de Dados 

 

A protecção jurídica de bases de dados foi uniformizada a nível da União Europeia 

através da Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Março 

de 1996, que veio impor aos Estados Membros a normalização da respectiva legislação 

interna quanto ao regime de protecção de bases de dados, quer no sentido de uma 

normalização da protecção dada às bases de dados internas, quer no sentido da 

uniformização da sua protecção transfronteiriça, estabelecendo-se ainda um princípio de 

reciprocidade relativamente às bases de dados originárias de países terceiros. 

Portugal transpôs esta Directiva através do Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de Julho, no 

uso da Lei de Autorização n.º 1/2000, de 16 de Março, que até à presenta data não 

sofreu qualquer alteração legal, tal como a própria Directiva Comunitária. 

 

Secção 1 - Introdução ao Conceito Jurídico de Bases de Dados 

 

Esta Directiva define as bases de dados como «uma colectânea de obras, dados ou 

outros elementos independentes, dispostos de modo sistemático ou metódico e 

susceptíveis de acesso individual por meios electrónicos ou outros»844-845. Esta 

                                                           
844No Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (Grande Secção) de 9 de Novembro de 2004, do Processo C-444/02 
(apreciação de um Pedido de decisão prejudicial: Monomeles Protodikeio Athinon – Grécia), publicado na Colectânea da 
Jurisprudência 2004, p. I-10549, este tribunal declarou que «O conceito de base de dados na acepção do artigo 1.°, n.° 2, da 
Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de 
dados, tem por objecto qualquer recolha que compreenda obras, dados ou outros elementos, separáveis uns dos outros sem que o 
valor do seu conteúdo seja afectado, e que inclua um método ou um sistema, de qualquer natureza, que permita encontrar cada um 
dos seus elementos constitutivos.» 

845Face à abrangência que estas características permitem, Dário Moura Vicente, concluí que «a generalidade dos sítios da Internet 
são bases de dados, independentemente da sofisticação técnica do meio usado para fazer a compilação e da natureza dos elementos 
nela incorporados» [VICENTE, Problemática Internacional da Sociedade da Informação, , p. 182]. O que não é de todo descabido. 
De facto um sítio na Internet constitui um acervo de dados, de alguma forma ordenados, e acessíveis a qualquer utilizador. No 
entanto, José de Oliveira Ascensão discorda desta opinião, defendendo que «O sítio web não é uma base de dados. Não tem o 
sentido de uma colectânea de dados ou informações intangíveis. Caso contrário todo o complexo de dados seria uma base de dados 
– um jornal ou um programa radiofónico, por exemplo». Embora admita que «um sítio pode abrigar uma ou mais bases de dados 
(…) mas neste caso, e só nesse caso, ocorre a protecção a título de base de dados; mas o objecto dessa protecção é a base, e não o 
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definição foi adoptada ipsis verbis pelo n.º 2 do artigo 1.º do DL n.º 122/2000, de 4 de 

Julho. Se relembrarmos a definição técnica de base de dados que demos na Parte I846, 

vemos que a definição trazida por esta Directiva aproxima o conceito jurídico de base 

de dados da noção que o conceito tem nas TIC.  

Como referimos supra o diploma português não acrescenta qualquer especificidade à 

definição de Bases de Dados da directiva nem lhe faz qualquer explicitação, pelo que é 

pela análise do n.º 2 do artigo 1.º e do considerando n.º (17)847, ambos da Directiva n.º 

96/9/CE, que procuraremos aprofundar o conceito jurídico de “bases de dados” no seio 

da União Europeia e, por decorrência, em Portugal. 

O conceito jurídico de base de dados define-se pela conjugação de quatro características 

positivas essenciais848, às quais se acrescenta um elemento de caracterização negativa 

determinante para a delimitação do objecto das bases de dados face aos programas de 

computador. 

                                                                                                                                                                          
sítio» [ JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, "Propriedade Intelectual e Internet", Direito da Sociedade da Informação, VI, Coimbra 
Editora, 2006, pp. 145-166(p. 157 a 158)]. Questão diversa será saber se “websites” são susceptíveis de serem protegidos por 
Direito de Autor. E aí já José de Oliveira Ascensão entende que «poderá haver aspectos do sítio protegidos por Direito de Autor: 
será o caso da apresentação ou configuração geral do sítio» [idem, (p. 158).]. Sobre a protecção do “website” pelo Direito de 
Autor, MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS, "A protecção autoral do website", Direito da Sociedade da Informação, IV, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2003, pp. 307 a 322; e numa perspectiva mais abrangente, pela propriedade intelectual, IGNACIO GARROTE 

FERNANDEZ-DIEZ ;ALFONSO GONZÁLEZ GONZALO, "La Protección de las Páginas y Sitios Web através de la Propiedad Intelectual", 
Pe. i: Revista de Propiedad Intelectual, 8, 2001, pp. 79 a 116. 

846 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 7, Subseção 7.1, a pp. 107 a 110. 

847O considerando n.º (17) da Directiva n.º 96/9/CE define o termo “base de dados” «como incluindo quaisquer recolhas de obras 
literárias, artísticas, musicais ou outras, ou quaisquer outros materiais como textos, sons, imagens, números, factos e dados; que se 
deverá tratar de recolhas de obras, dados ou outros elementos independentes, ordenados de modo sistemático ou metódico e 
individualmente acessíveis; que daí decorre que a fixação de uma obra audiovisual, cinematográfica, literária ou musical, como 
tal, não é abrangida pelo âmbito de aplicação da presente Directiva». 

848A caracterização do conceito de base de dados não tem, no entanto, sido uniforme na doutrina. Face à definição dada pelo artigo 
1º n.º 2 da Directiva n.º 96/9/CE, Dário Moura Vicente entende serem três os elementos de definição de base de dados: (1º) «a 
independência dos elementos coligidos na base»; (2º) «a existência de certa ordem na disposição desses elementos»; (3º) «a 
acessibilidade individual desses elementos por meios electrónicos ou outros» [VICENTE, Problemática Internacional da Sociedade 
da Informação, p. 178]. Também Estelle Derclaye sustenta as mesmas «three conditions of the Directive’s definitions: 
independence, systematic or methodical arrangement and a individual accessibility of the elements» [“DERCLAYE, "Do Sections 3 
and 3ª of the CDPA Violate the Database Directiva?", (p. 468)]. Outros autores referem quatro características, acrescentando às três 
indicados pelos autores anteriores a existência de uma “pluralidade de dados compilados”. Neste sentido, cfr. PAOLO GALLI, 
"Museos y Bases de Datos", Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor, 24, 2003, pp. 249-270(p. 251); e HABERSTUMPF, 
"Der Schutz Elektronischer Datenbanken nach dem Urheberrechtsgesezt", (pp. 18 a 20). Por fim, Alexandro Alterwain fala em 
cinco características: «(i) debe tratar-se de obras de recopilación o compilación de contenidos; (ii) dichos contenidos puedem ser 
obras, datos u otros materiales; (iii) los contenidos debem ser independientes unos de los otros; (iv) los contenidos debem estar 
dispuestos en forma sistemática o metódica; (v) debe poder acederse a los contenidos por médios ya sea electrónicos o de outro 
tipo» [“ALEXANDRO ALTERWAIN, "Régimen de Derechos de Autor sobre las Bases de Datos", Anuário de Propiedad Intelectual, 
Universidade de Montevideo, 2004, pp. 7-20(p. 9)]. Ainda assim, o resultado prático da aplicação destas diferentes abordagens 
doutrinais resultará na inclusão no conceito das mesmas bases de dados. A separação em quatro elementos que fazemos no texto 
parece-nos a mais exacta sendo essa a posição que adoptamos na nossa tese de mestrado cfr. VENÂNCIO, O Direito Especial do 
Fabricante de Bases de Dados, pp. ?? a ??, e no mesmo sentido,mais recentemente em VENÂNCIO, "Das compilações às bases de 
dados enquanto objectos de propriedade intelectual", . No mesmo sentido que nós, cfr. López, El Derecho "Sui Generis" del 
Fabricante de Bases de Datos, pp. 28 a 34. 
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A primeira característica positiva resulta do facto do seu acervo849 poder ser constituído 

por quaisquer “dados discretos” seja qual for o seu suporte ou a natureza do seu 

conteúdo. Do artigo 1.º n.º 2 da Directiva n.º 96/9/CE decorre claramente que esta se 

dirige não apenas às colectâneas de “obras”, no sentido que o Direito de Autor dá a essa 

expressão, mas quaisquer outros “dados ou elementos independentes”, podendo 

entender-se estes como sendo imagem, som ou vídeo, textos, factos, números ou dados 

de qualquer natureza. Assim, ficam potencialmente abrangidas quer as tradicionais 

colectâneas de “obras”, no sentido de criações intelectuais que o Direito de Autor tutela, 

quer as colecções de dados, no sentido tradicionalmente associado aos “bancos de 

dados”850 (pessoais, bibliográficos, etc.), quer ainda as modernas bases de dados 

multimédia851. 

A segunda característica positiva consiste no facto de estes dados terem de estar 

inseridos e ser acessíveis de forma independente. É esta característica que justifica a 

exclusão resultante da parte final do considerando n.º (17) da Directiva, «a fixação de 

uma obra audiovisual, cinematográfica, literária ou musical, como tal, não é abrangida 

pelo âmbito de aplicação da presente directiva»852. Esta característica compõe-se de 

                                                           
849Como dissemos nas notas anteriores, nem todos os autores incluem a existência de um determinado conjunto de dados 
compilados, mais ou menos extenso, como característica essencial da noção de bases de dados. Concordamos com Paolo Galli que 
sustenta que a relevância prática dos demais elementos, em particular os requisitos de existência de determinada disposição e de 
acessibilidade individual dos dados, depende da existência de um número considerável de dados. Concluindo que as bases de dados 
com um “espólio” demasiado modesto não devam integrar o conceito de bases de dados da Directiva [“GALLI, "Museos y Bases de 
Datos", (p. 252)].  

850 A nível legislativo, a Constituição da República Portuguesa (CRP), no seu artigo 35º, chegou a exigir que o legislador ordinário 
distinguisse os conceitos de base de dados e banco de dados. A pretérita Lei n.º 10/91 veio então consagrar as seguintes definições: 
Base de dados: «o conjunto de dados inter-relacionados, armazenados e estruturados com o controlo de redundância, destinados a 
servir uma ou mais aplicações informáticas»; e Banco de dados: «o conjunto de dados relacionados ou relacionáveis com um 
determinado assunto». No âmbito desta lei A. G. Lourenço Martins explicitava que «as bases de dados representam “um conjunto 
de dados destinados não tanto a ser consultados pelos utilizadores, mas sê-lo por programas correspondendo a aplicações distintas 
e de maneira a facilitar a evolução independente dos dados e dos programas”. Por seu turno, os bancos de dados seriam “um 
conjunto de dados relativos a um domínio determinado de conhecimento e organizado para ser oferecido à consulta dos 
utilizadores”» [GARCIA MARQUES ;LOURENÇO MARTINS, Direito da Informática, 1.ª ed., Almedina, 2000, , p. 197]. No, entanto, 
pese embora a consagração constitucional e ordinária desta distinção legal, o legislador nacional não tirou qualquer consequência 
prática da mesma, não incidindo sobre um ou outro conceito direitos ou deveres distintos. E, na realidade, tem-se vulgarizado a 
utilização das duas expressões para significar a mesma coisa. Numa breve pesquisa por alguns dos dicionários e enciclopédias de 
língua portuguesa mais comuns estes termos são comummente definidos como sinónimos. Citamos a título meramente 
exemplificativo três: «Banco de dados, Informática. Conjunto de informações classificadas e disponíveis, geralmente ordenadas 
por computador. O mesmo que base de dados.» [“VV, A Enciclopédia, (, p. 1065)]; «Banco de dados: (inform.): conjunto de dados 
informatizados, logicamente organizados e inter-relacionados, de forma a evitar a repetição de informação e permitir o acesso 
àquela de modo rápido e seguro.» [VV, Dicionário Universal da Língua Portuguesa, Editora, (Ed.), Texto Editora, Lisboa, 1998(, 
p. 195)]; «Base de dados: Inform. Programa informático que permite criar e actualizar ficheiros de informação de uma forma 
ordenada.» [CÂNDIDO DE FIGUEIREDO, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, II, Bertrand Editora, Venda Nova, 1996, p. .?.]. 

851Sobre a protecção de obras multimédia como bases de dados pelo Direito de Autor, Maria Victória Rocha clarifica que «as 
criações multimédia são susceptíveis de protecção como compilações, uma vez que são formadas pela reunião de materiais ou 
dados pré-existentes, seleccionados, coordenados ou arranjados desde que a obra daí resultante como um todo deva ser 
considerada original. O facto da obra multimédia ser expressa em formato digital em nada impede esta qualificação, uma vez que a 
definição de compilação é tecnologicamente neutra. O que significa que a protecção se estende apenas àquilo com que os autores 
da criação multimédia contribuíram para a obra, distinguindo-se completamente esta protecção da protecção do material pré-
existente utilizado e não implicando qualquer direito de exclusivo sobre esse material.» [“ROCHA, "Multimédia e Direitos de 
Autor", , (no ponto 6. – p. 17 - da versão republicada “on line” em: http://www.ciberjus.net/revista/multimedia.htm, Janeiro de 
2007)]. 

852A propósito deste requisito, Miguel Ángel Bouza Lopez explicita que «Tampouco existe independência en los videojuegos, i en 
los multimédias que representam imágenes sequencialmente. (…) También se pude entender que no existe independência cuando 
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duas vertentes – “estar inseridos” e “serem acessíveis” de modo independente -, motivo 

pelo qual alguns autores tendem a apresentá-los como requisitos independentes853.  

Em sentido diverso, entendemos que estas duas vertentes representam duas faces da 

mesma característica que pela sua indissociabilidade devem ser consideradas 

conjuntamente854. Por um lado, os dados inseridos na base de dados devem ser 

independentes uns dos outros e conservar essa independência dentro do acervo da base 

de dados855. Por outro, os dados devem ser acessíveis “um a um” ou por critérios 

definidos pelo utilizador856-857.  

Com esta característica a Directiva comunitária pretende fomentar o desenvolvimento 

de bases de dados interactivas e completas sobre todos os domínios do conhecimento 

que, mais que meras compilações de informações, sejam importantes instrumentos de 

pesquisa, estudo e tomada de decisões. 

                                                                                                                                                                          
los elementos necesitan necesariamente de otros elementos de la base, así por ejemplo una obra literária digitalizada no es una 
base de datos com léxico, por el contrario sí que es una base de datos un vocabulário de todas las palabras utilizadas por 
Cervantes en el Quijote» [LÓPEZ, El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos, p. 31 e 32, nota 27]. Sobre a 
possibilidade de classificação das obras multimédia como bases de dados ou dentro de outras categorias de obras protegidas pelo 
Direito de Autor, Maria Vitória Rocha resume a questão salientando que «,regra geral, as criações multimédia podem ser vistas 
como compilações, e portanto como bases de dados, no sentido exposto. Mas (…) uma vez que a obra multimédia pode ter tipos e 
finalidades extraordinariamente diversas, desde as enciclopédias e jornais digitais, passando pelas instruções de como funciona um 
determinado veículo, ou o que fazer para preencher um formulário, até aos jogos vídeo ou às histórias para crianças, pode 
acontecer que algumas obras multimédia possam também ser vistas como obras cinematográficas (em sentido amplo) ou, pelo 
menos, como obras análogas a obras cinematográficas (se adoptarmos um conceito mais restrito). E isto será assim, sempre que a 
sequência de imagens ou de imagens e sons dê a impressão de movimento. O que se passa, por exemplo, com os jogos de 
computador, que podem ser vistos como obras cinematográficas., uma vez que se trata de obras audiovisuais que consistem numa 
série de imagens relacionadas, que mostradas em sucessão dão a impressão de movimento, em conjunto com os sons que as 
acompanham» [ROCHA, "Multimédia e Direitos de Autor", no ponto 6. – p. 15/16]. 

853Nesse sentido, cfr. VICENTE, Problemática Internacional da Sociedade da Informação, p. 178; GALLI, "Museos y Bases de 
Datos", (p. 251); e HABERSTUMPF, "Der Schutz Elektronischer Datenbanken nach dem Urheberrechtsgesezt", (p. 18 a 20).  

854Opinião que sustentamos com mais profundidade na nossa tese de mestrado, cfr. VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de 
Bases de Dados, pp. 55 e ss. E no mesmo sentido que nós, cfr. STROWEL ;DERCLAYE, Droit d'Auteur et Numérique: Logiciels, 
Bases de Données, Multimédia: Droit Belge, Européen et Comparé, , pp. 312 e 313. 

855Paolo Galli esclarece este requisito expondo que «los datos compilados deben poder mantenerse independientes entre sí y 
conservar el mismo contenido informativo incluso cuando sean considerados separadamente unos dos otros» [GALLI, "Museos y 
Bases de Datos", (p. 252)]. No mesmo sentido, Helmut Haberstumpf [HABERSTUMPF, "Der Schutz Elektronischer Datenbanken 
nach dem Urheberrechtsgesezt", (p. 18)] diz que os dados são independentes quando contêm em si um «conteúdo intelectual 
fechado» que ao ser removido da bases de dados não se perde. Por sua vez, Matthias Leistner define este requisito da seguinte 
forma: «“Independent” means individual, collected elements if they hold the same self-contained informational content when 
accessed separately as each would have when viewed together» [“MATTHIAS LEISTNER, "The Legal Protection of Telephone 
Directories Relating to the New Database Maker's Right", IIC - International Review of Industrial Property and Cpyright Law, 31, 
7-8, 2000, pp. 950-967 (p. 956)]. Thomas Dreier e Gernot Schulze [THOMAS DREIER ;GERNOT SCHULZE, Urheberrechtsgesetz 
Urheberrechtsgesetzwahrnehmungsgesetz Kunsturhebergesezt, Beck Verlag, München, 2004, , p. 1012] definem a independência 
como aquilo que se pode aceder individualmente por oposição àquilo que em conjunto com outros elementos forma uma unidade. 
Esta característica permite-nos por isso excluir do conceito de bases de dados aquelas obras – música, literatura, obras fotográficas 
ou de filmes – mesmo que seja possível aceder a cada um dos elementos que as compõe individualmente, na medida em que estas 
fazem parte de um todo que só unitariamente pode ser compreendido.  

856Sobre ele requisito, mais concretamente sobre os «constituintes biológicos como dados individualmente acessíveis e entre si 
independente no acervo da base de dados», cfr. também MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II, pp. 882 a 
887. 

857Nesse sentido, Jesús Alberto Messía de la Cerda Ballesteros considera um requisito essencial do conceito de base de dados para 
efeitos desta Directiva «la possibilidad del acesso individual a las partes de la obra » [JESÚS ALBERTO MESSIA DE LA CERDA 

BALLESTEROS, La Protección Jurídica del Fabricante de Bases de Datos: Derecho "Sui Generis" y Competencia Desleal, 
Dykinson, 2005, , pp. 91 e 92], que, nomeadamente, justifica a exclusão das obras audiovisuais do conceito de base de dados para 
este efeito, na medida em que o acesso ao seu conteúdo se faça ao conjunto sem possibilidade de acesso individual a cada das suas 
partes. No mesmo sentido, cfr. LEISTNER, "Legal Protection for the Database Maker -Initial Experience from a German Point of 
View ", (pp. 443 a 445). 
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 A terceira característica positiva a considerar na definição do conceito jurídico de base 

de dados é que os dados devem estar dispostos de forma “sistemática ou metódica”858, 

quer isto dizer, organizados por alguma forma lógica ou racional859. Seja tendo por fim 

o seu acesso individual mais rápido ou eficaz, seja com vista a atingir um qualquer 

objectivo estético ou conceptual. Não se protegem assim as meras “colecções” de dados, 

sejam eles de que natureza forem, se não estiverem dispostos por uma qualquer forma 

de organização e não forem acessíveis individualmente860. 

Como quarta e última característica positiva, a Directiva expressamente estabelece que a 

protecção é independe da forma que a base de dados revista, nomeadamente, do seu 

suporte861. Embora seja notório que o exponencial desenvolvimento das bases de dados 

informatizadas, suas potencialidades e riscos associados à facilidade com que as 

mesmas podem ser reproduzidas e transmitidas, tenha sido um dos principais motes da 

necessidade de uniformização e alargamento da protecção legal conferida no seio da 

União Europeia, optou-se por englobar no conceito todas as bases de dados e não 

apenas as informatizadas. Este alargamento do âmbito de protecção das bases de dados 

a todos os suportes possíveis justifica-se essencialmente para evitar que o recurso a 

outros suportes, que não o digital, seja uma forma de contornar a previsão legal 

restritiva, do que pela relevância prática que outro tipo de suporte possa actualmente 

ter862. 

Como elemento de caracterização negativa do seu objecto, o legislador comunitário 

exceptua expressamente do âmbito de protecção por esta via os programas de 

                                                           
858Thomas Dreier e Gernot Schulze [DREIER ;SCHULZE, Urheberrechtsgesetz Urheberrechtsgesetzwahrnehmungsgesetz 
Kunsturhebergesezt, p. 1012p. 1012] definem “sistematicamente” como uma ordem de acordo com critérios lógicos ou técnicos 
predefinidos, e “metodicamente” como uma estruturação planeada para a realização de um determinado objectivo. 

859Quanto a este requisito o considerando n.º (21) acrescenta que «não se exige que essas matérias tenham sido fisicamente 
armazenadas de modo organizado». A ressalva justifica-se essencialmente quanto às bases de dados eletrónicas, na medida em que 
o seu armazenamento digital “físico” é necessariamente aleatoriamente determinado pelo sistema informático. Releva aqui não o 
“armazenamento físico” mas a sua acessibilidade de forma “metódida ou sistematicamente” através da sua organização virtual. 
Neste sentido, cfr. GALLI, "Museos y Bases de Datos", (p. 252 e 253). 

860Paolo Galli, vê o requisito da acessibilidade individual dos dados como «el reflexo de la ordenación sistemática o metódica» 
[idem, (p. 253).]. No mesmo sentido cfr. VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, pp. ?? a ??; FUENTES, 
"El Derecho de Autor en la Informática", (p. 246); e GUIDO WESTKAMP, "Protecting Databases Under US and European Law - 
Methodical Approaches to the Protection of Investments Between Unfair Competition and Intellectual Property Concepts", IIC - 
International review of industrial property and copyright law, 34, 7/2003, 2003, pp. 772 a 803(pp. 779 e 780). 

861No entanto, ela pressupõe a existência de um qualquer suporte onde os dados estejam efectivamente armazenados. Nesse sentido, 
Miguel Àngel Bouza Lopez a propósito do conceito de “obtención” esclarece que só serão bases de dados aquelas em que estes 
estiveram por alguma forma armazenados numa unidade espacial, excluindo deste conceito os “motores de busca” (seja ele na 
Internet -Google, Yahoo, Altavista, etc… -ou dentro de um sistema informático fechado). «Ahora bien, lá informatión debe haber 
sido almacenada com una cierta unidad espacial, por lo tanto no estamos ante una base de datos cuando un sistema informático 
permite el acceso a vários ficheiros localizados en distintos lugares» [ob cit., p. 35]. 

862 Fundamento que já o defendemos no âmbito da nossa tese de mestrado, até por equiparação com a solução similar adoptada a 
propósito da equiparação que o n.º 7 do artigo 35º da CRP faz entre “ficheiros  manuais” e “informatizados” quanto à protecção de 
dados pessoais, cfr. VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, p. 58. 
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computador utilizados no fabrico ou funcionamento de bases de dados acessíveis por 

meios electrónicos (que são protegidos pela Directiva n.º 91/250/CEE do Conselho, de 

14 de Maio de 1991), assim como quaisquer direitos sobre os “dados” individualmente 

considerados. Ou seja, a tutela dos eventuais Direitos de Autor, ou direitos conexos a 

estes, incidentes sobre conteúdos das mesmas, a que se aplicarão a Convenção de Berna 

e os diplomas comunitários e nacionais que estabelecem o respectivo regime legal. 

Também se salvaguardam os direitos sobre dados pessoais que possam ser incluídos no 

seu acervo, caso em que se terá que atender às normas de protecção de dados pessoais, 

nomeadamente, a Directiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de Outubro de 1995, transposta para o direito português pela Lei n.º 67/98, de 26 de 

Outubro863. 

Deste elemento de caracterização negativa será de salientar a exclusão do conceito 

jurídico de base de dados dos programas de computador, com particular significado para 

os “Sistemas de Gestão de Base de Dados” (SGBD), que assim ficam sujeitos ao 

referido direito análogo ao Direito de Autor. Na macro estrutura usualmente composta 

por SGBD e determinada base de dados encontramos, na perspectiva jurídica, dois 

objectos distintos sujeitos a direitos e regimes de protecção independentes entre si. O 

que, em boa verdade, encontra correlação na perspectiva técnica, na medida em que 

uma mesma base de dados informatizada é susceptível de ser acedida por diferentes 

SGBD, assim como um SGBD pode gerir mais que uma base de dados864. 

Por fim, como resulta da definição tecnológica que demos do conceito de bases de 

dados no Parte I865 desta dissertação, entre os “dados discretos” que compõem o seu 

acervo e a forma como estes estão “dispostos” através da respectiva estrutura, persiste 

um patamar composto pelos “meta dados” (definidos nos considerandos da Directiva 

                                                           
863Conforme resulta do disposto no considerando n.º (48) da Directiva n.º 96/9/CE: «Considerando que o objectivo da presente 
Directiva, de garantir um nível de protecção das bases de dados adequado e uniforme enquanto meio de assegurar a remuneração 
do fabricante da base de dados, é diferente dos objectivos prosseguidos pela Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados, de garantir a livre circulação dos dados pessoais com base em regras harmonizadas 
destinadas a proteger os direitos fundamentais, nomeadamente o direito ao respeito da vida privada consagrado no artigo 8º da 
Convenção Europeia de protecção dos direitos do homem e das liberdades fundamentais; que as disposições da presente Directiva 
em nada prejudicam a aplicação da legislação em matéria de protecção de dados» 

864 Questão que já foi colocada e apreciada em decisão judicial do Tribunal de La Comunidad Andina «Los conceptos de “software 
o programas de ordenador” y “bases de datos”, constituyen dos figuras distintas. En consequência, com el uso de un mismo 
programa de ordenador pueden ser elaboradas bases de dados diferentes, y a su vez, una misma compilación de datos puede 
realizar-se com el uso de otros programas de ordenador. Aunque muchas bases de datos – por el volumem de información 
almacenable y la rapidez para proporcionarla al usurário -, utilizam sistemas computacionales, existe la tendência a confundirlas 
com el “software” utilizado, eventualmente, para “informatizar” los elementos recopilados, no obstante, tratarse de dos bienes 
intelectuales distintos» [citado por PARILLI, (Ed.), Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines, pp. 79 e 80]. 

865 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 7.1, a pp. 108 e 109. 
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por “thesaurus” e “sistemas de indexação”). Tal como Miguel Ángel Bouza Lopez866 

entendemos que também estes elementos devem ser incluídos no objecto desta Directiva 

e, como tal, no respectivo conceito de base de dados. 

Acresce ainda, como referimos quando caracterizamos o conceito jurídico de coisa 

incorpórea, que a característica necessária da sua susceptibilidade de apropriação 

apresenta-se como uma ficção jurídica que, como tal, depende da sua expressa 

consagração legal. Nessa medida, a delimitação do respectivo objecto, ou seja, da 

amplitude desta susceptibilidade de apropriação dependerá necessariamente do regime 

jurídico do direito reconhecido.  

Actualmente, sobre as bases de dados a União Europeia e, por transposição, Portugal, 

reconhecem a coexistência de dois direitos subjectivos distintos – o Direito de Autor e o 

Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados. Pelo que, a determinação do seu 

objecto de protecção resultará, necessariamente, da apreciação dos respectivos regimes 

podendo, por isso, não coincidir. 

 

Secção 2 - A dupla protecção jurídica sobre as Bases de Dados 

 

A citada Directiva comunitária consagra dois direitos distintos tendo por objecto as 

bases de dados: no capítulo II um «Direito de Autor»; e no capítulo III um «Direito Sui 

Generis». O legislador português manteve a mesma dualidade de direitos no nosso 

ordenamento jurídico, limitando-se a alterar a designação do «Direito Sui Generis» da 

para «Direito especial do fabricante de bases de dados»867. Quanto aos respectivos 

                                                           
866Miguel Ángel Bouza Lopez acrescenta com interesse também para o direito português que «La ausência de referencia a los 
thesauros y a los sistemas de indexación en las legislaciones alemana y española no plantea problemas porque las normas 
nacionales deben ser interpretadas de acuerdo com la Directiva» [LÓPEZ, El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de 
Datos, pp. 33 e 34, nota 35]. Também a nossa tese de mestrado, cfr. VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de 
Dados, pp. 74 e ss. 

867 A novidade do regime e incerteza da natureza jurídica deste direito sui generis, ou direito especial do fabricante de bases de 
dados na denominação portuguesa, tem suscitado intensa controvérsia a nível europeu e internacional, sendo objecto de diversas 
dissertações e monografias. Citamos a título exemplificativo: em Portugal cfr. VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de 
Bases de Dados, ; na Espanha cfr. LÓPEZ, El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos, e BALLESTEROS, La 
Protección Jurídica del Fabricante de Bases de Datos: Derecho "Sui Generis" y Competencia Desleal, ; na Alemanha cfr. 
HORNUNG, Die EU-Datenbank-Richtlinie und ihre Umsetzung in das deutsche Recht : Eine Untersuchung unter besonderer 
Berücksichtigung des Schutzrechts sui generis nach der EU-Datenbank-Richtlinie, ; CORNELIUS BECKER, Der Rechsschutz von 
Datenbanken, Shager Verlag, 1999,  e VIOLA BENSINGER, Sui-generis Schutz für Datenbanken die EG-Datenbankrichtlinie vor dem 
Hintergrund des nordischen Rechts, Beck, 1999, ; na Áustria cfr. JENS GASTER, Rechtsschutz von Datenbanken. Kommentar zur 
Richtlinie 96/9/CE mil Erläuterungen zur Umsetzung in das Deutsche und Österreusche Recht, Carl Heymanns Verlag, 1998, ; na 
Suíça cfr. PHILIP KLÜBLER, Rechtsschultz von Datenbanken (EU -USA-Schweiz), ZIK, 1999, ; na Bélgica cfr. STROWEL 
;DERCLAYE, Droit d'Auteur et Numérique: Logiciels, Bases de Données, Multimédia: Droit Belge, Européen et Comparé, . 
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regimes jurídicos, como é usual na transposição de directivas comunitárias, o diploma 

português manteve as características essenciais dos dois regimes propostos pela 

Directiva. 

De facto, apesar de vigorar o princípio da liberdade de meios868 quanto à transposição 

para o ordenamento jurídico interno de cada Estado-membro das soluções jurídicas mais 

adequadas a consagrar determinados direitos e deveres impostos por uma Directiva 

comunitária, a verdade é que os Estado-membros estão cerceados pela própria 

circunstância de as Directivas comunitárias adoptarem um teor frequentemente 

pormenorizado e exaustivo que, na prática, limita esta liberdade de meios, face à 

vinculação dos Estados-membros a resultados cada vez mais concretamente 

definidos869. 

A novidade desta Directiva resulta essencialmente nesta protecção por um direito sui 

generis, para mais, optando-se por um direito cumulativo à protecção no âmbito dos 

Direitos de Autor. Esta solução, temo-lo defendido870, resultou essencialmente da 

experiência dos países nórdicos871 onde vigoravam as “Leis nórdicas de protecção de 

catálogos”872, cujos fundamentos não analisaremos aqui por extravasarem o objecto 

desta dissertação.  

                                                           
868 A liberdade de escolha de meios consiste na faculdade de o Estado vinculado optar pela consagração das medidas concretas que, 
no seu entender, melhor realizam os fins propostos da Directiva dentro do espírito do seu ordenamento jurídico interno. No entanto, 
é neste domínio que se colocam alguns problemas de competências entre a Comunidade e os seus Estados-membros. Por vezes, para 
atingir o fim determinado pela autoridade comunitária não há senão um meio a utilizar. Por outro lado, as Directivas são 
frequentemente tão minuciosas que privam os Estados-membros de qualquer margem de liberdade na escolha dos meios que o 
Tratado parece ter querido reservar-lhes nos casos em que a autoridade comunitária só está autorizada a agir mediante o recurso à 
Directiva. De qualquer modo, no entender que João Mota de Campos «o princípio do artigo 189º mantém-se: os Estados gozam, ao 
abrigo desta disposição, da possibilidade de escolher, entre as medidas concretas susceptíveis de conduzir ao resultado prescrito a 
nível comunitário, as que lhe pareçam (do seu ponto de vista) as mais adequadas, ou menos perturbadoras na ordem interna e as 
mais conformes ao regime jurídico existente» [JOÃO MOTA DE CAMPOS, Direito Comunitário – O Ordenamento Jurídico 
Comunitário, II, 5.ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, , pp. 129 a 131]. 

869A propósito da liberdade de escolha de meios é também referida por Sofia Oliveira Pais que: «A prática comunitária de adopção 
de Directivas detalhadas já foi acusada de desvirtuar a natureza desse acto, proporcionando a confusão com os regulamentos. 
Todavia, ainda assim permanecem diferenças entre esses dois actos, que não são despiciendas» [SOFIA OLIVEIRA PAIS, 
"Incumprimento das Directivas Comunitárias", Dois Temas de Direito Comunitário do Trabalho, Publicações Universidade 
Católica, Porto, 2000(, p. 18)]. 

870 Cfr. a nossa dissertação de mestrado, VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, pp. 34 a 36. 

871 Nesse sentido, entre outros, a nível internacional, cfr. DREIER ;SCHULZE, Urheberrechtsgesetz 
Urheberrechtsgesetzwahrnehmungsgesetz Kunsturhebergesezt, p. 1007; HORNUNG, Die EU-Datenbank-Richtlinie und ihre 
Umsetzung in das deutsche Recht : Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Schutzrechts sui generis nach der 
EU-Datenbank-Richtlinie, pp. 91 e 92; e G.W.G KARNELL, The Nordic Catalogue Rule: origin and practice, Columbanus 
Symposium 2003, Oslo, 2003(p. 5). Entre nós, Maria Eduarda Gonçalves, partilha a mesma opinião defendendo que «o “direito sui 
generis” colheu inspiração no “direito de catálogo” reconhecido pelos países nórdicos, direito este que protege catálogos, tabelas 
e compilações equivalentes que reúnem um grande número de informações» [MARIA EDUARDA GONÇALVES, Direito da 
Informação, Almedina, 2003, , p. 75]. 

872Sobre as “Leis nórdicas de protecção de catálogos”, para além dos citados na nota anterior, cfr.: E. GIANNANTONIO, Manuele di 
Diritto dell’Informatica, 2.ª ed., Cedam, 1997, , p. 171; BALLESTEROS, La Protección Jurídica del Fabricante de Bases de Datos: 
Derecho "Sui Generis" y Competencia Desleal, p. 19; LÓPEZ, El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos, pp. 42 e 
43. Entre nós, MARQUES ;MARTINS, Direito da Informática, p. 321.  
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Tem existido um entendimento alargado, a nive nacional873 e internacional874, que esta 

directiva comunitária admite que sobre uma mesma base de dados possam incidir 

simultaneamente um Direito de Autor e um Direito Sui Generis. Aliás, tal solução 

resulta expressamente do n.º 4 do artigo 7.º da Directiva n.º 96/97/CE que consagra 

expressamente que o direito sui generis sobre a Base de Dados «é aplicável 

independentemente de a base de dados poder ser protegida pelo direito de autor ou por 

outros direitos». Nos considerandos da citada Directiva o legislador comunitário é 

exaustivo na fundamentação da sua opção875. 

Para o nosso estudo, revela essencialmente, primeiro, o facto de a legislação 

comunitária (e portuguesa) admitir que sobre a mesma base de dados possam coexistir 
                                                           
873A nível nacional José de Oliveira Ascensão tem escrito a propósito do direito sui generis, em vários artigos publicados sobre a 
temática, que: «O tema tem sido apresentado como sendo o da protecção das bases de dados não criativas, ou não originais. É uma 
apresentação enganosa. O que se protege é o produtor da base de dados, em relação ao conteúdo desta, seja a base criativa ou 
não.» [“ASCENSÃO, "Direito de Autor e Informática Jurídica", (pp. 11 e 12)]. Já em artigo anterior, resultante de conferência 
publicada na Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (São Paulo), n.º 47, Julho/Agosto-2000, p. 3 a 14, José de 
Oliveira Ascensão havia propugnado o mesmo sentido para a protecção das bases de dados a nível internacional: «O problema está 
aberto à discussão na OMPI, sob a referência às bases de dados não originais (ou não criativas). A terminologia suscita um 
equívoco. É verdade que, se o direito sui generis for por diante, as bases de dados não originais passam também a receber 
protecção. Mas o essencial não é isto. O essencial é criar-se um direito sobre o conteúdo das bases de dados em benefício do 
“fabricante” – quer as bases de dados sejam ou não criativas. Se forem criativas, o direito do fabricante coexiste com o direito do 
titular do direito de autor. Mas o objecto de protecção é o conteúdo das bases de dados, e não apenas o conteúdo das bases de 
dados não criativas.» (negrito nosso) [ ASCENSÃO, "As Novas Tecnologias e os Direitos de Exploração das Obras Intelectuais", (p. 
176)]. Também antes da transposição da Directiva para o direito português, Maria Victória Rocha se pronunciava no sentido de os 
dois direitos serem cumulativos na medida em que apontava a previsão do direito sui generis como sendo «independentemente do 
facto de a base de dados satisfazer ou não o requisito de originalidade necessário para a qualificar como obra protegida pelo 
direito de autor» [MARIA VICTÓRIA ROCHA, "Recentes Desenvolvimentos Direitos de Autor em Portugal", Actas de Derecho 
Industrial Y Derecho de Autor, Tomo XIX, 1998, pp. 1197 a 1204(p. 1201)]. No mesmo sentido A. G. Lourenço Martins expõe que 
«este novo direito sobre o conteúdo da BD existe independentemente de a BD – a sua estrutura no tocante à selecção ou disposição 
– ser ou não protegida pelo direito de autor ou por outros direitos. Em suma, os dois direitos podem coexistir, mas não 
necessariamente» [MARQUES ;MARTINS, Direito da Informática, p. 366]. Também J. P. Remédio Marques sustenta que «As bases 
de dados são, actualmente, objecto de uma protecção por direito de autor e por direito especial ou sui generis concedido ao 
fabricante das bases (Rechte des Datenbankenhersteller.s). Embora se trate de dois “direitos gémeos”, é-se tentado a dizer que esta 
protecção seria uma protecção alternativa, que afastaria qualquer concurso de pretensões do autor-fabricante da base, ou o que é 
o mesmo, afastaria a existência de uma pretensão duplamente fundamentada, já que a proceder desse modo levaria à inutilização 
dos dois tipos de direitos privativos sobre as bases de dados. Mas não é assim. (…) o legislador não terá afastado a hipótese de os 
dois direitos se cumularem, seja o mesmo sujeito de direito, seja relativamente a sujeitos distintos. Assim, as bases de dados que, 
sendo originais, devido à selecção ou à disposição das matérias, e constituam uma criação intelectual específica do seu autor são 
tuteladas por direito de autor – o qual, como dissemos, protege a forma de expressão da base, isto é, a respectiva estrutura e não, 
pelo menos em aparência (…), o conteúdo (…). Mas também podem ser protegidas pelo direito sui generis, se e quando for 
apurado que o fabricante (pessoa diversa ou não, do titular do direito de autor) investiu substancialmente na obtenção e/ou 
verificação e/ou apresentação dos dados» [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II, pp. 847 a 849]. 

874A nível internacional, cfr. LÓPEZ, El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos, pp. 54 e ss. Sobre esta opinião 
Remédio Marques [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II, p. 848, nota 2022] sustenta que Bouza Lopez 
apenas implicitamente reconhece a possibilidade de coexistência destes dois direitos – direito de autor e direito sui generis -quando 
a p. 60 na nota 147, a propósito da ausência de proteção de partes não substanciais de base de dados protegidas por dreito sui 
generis, refere que «Em todo caso no conviene olvidar que esta base puede gozar todavia de la protección por el derecho de autor». 
Parece-nos, no entanto, que logo na p. 34, quando define base de dados, Bouza Lopez reconhece a propósito da integração dos 
“thesauros e indices de indexação” no conceito de base de dados, que «estes elementos también pueden estar protegidos de forma 
independiente por el derecho de autor cuando sean originales», admitindo não só a coexistencia dos dois direitos sobre a mesma 
base de dados como uma efectiva área de contacto entre os respectivos objectos de protecção, tradicionalmente caracterizados pelos 
autores portugueses citados como distintos (um protege a “estrutura” outro o “conteúdo”). E mais adiante, Bouza Lopes 
expressamente sustenta que «En definitiva, el sistema de protección adoptado no es subsidiário, sino de acumulación; por esta 
razón, se puede afirmar que en situaciones de doble protección, el titular de la base de datos podrá utilizar el sistema que más le 
convenga, probando que la base es original o probando que es el resultado de una inversión sustancial» [LÓPEZ, El Derecho "Sui 
Generis" del Fabricante de Bases de Datos, p. 54 e 55]. No mesmo sentido, Jesús Alberto Messía de la Cerda Ballesteros afirma 
que «Asi, podemos concluir esta cuestión afirmando la posibildad de aplicación conjunta de los derechos de autor y sui generis 
sobre una misma basa de datos» [BALLESTEROS, La Protección Jurídica del Fabricante de Bases de Datos: Derecho "Sui Generis" 
y Competencia Desleal, p. 82]. No mesmo sentido, cfr. FUENTES, "El Derecho de Autor en la Informática", (p. 253); entre outros. 

875 Para uma análise aprofundada dos fundamentos e interesses inerentes à opção comunitária quanto á protecção jurídica de bases 
de dado, remetemos para a nossa tese de mestrado onde fazemos uma apreciação critica de todos os argumentos e doutrina nacional 
e estrangeira, cfr. VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, pp. 59 e ss. 
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um Direito de Autor e um Direito Sui Generis e, segundo, que o elemento intrínseco da 

base de dados protegido por cada um dos direitos não é inteiramente coincidente876, 

resultando em dois objectos de direito potencialmente distintos.  

O Direito de Autor apresenta como requisito de tutela da Base de Dados a originalidade 

da selecção, classificação ou ordenação das matérias inseridas na base de dados. 

Enquanto direito sui generis, de natureza marcadamente economicista, apresenta como 

requisito a existência de um investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou 

quantitativo877 na obtenção e preparação do próprio conteúdo aí inserido878, 

independentemente do critério de selecção, classificação ou ordenação.  

Poderia cair-se na ideia que Directiva preconiza uma protecção dualista em que o 

Direito de Autor incide sobre a estrutura da base de dados, enquanto elemento 

susceptível de preencher o requisito subjectivante de originalidade, e o direito sui 

generis protege o conteúdo da base de dados de extracções ou reutilização que possam 

constituir uma utilização desleal do investimento feito na sua construção. Nesse sentido 

Lourenço Martins879 refere que por esta via a Directiva «assegura protecção à estrutura 

                                                           
876 J. P. Remédio Marques apresenta, no entanto, algumas reservas a esta solução, sustentando que esta possibilidade de cumulação 
dos dois direitos num mesmo ou em distintos titulares «é reprovável e gera insegurança e incerteza quanto aos limites das 
dimensões privadas assinaladas aos dois direitos. Neste sentido, o fabricante de uma base de dados original – a pessoa humana ou 
colectiva que haja tomado a iniciativa e o risco de realizar os investimentos substanciais na criação de uma base que exibe 
simultaneamente originalidade na ordenação sistemática e metódica dos materiais – tanto pode usar contra terceiros os direitos de 
exclusivo previstos no artigo 7º do Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de Julho, como é lhe salva a faculdade de mobilizar aqueloutros 
direitos exclusivos previstos no artigo 12º do mesmo diploma. Mas isto apenas ocorre se os dois direitos lhe pertencerem, pois bem 
pode acontecer que, não se operando a presunção do artigo 5º/1 deste normativo (obra colectiva cuja titularidade pertence 
originariamente à empresa) o titular do direito de autor sobre a base seja pessoa diversa do criador intelectual, e a atribuição do 
“direito especial” do fabricante seja efectuada a pessoa diversa destes dois últimos sujeitos. Adivinham-se os conflitos quanto à 
autoria e titularidade do direito de autor e quanto à titularidade do direito especial do fabricante sobre um mesmo acervo de 
dados» [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II, p. 848]. No entanto, conforme já sustentamos na nossa 
tese mestrado [VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, pp. ? e ?] entendemos que a questão é pertinente 
do ponto de vista académico, mas terá mais aplicação quanto ao conteúdo moral do direito de autor que quanto ao seu conteúdo 
patrimonial. De facto, na aplicação prática dos regimes de atribuição da titularidade dos direitos consagrados na Directiva resultará, 
na esmagadora maioria dos casos, uma coincidência pelo menos quanto à titularidade do conteúdo patrimonial do direito de autor e 
o direito sui generis. Veja-se que, no caso de não existir coincidência entre o criador intelectual da base de dados (titular do direito 
de paternidade sobre a obra protegida por direito de autor) e aquele que toma a iniciativa e o risco do investimento na sua construção 
(titular do direito sui generis), estaremos necessariamente no caso de uma obra colectiva (n.º 2 do DL 122/2000), ou realizada «por 
um empregado no exercício das suas funções, ou segundo instruções emanadas do dador de trabalho, ou criadas por encomenda» 
(artigo 5º n.º 3 do DL 122/2000). E, logo, estamos sempre perante situações em que o conteúdo patrimonial do direito de autor é 
atribuído «à entidade singular ou colectiva que tiver organizado e dirigido a sua criação» (artigo 19º do CDADC, ex vi n.º 2 do 
artigo 5º do DL122/2000) ou ao «destinatário da base de dados» (n.º 2 do DL 122/2000), o que corresponderá, quer num caso quer 
noutro, ao titular do direito sui generis. Solução diversa teria que resultar de convenção em contrário, o que não nos parece que seja 
plausível ser aceitável pelo titular do direito sui generis, face ao investimento necessariamente avultado que o mesmo terá de ter 
feito para a base ser protegida. 

877Nos termos do artigo 7.º n.º 1 da Directiva n.º 96/97/CE e artigo 12.º n.º 1 do DL 120/2000. 

878Nesse sentido, entre outros, cfr. BENSINGER, Sui-generis Schutz für Datenbanken die EG-Datenbankrichtlinie vor dem 
Hintergrund des nordischen Rechts, p. 118. 

879MARQUES ;MARTINS, Direito da Informática, pp. 341 e ss. 
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da base de dados através do direito de autor, e ao seu conteúdo mediante o direito sui 

generis»880-881.  

Temos defendido uma posição diferente882. A questão da distinção do objecto do Direito 

de Autor do objecto do direito sui generis não é assim tão linear pois, como 

demonstraremos abaixo, não sendo os seus objectos coincidentes, não serão 

necessariamente totalmente distintos883, encontrando-se entre eles áreas de 

sobreposição884 e áreas de separação.  

 

Subsecção 1 - Conclusão quanto à coexistência e âmbito dos objectos de protecção 

do Direito de Autor e Direito Especial do Fabricante sobre bases de dados 

 

A Directiva n.º 96/9/CE impõe a coexistência de um Direito de Autor e um Direito Sui 

Generis, não como direitos necessariamente cumulativos, mas como direitos que 

visando finalidades distintas885 não se excluem mutuamente, dependendo da verificação 

dos respectivos requisitos independentemente de sobre a mesma base de dados 

coexistir, ou não, o “outro” direito previsto no mesmo diploma (ou outro qualquer 

                                                           
880Esta distinção resulta, desde logo, da comparação dos considerandos n.º (15) e (41) da Directiva comunitária, referindo o primeiro 
expressamente que a protecção pelo direito de autor «incide sobre a estrutura da base» enquanto expressão da originalidade do seu 
autor ao efectuar «a selecção ou a disposição do conteúdo da base de dados», e o segundo que o objectivo do direito sui generis 
consiste em proteger o fabricante de actos de extracção e/ou reutilização não autorizadas «da totalidade ou de uma parte substancial 
do conteúdo da base de dados». 

881O mesmo entendimento e terminologia é adoptada por PEREIRA, Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 
670. 

882 Fizemo-lo na nossa Tese de Mestrado, VENÂNCIO, O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, pp. 58 a 66, e mais 
recentemente em VENÂNCIO, "Das compilações às bases de dados enquanto objectos de propriedade intelectual", (pp. 617 a 619). 

883Miguel Àngel Bouza Lopez, a propósito da integração dos “thesaurus” e “indices de indexação” no conceito de base de dados, 
reconhece que «estes elementos también pueden estar protegidos de forma independiente por el derecho de autor cuando sean 
originales» [“ El derecho sui generis del fabricante de bases de dados”, AISGE / Editora Réus, 2004, p. 34], admitindo não só a 
coexistencia direito de autor e direito sui generis sobre a mesma base de dados como uma efectiva área de contacto entre os 
respectivos objectos de protecção, tradicionalmente caracterizados pelos autores portugueses citados como distintos (um protege a 
“estrutura” outro o “conteúdo”). Em Portugal, também J. P. Remédio Marques alerta para a possibilidadade de sobre os mesmos 
elementos (máxime os referidos elementos auxiliares constituídos pelos “thesauros” e “índices de indexação”) incidirem diversos 
direitos de propriedade intelectual distintos [“Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II”, Colecção teses. Almedina, 
2007, p. 864 a 872]. 

884 Acresce que, como salientamos num recente artigo, subsistem ainda zonas de sobreposição com objectos protegidos pelo regime 
geral do Direito de Autor (no CDADC) no âmbito da tutela das compilações. Nesse sentido, cfr. VENÂNCIO, "Das compilações às 
bases de dados enquanto objectos de propriedade intelectual", (pp. 625 a 627). 

885Diz-nos Dário Moura Vicente que o direito de autor protege a base de dados enquanto “obra”, ou seja, criação intelectual e o 
direito sui generis o investimento realizado para “fabricar” a base de dados enquanto produto. «O que se visa tutela nesta disposição 
legal [direito sui generis] é, em última análise, um produto (…) e o investimento realizado para obtê-lo; não a obra ou criação 
intelectual em si mesma», esta, segundo o autor, será o objecto do Direito de Autor [VICENTE, Problemática Internacional da 
Sociedade da Informação, p. 179]. 
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previsto no ordenamento interno de qualquer Estado-membro, como expressamente 

salvaguarda o n.º 4 do artigo 7.º da Directiva n.º 96/9/CE886). 

Quanto ao âmbito dos respectivos objectos de protecção, verificaremos adiante na nossa 

exposição que existem margens de eventual sobreposição, nomeadamente, quanto aos 

dados discretos e aos metadados que são susceptíveis de cumprir os requisitos de 

protecção de ambos os direitos e, logo, integrar cumulativamente os respectivos 

objectos. Já a estrutura da base de dados apenas será passível de ser protegida pelo 

Direito de Autor.  

Por extravasar o âmbito desta dissertação não aprofundaremos aqui as especificidades 

do regime e natureza jurídica quer do Direito de Autor sobre base de dados criativa, 

quer do Direito Especial do Fabricante de base dados.  

Relevante será apenas verificar se o diferente âmbito de protecção concedido por estes 

dois direitos sobre a base de dados terá reflexos na eventualidade de os FFE associados 

a essa BD poderem ou não estar abarcados no objecto protegido. Será com esse 

propósito que aprofundaremos nas secções seguintes a delimitação dos objectos de 

protecção do Direito Especial do Fabricante e do Direito de Autor sobre Bases de 

Dados. 

 

Secção 3 - O objecto de protecção do Direito Especial do Fabricante de Bases de 

Dados 

 

Dos artigos 7.º da Directiva comunitária e 12.º do DL português, retira-se que o objecto 

do direito sui generis é constituído por aquelas bases de dados em que «a obtenção, 

verificação ou apresentação desse conteúdo representem um investimento substancial 

do ponto de vista qualitativo ou quantitativo». Aprofundemos um pouco esta definição. 

                                                           
886A coexistência de outros direitos sobre a própria Base de Dados, para além do direito de autor e direito sui generis previsto na 
directiva comunitária, tem sido discutida nomeadamente quanto à protecção de “colectâneas” no âmbito das obras literárias e 
artísticas previstas na legislação de Direitos de Autor e Copyright . Entre outros, Estelle Derclaye, [DERCLAYE, "Do Sections 3 and 
3ª of the CDPA Violate the Database Directiva?", (pp. 466 a 474)] chama a atenção para a potencial sobreposição de objectos entre 
as bases de dados protegidas pela Directiva comunitária e as “table or compilation” protegidas pela legislação Copyright do Reino 
Unido. 
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Daqui decorre, em primeiro lugar, que o direito sui generis não tem por objecto a 

totalidade da base de dados. O direito sui generis incide apenas sobre o conteúdo da 

base de dados.  

A questão será então determinar o que devemos entender por “conteúdo” da base de 

dados para efeitos de objecto do direito sui generis. E em que medida este se distingue, 

ou se confunde, com o objecto protegido pelo direito de autor, no caso de se tratar de 

uma base de dados criativa887. 

O conteúdo da base de dados deve ser visto, em primeiro lugar, como todos os “dados 

discretos” (obras, informações, bens, dados individuais, etc…) inseridos na BD que 

integram o seu acervo, considerados no seu todo como uma unidade888.  

Em segundo lugar, deve entender-se que o conteúdo da base de dados, no seu todo, 

inclui não só todos os dados nela inseridos, como também todos os elementos 

necessários para o funcionamento e pesquisa dentro dessa base, como os “thesaurus” e 

os sistemas de indexação889, a que nos referimos como “metadados” quando 

caracterizamos o conceito técnico de BD, enquanto elementos integradores dos “dados 

discretos” coligidos na unidade que compõe o objecto do direito sui generis.  

Não podemos esquecer que, muitas vezes, uma parte fundamental do investimento 

efectuado numa determinada base de dados está precisamente na elaboração destes 

elementos auxiliares ao funcionamento do motor de busca das bases de dados, 

contribuindo de forma relevante para o “investimento substancial” que torna a base de 

dados merecedora da protecção no âmbito deste direito sui generis890. 

                                                           
887Sobre o conceito de base de dados criativa, entre outros, cfr. ALTERWAIN, "Régimen de Derechos de Autor sobre las Bases de 
Datos", (pp. 12 e 13) 

888Como resulta do considerando n.º (17) da Directiva n.º 96/9/CE «o termo “bases de dados” deverá ser entendido como incluindo 
quaisquer recolhas de obras literários, artísticas, musicais outras, ou quaisquer outros materiais como textos, sons, imagens, 
números, factos e dados». 

889Considerando n.º (20) da Directiva n.º 96/9/CE: «Considerando que a protecção prevista na presente Directiva pode ser 
igualmente aplicável aos elementos necessários ao funcionamento ou à consulta de certas bases de dados, como o thesaurus e os 
sistemas de indexação». 

890Nesse sentido também a interpretação dada por Miguel Ángel Bouza López, «Em primer lugar, la Directiva protege la totalidad 
de la bases de datos. Este concepto no solo compreende todos los datos almacenados, sino también aquellos elementos necesarios 
para el funcionamento o la consulta de la base, como por ejemplo el tesauro y los sistemas de indexación. La inclusión de éstos 
sistemas auxiliares debe valorarse de forma positiva pues en ocasiones la inversión substancial se destina à sua elaboratión» 
[LÓPEZ, El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos, p. 56]. Este autor alerta inclusivamente para o facto de estes 
elementos não se incluírem só na protecção dada pelo direito sui generis à totalidade do conteúdo da base de dados, como poderem 
ser protegidos separadamente quer pelo direito sui generis, na medida em que a sua elaboração por si só tenha importado um 
investimento substancial, qualitativa ou quantitativamente considerado, quer pelo direito de autor, quanto estes elementos revelem 
uma originalidade que os individualize de tal forma que possam ser imputados a um sujeito a título de criação, nos termos exigidos 
para o reconhecimento do direito de autor. Nesse sentido, lê-se na obra citada «Ahora bien, el hecho que estos elementos estén 
englobados en el concepto de totalidad no significa que éstos no puedan estar protegidos de forma independiente. En efecto, los 
índices además de estar protegidos como parte de la totalidad de la base también pueden estar protegidos independientemente, no 
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Mas, por outro lado, convém salientar que o direito sui generis não incide directamente 

sobre os “dados discretos” individualmente considerados. O direito sui generis protege 

tão só a “unidade” que a totalidade ou parte substancial deste conteúdo compõe, não 

constituindo um novo direito sobre os dados propriamente ditos individualmente 

considerados891. 

O conteúdo da base de dados deve assim ser visto como uma “coisa incorpórea”, nos 

termos que a vimos definindo, na medida em que se apresenta como uma criação 

intelectualmente apreensível de forma autónoma do respectivo suporte físico, 

exteriorizável, e à qual os ordenamentos jurídicos comunitários vieram reconhecer 

utilidade e a susceptibilidade de apropriação privada exclusiva. 

Poderíamos ser tentados a considerar o objecto do direito sui generis da base de dados 

como uma coisa composta, ou seja, como uma efectiva “universalidade de facto” 

constituída pela pluralidade de “dados discretos”, “thesaurus” e “tabelas de indexação”, 

para os efeitos do artigo 206º do Código Civil892. Mas não o será necessariamente, pois 

os “dados discretos” que compõem a base de dados podem não constituir eles próprios 

“coisas” em sentido jurídico. Vejamos: se estamos perante um base de dados que 

compila obras literárias em texto integral digitalizado, é certo que cada um destes 

“dados” é uma coisa em sentido jurídico. Mas, se a base dados congrega apenas 

informações isoladas, tais como taxas de câmbio ou cotações de acções, tais “dados 

discretos” não constituem por si só “coisas” em sentido jurídico. Por outro lado, vê-lo 

como uma coisa composta seria reconhecer que ele representa um segundo direito a 

                                                                                                                                                                          
solo por el derecho sui generis, sino también por el derecho de autor; en estos casos la titularidad de los derechos pude 
corresponder incluso a personas distintas» [idem, (p. 56).]. No mesmo sentido, cfr. BALLESTEROS, La Protección Jurídica del 
Fabricante de Bases de Datos: Derecho "Sui Generis" y Competencia Desleal, p. 90. 

891Nesse sentido, por todos, cfr. Alain Strowel & Estelle Derclaye referem que «Le productor au sens defini plus haut dispose en 
eFFEt d’un droit sur la base de dnnées considérée dans son intégralité ou sur une partie substantielle de celle-ci (article 4, al. 1er), 
mais pás sur les données elles-mêmes» [“STROWEL ;DERCLAYE, Droit d'Auteur et Numérique: Logiciels, Bases de Données, 
Multimédia: Droit Belge, Européen et Comparé, p. 318]. 

892A doutrina tem definido as coisas compostas ou universalidades de facto como «aquelas que resultam da reunião de várias 
coisas simples (no sentido dado pelos jurisconsultos), conservando estas a sua individualidade económica, não obstante o nexo que 
as envolve. É costume apontar às universalidades dois elementos considerados essenciais: 1.º é necessário que o conjunto das 
coisas simples, globalmente considerado, tenha uma individualidade económica própria, um destino unitário, 2.º as partes que 
integram o conjunto (e não apenas este) tenham individualidade económica, isto é, uma função e valor próprios no comércio, 
independentemente da agregação em que se encontram», [definição de Pires de Lima e Antunes Varela, no Código Civil Anotado – 
Tomo I, Almedina, nota ao artigo 205º, adoptada pelo JOÃO MELO FRANCO ;HERLANDER ANTUNES MARTINS, Dicionário de 
Conceitos e Princípios Jurídicos, Almedina, 1991(p. 181)]. No mesmo sentido, Heinrich Ewald Hörster  define que «Como coisa 
compostas (ou universalidades de facto) designa o art. 206ª uma pluralidade de coisas móveis que, pertencendo à mesma pessoa, 
têm um destina unitário. São exemplos de coisas compostas: um rebanho, uma colecção de arte, uma biblioteca, as cadeiras de um 
cinema, mas já não um cadeiral (que é uma coisa singular). Apesar de aquelas coisas terem um destino comum, quer dizer, serem 
susceptíveis de constituírem, no seu conjunto, o objecto unitário de relações jurídicas, podem ser, no entanto, objecto de relações 
jurídicas próprias. A classificação das coisas simples e compostas é assim uma classificação jurídica, não natural, e, além disso, 
não absoluta mas relativa, variando desta maneira a classificação conforme a situação concreta» [HÖERSTER, A Parte Geral do 
Código Civil Português, p. 185]. 
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incidir sobre os dados coligidos, o que de facto não acontece. A BD é aqui uma 

realidade intelectual distinta dos dados isoladamente considerados. 

Por comparação com o conceito técnico de base de dados que demos na Parte I893, 

verificamos que o objecto do direito sui generis abarca os dois primeiros patamares – 

“dados discretos” e “meta dados” – deixando de fora a “estrutura” da base de dados, 

entendendo esta como aquele terceiro patamar composto pelo patamar conceptual e de 

implementação da base de dados.  

Partindo novamente do conceito de coisa incorpórea, podemos dizer que a base de 

dados, enquanto objecto do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados, é o 

resultado autónomo e exteriorizado de uma criação intelectual, composta pela 

totalidade ou parte substancial do conteúdo, dados discretos e meta dados, da base de 

dados, que tenha importado um investimento substancial, quantitativo ou qualitativo, 

na obtenção, verificação ou apresentação, desprovido de personalidade jurídica, e ao 

qual o direito reconhece utilidade e susceptibilidade de apropriação privada exclusiva.  

 

Subsecção 1 - Da tutela dos FFE no âmbito do objecto de protecção do Direito 

Especial do Fabricante de Bases de Dados 

 

Vimos supra que o objecto do direito especial do fabricante de bases de dados é 

composto pela totalidade ou parte substancial do conteúdo, dados discretos e meta 

dados, da base de dados, ou seja, em certa medida, pelo conteúdo inteligível dessa base 

de dados, independentemente do formato analógico ou electrónico em que esse 

conteúdo se encontra guardado. 

Ora reportando-se o FFE ao código (formato) em que determinados dados (neste caso a 

própria BD) são guardados num suporte físico digital (uma unidade de memória 

secundária), através de um sistema de numeração binária, é certo que o mesmo não se 

inclui no âmbito de protecção deste direito especial do fabricante de bases de dados. 

                                                           
893 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 7.1, a pp. 107 a 110. 
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Embora o FFE seja concebido em função do tipo de dados a guardar em formato digital 

e dos atributos a reter desses dados, a final, ao FFE é indiferente o conteúdo inteligível 

que de facto vem a ser gravado nos mesmos. Ora, é esse conteúdo inteligível (dados 

discretos e meta dados) que é objecto do direito especial do fabricante de base de dados. 

E, como vimos referindo, o mesmo conteúdo inteligível pode ser guardado em 

diferentes FFE desde que estes comportem o registo dos respectivos atributos. Seja qual 

for o FFE utilizado para a sua gravação em memória secundária do computador o 

objecto jurídico do Direito Sui Generis sobre a BD será o mesmo, o seu conteúdo 

inteligível, dados e metadados.  

A protecção da BD é assim independente da protecção que possa existir sobre o FFE 

assim como é independente do SGBD (programa de computador) utilizado para gerir a 

mesma. O que se protege aqui é sempre e só o conteúdo da BD.  

 

Secção 4 - O objecto de protecção do Direito de Autor sobre Bases de Dados 

criativas 

 

Quanto ao objecto do Direito de Autor sobre bases de dados criativas, como dissemos 

supra, tem-se entendido que o mesmo incide sobre a “ estrutura” da base de dados. A 

“estrutura” representa a forma como os dados são organizados dentro da base de dados, 

como podem ser visualizados pelos utilizadores, como podem ser acedidos, como 

podem ser pesquisados. Na análise do respectivo conceito técnico que fizemos na Parte 

I894, dissemos que esta “estrutura” parte da opção por um determinado “modelo”, mas é 

livremente concretizada pelo seu “criador” com ampla liberdade de conformação da 

qual pode resultar maior ou menor “originalidade” na apresentação, funcionamento e 

funcionalidade da própria base de dados.  

Fará sentido, por isso, dizer que o Direito de Autor previsto pela Directiva, na medida 

em que tem por objecto aquelas bases de dados que constituam uma “obra intelectual”, 

isto é, «as bases de dados que, devido à selecção ou disposição das matérias, 

                                                           
894 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 7.1, a pp. 107 e ss. 
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constituam criação intelectual específica do respectivo autor»895, «incide sobre a 

estrutura da base», como resulta expressamente da parte final do considerando (15). 

Entendendo-se, e bem, que a “estrutura” será um dos elementos da base de dados que 

espelha a originalidade criativa do seu autor896.  

Esta preposição poder-nos-ia levar a concluir existir uma separação total entre o objecto 

do direito sui generis – o conteúdo – e do Direito de Autor – a estrutura. Mas, como já 

referimos supra, entendemos que isso não é correcto.  

A questão coloca-se, em primeiro lugar, quanto aos “meta dados”, que nos 

considerandos o legislador comunitário designa de “thesaurus” e “sistemas de 

indexação”. Dissemos que estes “metadados” embora resultem de um trabalho de quem 

efectua a compilação ou selecção dos dados, sendo meros elementos descritores, podem 

representar um trabalho altamente qualificado. Relevante é referir que estes 

“metadados” embora se relacionem quer com dados, quer com a estrutura organizativa 

da base de dados, são independentes desta, mas indissociáveis dos dados a que se 

referem. Da noção que demos do objecto do direito sui generis vimos já que os 

integramos como parte do “conteúdo” da base de dados, na medida em que também eles 

podem representar uma parte importante do “investimento substancial” do fabricante. 

Mas, atendendo à definição que o artigo 3.º da Directiva n.º 96/9/CE dá do objecto do 

Direito de Autor, onde se atende, nomeadamente, «à disposição das matérias», somos 

levados a concluir que estes “metadados” se conjugam com a “estrutura” da base de 

dados na idealização da disposição que o autor pretende dar às matérias. E, nessa 

                                                           
895Definição esta que resulta do texto do número 1 do artigo 3º da Directiva n.º 96/9/CE que transpõe os conceitos constantes do 
considerando n.º (15): «Considerando que os critérios aplicados para determinar se tais bases de dados são susceptíveis de 
beneficiar da protecção pelo direito de autor deverão limitar-se ao facto de constituírem uma criação intelectual própria do autor, 
ao efectuar a selecção ou disposição do conteúdo da base de dados; que essa protecção incide sobre a estrutura da base». 

896O requisito essencial para que a base de dados seja protegida por direito de autor é a “originalidade”, enquanto elemento 
fundamental de imputação subjectiva da criação ao seu autor. A Directiva comunitária segue precisamente o mesmo entendimento 
no seu considerando n.º (16) ao determinar que «não devem aplicar-se outros critérios que não o da originalidade, na acepção da 
criação intelectual, para determinar se a base de dados é susceptível de protecção pelo direito de autor, e que em especial, não 
deverão intervir critérios estéticos ou qualitativos». Os pressupostos deste considerando foram transpostos para os termos do n.º 1 
do artigo 3º da Directiva, onde se diz que são protegidas por direitos de autor as bases de dados que «devido à sua selecção ou 
disposição constituam uma criação intelectual» não devendo ser «aplicáveis quaisquer outros critérios para determinar se estas 
podem beneficiar dessa protecção». No processo de transposição desta configuração do direito de autor sobre bases de dados, a 
alínea c) do artigo 2º da Lei de Autorização n.º 1/2000, segue a terminologia do legislador comunitário para impor ao Governo a 
obrigação de legislar no sentido de «estabelecer que apenas é garantida protecção às bases de dados que pela selecção ou 
disposição dos respectivos conteúdos constituam criações intelectuais». No uso desta autorização legislativa o número 1 do artigo 
4º do Decreto-Lei n.º 122/2000 segue esta indicação e terminologia, clarificando o número 2 deste artigo que este requisito de 
originalidade «constitui o único critério determinante para a protecção pelo direito de autor». No entanto, Manuel Oehen Mendes 
alerta para uma certa incoerência do diploma português na formulação do n.º 3 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 122/2000 [MANUEL 

OEHEN MENDES, "Portugal: Legal protection of Databases (Report)", Computer und Recht - Internacional, Verlag Dr. Otto Schmidt, 
2001, pp. 29 a 31(p. 30)]. Este normativo, relativo à aplicação da lei no tempo, dispõe que a entrada em vigor deste diploma não 
porá em causa a protecção daquelas bases de dados que beneficiando anteriormente de protecção pelo Direito de Autor, «não 
preencham os requisitos do n.º 1 do artigo 4º». Ora o requisito de protecção pelo direito de autor agora imposto é, como vimos, 
apenas a originalidade. Deveremos agora entender que o requisito de originalidade agora exigido é superior ao decorrente do 
CDADC? O autor conclui que esta disposição ainda poderá ser causa de interpretação mais restritiva no direito interno, contra o que 
parece ser o sentido da Directiva. 
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medida, também o “thesaurus” e os “sistemas de indexação” podem ser expressão da 

originalidade do autor897-898.  

Concluímos que o “thesaurus” e os “sistemas de indexação” também podem ser 

protegidos pelo Direito de Autor, se importarem originalidade na sua criação, como pelo 

direito sui generis, se resultarem de um investimento substancial. E, mais ainda, podem 

estar cumulativamente incluídos no objecto de ambos os direitos. 

Por outro lado, importando a reiterada definição do objecto do Direito de Autor também 

a “selecção (…) das matérias”, vemos que os “dados” que compõem o respectivo 

acervo, na medida em que pela sua “selecção” representem uma criação intelectual cuja 

originalidade seja susceptível de “imputação subjectiva”, estarão protegidos pelo Direito 

de Autor. Até porque, no âmbito desta Directiva, não se exige que estejamos perante 

“obras literárias”. Certo sendo que apenas se protegem os dados naquela “selecção e 

disposição” que resulta da originalidade do autor. 

Donde resulta que a simplista divisão entre “estrutura” e “conteúdo” é manifestamente 

insuficiente para a delimitação do objecto do direito sui generis e do Direito de Autor. 

Os seus objectos não estão à partida separados, sendo da aplicação ao caso concreto dos 

respectivos requisitos que conseguiremos delimitar o seu objecto efectivo899. 

Retomando o conceito de coisa incorpórea, podemos dizer que a base de dados 

criativa, enquanto objecto do Direito de Autor sobre Bases de Dados, é o resultado 

autónomo e exteriorizado de uma criação intelectual, composta pelo conteúdo, dados 

discretos e meta dados, e estrutura da base de dados, que pela sua selecção e/ou 

                                                           
897A este propósito Miguel Àngel Bouza Lopez refere que «estes elementos también pueden estar protegidos de forma 
independiente por el derecho de autor cuando sean originales» [LÓPEZ, El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de 
Datos, P. 34]. Neste sentido, também A. G. Lourenço Martins afirma categoricamente que «afigura-se evidente que ao proteger-se 
a estrutura da própria BD, incluídos ficarão os thesaurus, o conjunto dos descritores, o sistema de indexação, os abstracts, os 
sumários preparados pelo produtor da BD ou pela sua equipa» [MARQUES ;MARTINS, Direito da Informática, p. 348]. Opinião que 
o mesmo autor reitera no livro LOURENÇO MARTINS;GARCIA MARQUES ;SIMÕES DIAS, Cyberlaw em Portugal – O Direito das 
Tecnologias da Informação e Comunicação, Centro Atlântico, 2004, , p. 146. 

898J. P. Remédio Marques levanta ainda a possibilidade de sobre estes “thesauros” e “sistemas de indexação” poderem incidir outros 
direitos de exclusivo, nomeadamente, quando sobre estes, considerados como parte integrante do funcionamento de um programa de 
computador, possam incidir direitos análogos ao direito de autor nos termos do Decreto-Lei n.º 252/94 e, cumulativamente, os 
direitos previstos no Decreto-Lei n.º 122/2000 [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II, pp. 866 e 867]. 
Sobre a problemática da cumulação de protecções potencialmente conflituantes quanto a estes elementos, cfr. MARTINS;MARQUES 
;DIAS, Cyberlaw em Portugal – O Direito das Tecnologias da Informação e Comunicação, p. 145; A. G. Lourenço Martins, 
“Cyberlaw …”, p. 346; e MELLO, "Tutela Jurídica das Bases de Dados", (p. 138). 

899Sentido diverso parece resultar da noção de base de dados dada por Alberto de Sá Mello onde separa de forma aparentemente 
estanque o objecto do direito de autor do objecto do direito sui generis, distinguindo «a “estrutura formal”, resultante da selecção 
e/ou organização do seu conteúdo, identifica como de autoria de pessoa singular ou colectiva determinada (objecto de direito de 
autor)» dos «elementos (dados) incorporados individualmente acessíveis e perceptíveis por terceiros (utentes, usuários) através de 
meios electrónicos ou outros (objecto de um exclusivo industrial, dito direito sui generis)» [MELLO, "Tutela Jurídica das Bases de 
Dados", (p. 158)]. 
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disposição sejam originais, desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o direito 

reconhece utilidade e susceptibilidade de apropriação privada exclusiva. 

 

Subsecção 1 - Da tutela dos FFE no âmbito do objecto de protecção do Direito de 

Autor sobre Bases de Dados criativas 

 

Vimos agora que no objecto do direito de autor sobre bases de dados o mesmo é 

passível de abarcar, além do conteúdo, dados discretos e meta dados, também a 

estrutura da base de dados, que pela sua selecção e/ou disposição sejam originais. 

Quanto ao conteúdo da BD já vimos supra a propósito do objecto do direito especial do 

fabricante de bases de dados que o mesmo não engloba os FFE, sendo os argumentos 

que usamos antes aqui igualmente aplicáveis. Pelo que nos escusaremos de os reiterar, 

tomando por certo que os FFE não se incluem no conteúdo da base de dados e, logo, 

não estão englobados na protecção que se possa fazer a esse conteúdo, seja pelo Direito 

Especial do Fabricante de bases de dados seja pelo Direito de Autor. 

A questão que aqui se poderia colocar de diferente seria a de ponderar se os FFE 

interferem na estrutura da BD e, nesse sentido, sendo a estrutura original, e logo 

protegida por Direito de Autor, se poderá o respectivo FFE ficar abrangido por esse 

objecto de tutela? 

De facto, nem todos estes formatos permitem o registo dos mesmos elementos, pelo que 

cada programa de SGBD tende a gravar as bases por si geradas num formato nativo 

apropriado aos elementos da estrutura, dados e metadados com que concebeu aquela 

BD.  

Nós colocamos a mesma questão na Parte I900 a propósito da definição do conceito 

técnico de base de dados no âmbito das TIC. Concluímos aí que as BD distinguem-se 

dos FFE na medida em que estas representam a forma como os dados são armazenados, 

estruturados e pesquisados na sua relação com o SGBD, com os demais programas de 

computador do sistema e, em última análise, com o utilizador.  

                                                           
900 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 7.1, a pp. 108 a 109. 
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Os FFE reconduzem-se, reiteramos, à forma como os dados são armazenados em 

sistema de numeração binária na memória física do computador e, embora as BD 

requeiram FFE específicos capazes de registar os seus elementos característicos, estas 

não se confundem com o FFE em que são gravadas em memória secundária. Ou seja, a 

BD representa um determinado conjunto de dados e metadados e a sua organização 

lógica em determinada estrutura, independentemente do FFE em que a mesma é 

gravada na unidade de memória secundária. A mesma base de dados pode ser gravada 

em diferentes FFE. 

Em conclusão, parece-nos seguro afirmar que o FFE não se confunde nem se inclui na 

“estrutura” da base de dados enquanto objecto de protecção pelo Direito de Autor, e por 

isso mesmo não se incluí no âmbito da respectiva tutela jurídica. 
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Capítulo IV - Elementos lógicos não protegidos: o Ficheiro Electrónico; os 

Algoritmos; as Linguagens de Programação; os Protocolos de Comunicação; e os 

Nomes de Domínios. 

 

Quando na Parte I da nossa dissertação fizemos a análise dos elementos essenciais da 

estrutura lógica do computador fizemos ainda referência a um conjunto de elementos 

lógicos sobre cuja tutela jurídica ainda não nos pronunciamos. Optamos por os incluir 

neste último capítulo, não pela sua afinidade técnica, mas por entendermos tratar-se de 

elementos lógicos que não estão abrangidos pela tutela da propriedade intelectual, por 

se reconduzirem a uma das matérias tipicamente excluídas dessa protecção.  

A única excepção a esta ideia serão os “algoritmos” que, embora sejam 

tradicionalmente entendidos como “métodos matemáticos”, “ideias abstractas” ou 

“princípios” e, como tais, sejam usualmente excluídos de protecção quer pelo Direito de 

Autor quer pela Propriedade Industrial, tem modernamente visto ser-lhes reconhecida 

uma cada vez maior patenteabilidade, nomeadamente, no âmbito das patentes sobre 

invenções implementadas por computador como já referimos supra.  

Ainda assim, por continuar a ser pacificamente aceite que, enquanto concepções 

abstractas os “algoritmos” são livres, entendemos tratá-los novamente nesta secção.  

 

Secção 1 - O ficheiro electrónico 

 

Conforme o dissemos na Parte I901 o ficheiro electrónico é, na sua simplicidade, a pedra 

mestra sobre a qual se erigiu a estrutura lógica do computador moderno. A “ideia” de 

converter “dados” (todo o tipo de dados) em unidades de memória digitais estruturadas 

                                                           
901 Supra em Parte I, Título II, Capítulo 2, Secção 2, Subsecção 5, a pp.100 e ss. 
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(“files” ou “ficheiros”) abriu as portas a uma multiplicidade de oportunidades de 

tratamento desses dados até ali inimagináveis. 

O ficheiro electrónico pode ser gravado, lido e alterado por um número indeterminado 

de programas. Pode ser reproduzido infinitamente (que no caso do ficheiro electrónico 

trata-se de uma perfeita “clonagem” pois o ficheiro electrónico original e cópia são 

virtualmente iguais). E ainda compactado, criptografado, compartimentado, repartido e 

transmitido peça a peça por meio de redes de comunicação globais para qualquer ponto 

do globo em segundos. 

Um exclusivo sobre a ideia de utilização do ficheiro electrónico representaria um 

monopólio sobre tudo o que hoje entendemos como Sociedade da Informação!  

A compreensão deste conceito por si só seria suficiente para afastar a ideia da 

admissibilidade de tal exclusivo jurídico. No entanto, não é preciso ir tão longe.  

Conforme decorre da definição que supra demos, no caso do ficheiro electrónico 

estamos perante uma ideação no seu estado puro (abstracto), que comporta uma 

infinidade de expressões possíveis que dependerão não só do formato adoptado (os ditos 

FFE) mas da própria arquitectura do sistema informático. Assim, numa perspectiva 

externa o ficheiro electrónico representa apenas um patamar abstracto na organização 

dos dados dentro do computador de acordo com o sistema de ficheiro de cada sistema 

operativo, e cuja concretização dependerá da estrutura e modo de funcionamento desse 

sistema de ficheiros. E, numa perspectiva interna, cada ficheiro electrónico comporta a 

representação digital de determinado dado de acordo com o FFE utilizado para esse fim.  

O ficheiro electrónico, por muito “revolucionário” que seja (e as revoluções são sempre 

expressões mais ou menos perfeitas de uma ideia), não deixa de ser apenas uma ideia 

carente de uma qualquer concretização. Aliás, como dissemos na Parte I902 quando 

apresentamos a sua noção técnica, o ficheiro electrónico é uma abstracção concebida 

pelo Sistema Operativo. 

De certo modo, podíamos até encerrar esta discussão pela mera conclusão que esta 

ideia, carente de uma qualquer expressão, não cumpre desde logo um dos requisitos 

essenciais da qualidade de coisa incorpórea. Pois, como vimos na definição que demos 

                                                           
902 Supra em Parte I, Título II, Capítulo 2, Secção 2, Subsecção 5, a p. 100. 
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de coisa incorpórea, esta depende sempre de alguma forma de exteriorização para ser 

reconhecida pelo direito como coisa incorpórea.  

Ainda assim, avaliemos os tipos de direitos de PI, começando por reiterar que, como 

vimos supra, a concessão de direitos de PI assenta num rígido princípio de tipicidade. 

Em primeiro lugar, não sendo conhecido nenhum direito sui generis de PI sobre o 

ficheiro electrónico, a sua protecção apenas poderia caber no regime do Direito de 

Autor ou da Propriedade Industrial. 

No âmbito do regime alargado do Direito de Autor e Direitos Conexos podemos à 

partida excluir a inclusão dos ficheiros electrónicos nos objectos de protecção dos 

direitos conexos protegidos pelo CDADC, pois é certo que estes não constituem uma 

“prestação”, “sons ou imagens fixadas pela primeira vez” ou uma “emissão de 

radiodifusão”. Tal constatação não requer sequer fundamentação.  

No âmbito do Direito de Autor o artigo 1.º n.º 2 do CDADC declara expressamente que 

«as ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os 

princípios ou as descobertas não são, por si só e como tais, protegidos nos termos deste 

Código» (sublinhado e negrito nosso). Exclusão que é transversal aos sistemas de 

Direito de Autor e Copyright por força do artigo 2.º do tratado OMPI (WCT) de 1996 

sobre Direito de Autor que igualmente consagra que «a protecção conferida pelo direito 

de autor abrange as expressões, e não as ideias, os processos, os métodos operacionais 

ou os conceitos matemáticos enquanto tal» (sublinhado e negrito nosso). E embora tal 

não resulte literalmente do texto da Convenção de Berna é pacífica a interpretação da 

doutrina nesse sentido.  

É, por isso, certo que os ficheiros electrónicos, enquanto ideia, sempre seriam livres 

face ao Direito de Autor. 

Quanto à sua potencial protecção pelos regimes de direitos privativos de propriedade 

industrial, podemos à partida assumir que os ficheiros electrónicos não cabem no 

conceito de sinal distintivo do comércio, porquanto notoriamente não se destinam a uma 

qualquer função distintiva, escusando-nos a mais considerações quanto a este ponto. 

A resposta a esta questão não será diferente no âmbito da protecção das inovações por 

direitos privativos de propriedade industrial. Como já referimos no início desta Parte 
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II903, também a Propriedade Industrial não admite a constituição de exclusivos sobre 

ideias “abstractas”, exigindo sempre uma qualquer concretização904, num produto ou 

processo técnico, da ideia subjacente que, quanto tal, permanece livre e inapropriável. 

E, por mero exercício académico, ainda que admitíssemos que a ideia de formatação de 

todo e qualquer tipo de dado numa estrutura de bits que seja susceptível de ser gravada, 

alterada, reproduzida, transmitida, compactada ou compartimentada, seria susceptível de 

ser concretizada como um produto ou processo com aplicabilidade industrial, a mesma 

careceria sempre de novidade face ao estado da técnica. 

O conceito de ficheiro electrónico, tal como o concebemos hoje, foi uma conquista da 

evolução das TIC que surgiu e se desenvolveu, simultaneamente, em diversos sistemas 

informáticos, assumindo-se aos poucos como um dado adquirido por todos. Perdeu 

assim a sua novidade para se tornar num verdadeiro paradigma incontornável905 das 

TIC (se não da própria sociedade da informação)!  

É certo, por isso, que o ficheiro electrónico não é hoje passível de protecção pela 

propriedade industrial sendo um conhecimento assente do estado da técnica.  

 

Secção 2 - Os Algoritmos 

 

Dissemos na Parte I906 desta dissertação que o algoritmo foi desenvolvido no âmbito da 

ciência da Matemática onde vimos ser definido como «uma sucessão finita de passos 

(destinadas a servir de instruções), cada um dos quais definido e executável, que opera 

sobre os dados, produzindo resultados»907. Motivo pelo qual alguns autores o 

                                                           
903 Supra em Parte II, Título I, Capítulo IV, Secção 1,Subsecção 1.2, a pp. 188. 

904 Reiterando as citações que fizemos supra, leia-se LLOYD, Information Technology Law, p. 471, e   Beckerman-Rodau, "The 
Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion", (p. 49). 

905 O autor Jaron Janier usa antes a expressão “lock-in” para significar como este conceito está de tal maneira “entranhado” na 
concepção dos sistemas informáticos que actualmente se impõe a qualquer programador que queira desenvolver uma nova 
aplicação, já não há TIC sem ficheiros electrónicos! [cfr. LANIER, Você não é um Gadget - Um Manifesto, pp. 28 e 29]. 

906 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 2.2, a pp. 89 e ss. 

907 BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, Informatica per il giurista: dal bit a internet, p. 207 (Tradução da nossa responsabilida). 
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classificam como uma “fórmula matemática”908 e como tal o excluem de protecção por 

qualquer dos regimes da propriedade intelectual.  

O conceito de algoritmo não é exclusivo da ciência matemática, admitindo-se a 

existência de algoritmos matemáticos e não-matemáticos909. A estipulação de instruções 

precisas com vista à resolução de um determinado problema não é uma característica 

exclusiva da matemática mas de todo o pensamento racional Humano. Por isso, 

podemos conceber uma noção geral de algoritmo, transversal a todas as ciências, como 

«o conjunto, sequencial, de todas as regras precisas, inequívocas, analíticas, gerais e 

abstractas, feitas “ex ante”, cuja aplicação estrita e literal, por qualquer pessoa, 

coloca-o infalivelmente capaz de alcançar o resultado correcto»910. 

Já na área das ciências da computação, citamos José Braga de Vasconcelos e João 

Vidal de Carvalho que definem “algoritmo” como «um procedimento que pode ser 

implementado e executado por um programa de computador»911.  

Em súmula, enquanto criação intelectual, o algoritmo é um processo finito, preciso, 

geral e abstracto, claro e exacto, que consiste num método de resolução de um 

problema. Esta definição é relevante porquanto nos permite distinguir o algoritmo do 

conceito de ideia. Embora próximo, a ideia representará então um estado prévio da 

solução para determinado problema. O algoritmo será um processo que pretende realizar 

na prática essa ideia912.  

Já vimos supra que, no âmbito do direito análogo ao Direito de Autor sobre programas 

de computador, pode existir uma extensão da protecção conferida ao programa de 

computador às informações tecnológicas obtidas por meio da sua descompilação. Entre 

estas informações tecnológicas avultam os algoritmos que hajam sido implementados. 

Trata-se, no entanto, como vimos, de uma protecção acessória ou complementar da 

                                                           
908 Nesse sentido, cfr. JAVIER RIBAS ALEJANDRO, Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico en Internet, Aranzadi Editorial, 
2003, p. 43; entre outros… 

909BORRUSO;RUSSO ;TIBERI, Informatica per il giurista: dal bit a internet, p. 208 

910 Idem, (p. 208). (Tradução da nossa responsabilidade).  

911 VASCONCELOS ;CARVALHO, Algoritmia e Estruturas de Dados - Programação nas linguagens C e JAVA, p. 20 

912 Nesse sentido refere Miguel Angel Bouza Lopez que «si bien que pudiera confundirse el término algoritmo com lo que es la 
idea, debemos de diferenciar la idea como algo más general, y el algoritmo como un processo para lá consecución de dicha ideia» 
(negrito e sublinhado nosso) [LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, p. 43], concretizando este entendimento mais 
adiante na sua obra, o mesmo autor coloca o algoritmo num passo entre a ideia do programa e a sua expressão protegida por direito 
de autor referindo que o algoritmo «no es lo mismo que la idea de un programa, sino que es el desarollo de una idea. Es un paso 
más avanzado hacia la expresión» [idem, (p. 134).]. No mesmo sentido, também José Alberto Vieira afirma categoricamente que 
«na verdade, os algoritmos não são simples ideias, são processos» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo 
Direito de Autor, p. 411]. 
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conferida ao programa de computador. Existe não só em função da protecção conferida 

ao próprio programa, como também apenas na medida em que tais informações 

tecnológicas tenham sido obtidas por meio da descompilação daquele específico 

programa e não se o forem por outros meios.  

Não se protegem, assim, no âmbito deste direito análogo ao Direito de Autor, 

directamente os algoritmos por si só, como decorre taxativamente do disposto no art. 2.º 

n.º 2 DL 252/94 (em realização do princípio enunciado no artigo 1.º n.º 2 das Directivas 

comunitárias). 

Desconhece-se igualmente a existência de outro direito sui generis de PI que incida 

sobre os algoritmos como tais. Haverá assim que verificar se estes são susceptíveis de 

constituir coisas incorpóreas tuteláveis pelos regimes do Direito de Autor e Direitos 

Conexos ou pela Propriedade Industrial. 

No âmbito do regime alargado do Direito de Autor e Direitos Conexos podemos à 

partida excluir a inclusão dos algoritmos no âmbito dos objectos de direitos conexos 

protegidos no âmbito do CDADC, pois é certo que estes não constituem uma 

“prestação”, “sons ou imagens fixadas pela primeira vez” ou uma “emissão de 

radiodifusão”. Tal constatação não requer sequer fundamentação.  

A questão a analisar neste âmbito será então saber se o algoritmo é susceptível de 

constituir uma Obra, tal como a definimos supra na Parte I deste Livro II, enquanto 

objecto do Direito de Autor. Dissemos que Obra é o resultado autónomo e exteriorizado 

de umacriação intelectual, literária ou artística, nos domínios das letras, artes ou 

ciências, que seja original e não constitua meras ideias, processos, sistemas, métodos 

operacionais, conceitos, princípios ou descobertas, desprovido de personalidade 

jurídica, e ao qual o direito reconhece utilidade e susceptibilidade de 

apropriaçãoprivada exclusiva. Ora, ressalta desta definição que expressamente se 

excluem do conceito de obra, as criações intelectuais que constituam meros 

“processos”913. 

                                                           
913 Sobre a exclusão dos “processos” do âmbito de protecção do Direito de Autor, refere Oliveira Ascensão que «Também não 
podem ser tutelados os processos, seja de que género forem. (…) esta protecção, ou cabe em qualquer dos quadros da propriedade 
industrial, ou não se admite. A ideia em si, quer seja ou não reitora de actividade humana de execução, não é objecto de protecção 
em termos de direito de autor» [ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, pp. 59 e 60].  
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Vimos supra que o algoritmo é um processo914 que consiste num método de resolução 

de um problema. Parece-nos, por isso, pacífico concluir-se que o algoritmo enquanto 

processo não pode ser tutelado pelo Direito de Autor915. A esse propósito, Xavier Ribas 

Alejandro relembra que já «en un Memorandum de 1994 de la OMPI (WIPO) 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se manifestaba: “Es perfectamente 

cierto que el derecho de autor no protege los algoritmos, sino únicamente las 

expresiones concretas de los mismos. Precisamente por eso, el derecho de autor puede 

oferecer una protección apropiada a los programas de ordenador, sin crear obstáculos 

infranqueables a la creación independiente de nuevos programas"»916. 

Reiteremos ainda que o próprio DL 252/94 exclui expressamente a protecção dos 

algoritmos como tais do objecto de protecção do direito análogo ao Direito de Autor 

sobre programas de computador917, prevendo apenas que estes possam ser 

indirectamente tutelados quando obtidos por meio de descompilação de programa 

protegidos, como dissemos, como uma forma análoga de proibição de actos de 

concorrência desleal enxertada no âmbito do regime dum regime análogo ao Direito de 

Autor. No mesmo sentido também o sistema de copyright exclui os processos do âmbito 

da sua protecção, pelo que também nestes os algoritmos ficarão fora do seu objecto de 

tutela918. 

Quanto à consideração da sua tutela no âmbito dos regimes de direitos privativos de 

propriedade industrial, podemos à partida assumir que os algoritmos não cabem no 

conceito de sinal distintivo do comércio, porquanto notoriamente não se reconduzem a 

um sinal, susceptível de representação gráfica, nem se destinam a uma qualquer função 

distintiva. Escusando-nos a mais considerações quanto a este ponto. 

                                                           
914 De acordo com José Alberto Vieira «o algoritmo é um processo para ser executado por um computador em ordem à resolução 
de um problema» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 403]. No mesmo sentido, o já 
citado, Lopez, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, p. 43. 

915 À mesma conclusão chega José Alberto Viera quando refere que «revestindo a natureza de um processo, ele fica excluído do 
objecto de protecção (art. 2.º, n.º 2 do Dl 252/94 e art. 1.º n.º 2 do CDADC. Contudo, a expressão dos vários trabalhos de 
implementação do algoritmo, se for criativa, é protegida pelo direito de autor» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador 
pelo Direito de Autor, p. 410], querendo aqui o autor referir não apenas à expressão final do programa em código fonte ou código 
objecto, mas também referido material de concepção preliminar expressivos. 

916 ALEJANDRO, CONTRACT-SOFT, in 16-05-2012 

917 No entendimento ligeiramente divergente, Miguel Ángel Bouza Lopez refere que «el Considerando 14 de la Directiva declara 
que “…de acuerdo com este principio de derecho de autor, en la medida en que la lógica, los algoritmo y los linguajes de 
programación abarquem ideias y princípios, estas últimos no están protegidos com arreglo a la presente directiva”. Ni en la 
LIPRO ni en el vigente TRLPI se hace referencia a los algoritmos; no obstante debemos de considerar aplicable este considerando 
de la Directiva.» no entanto este autor refere neste seguimento que «de su texto deducimos que pueden existir algoritmos que no 
abarquem ideas nin princípios y que, por tanto, puedan estar protegidos como expresión. De todo modos, creemos que debe ser 
interpretado de forma restrictiva» [LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, p. 134]. 

918 Nesse sentido, no âmbito do regime norte americano, refere Miguel Angel Bouza Lopez que «no existe protección por el sistema 
de copyright, pues el art. 102.b) de la ley excluye la protección de los processos» [idem, (p. 43).]. 
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Resta-nos considerar se os algoritmos serão susceptíveis de integrar o conceito de 

inovação919 para efeitos de protecção no âmbito dos direitos privativos de propriedade 

industrial. 

Já vimos supra que os algoritmos podem ver-se incluídos na protecção conferida por 

patentes sobre programas de computador, ou melhor dizendo que o objecto das patentes 

sobre programas de computador com caracter técnico não se compõe da expressão 

conferida pelo programa, mas nas estruturas lógicas nele inseridas, das quais resulta a 

resolução de um problema técnico por um processo que é novo face ao estado da técnica 

e susceptível de aplicação industrial. Nesse sentido vimos que se tem entendido que o 

objecto das patentes sobre invenções relacionadas com programas de computador pode 

reconduzir-se ao(s) próprio(s) algoritmo(s) computacional que consubstancia essa 

solução técnica patenteável. 

Não reiteraremos aqui as considerações que fizemos a propósito do objecto da patente 

sobre programas de computador, permanencendo para este fim válidas as conclusões a 

que chegamos no sentido de que a patente sobre programas de computador abarca os 

algoritmos que os implementam se os mesmos integrarem os elementos descritos nas 

reivindicações como produzindo um efeito técnico que represente uma novidade face ao 

estado da técnica e seja susceptível de aplicação industrial.  

A questão que agora colocamos é a de saber se a protecção pode recair sobre um 

algoritmo no passo anterior à sua efectiva implementação num qualquer programa de 

computador expresso numa qualquer linguagem de programação. 

Dissemos também na Parte I que a algoritmia é a disciplina nuclear das ciências da 

computação e, em particular, do desenvolvimento de programas de computador. Por 

isso, como nos diz José Alberto Vieira, «muitos algoritmos são conhecidos no âmbito 

da actividade informática. Eles constam de livros e manuais, quer de ensino, quer de 

pesquisa científica, são divulgados em revistas de informática, em boletins electrónicos, 

em sítios da Internet e constam do repertório de qualquer programador minimamente 

experiente, fazendo parte de um amplo domínio público, que também existe neste 

campo de actividade intelectual»920. Quanto a estes podemos dizer que estão no âmbito 

                                                           
919 Consideramos aqui apenas a possibilidade de protecção no âmbito da protecção inovações, e não dos sinais distintivos do 
comércio, por nos parecer notório que, face às características enunciadas, estes apenas são passíveis de ser enquadrados nesta 
categoria de direitos privativos de propriedade industrial, dispensando a evidência da constatação qualquer fundamentação. 

920VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 405. 
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do “estado da técnica” pelo que, nessa medida, não cumprem o requisito de novidade 

exigido para a sua patenteabilidade.  

Mais, se atentarmos que na integração do conceito de actividade inventiva realçamos 

que no artigo 55.º n.º 2 do CPI «considera-se que uma invenção implica actividade 

inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do 

estado da técnica», o que significa que também nunca seriam patenteáveis os 

algoritmos que decorressem de forma evidente dos algoritmos já conhecidos pelo estado 

da técnica. Só cumprem este requisito de “não evidência” os algoritmos que 

representassem de facto uma solução nova para o problema.  

Quanto a esta matéria, no âmbito do ordenamento jurídico norte-americano, refere 

Miguel Ángel Bouza Lopez que «una posible protección del algoritmo es la que nos 

oferece el Derecho de patentes, pero no todos los algoritmos son susceptíbles de ser 

patenteados. Así están excluídos de la patentabilidad los algoritmos que contengan 

fenómenos de la naturaleza e invenciones abstractas. Esta distinción se hace sobre la 

base constitucional del fin del copyright y de las patentes. Se considera que no es 

necessário para promover el desarollo de la ciência la exclusividade sobre fenómenos 

naturales o reglas de la naturaleza»921. 

Já Xavier Ribas Alejandro cita três categorias de algoritmos sobre os quais a tradição 

norte-americana tem aceite a constituição de patentes: «1. Sistemas de control: La 

invención debe reivindicar una combinación de elementos físicos y lógicos que ofrecen 

resultados nuevos y mejores. Por ejemplo, un sistema mejorado de control de 

ascensores o de tornos o de maquinaria industrial. 2. Manipulación de datos: El 

algoritmo debe ser reivindicado junto con otros aparatos. Por ejemplo un equipo para 

procesar datos sísmicos y crear gráficos mejorados. 3. Sistemas operativos: Deben 

hacer algo más que almacenar, indexar y recuperar datos. Por ejemplo, un método 

para distribuir programas de forma selectiva entre procesadores conectados a una red 

de telecomunicaciones»922. No entanto, o mesmo autor sustenta que «La Ley Española 

de Patentes establece que no se considerarán invenciones los planes, reglas y métodos 

para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades 

                                                           
921LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, p. 44 

922ALEJANDRO, CONTRACT-SOFT, in 16-05-2012 
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económico-comerciales, así como los programas de ordenador. Entendemos que ello 

constituye una exclusión de los algoritmos como objeto patentable»923. 

De acordo com Jason Taketa a jurisprudência norte-america tem admitido a 

patenteabilidade de algoritmos com base na seguinte teoria «By most accounts, three 

Supreme Court cases commonly known as the Supreme Court trilogy established the 

mathematical algorithm exception. Like the business method exception, the doctrine has 

its roots in the abstract idea exception in the form of three basic principles. First, a 

patent claim that sought protection for a mathematical formula in the abstract was not 

valid. Second, claims that involved algorithms could be patented only if the algorithm 

had been reduced to some useful application. Thus, if a claim containing a 

mathematical formula implemented or applied that formula in a process that the patent 

laws were designed to protect, the claim satisfied § 101 for patentable subject matter. 

Third, the useful application of the algorithm had to work to physically transform or 

reduce an article to a different state or thing. Consequently, all software patents that 

incorporated mathematical algorithms had to satisfy the transformation inquiry»924.  

Outra teoria a que os Tribunais norte-americanos recorrem para admitir a 

patenteabilidade de algoritmos é o “Freeman-Walter-Abele Test”. «The test has been 

articulated as follows: First, the claim is analyzed to determine whether a mathematical 

algorithm is directly or indirectly recited. Next, if a mathematical algorithm is found, 

the claim as a whole is further analyzed to determine whether the algorithm is “applied 

in any manner to physical elements or process steps,” and, if it is, it “passes muster 

under § 101.”»925. Neste segundo teste «in order to invalidate a patent under the 

mathematical algorithm exception, one had to demonstrate that the algorithms were 

“merely abstract ideas constituting disembodied concepts or truths that are not 

‘useful.’” In other words, the “usefulness’ of an algorithm’s claim determined the 

validity of the patent. Furthermore, the concept of “usefulness” seemed limited to 

processes affecting the natural, physical world, and excluded more intangible worlds, 

such as numbers or prices»926. 

                                                           
923Idem. 

924JASON TAKETA, "The Future of Business Method Software Patents in The Internacional Intellectual Property System", Southern 
California Law Review, 75, 2002, pp. 943 a 982(p. 949) 

925Idem, (p. 949). 

926Idem, (p. 950). 
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A conclusão terá de atingir-se pela reapreciação dos requistos de patenteabilidade. 

Dissemos supra que a invenção patenteável é o produto ou processo autónomo e 

exteriorizado de uma criação intelectual, composto por uma invenção de carácter 

técnico, decorrente de uma actividade inventiva, que seja nova face ao estado da 

técnica e susceptível de aplicação industrial, desprovido de personalidade jurídica, e 

ao qual o direito reconhece utilidade e susceptibilidade de apropriação privada 

exclusiva. 

Temos então que o algoritmo apenas será patenteável quando “exteriorizado” num 

qualquer “processo autónomo” susceptível de constituir a “solução para um 

determinado problema técnico”, que cumpra os demais requisitos de novidade, 

actividade inventiva e susceptibilidade de aplicação industrial. 

Um algoritmo que se consubstancia num mero processo abstracto sem aplicabilidade 

externa susceptível de execução industrial não é, por si só, patenteável. Mas, para o ser, 

o algoritmo não tem de se exteriorizar sob a forma de um programa de computador. Em 

boa verdade, sob esta perspectiva, todos os processos patenteáveis, são a expressão 

industrial de um algoritmo.  

Concluímos, por isso, que o “algoritmo” enquanto equação matemática ou processo 

mental abstracto não é patenteável927.  

Mas quando o algoritmo se expressa sob a forma de um processo técnico susceptível de 

aplicação industrial, que seja novo e implique actividade inventiva, já encontramos 

extensa divergência doutrinal e jurisprudêncial quanto à sua patenteabilidade.  

É o caso, como já abordamos supra, quando essa expressão se faça pela forma de um 

programa de computador. Não insistiremos nesta querela, admitindo que a questão não 

é pacífica nem uniforme face à diferente tradição normativa e jurisprudêncial dos 

diversos países. 

 

 

                                                           
927 Nesse sentido, refere Sebastian Zimmeck que «mathematical algoritms can be excluded from patent eligibility insofar as they 
represente abstract ideas, laws of nature or natural phenomena» [ZIMMECK, "Patent Eligibility of Programming Languages and 
Tools", ( p. 141)]. 
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Secção 3 - As Linguagens de Programação 

 

Reiterando a citação que fizemos na Parte I928 da nossa dissertação, as linguagens de 

programação são «um sistema de escrita formal para enunciar a execução de operações 

em computador»929. Vimos também que estas se dividem em diversos níveis, que vão 

das linguagens de máquina, cognoscíveis apenas aos próprios dispositivos físicos, às 

linguagens de montagem e alto nível que representam abstracções das primeiras a níveis 

mais próximos das linguagens humanas e, logo, compreensíveis para os programadores 

humanos. 

Conforme refere José Alberto Vieira «se bem que algumas linguagens de programação 

se possam ter desenvolvido pelo contributo indiferenciado e disperso de vários 

programadores e estarem hoje no domínio público930 é, em muitos casos, possível 

imputar a alguém a criação de uma linguagem de programação, com todos os 

elementos estruturais que a distinguem: caracteres, sintaxe e semântica»931. 

Se quanto às primeiras é certo que sobre as mesmas não poderia subsistir qualquer 

direito de exclusivo, por se encontrem no domínio público ou estado da técnica, para 

efeitos de Direito de Autor e Propriedade Industrial, respectivamente, quanto às 

segundas, a questão mantém a sua pertinência.  

É que o desenvolvimento de novas linguagens de programação, susceptíveis de 

corresponder às exponenciais necessidades de programação modernas, representa um 

extraordinário investimento científico e económico932. 

No caso do direito análogo ao Direito de Autor instituído pelo DL n.º 252/94 a questão 

está expressamente resolvida pelo legislador português que, no seu artigo 2.º n.º 2, 

exclui as linguagens de programação do seu objecto de protecção933, juntamente com a 

                                                           
928 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subseção 1, pp. 82 (nota 200). 

929AZUL, Técnicas e Linguagens de Programação, p. 16. 

930 Ou no âmbito do “estado da técnica” para efeitos de propriedade industrial acrescentamos nós. 

931VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 415 

932 Nesse sentido, cfr. Idem, ( p. 415). 

933 A lei portuguesa não é única a excluir expressamente as linguagens de programação de protecção pelo Direito de Autor, para 
além de outras legislações europeias, também a lei de Direito de Autor Japonesa de 14 de Junho de 1985 excluí expressamente as 
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lógica e os algoritmos, integrando-os no conceito de “ideias e princípios” que o artigo 

1.º n.º 2 das Directivas n.º 91/250/CEE e n.º 2009/24/CE excluem da protecção934. 

Embora estes artigos das directivas comunitárias não se refiram expressamente às 

linguagens de programação, o considerando n.º 11 é peremptório ao afirmar que as 

«linguagens de programação não são protegidas ao abrigo da presente directiva», pelo 

que nos parece que a solução expressa na legislação portuguesa realiza plenamente o 

sentido da directiva comunitária. 

No âmbito do regime alargado do Direito de Autor e Direitos Conexos podemos à 

partida excluir a inclusão das linguagens de programação no âmbito dos objectos de 

direitos conexos protegidos no âmbito do CDADC, pois é certo que estas não 

constituem uma “prestação”, “sons ou imagens fixadas pela primeira vez” ou uma 

“emissão de radiodifusão”.  

E também pelo regime geral do Direito de Autor chegaríamos à mesma conclusão. A 

doutrina tem avançado com 4 (quatro) argumentos essenciais para excluir as linguagens 

de programação da tutela do Direito de Autor. 

O primeiro argumento, essencial na lógica do regime dos Direito de Autor, é o facto de 

as linguagens de programação não serem em si mesmas “expressivas”. Conforme 

resulta da delimitação que fizemos supra do objecto do Direito de Autor, a “Obra” há-de 

ser sempre a expressão935 de uma criação, literária ou artística.  

Como nos diz José Alberto Vieira, «as linguagens, sejam linguagens naturais sejam 

linguagens artificiais, como são as linguagens de programação, não são expressivas 

por si»936. Significa isto que, embora seja através da linguagem que o artista literário se 

expressa, pela utilização do seu vocabulário, semântica e sintaxe na expressão das suas 

ideias ou princípios (o que acontece num romance como num programa de 

computador937), é essa obra final que assume uma expressão criativa e não a linguagem 

                                                                                                                                                                          
linguagens de programação do objecto de protecção dos programas de computador [LOPEZ, La Protección Jurídica de Los 
Videojuegos, p. 51, em nota de rodapé n.º 87]. 

934 Nesse sentido, cfr. LEITÃO, Direito de Autor, pp. 330 e 331; VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de 
Autor, pp. 423 e 425; entre outros. 

935 Refere José Alberto Vieira a este propósito que «o direito de autor protege expressões criativas» [VIEIRA, A protecção dos 
programas de computador pelo Direito de Autor, p. 425]. 

936Idem, (p. 425). 

937 Nesse sentido, também Ricardo Antequera Parilli equipara as linguagens de computador às linguagens naturais referindo que «… 
si bien creado artificialmente por el hombre para realizar un tipo de comunicaciones especializadas, tiene una semântica y una 
sintazis perfectamente preestabelecidas, al igual que los idiomas naturales» [RICARDO ANTEQUERA PARILLI, Derecho de autor, I, 
Serviço Autónomo de la Propriedad Intelectual, Caracas, 1998, p. 301]. 
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em si. Pelo que, desde logo por este motivo, entendemos que a linguagem de 

programação é insusceptível de integrar o conceito de obra objecto de protecção do 

Direito de Autor938. 

Tal não significa que os manuais de utilização dessas linguagens de programação, ou os 

programas de compilação, enquanto produtos de uma “criação intelectual, literária, no 

domínio da ciência da computação” não possam constituir uma Obra original como tal 

protegida pelo Direito de Autor939. O que constituirá para o seu criador/autor uma 

oportunidade de remuneração pelo seu trabalho intelectual já que, face à sua 

complexidade, dificilmente um programador conseguirá tirar o devido partido de uma 

linguagem de programação sem o conhecimento exaustivo das suas regras e elementos 

estruturantes. 

O segundo argumento é praticamente o reverso do primeiro, pois não sendo expressão 

alguns autores incluem as linguagens no âmbito das ideias e por aí também excluídas da 

protecção pelo Direito de Autor940. Steve Posner sustenta esse argumento, partindo da 

doutrina norte-americana de distinção entre “expressão/ideia”941 quanto às criações 

susceptíveis de protecção por Direito de autor, argumentando que «a clear proof that a 

language is an idea is that it can, itself, be expressed in various ways. Manual, 

compilers, and written grammatical schema (…) are written in coded literary works and 

clearly copyrightable, but the language itself exists, conceptually, apart from these. 

Since it can be expressed in several different ways, it cannot be an expression, and 

under the rule of baker v. Selden and that case´s descendents, cannot be considered 

copyrightable»942. 

                                                           
938 Nesse sentido, e com o mesmo argumento, também a já supra citada decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, no 
processo C-406/10, de 2-05-2012 , concluí expressamente que «Article 1(2) of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on 
the legal protection of computer programs must be interpreted as meaning that neither the functionality of a computer program nor 
the programming language and the format of data files used in a computer program in order to exploit certain of its functions 
constitute a form of expression of that program and, as such, are not protected by copyright in computer programs for the purposes 
of that directive» (sublinhado nosso). 

939 Nesse sentido, cfr. VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 428 

940 Com este argumento, no âmbito do sistema de copyright norte-americano, LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, 
pp. 50 e 51. 

941 A doutrina da distinção entre expressão/ideia como forma de determinação da matéria protegida, ou não, pelo Copyright tem sido 
dominante no sistema norte-americano, no entanto, a mesma não pode ser interpretada literalmente, devendo-se atender que também 
no sistema norte-america o § 102(b) do Copyright Act excluí de protecção «any idea, procedure, process, system, method of 
operation, concept, principle, or discovery, regardeless of the form in wich i tis described, explained, illustrated, r embodied in such 
work». Nesse sentido, Pamela Samuelson sustena que a avaliação a realizar não pode deixar de atender a estes 8 conceitos excluídos 
e, por isso, «to be more consistente with § 102(b) courts would be well advised to speak of the “protectable/unprotectable 
distinctin”  in copyright law» [SAMUELSON, "Why Copyright Law Excludes Systems and Processes from the Scope of Its Protection 
", (p. 1923)]. 

942STEVE C. POSNER, "Can a Computer Language be Copyrighted? The State of Confunsion in Computer Copyright Law", 
Computer/Law Journal, XI, 1, 1991, pp. 97 a 130( p. 102). No mesmo sentido, cfr. LOPEZ, La Protección Jurídica de Los 
Videojuegos, p. 51. 
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Um terceiro argumento relaciona-se com a própria definição que demos de linguagem 

de programação: dissemos que a linguagem de programação é um sistema de 

comunicação943. Ora o artigo o artigo 1.º n.º 2 do CDADC declara expressamente que 

«as ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os 

princípios ou as descobertas não são, por si só e como tais, protegidos nos termos deste 

Código» (sublinhado e negrito nosso). A mesma solução apresenta o direito norte-

americano conforme igualmente o afirma Steve Posner «It must be reaffirmed that 

systems – including linguistic gramar systems – are not copyrightable. First, because 

17 U.S.C. 102(b) forbids it. And secondly, because any attempt to duplicate a system’s 

processes may require copying so substantial that the expression merges with the 

idea»944. O que igualmente exclui as linguagens de programação da protecção pelo 

Direito de Autor945. 

Finalmente, um quarto argumento relaciona-se com a própria lógica sistémica do regime 

de tutela dos programas de computador imposto pela directiva comunitária, o princípio 

da livre interoperabilidade que supra referimos. Nesse sentido, Miguel Angel Bouza 

Lopez, argumenta que «si se tiene en cuenta uno de los pilares de la Directiva es la 

supresión de las barreras para lá interoperabilidade de los programas, debemos de 

considerar que no existe mayor obstáculo para la interoperabilidade que la existência 

de lenguajes protegidos»946. A mesma questão já havia sido suscitada por Steve Posner, 

a propósito do primeiro processo judicial norte-americano onde a questão da eventual 

protecção de linguagens de programação por Direito de Autor se colocou947, 

argumentando já então que «such poses interest would run contrary to a major trend in 

the computer industry: the movement toward software compatibility»948. 

Voltando ao regime especial do direito de autor sobre programas de computador (com 

as especificidades que dele resultam por força das directivas comunitárias citadas), 
                                                           
943 Nesse sentido, José Alberto Vieira argumenta que «enquanto sistema, uma linguagem de programação não pode aspirar à 
protecção pelo direito de autor. No direito português, os sistemas, qualquer que seja a sua natureza, não são protegidos, sendo 
declarados elementos não expressivos (art. 1.º n.º 2 do CDADC)» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito 
de Autor, p. 427). Também Pamela Samuelson excluí os sistemas de protecção no sistema de Copyright norte-americano, cfr. 
SAMUELSON, "Why Copyright Law Excludes Systems and Processes from the Scope of Its Protection ", . 

944POSNER, "Can a Computer Language be Copyrighted? The State of Confunsion in Computer Copyright Law", ( pp. 105 e 106) 

945 O vai de encontro à lógica do sistema de Direito de Autor, como nos diz Concepción Saiz García «En relación al género criativo, 
hemos de partir sempre de la base que las piezas básicas de construcción de esse tipo de obra (linguaje, música, o cualquier outro 
tipo de copmunicación humana) debem sempre permanecer libremente utilizables, so pena de entorpecer sibremanera la cratividad 
humana» [GARCÍA "?Protección de Las Ideas por el Derecho de Autor?", (p. 24)]. 

946LOPEZ, La Protección Jurídica de Los Videojuegos, p. 135 Nesse sentido, também, cfr. VIEIRA, A protecção dos programas de 
computador pelo Direito de Autor, pp. 427 e 428.  

947 United States Distric Court, Central Distric of California, Ashton Tate Corporation v. Fox Software, Inc (1991). 

948POSNER, "Can a Computer Language be Copyrighted? The State of Confunsion in Computer Copyright Law", ( p. 98). 
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pode-se ainda colocar a hipótese de ver as linguagens de programação protegidas 

enquanto informações tecnológicas obtidas por meio da sua descompilação, protegidas 

no âmbito desse excepcional regime de extenção da protecção conferida a programas de 

computador protegidos por direito de autor. Trata-se, como vimos, de uma protecção 

acessória ou complementar da conferida ao programa de computador. Existe não só em 

função da protecção conferida ao próprio programa, como também apenas na medida 

em que tais informações tecnológicas tenham sido obtidas por meio da descompilação 

daquele específico programa, e não se o forem por outros meios. Não será portanto um 

direito autónomo de exclusivo sobre estas realidades intelectuais.  

Os argumentos que supra extendemos quanto à essencialidade das linguagens de 

programação para a interoperabilidade das TIC são aqui igualmente aplicáveis 

(escusando-nos de os reiterar), pelo que entendemos que estas tenderão a cair nas 

excepções previstas no artigo 7.º do DL 252/94, de 20 de Outubro. De facto, este regime 

determina que quando as informações técnicas assim obtidas sejam necessárias à 

interoperabilidade entre programas, não só é livre a descompilação do programa para as 

obter, como é livre a sua comunicação a terceiros. Não há qualquer extensão de 

protecção neste caso, prevalecendo o princípio da livre interoperabilidade.  

Donde concluímos que as linguagens de programação não são abrangidas pela extensão 

de protecção conferida às informações técnicas obtidas através de descompilação de 

programas de computador, na medida em que a sua utilização recairá invariavelmente 

no âmbito de aplicação do princípio da livre interoperabilidade. 

Finalmente, há que considerar a protecção das linguagens de programação pelos 

regimes de direitos privativos de propriedade industrial. 

Mais uma vez iremos excluir liminarmente, sem mais considerações, a possibilidade de 

enquadrar as linguagens de programação no conceito de sinal distintivo do comércio, 

porquanto notoriamente não se destinam a uma qualquer função distintiva.  

Resta-nos considerar a possibilidade de protecção das linguagens de programação no 

âmbito dos direitos privativos de propriedade industrial sobre inovações, mais 

concretamente enquanto invenção passível de protecção por Patente ou Modelo de 

Utilidade, visto ser notório (e não carecer sequer de demonstração) que as linguagens de 

programação não constituem uma criação intelectual susceptível de integrar os objectos 



Pedro Dias Venâncio 

- 347 - 
 

quer dos Desenhos e Modelos, face à ausência de uma função de estética visual, quer 

das Topografias de Produtos Semicondutores, por não se reconduzirem à respectiva 

tecnologia nem a protecção conferida por este direito privativo abarcar qualquer 

elemento lógico que na Topografia protegida possa estar representado, conforme já 

extensivamente abordamos quando nos debruçamos sobre o respectivo regime. 

A questão é então a de saber se as linguagens de programação podem ser tidas como “o 

produto ou processo autónomo e exteriorizado de uma criação intelectual, composto 

por uma invenção de carácter técnico, decorrente de uma actividade inventiva, que 

seja nova face ao estado da técnica e susceptível de aplicação industrial”. 

A doutrina tem sido consensual em considerar a não patenteabilidade das linguagens de 

programação, isto porque estas não são passíveis de serem reconduzidas quer a um 

produto quer a um processo. 

Em primeiro lugar, a linguagem de programação não pode ser vista como um produto 

industrial porquanto, embora as linguagens de programação contenham as regras 

“gramaticais e de sintaxe” necessárias à execução das operações permitidas por 

computador, os programas de computador não “implementam” as linguagens de 

programação. Eles limitam-se a usar essa ”gramática e sintaxe” para a implementação 

de outras ideias e processos que não a própria linguagem de programação. Nenhuma 

linguagem de programação resulta em si mesma na execução de uma determinada tarefa 

ou função implementável por força de um programa de computador e, logo, susceptível 

de gerar um produto949.  

Em segundo lugar, uma linguagem de programação também não é um processo. Como 

argumenta Sebastian Zimmeck «it is inadequate to categorize a gramar as an act or a 

series of acts. For exemple, the generation of a parse tree for a given program consists 

of a number of steps. However, grammars are better categorized as sets of rules rather 

than as ordered series of steps»950. Ou seja, as linguagens de programação 

representando um conjunto de regras (gramática e sintaxe) para a execução das tarefas 

básicas de um computador, não se apresentam como um concreto processo sequencial 

                                                           
949 Nesse sentido, refere Sebastian Zimmeck que «grammars are typically contained in a programming language specification 
document that can be used by software designers for writing computer programs in conformity with the grammar. If the source code 
complies with the grammar, a respective compiler will accept and convert the source code into to target machine code. There fore, 
there is no software implementation of grammars. For this reason, grammars are also excluded from patent eligibility» [ZIMMECK, 
"Patent Eligibility of Programming Languages and Tools", ( p. 150)]. 

950Idem, ( p. 150).. 
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com vista à específica execução de uma qualquer função, mas como o conjunto de 

regras não sequencial necessário a “construir” um processo sequencial de actos 

tendentes à execução e funções ou tarefas complexas por um computador951. Logo, as 

linguagens de programação também não são qualificáveis como processos. 

Por outras palavras, o facto de a linguagem de programação não ser, por si mesma, 

implementável por um programa de computador, como máquina ou processo, e nessa 

medida insusceptível de gerar um produto, faz com que não seja ela própria susceptível 

de aplicação industrial. 

Outro argumento no sentido da não patenteabilidade das linguagens de programação 

decorre do seu enquadramento entre as matérias excluídas de patenteabilidade – os 

fenómenos naturais, as leis da natureza e as ideias abstractas. Nesse sentido, Sebastian 

Zimmeck concluí igualmente que «grammars represent abstract ideas (…) as 

grammars are the defining elements of programming languages, it follows that 

programming languages are not patente-eligible»952. 

Pelo que entendemos que as linguagens de programação também não são susceptíveis 

de patente, sendo por isso bens de utilização livres que não assumem a qualidade de 

coisa incorpórea apropriável. 

 

Secção 4 - Os Protocolos de Comunicação 

 

Conforme dissemos no Livro I953 os “protocolos de comunicação” assemelham-se às 

linguagens de programação, representando igualmente as regras de comunicação, neste 

caso não dentro do computador (do software para o hardware), mas entre computadores. 

                                                           
951 Nesse sentido, José Alberto Vieira refere que «os programas (…) são processos. Já as linguagens de programação em que os 
programas de computador são implementados na fase de codificação constituem sistemas e não processos» [VIEIRA, A protecção 
dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 430 e 431]. 

952ZIMMECK, "Patent Eligibility of Programming Languages and Tools", ( p. 152). 

953 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 8.1, a pp. 110 a 111. 
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Ou seja, podemos definir um protocolo de comunicação com um sistema de regras de 

sintaxe, semântica e sincronização que permitem a comunicação entre computadores954. 

São, assim, aplicáveis aos protocolos de comunicação a generalidade das considerações 

que fizemos a propósito das linguagens de programação quanto à possibilidade de tutela 

legal por algum dos regimes de direitos de propriedade intelectual. 

Desde logo, é notória a sua não inclusão no âmbito dos objectos de direitos conexos 

protegidos no âmbito do CDADC, pois é certo que estes não constituem uma 

“prestação”, “sons ou imagens fixadas pela primeira vez” ou uma “emissão de 

radiodifusão”.  

Por outro lado, caracterizando os protocolos de comunicação como um sistema, ficam 

os mesmos desde logo excluídos da protecção pelo Direito de Autor por força do citado 

o artigo 1.º n.º 2 do CDADC. Mas já não, na mesma medida, os manuais de 

implementação desses protocolos, desde que estes sejam o produto de uma “criação 

intelectual, literária, no domínio da ciência da computação” original e, logo, cumpram 

os requisitos de protecção da Obra, objecto do Direito de Autor.  

E se é certo que o DL n.º 252/94 não inclui expressamente os protocolos de 

comunicação nas “ideias e princípios”, como faz com a lógica, algoritmos e linguagens 

de programação, a verdade é que face à sua função no âmbito dos sistemas informáticos, 

eles serão necessariamente livres no âmbito do regime imposto pelas Directivas 

Comunitárias n.º 91/250/CEE e n.º 2009/24/CE. 

Dissemos na Parte I955 que se tende a falar em TIC como uma ciência una, porquanto a 

interacção entre tecnologias da informação e tecnologias de comunicação de dados é, na 

moderna Sociedade da Informação, tão premente que as mesmas se apresentam técnica 

e economicamente indissociáveis.  

Por outro lado, ao atendermos ao regime imposto pelas Directivas n.º 91/250/CEE e n.º 

2009/24/CE, transposto pelo DL n.º 252/94, vemos claramente que a interoperabilidade 

entre programas de computador é elevado a valor público essencial que se sobrepõe ao 

exclusivo económico conferido ao titular do direito de autor. Conforme resulta do 

                                                           
954 Nesse sentido refere José Alberto Vieira que «os protocolos de acesso podem ser definidos como a “série de regras sintácticas e 
semânticas que determinam o comportamento de unidades funcionais na obtenção de comunicação» [VIEIRA, A protecção dos 
programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 440]. 

955 Supra em Parte I, Título I, Capítulo III, Secção 1, a pp. 26 a 29. 
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disposto no art. 2.º n.º 2 do DL n.º 252/94 onde se consagra que «esta tutela não 

prejudica a liberdade das ideias e dos princípios que estão na base de qualquer 

elemento do programa ou da sua interoperabilidade» (sublinhado nosso) e, mais 

adiante, do disposto no art. 7.º n.º 1 do DL 252/94 e art. 6.º das Directivas, onde se 

determina, inclusivamente, a liberdade de descompilação de programas de computador 

protegidos por direito de autor quando tal se afigurar essencial a essa interoperabilidade.  

Embora o citado artigo 2.º n.º 2, in fine, indique como elementos incluídos nesta 

exclusão apenas «a lógica, os algoritmos ou a linguagem de programação», a 

conjunção “como” indicia que se trata de uma enumeração não taxativa, pelo que nesta 

exclusão devemos entender englobados todos os elementos lógicos que contribuam para 

a interoperabilidade de programas e sistemas informáticos. 

Conforme resulta claro da definição e função que supra atribuímos aos “protocolos de 

comunicação”, estes representam um elemento sine qua non da interoperabilidade dos 

sistemas informáticos estando, por isso, no nosso entender, no âmbito desta esfera de 

liberdade da interoperabilidade e, também por este motivo, excluídos da protecção 

conferida pelo direito análogo ao Direito de Autor sobre programas de computador. 

José Alberto Vieira chega à mesma conclusão quanto à exclusão de protecção dos 

protocolos de comunicação por Direito de Autor. No entanto, fá-lo partindo da 

tradicional dicotomia entre expressão/ideia do programa, sustentando, em síntese, que 

os protocolos de comunicação não representam uma parte expressiva do programa de 

computador, estando por isso excluídos da protecção que lhes é oferecida no âmbito 

deste regime956. 

Ainda no âmbito do regime do direito de autor sobre programas de computador (na 

concepção que o mesmo tem na União Europeia), podemos considerar a possibilidade 

de enquadrar os protocolos de comunicação na extensão da protecção conferida no 

programa de computador às informações tecnológicas obtidas por meio da sua 

descompilação. Trata-se, no entanto, como vimos, de uma protecção acessória ou 

complementar da conferida ao programa de computador. Existe não só em função da 

protecção conferida ao próprio programa, como também apenas na medida em que tais 

informações tecnológicas tenham sido obtidas por meio da descompilação daquele 

                                                           
956 Nesse sentido, cfr. VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 440 a 444 
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específico programa, e não se o forem por outros meios. Não representando neste caso 

um verdadeiro direito autónomo sobre estas realidades intelectuais.  

Acresce que, face à determinante importância que os “protocolos de comunicação” têm 

sobre a interoperabilidade dos sistemas informáticos, os mesmos tenderão a cair nas 

excepções previstas no artigo 7.º do DL n.º 252/94, de 20 de Oubro, que consagra este 

direito de descompilação a que nos vimos referindo. Isto porque, como dissemos supra, 

sempre que as informações técnicas assim obtidas sejam necessárias à 

interoperabilidade entre programas, não só é livre a descompilação do programa para as 

obter, como é livre a sua comunicação a terceiros. Não há qualquer extensão de 

protecção neste caso, prevalecendo o princípio da livre interoperabilidade. 

Donde somos levados a concluir que na generalidade dos casos o acesso e 

disponibilização da informação técnica relativa aos protocolos de comunicação cairá no 

âmbito de aplicação do princípio da livre interoperabilidade, sendo por isso informação 

livre no âmbito deste regime. 

Poderiamos ainda considerar a protecção dos protocolos de comunicação no âmbito dos 

regimes de direitos privativos de propriedade industrial. Quanto a estes, como fizemos 

supra, sem outras considerações, iremos excluir a possibilidade de os incluir no conceito 

de sinal distintivo do comércio, porquanto notoriamente não se destinam a uma 

qualquer função distintiva. 

Resta-nos considerar a possibilidade da sua protecção por direitos privativos de 

propriedade industrial sobre inovações. Quanto a esta hipótese remetemos para os 

argumentos que apresentamos quanto à não patenteabilidade das linguagens de 

programação que, pela sua similitude, nos parecem igualmente aplicáveis aos protocolos 

de comunicação. Concluindo assim, sem mais, pela sua não patenteabilidade, devendo 

entender-se os mesmos como elementos lógicos não tutelados no âmbito da Propriedade 

Intelectual. 

Ainda assim, em sentido contrário, essencialmente no direito norte-americano tem-se 

admitido patentes que abarcam protocolos de comunicação957, dentro dum conceito 

mais permissivo de patentes sobre de interfaces de programas de computador que 

representem uma inovação tecnológica que cumpra o demais requisitos de 

                                                           
957 Nesse sentido, cfr. SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (pp. 1967 e ss). 
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patenteabilidade. Não nos adiantaremos nesta polémica, que justificaria por si só uma 

nova dissertação, mantendo que no direito europeu e em concreto no português as 

patentes sobre protocolos de comunicação não serão admissíveis. 

 

Secção 5 - Nomes de domínio 

 

Dissemos na Parte I958 que o “nome de domínio” é uma expressão alfabética, facilmente 

inteligível pelos humanos, a que o Sistema de Nomes de Domínio (DNS) faz 

corresponder a expressão numérica que compõe o Endereço IP e que serve para 

localizar e identificar computadores na Internet. 

A administração dos sistemas de nomes de domínio mantém-se, no essencial, afastada 

da regulamentação Estatal, cabendo a entidades privadas a sua gestão e regulamentação.  

De facto, actualmente e nos termos de uma directriz959 do Governo norte-americano, 

datada de 1998, foi constituída a “Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers”960, conhecida pela sigla ICANN, competindo-lhe a gestão a nível 

internacional do sistema de nomes de domínio (DNS).   

Em Portugal esta função foi assumida pela FCCN - Fundação para a Computação 

Científica Nacional961, no âmbito da delegação efectuada pela IANA - Internet Assigned 

Numbers Authority (RFC 1032/3/4 e 1591), organização que foi a antecessora da 

ICANN- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. À FCCN compete a 

determinação das regras de registo e gestão de nome sob o domínio “.PT”. 

Ao nível da União Europeia existiu uma tentativa de normatização pública do sistema, 

com a adopção o Regulamento (CE) n.º 733/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de Abril de 2002, relativo à implementação do domínio de topo 

                                                           
958 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Secção 8.2, a pp. 112 e ss. 

959 “Statement of policy”, publicada em http://www.ntia.doc.gov. acedido a 1 de 7 de 2012. 

960 A “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” (ICANN) é uma pessoa colectiva sem fins lucrativos constituída ao 
abrigo da Lei do Estado da Califórnia, com a estrutrura e fins constantes dos seu estatutos disponíveis em http://www.icann.org. 

961 A pela FCCN - Fundação para a Computação Científica Nacional é uma instituição privada sem fins lucrativos a quem incumbe a 
responsabilidade pela gestão, registo e manutenção de domínios de .pt.  
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“.EU”962, que ainda assim também delega as funções de gestão e regulação numa 

instituição privada.  

A crescente importância da sociedade da informação tem gerado algumas tentativas de 

normatização estatal destas matérias. Assim, encontramos nesta área um conjunto de 

normas privadas e estatais, nacionais e supranacionais que se entrecruzam963. Destas são 

mero exemplo as regras emitidas pela FCCN no âmbito da regulamenta o registo de 

domínios “.PT”, do lado da regulação privada, e o Regulamento da União Europeia, 

sobre o registo de domínio “.EU”, do lado da regulação oficial supra nacional. 

 

Subsecção 1 - Conceito Jurídico de Nomes de Domínio 

 

Face a esta diversidade de regulamentação, onde prevalece a regulação privada, não 

encontramos uma definição jurídica internacional ou nacional do termo “nome de 

domínio”. Acresce que, apesar de ser prática usual a inclusão de definições legais no 

âmbito dos diplomas de direito comunitário derivado, o citado Regulamento CE) n.º 

733/2002 (nas sua versão original e na actualizada pelo Regulamento CE 1137/2008) 

também não nos dá uma definição jurídica de nome de domínio. 

Parece-nos, no entanto, que é essencialmente a aceitação da natureza técnica primária 

do conceito de nome de domínio que, por um lado, leva os Estados a deixar a entidade 

privadas especializadas a sua regulação e, por outro, prescinde de lhe dar um conceito 

jurídico, devendo por isso aceitar-se como eficaz o seu conceito técnico que deixamos 

expresso na Parte I964.  

Tomaremos então por certo que o eventual objecto de protecção jurídica que aqui possa 

existir equivale ao respectivo conceito técnico dado na Parte I desta dissertação e que já 

reiteramos na introdução desta secção. 

 

                                                           
962 JO L 113 de 30/04/2002, p. 0001-0005, [alterado pelo Regulamento CE 1137/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, JO L 
311 de 21/11/2008, p. 1]. 

963 Nesse sentido, cfr. DÁRIO MOURA VICENTE, "Nomes de domínio e marcas", Direito Industrial, V, 2008, pp. 563-583(pp. 567 e 
568). 

964 Supra em Parte I, Titulo II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 8.2, a p. 114. 
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Subsecção 2 - A tutela dos Nomes de Domínio pelo direito dos contratos 

 

Face à natureza e diversidade das fontes normativas dos nomes de domínio, bem como à 

natureza privada das entidades que os gerem, a protecção jurídica dos nomes de 

domínio e, em particular, a natureza jurídica dos “nomes de domínio” é questão que tem 

suscitado aceso debate na doutrina.  

Sendo a sua regulação e gestão essencialmente de natureza privada e resultando o 

direito do respectivo titular do registo efectuado junto de uma entidade privada que o 

gere, a generalidade da doutrina tem catalogado este registo do nome de domínio como 

um mero direito de crédito965, porquanto o mesmo resulta sempre de um contrato 

celebrado entre o utilizador e as entidades privadas de gestão do sistema de nomes de 

domínio966.  

Embora diversos autores suscitem igualmente a proximidade (conflitos) deste direito 

com outros direitos. A questão suscitada prende-se com as funções desempenhadas 

pelos nomes de domínio no comércio jurídico. De facto, para lá da sua função técnica 

de identificação/localização no âmbito das Tecnologias da Comunicação, os nomes de 

domínio tendem a desempenhar funções distintivas próprias das Marcas ou Logótipos, 

funções nominativas próprias das firmas e denominações, ou ainda funções 

representativas próprias dos títulos das obras protegidas por Direito de Autor967. 

A principal fonte de conflitos é suscitada com os sinais distintivos de comércio, tais 

como marcas, firmas e denominações, sobre as quais encontramos extensa bibliografia 

mas que não abordaremos por extravasar o âmbito da nossa dissertação968. Sendo certo 

que, atento o princípio da tipicidade subsistente nestas matérias, os nomes de domínio, 

enquanto tal, não são verdadeiras Marcas, firmas ou denominações, a verdade é que a 
                                                           
965 Entre nós, cfr.: SILVA, "Nomes de Domínio e Marcas - Conflito Real  ou Conflito Virtual?", (p. 538) ; VICENTE, "Nomes de 
domínio e marcas", (p. 570). 

966 Nesse sentido refere Pedro Sousa e Silva que «a atribuição do direito de usar um nome de domínio resulta unicamente da 
celebração de um contrato com as entidades que procedem ao respectivo registo» [SILVA, Direito Industrial - Noções 
Fundamentais, p. 309]. 

967 Nesse sentido, cfr. GAUDENZI, "La Proprietà Intellettuale", (p. 69). 

968 Sobre o tema, e a título meramente exemplificativo, a nível nacional, cfr. SILVA, "Nomes de Domínio e Marcas - Conflito Real  
ou Conflito Virtual?", ; VICENTE, "Nomes de domínio e marcas",  ;  DÁRIO MOURA VICENTE, "Problemática Internacional dos 
Nomes de Domínio", Direito da Sociedade da Informação, IV, Coimbra Editora, Coimbra, 2003, pp. 213 a 239; entre outros… E a 
nível internacional, cfr: PERIN, "La Proprietà Industriale", (pp. 85 a 93); entre outros….  
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função distintiva que vêm assumindo no comércio jurídico coloca-os em claro conflito 

com os sinais distintivos do comércio ou, ainda que não exista uma violação explícita 

destes direitos de exclusivo, com os princípios da concorrência desleal. Esta, como 

vimos, representa uma cláusula geral mais abrangente na tutela da lealdade da 

concorrência.  

Em segundo lugar, subsiste igualmente quem, caracterizando a página da Internet como 

um “obra” passível de ser protegida no seu todo por Direito de Autor, veja no nome de 

domínio um título igualmente susceptível de protecção ao abrigo dos princípios da 

Convenção de Berna para os títulos das obras. Por fim, podemos ainda considerar as 

hipóteses de confusão entre os nomes de domínios e outros direitos subjectivos que 

sobre este possam prevalecer. Referimo-nos não só às já mencionadas Marcas, Firmas, 

ou Títulos de Obras, mas também ao direito ao nome das pessoas singulares, ao direito 

ao pseudónimo, etc. 

Ainda assim, naquilo que nos interessa, existindo no âmbito da PI um princípio de 

tipicidade dos direitos reconhecidos e por inerência dos respectivos objectos de 

protecção, é certo que no actual ordenamento jurídico não se reconhece qualquer 

direito subjectivo directamente sobre os nomes de domínio como tais, permanecendo 

até aos dias de hoje a sua protecção no âmbito das relações contratuais que os 

respectivos titulares celebram com as entidades gestores.  

O que não impede, naturalmente, que um titular de um nome de domínio o registe como 

sinal distintivo de comércio (máxime como Marca), desde que o mesmo cumpra os 

requisitos de registo exigíveis pela Propriedade Industrial. Ou que o titular de um direito 

privativo de propriedade industrial, relativo a um sinal distintivo do comércio composto 

por texto, o registe como nome de domínio junto da entidade competente. 
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Capítulo V - Os Formatos de Ficheiro Electrónico – FFE (remissão) 

 

Como concluímos no final da Parte I969 o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) 

identifica a forma como determinado dado é representado na memória secundária 

(física) do computador, através de um sistema de numeração binário, em que a cada 

sequência de zeros e uns corresponde um determinado dado (caracter, cor, som, figura 

geométrica, unidade de tempo, etc.) tendo, por isso, concluído que um FFE define os 

atributos que se retêm de determinados dados, como esses atributos são codificados 

num sistema de numeração binário, e como toda a informação necessária à sua 

compreensão é estruturada dentro do ficheiro electrónico. 

Os FFE não são passíveis de materialização numa qualquer coisa corpórea, nem sequer 

se reconduzem a um concreto ficheiro que adopte a respectiva forma. Trata-se de um 

conjunto de regras concebidas para reter os atributos de um determinado dado (seja ele 

texto, imagem ou som) num código susceptível de representação binária e, logo, 

processamento digital. É, portanto, um arquétipo ideal que não se esgota numa qualquer 

expressão.  

Sem para já assumir uma opção quanto à natureza jurídica do direito “proprietário” que 

possa incidir sobre o FFE, parece-nos que podemos concluir apenas que poderá tratar-se 

de um qualquer direito de exclusivo sobre uma coisa incorpórea e, nessa medida, 

inserido no ramo de direito que o próprio legislador designa de PI, no sentido amplo que 

o mesmo assume no ordenamento jurídico português. 

Concluímos ao longo do estudo que desenvolvemos nesta Parte II, que os FFE não se 

encontram englobados no objecto de protecção de qualquer dos direitos subjectivos de 

PI que vimos incidirem sobre os demais elementos das estruturas física e lógica do 

computador. 

                                                           
969 Supra em Parte I, Título II, Capítulo III, a pp. 115 e ss. 
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Falta apurar se os Formatos de Ficheiro Electrónico (FFE), por si só, constituem uma 

criação intelectual susceptível de integrar o conceito jurídico de coisa incorpórea tal 

como o estudamos e se, por isso, serão passíveis de constituir objecto autónomo de um 

direito subjectivo reconhecido no âmbito de um qualquer regime de PI. É questão que 

iremos abordar na Parte III desta dissertação e que constitui o cerne do estudo a que nos 

propusemos. 
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PARTE III 

 

DA TUTELA JURÍDICA DO FORMATO DE FICHEIRO ELECTRÓNICO (FFE) NO 

ÂMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

  



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 360 - 
 

  



Pedro Dias Venâncio 

- 361 - 
 

 

 

 

PARTE III – A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) no 

âmbito da Propriedade Intelectual 

 

Introdução 

 

Começamos a nossa dissertação com um enquadramento multidisciplinar do Formato de 

Ficheiro Electrónico (FFE).  

No Título I da Parte Ienquadramos o FFE numa perspectiva social, económica e 

tecnológica como um dos elementos nucleares que sustenta e condiciona o crescimento 

da moderna Sociedade da Informação. Elemento que potencia o tratamento de uma cada 

vez maior quantidade e variedade de dados mas que, face à sua hegemónica utilização, 

também condiciona que dados tratamos e como os tratamos e, nessa medida, é 

potencialmente capaz de condicionar a própria criação intelectual. Elemento onde a 

economia digital investe cada vez mais recursos financeiros e que, face à sua 

essencialidade para a preservação da nossa memória histórica, suscita a atenção e 

investimento da generalidade dos Governos e Organizações Internacionais. Sendo ainda 

um elemento que se apresenta como nuclear à interoperabilidade de qualquer programa 

ou sistema informático, conceito que vimos elevado a direito fundamental dos tempos 

modernos.  

Salientamos ainda as complexas problemáticas com que a sociedade moderna se debate 

em torno das tecnologias associadas ao FFE. O potencial efeito limitador da 

criatividade gerado pela eventual generalização de um determinado FFE mais “pobre” 

(com menos capacidade para a retenção de atributos do dado e, logo, menos “preciso”); 

o facto de a conservação de dados públicos em FFE cuja utilização não seja de acesso 

livre poder constituir um limite ao direito de acesso à informação; e, por fim, a 

essencialidade dos FFE para a interoperabilidade das TIC, não só no momento actual, 
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mas principalmente quanto à viabilidade de acesso futuro a dados gravados em FFE 

passados ou actuais, enquanto risco para a preservação histórica de dados digitalizados. 

No Título II da mesma Parte I delimitamos os FFE face aos demais elementos das 

estrutura física e estrutura lógica do computador moderno. Nesse título definimos o 

computador moderno como um sistema composto por um conjunto de dispositivos 

físicos electrónicos destinados à recolha, manipulação, armazenamento e apresentação 

de dados, por meio do processamento de operações de cálculo e lógica e de acordo 

com instruções dadas por um conjunto de programas que determinam quer o 

funcionamento físico dos dispositivos quer a forma de processamento dos dados970.  

Desta definição decorre que o computador assenta em duas estruturas distintas mas 

indissociáveis, a Estrutura física (“hardware”) e a Estrutura Lógica (“Software”), que 

por sua vez se subdividem: a estrutura física em diferentes dispositivos eléctricos, 

mecânicos e magnéticos com funções de entrada, processamento, armazenamento ou 

saída de dados; e a estrutura lógica num conjunto de criações intelectuais formadas por 

linguagens, códigos e instruções lógicas que fazem o “hardware” funcionar. Fizemos 

então a caracterização de cada um destes elementos, distinguindo-os do conceito de 

FFE, que definimos como um elemento integrante da estrutura lógica do computador 

mas técnica e intelectualmente autónomo de todos os demais. 

No final da Parte I971 aprofundamos o conceito técnico do FFE972, salientando os 

elementos que determinam a sua complexa estrutura. Em primeiro lugar, os FFE variam 

quanto aos atributos que se opta por reter de determinado dado, que podem ser mais ou 

menos e com maior ou menor precisão. Em segundo lugar, existem diversas 

codificações possíveis para os mesmos atributos que se pretendem reter, e que variam 

quer por opção criativa do criador, quer por existirem diferentes opções técnicas 

possíveis para a sua representação. Em terceiro lugar, a própria forma como os dados 

estão estruturados, ou ordenados, no ficheiro electrónico poderá variar, quer em função 

da opção criativa do seu autor, quer em função da opção técnica quanto à forma de 

conversão de determinado dado ou atributo numa representação digital, quer ainda 

                                                           
970 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, a pp. 57. 

971 Supra em Parte I, Título II, Capítulo III, a pp. 115 e ss. 

972 Relembramos que no início da nossa dissertação começamos por definir sumariamente o FFE como a forma como determinado 
dado é representado na memória física do computador, através de um sistema de numeração binário, em que a cada sequência de 
zeros e uns corresponde um determinado dado (caracter, cor, som, figura geométrica, unidade de tempo, etc…). 
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quanto às funcionalidades que se pretende privilegiar no acesso aos dados registados 

naquele formato. 

Dois FFE podem diferir entre si em função de diversas opções. Por os seus criadores 

terem optado por reter diferentes atributos, por utilizarem diferentes codificações para 

representar os diversos atributos, por optarem por ordenar esses atributos de forma 

distinta dentro do ficheiro, ou ainda por subsistirem diferentes opções técnicas quer 

quanto à forma de representação digital dos atributos, quer quanto à forma de conversão 

do dado num formato digital, quer ainda quanto aos diversos fins para que se 

desenvolvem FFE.   

Terminamos a Parte I da nossa dissertação apresentando uma definição técnica nos 

seguintes termos: o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) é um sistema de 

representação digital pelo qual se definem os atributos que se retêm de determinados 

dados, como esses atributos são codificados num sistema de numeração binário, e 

como toda a informação necessária à sua compreensão é estruturada dentro de um 

ficheiro electrónico gravado em memória secundária973. 

No Título I da Parte II974 da nossa dissertação fizemos uma abordagem panorâmica aos 

diferentes direitos de propriedade intelectual consagrados no ordenamento jurídico 

português e respectivos objectos de protecção, salientando, também aqui, a 

essencialidade que no âmbito dos regimes jurídicos de Propriedade Intelectual (e 

paralelamente nas regras de Concorrência Desleal e Direito da Concorrência) se tem 

dado à livre interoperabilidade das TIC, enquanto princípio que os ordenamentos 

jurídicos têm convergido em proteger e promover.  

No Título II dessa Parte II975 fizemos uma delimitação dos objectos de protecção dos 

direitos de PI que incidem sobre elementos da estrutura física do computador. 

Verificamos aqui que estes estão essencialmente abrangidos por direitos privativos de 

propriedade industrial sobre inovações (máxime Patentes, Modelos de Utilidade e 

Topografias de Produtos Semicondutores) sendo que a sua distinção se faz não pela 

função desempenhada pelo dispositivo no seio do sistema computacional, mas pela 

tecnologia utilizada. Concluímos neste Título que nenhum dos direitos de PI sobre 

                                                           
973 Supra em Parte I, Título II, Capítulo III, Secção 3, a p. 124. 

974 Supra em Parte II, Título I, a pp. 131 e ss. 

975 Supra em Parte II, Título II, a pp. 219 e ss. 
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elementos da estrutura física do computador é susceptível de abranger no seu objecto o 

FFE. 

Finalmente, no Título III da Parte II976 fizemos a delimitação dos objectos de protecção 

dos direitos de PI que incidem sobre os elementos da estrutura lógica do computador, 

aqui colocando-se com mais pertinência a hipótese de protecção quer pelo regime do 

Direito de Autor quer pelo regime da Propriedade Industrial. Incluímos ainda, a final, 

uma abordagem daqueles elementos lógicos que entendemos estarem excluídos do 

objecto de protecção de qualquer direito de PI e que, por isso, se apresentam como 

criações intelectuais de utilização livre ou, pelo menos, não tutelada por exclusivos de 

utilização conferidos por verdadeiros direitos subjectivos. Também neste Título 

concluímos que nenhum dos direitos de PI sobre os demais elementos da estrutura 

lógica do computador abarca no seu objecto a protecção do FFE. 

Não abordamos propositadamente nessa Parte II a possibilidade de sobre os FFE incidir 

um direito de PI autónomo, ou seja, de estes constituírem objecto independente de 

protecção por um direito de PI. Será este o âmbito desta Parte III da nossa dissertação. 

Ainda assim, para um melhor enquadramento do nosso estudo e porque entendemos que 

esta revisão nos ajudará na apreciação do seu objecto central, dedicaremos o Título I 

desta Parte III a uma súmula das conclusões a que chegamos nos Título II da Parte I e 

Títulos II e III da Parte II, apresentando os fundamentos da delimitação técnica dos FFE 

dos demais elementos das estruturas física e lógica do computador e sua exclusão dos 

objectos de protecção dos direitos de PI que incidem estes elementos. 

Naturalmente, não reiteraremos aqui a exposição que fizemos na Parte II sobre os 

elementos da estrutura lógica sobre os quais concluímos não existir qualquer direito de 

PI porquanto, nessa medida, quanto a estes não se coloca a questão da independência 

jurídica do respectivo objecto de protecção face ao FFE. 

 

 

  

                                                           
976 Supra em Parte II, Título III, a pp. 243 e ss. 
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TÍTULO I – Da independência técnica do Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) e sua 

exclusão dos objectos de protecção dos direitos de Propriedade Intelectual (PI) que 

incidem sobre os demais elementos da estrutura física e da estrutura lógica do 

computador. 
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Capítulo I – Da independência técnica do FFE e exclusão dos objectos de 

protecção dos direitos de propriedade intelectual sobre os dispositivos que 

compõem a estrutura física do computador 

 

Secção 1 – Da independência técnica do FFE face aos elementos da estrutura física 

do computador. 

 

Na Parte I desta dissertação dissemos que a estrutura física do computador é composta 

por um conjunto de dispositivos que se divide em três subsistemas: (1) a “Unidade 

Central de Processamento” (CPU); (2) os dispositivos de memória; e (3) os dispositivos 

de entrada e saída. Na Parte II abordamos os direitos de PI susceptíveis de incidir sobre 

estes elementos da estrutura física do computador. 

Dissemos então que estes dispositivos físicos são a materialização (suporte) de uma 

determinada criação intelectual e, nessa medida, são igualmente coisas incorpóreas e, 

como tal, passíveis de tutela jurídica por direitos de propriedade intelectual.  

Numa perspectiva técnica vimos que o funcionamento dos dispositivos físicos do 

computador (de entrada e saída dos dados no sistema, de memória e CPU) determinou a 

necessidade de conversão de todos os dados utilizados pelo sistema informático (sejam 

eles instruções ou dados discretos) numa qualquer codificação que use um sistema de 

numeração binário.  

Referimos também que da distinta natureza dos dados a registar resultam diferentes 

necessidades de representação pelo que, embora todos os dados estejam reduzidos a um 

qualquer código binário, as TIC utilizam diferentes codificações em função dos dados 

que pretendem representar. A estas diferentes codificações, quando relativas a dados 

gravados de forma persistente em memória secundária, designamos de Formato de 

Ficheiro Electrónico (FFE).  
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Desta pluralidade de codificações resulta outra consequência essencial para o bom 

funcionamento do computador: à mesma sequência de zeros (0) e uns (1) poderá 

corresponder um dado diferente consoante a codificação utilizada, ou seja, cada FFE 

define o significado dos códigos binários utilizados. Pelo que, se perante um suporte 

com uma determinada sequência de zeros (0) e uns (1), o sistema informático não 

souber qual o FFE utilizado, ou seja, qual a codificação em que tais dados foram 

gravados, também não os conseguirá interpretar correctamente. 

Verificamos também que, se é certo que a natureza e capacidades da estrutura física do 

computador (hardware) determinou a opção pelo sistema de numeração binário como 

forma de registo dos dados electrónicos, será a estrutura lógica do computador 

(software) a condicionar a utilização desse sistema de numeração binário, determinando 

os códigos adequados a cada tipo de dados. É o software que conterá as instruções 

capazes de ler e interpretar o conteúdo inteligível dos dados gravados em determinado 

FFE. 

Daqui concluímos que os FFE são parte da estrutura lógica do computador, enquanto 

conjunto de instruções e parâmetros que permitem ao “hardware” executar as tarefas a 

que se destina. E, por isso, os FFE são um elemento tecnicamente independente de 

todos os elementos da estrutura física do computador. 

 

Secção 2 - Da exclusão dos FFE dos objectos de protecção dos direitos de 

propriedade intelectual sobre os dispositivos que compõem a estrutura física do 

computador 

 

Já numa perspectiva jurídica, na Parte II da nossa dissertação, referimos que as criações 

intelectuais exteriorizadas nestes dispositivos físicos do computador não se enquadram 

nos conceitos de “Obra”, enquanto objecto do Direito de Autor ou dos diversos objectos 

próprios dos Direitos Conexos a este. Concluindo que, na medida em que as criações 

intelectuais destes dispositivos sejam resultantes de uma actividade inventiva, novas 

face ao estado da técnica e susceptíveis de aplicação industrial, seriam passíveis de 

tutela pela Propriedade Industrial, em particular pelos direitos privativos destinados à 
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protecção das inovações, cumpridos que sejam os respectivos requisitos de protecção, 

formais e substanciais. 

Dentro do leque de direitos privativos sobre inovações excluímos a possibilidade de 

enquadrar estes dispositivos físicos no âmbito dos Desenhos e Modelos, na medida em 

que este tipo de direito privativo de propriedade industrial apenas será admissível sobre 

o aspecto exterior inovador do dispositivo físico, e não sobre inovação técnica que este 

possa representar. 

Enquanto criações intelectuais que representam um produto ou processo tecnológico 

capaz de solucionar um determinado problema técnico relacionado com a digitalização 

ou processamento de dados digitalizados, a questão da eventual tutela jurídica dos 

elementos da estrutura física do computador coloca-se no âmbito das invenções 

(tuteladas por Patentes ou Modelos de Utilidade) ou das topografias de produtos 

semicondutores. 

Verificamos ainda na Parte II977 da nossa dissertação que o que distingue as invenções 

das topografias de produtos semicondutores não é a natureza da função desempenhada 

pelo dispositivo dentro do sistema informático (entrada, armazenamento, processamento 

ou saída de dados) mas a tecnologia utilizada (o registo de Topografias de Produtos 

Semicondutores está reservada para as invenções que recorram a esta específica 

tecnologia; sobre as invenções que recorram a outras tecnologias podem registar-se 

Patentes ou Modelos de Utilidade). Concluímos por isso que o estudo da tutela jurídica 

dos dispositivos que constituem a estrutura física do computador, enquanto criações 

intelectuais, não se divide de acordo com a sua posição ou função dentro do sistema 

informático, mas em atenção à tecnologia utilizada, independentemente de se tratar de 

uma unidade de entrada, unidade de saída, unidade de memória ou CPU.  

Fizemos então esse estudo colocando três hipóteses de dispositivos físicos: (1) os que 

recorram exclusivamente a tecnologias que não a dos produtos semicondutores; (2) os 

que recorram exclusivamente à tecnologia dos produtos semicondutores; e (3) os que 

combinam a tecnologia dos produtos semicondutores com outras tecnologias. 

Em todos as situações verificamos que os FFE ficam excluídos do respectivo âmbito de 

protecção, conforme reiteraremos nas secções subsequentes. 

                                                           
977 Supra em Parte II, Título II, Capítulo I, a p. 221. 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 370 - 
 

 

Subsecção 1 - Da exclusão dos FFE da tutela do âmbito do objecto de protecção 

dos direitos privativos sobre invenções (Patentes e Modelos de Utilidade) 

constituídas por dispositivos físicos que recorram a outras tecnologias que não a 

dos produtos semicondutores 

 

Da mesma forma como determinado programa (microcódigo ou firmware) pode ser 

indispensável ao funcionamento de determinado dispositivo físico, podemos também 

conceber que determinados dispositivos pressupõem uma determinada forma nativa 

digital de representação de dados para seu funcionamento. 

Pensemos, por exemplo, num qualquer dispositivo de entrada que pressuponha um 

processo de digitalização de dados analógicos (uma câmara, um microfone, um scanner, 

etc.). É certo que será sempre inerente ao próprio funcionamento deste dispositivo uma 

determinada codificação dos dados analógicos captados, atendendo a que o seu 

funcionamento interno e comunicação com a CPU terá que ser sempre feito por via de 

um sistema de numeração binário.  

Significará isto que o “formato” no qual são digitalizados os dados por determinado 

dispositivo físico, no seu processo interno de funcionamento, são igualmente incluídos 

na protecção conferida pela eventual patente que sobre o mesmo recaía, e que tal pode 

corresponder a uma tutela sobre os FFE? 

Antes de mais, recuemos ao que referimos na Parte I978 desta dissertação quando 

aprofundamos o conceito de FFE. Dissemos que apenas considerávamos “ficheiro 

electrónico” aquela representação abstracta de um determinado conjunto finito de Bytes 

gerida pelo sistema de ficheiros que representa um determinado dado intelectualmente 

apreensível (som, texto, foto, etc.) ou mesmo um programa de computador. 

Acrescentando ainda que a expressão “ficheiro electrónico” é reservada para os dados 

gravados em memória secundária enquanto “arquivo” persistente do sistema 

informático. Nessa medida, definimos o formato de ficheiro electrónico (FFE) como 

um particular modo de guardar dados num suporte digital em memória secundária. 

                                                           
978 Supra em Parte I, Título II, Capítulo 3, a pp. 115. 
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Daqui se depreende que, sendo certo que ao funcionamento interno de todo o 

dispositivo de digitalização de dados analógico é inerente uma qualquer codificação 

desses dados, esse ”formato” não se inclui no conceito dos FFE que demos. Esta 

codificação interna do dispositivo não corresponde à codificação em que os dados são 

gravados em memória secundária. 

Acresce que, embora o FFE adoptado possa estar condicionado pelos atributos do dado 

efectivamente recolhidos pelo dispositivo físico de digitalização, na gravação dos dados 

em memória secundária o FFE será sempre algo independente ao processo de 

digitalização. E se um determinado dispositivo pode estar pré-programado para gravar 

em memória secundária os dados digitalizados em determinado formato, tal decorre 

sempre de uma opção do programa de computador que efectua essa gravação e não de 

um condicionalismo técnico inerente ao processo de digitalização. Os dados podem 

sempre ser convertidos em um FFE diferente que comporte o registo dos mesmos 

atributos daquele tipo de dados. 

Ainda que o dispositivo de entrada não recolha os atributos necessários ao 

preenchimento de determinado FFE tal não afecta ou condiciona o próprio FFE mas 

apenas a qualidade (“precisão” ou “legibilidade”) com que os dados ficarão registados 

em memória secundária. 

Entendemos, por isso, que o FFE não se insere na protecção conferida pela patente ao 

dispositivo físico de digitalização, ainda que este dispositivo esteja configurado para 

recolher os atributos necessários a gravar os dados em memória secundária sempre e só 

naquele FFE. 

Excluímos nestes termos o FFE do âmbito da Patente (ou Modelo de Utilidade) sobre 

dispositivo da estrutura física do computador que recorra exclusivamente a tecnologias 

que não a dos produtos semicondutores. 
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Subsecção 2 - Da exclusão dos FFE de tutela no âmbito do objecto de protecção 

dos direitos privativos de Topografias de Produtos Semicondutores sobre 

dispositivos físicos que recorram exclusivamente a tecnologias de Produtos 

Semicondutores 

 

Conforme explicitamos na Parte II979 desta dissertação o direito de propriedade 

industrial sobre Topografias de Produtos Semicondutores protege apenas a “imagem” 

de um determinado produto semicondutor, na medida em que a legislação nacional e 

comunitária exclui do objecto de protecção «qualquer conceito, processo, sistema, 

técnica ou informação codificada incorporadas nessa topografia»980. 

O direito privativo de propriedade industrial sobre Topografias de Produtos 

Semicondutores tutela apenas o desenho daquela específica expressão física em produto 

semicondutor, não conferindo qualquer tutela ou exclusivo sobre os algoritmos, 

instruções ou informações que se encontrem nela representados. Pelo que, logo por este 

motivo, se por hipótese académica a definição técnica de um FFE pudesse estar 

representada numa Topografia de Produtos Semicondutores, ainda assim, não ficaria 

abrangida pela sua protecção. 

Acresce, como vimos reiterando, que os FFE referem-se apenas aos ficheiros gravados 

em memória secundária e não à codificação que tais dados possam assumir quando 

processados nos demais dispositivos físicos do computador (CPU e I/O). 

Quando processados num CHIP os dados não estão numa qualquer codificação que 

possamos identificar como um FFE. Quando muito o CHIP poderá ter nela gravado um 

algoritmo, instrução ou programa que lhe permita interpretar determinado FFE dos 

dados gravados em memória secundária. De facto, o FFE representa a codificação que 

determina quais e como os atributos de determinados dados são organizados num 

ficheiro electrónico gravado em sistema de numeração binário numa memória 

secundária, e não a forma como tais dados ou atributos são “processados” pelo CPU.  

                                                           
979 Supra em Parte II, Título II, Capítulo III, Secção 1, a pp. 231 e 232. 

980 Artigo 8.º da Directiva n.º 87/54/CEE e artigo 153.º n.º 3 do CPI. 
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Na realidade, dificilmente um produto semicondutor será desenhado para representar 

um FFE. Quando muito o mesmo poderá representar o programa (algoritmo) que 

permite ler aquele FFE981. A Topografia de Produto Semicondutor poderá representar o 

algoritmo que lê o FFE, mas não a definição técnica do próprio Formato de Ficheiro 

Electrónico (FFE). 

Pelo que, concluímos no Título II da Parte II da nossa dissertação que o FFE não é 

passível de ser incluído no objecto de protecção de uma Topografia de Produto 

Semicondutor. 

 

Subsecção 3 - Da exclusão dos FFE de tutela no âmbito do objecto de protecção 

dos direitos privativos sobre invenções (Patentes e Modelos de Utilidade) 

constituídas por dispositivos físicos compostos por tecnologias variadas associadas 

a tecnologias de produtos semicondutores 

 

Do que dissemos supra, reiteramos que se nos afigura pacífico que o FFE não é 

abrangido quer pelo objecto de protecção quer das invenções compostas por 

dispositivos físicos compostos exclusivamente por tecnologias que não a dos produtos 

semicondutores, potencialmente tutelados por patente ou modelo de utilidade, quer pelo 

objecto protegido por direitos privativos de Topografias de Produtos Semicondutores.  

Com base nos mesmos argumentos entendemos que também no caso de dispositivos 

físicos compostos por tecnologias variadas associadas a tecnologias de produtos 

semicondutores, as mesmas conclusões serão de aplicar, pelo que também neste caso os 

respectivos objectos de protecção não serão susceptíveis de abarcar os FFE.  

Na verdade, na generalidade dos elementos que compõem a estrutura física dos 

computadores teremos criações que entram nesta categoria, pois a tecnologia associada 

aos produtos semicondutores tem-se generalizado para a introdução nestes aparelhos 

dos microcódigos ou “firmware” que executam as suas funções primárias. 

                                                           
981 Isto porque, como dissemos no Parte I, a conversão destes dados no correlativo código binário de determinado FFE, e vice-versa, 
é feita necessariamente feita através de um algoritmo onde se introduzem, como instruções, todos os parâmetros que permitem ler 
essa codificação. 
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Em todo o caso, concluímos pela súmula dos argumentos aqui reiterados que não será 

no âmbito dos direitos de propriedade industrial sobre dispositivos da estrutura física do 

computador que encontraremos tutela jurídica para o Formato de Ficheiro Electrónico 

(FFE). 
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Capítulo II – Da independência técnica dos FFE e sua exclusão dos objectos de 

protecção dos direitos de propriedade intelectual sobre os elementos que compõem 

a estrutura lógica do computador  

 

Secção 1 - Introdução e enquadramento  

 

Na Parte I982 desta dissertação referimos que a estrutura lógica do computador 

decompõe-se num conjunto de elementos, relacionados entre si e com a estrutura física 

do computador e que, no fundo, representam a parte com capacidade de impulso 

criativo das TIC. Para a composição da estrutura lógica do computador, e mais ainda 

dos sistemas e redes informáticas, concorrem um conjunto diversificado de realidades 

que se entrelaçam com os programas de computador (que representa apenas o elemento 

mais visível dessa realidade). São elas, entre outras, as linguagens de programação, os 

ficheiros electrónicos e as bases de dados (no âmbito das tecnologias da informação em 

sentido restrito) e, ainda, os protocolos de comunicação e os nomes de domínio (no 

âmbito das tecnologias da comunicação). Foi neste leque de elementos lógicos que 

incluímos os FFE, que representam o objecto central da nossa investigação. 

Também neste âmbito concluímos pela independência técnica dos FFE face aos demais 

elementos da estrutura lógica do computador, conforme melhor reiteraremos adiante 

quanto aos elementos dessa estrutura que consideramos integrarem os objectos de 

protecção de direitos de propriedade intelectual. 

De facto, na Parte II983 deste trabalho abordamos os direitos de propriedade intelectual 

que incidem sobre os elementos da estrutura lógica do computador, preocupando-nos 

principalmente com a delimitação dos respectivos objectos de protecção e natureza do 

                                                           
982 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, a p. 81. 

983 Supra em Parte II, Título III, a pp. 243 e ss. 
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direito de PI reconhecido, por serem os elementos que melhor nos poderão ajudar a 

determinar se os FFE se englobam no âmbito de algum destes objectos jurídicos. 

Faremos nas secções subsequentes uma súmula das conclusões que tiramos quanto à 

independência técnica dos FFE e sua eventual tutela como parte integrante do objecto 

jurídico dos direitos de PI que possam incidir sobre a cada um dos demais elementos da 

estrutura lógica do computador estudados. 

 

Secção 2 - Da independência técnica dos FFE face aos programas de computador  

 

Numa definição técnica, o programa de computador «consiste numa sequência de 

instruções (comandos) formuladas numa notação que o computador compreenda. Tais 

instruções especificam de modo rigoroso (sem ambiguidade e imprecisão) as acções 

pretendidas, e de certo modo são a representação escrita dos algoritmos»984. Enquanto 

o FFE será um determinado sistema de representação de dados em sistema de 

numeração binário. 

Significa isto que os FFE se distinguem dos programas de computador em sentido 

técnico na medida em que se o programa de computador pode ser entendido como uma 

representação do algoritmo em linguagem de programação, o FFE não. Dissemos na 

Parte I985 que o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) é a tabela, e não o algoritmo 

que lê essa tabela. Ou seja, o programa tem de conter as instruções necessárias para ser 

capaz de ler e gravar dados em determinado FFE, mas o programa não necessita de 

conter em si a própria explicitação do sistema de codificação em que se decompõe o 

FFE. Do mesmo modo que o programa será necessariamente escrito numa determinada 

linguagem de programação, mas não contém a descrição das regras de sintaxe e 

gramática de tal linguagem; também quanto à leitura e gravação de dados o programa de 

computador deverá ter em consideração as especificações do FFE utilizado, mas não 

necessita de incluir a descrição completa dessas especificações. 

                                                           
984 Reiteramos aqui a definição de COELHO, Computador e Informação, p. 47. 

985 Supra em Parte I, Título II, Capítulo III, Secção 3, a pp. 119 e ss. 
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Concluímos, por isso, que numa perspectiva técnica o FFE não se confunde com os 

programas de computador, constituindo nessa perspectiva criações intelectuais distintas 

e autonomizáveis mesmo quando geradas no âmbito de um processo criativo 

conjunto986. 

 

Subsecção 1 - Da exclusão dos FFE de tutela no âmbito do objecto de protecção do 

direito análogo ao direito de autor sobre Programas de Computador 

 

A questão que se coloca, face à caracterização que fizemos do objecto de protecção do 

direito análogo ao direito de autor sobre programas de computador na Parte II987, é se os 

FFE eventualmente criados em conjunto com um programa de computador protegido 

estarão abrangidos no âmbito do seu complexo objecto de protecção. Nomeadamente: 

(1) se os FFE serão parte da expressão do programa ou são “ideias ou princípios” 

livres? (2) Se serão parte integrante do “material de concepção preliminar”? (3) Ou 

ainda se estão abrangidos no objecto de protecção ampliado sobre as informações 

tecnológicas obtidas pelo processo de descompilação? 

Quanto à primeira questão, é certo que os FFE não se reconduzem a uma mera “ideia 

ou princípio”. A conclusão é fácil de atingir face à própria definição técnica que demos 

de FFE: um sistema de representação de determinado tipo de dado num código digital. 

Logo, não é uma mera ideia ou princípio, é o produto intelectual que concretiza uma 

determinada solução de digitalização de um qualquer tipo de dado. Mas também não 

nos parece que possamos afirmar que os FFE são parte da expressão do programa.  

Já vimos na Parte I988 que o FFE não integra o código fonte ou código objecto em que o 

programa se encontra expresso989 e, logo, não se inclui no objecto central do direito de 

autor sobre programas de computador. 

                                                           
986 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 2.3, a pp. 93 e 94. 

987 Supra em Parte II, Título III, Capítulo II, Secção 3, a pp. 252 e ss. 

988 Supra em Parte II, Título III, Capítulo II, Secção 3, Subsecção 2, a pp. 267 e ss. 

989 Aliás, em nenhum dos autores estudados, vimos incluir na forma expressiva do programa de computador os FFE [cfr., p. e., 
VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 43 a 58]. Embora, em boa verdade, também não o 
excluam expressamente, parece-nos legítimo concluir que não o fizeram por entenderem tal afirmação desnecessária. 
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Sobre este tema pronunciou-se muito recentemente o Tribunal de Justiça da União 

Europeia (TJUE), num pedido de decisão prejudicial do Tribunal Superior de Justiça da 

Inglaterra e País de Gales (processo de SAS Institute Inc . v Mundial Programação 

Ltd)990, em que este pergunta se o artigo 1.º, n.º 2 da Directiva 91/250 deve ser 

interpretado no sentido de que a funcionalidade de um programa de computador, a 

linguagem de programação e o formato de ficheiro electrónico (FFE) usados num 

programa de computador, a fim de explorar algumas das suas funções, constituem uma 

forma de expressão desse programa e, como tal, devem ser protegidos pelo direito de 

autor sobre o programa de computador para efeitos da referida directiva. 

Mais concretamente, no que à tutela dos FFE diz respeito, o Tribunal nacional 

questionava o TJUE se «Where the First Program reads from and writes to data files in 

a particular format devised by the author of the First Program, is Article 1(2) [of 

Directive 91/250] to be interpreted as meaning that it is not an infringement of the 

copyright in the First Program for the Second Program to be written so as to read from 

and write to data files in the same format?»991. 

Sobre estas questões, o TJUE considerou nos parágrafos 30 a 46 da sua decisão que, por 

um lado, quer o artigo 1.º, n. 1 da Directiva 91/250 quer o artigo 10.º, n.º 1 do Acordo 

TRIPs, determinam que os programas de computador são protegidos por direitos de 

autor como obras literárias, na acepção da Convenção de Berna; e por outro que, quer o 

Artigo 1.º n.º 2 da Directiva 91/250 quer o seu considerando 14, quer ainda o artigo 2.º 

do Tratado da OMPI sobre Direitos Autorais e do artigo 9.º, n.º 2 do Acordo TRIPS, 

estendem a protecção dos programas de computador apenas à sua expressão, sob 

qualquer forma, mas já não às ideias, procedimentos, métodos de operação ou 

conceitos matemáticos, que lhe sejam subjacentes. 

Concluindo assim, como ponto de partida, que existe um consenso nos instrumentos 

legais comunitários e internacionais no sentido de proteger por direito de autor apenas a 

forma expressiva do programa de computador, nomeadamente, os seus códigos fonte e 

objecto.  

Com base nestes argumentos, o TJUE pronunciou-se na decisão final no sentido de que 

o «Article 1(2) of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection 

                                                           
990 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 

991 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 
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of computer programs must be interpreted as meaning that neither the functionality of a 

computer program nor the programming language and the format of data files used in a 

computer program in order to exploit certain of its functions constitute a form of 

expression of that program and, as such, are not protected by copyright in computer 

programs for the purposes of that directive»992 (sublinhado nosso). O que confirma o 

entendimento que os FFE não integram a forma expressiva dos programas de 

computador, ainda que tenham sido criados pelo seu programador no âmbito do mesmo 

processo criativo. 

Subscrevemos a decisão do TJUE, tomando como assente que os FFE não se incluem 

no elemento central da expressão do programa de computador protegido, os respectivos 

código fonte e código objecto, enquanto objecto do direito análogo ao direito de autor 

sobre programas de computador. 

Quanto à segunda questão, também nos pronunciamos no sentido de entender que o 

FFE não integra o conceito de um material de concepção preliminar que seja de molde 

a resultar num programa de computador em fase posterior. 

No mesmo sentido, a citada decisão do TJUE993 considerou na sua argumentação que, 

embora o termo “programa de computador” também inclua o trabalho de concepção 

preparatório conducente ao desenvolvimento de um programa de computador, desde 

que a natureza dos trabalhos preparatórios seja de modo a que um programa de 

computador possa resultar a partir dele (parágrafos 36 e 37). Ainda assim, manteve os 

FFE fora do âmbito deste objecto alargado de protecção da Directiva. 

Concordamos com esta conclusão. Como vimos que os FFE são concebidos tendo em 

atenção o tipo de dados a gravar, a maior ou menor resolução com que se pretende 

gravar esses dados e o maior ou menor espaço de memória que se pretende ocupar. 

Dissemos também que a pluralidade indeterminada de funcionalidades e fins para os 

quais se desenvolvem novos programas de computador, bem como a variedade de dados 

que através deles se registam, suscitam igualmente uma enorme diversidade de 

interesses a satisfazer com o FFE em que determinada aplicação vai gravar os dados 

que trata. Em função de se privilegiar o tamanho, a fidelidade, a alterabilidade, a 

                                                           
992 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 

993 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 
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interoperabilidade, etc., os programadores vão procurar diferentes FFE que melhor 

cumpram os objectivos a que se propõem. 

Significa isto que a concepção do FFE pode ser determinada pelas funcionalidades que 

se pretende atingir com determinado programa e, num sentido inverso, a capacidade de 

digitalização de determinado FFE também condiciona as funcionalidades do programa 

de computador que com ele trabalhar. Embora tecnicamente estas sejam duas realidades 

autónomas eles são, em certa medida, interdependentes. 

Temos por certo que o FFE não é parte, tecnicamente, do programa de computador. 

Como vimos supra, a citada decisão do TJUE994 salienta que mesmo a parte do código 

fonte (ou código objecto) que se debruça sobre as operações de leitura e gravação de 

dados em determinado FFE não se confunde com a descrição do próprio FFE.  

A questão consiste aqui em considerar se tendo este FFE sido desenvolvido para um 

específico programa de computador será que ele pode ser encarado como uma forma 

expressiva e original, que integre o material de concepção preliminar, que “seja de 

molde a resultar num programa de computador em fase posterior” e logo, protegido no 

âmbito do objecto alargado deste direito análogo ao direito de autor sobre programas de 

computador? Reafirmamos que entendemos que não995.  

Como referimos a propósito da sua definição técnica, os FFE não se confundem com o 

“algoritmo” necessário para interpretar os dados gravados nesse formato. Embora seja 

certo que para a correcta interpretação dos dados registado em determinado FFE seja 

necessário que o algoritmo de leitura tenha em consideração as suas regras e 

codificações, tal não significa que o FFE pré-determine toda a complexa estrutura do 

algoritmo computacional de leitura. Também ao nível do algoritmo necessário para ler 

os FFE persistem opções técnicas diferentes e, logo, um mesmo FFE pode ser lido por 

diferentes algoritmos996.  

                                                           
994 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 

995 Não encontramos o FFE enquadrado no âmbito dos elementos que integram o material de concepção preliminar em nenhum dos 
autores portugueses citados (Cfr., p. e., VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, pp. 301 a 324;), 
nem a caracterização que os diversos autores fazem desses elementos comporta esse enquadramento. Mas também não encontramos 
qualquer referência a uma expressa exclusão desse enquadramento pela doutrina. 

996 Salientamos mesmo que embora nos FFE mais simples o algoritmo de leitura seja uma versão “invertida” do algoritmo de 
gravação, nos FFE mais complexos (de imagem e som) os algoritmos de leitura são por norma completamente distintos dos 
algoritmos de gravação, pelo que é usual o mesmo programa usar mais que um algoritmo para processar o mesmo FFE, que varia 
em função da tarefa que pretende executar sobre o ficheiro electrónico. 
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Considerando que o programa de computador trabalha sempre e só sobre dados 

gravados em formato digital, o FFE será sempre um pressuposto técnico do 

funcionamento do programa enquanto limite ao tipo de dados que o mesmo será capaz 

de tratar, mas não um elemento intrínseco do mesmo. Ou seja, ainda que a capacidade 

de representação digital de dados de determinado FFE possa ser um pressuposto técnico 

para as tarefas que o programa pode realizar, tal não significa que o FFE condicione as 

opções do programador de molde a que dele (FFE) resulte necessariamente aquele 

programa de computador.  

É facto notório que um mesmo FFE é passível de ser lido e processado por um número 

indeterminado de programas, por vezes até com funcionalidades distintas. Confirmando 

esta afirmação, quando na Parte II997 da nossa dissertação abordamos as patentes sobre 

invenções relacionadas com computador relativas aos formatos “.MP3” e “.PDF”, 

verificamos precisamente que para a leitura e gravação dos mesmos FFE desenvolvem-

se e registam-se diversos programas (algoritmos) distintos em função das tarefas que se 

pretendem executar sobre os dados neles gravados. 

Pelo que podemos afirmar que o FFE, ainda que desenvolvido conjuntamente com 

determinado programa de computador, não representa um elemento do material de 

concepção preliminar que “seja de molde a resultar num programa de computador em 

fase posterior” e ficará, por esta via, excluído do âmbito de protecção do objecto do 

direito análogo sobre programas de computador. 

Também na terceira questão colocada concluímos que os FFE que sejam concebidos 

para serem utilizados especificamente por aquele programa de computador não estão 

abrangidos no objecto de protecção ampliado sobre as informações tecnológicas obtidas 

pelo processo de descompilação.  

Em abono desta posição citamos Ian J. Lloyd que, a propósito da questão da  

descompilação de programas de computador para efeitos de garantia do princípio da 

livre interoperabilidade, refere que «the use of reverse engeneering occurs at the level of 

applications packages. Programs such as word processors and spreadsheets store data 

in a particular format. In the case of basic text, a widely used standard exists – ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange). The text of most word 

processed documents is a much more complex creature. Particular fonts, type size and 
                                                           
997 Supra em Parte II, Título III, Capítulo II, Secção 5, Subsecção 3, pp. 302 a 307. 
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line spacing will be used. Portions of the text may be printed in italic or may be 

emboldened or underlined. These matters are not standardized. A producer intent on 

developing a new word processing program may wish to discover the codes used by 

rival producers so that conversion facilities may be built into the new product. From a 

commercial perspective, existing users are more likely to change to a new program if 

they can still use documents created using their existing program» (sublinhado 

nosso)998.  

Concordamos, em absoluto, com os argumentos e conclusões de Ian J. Lloyd: o FFE 

afigura-se um elemento essencial à interoperabilidade, quer na perspectiva do direito do 

utilizador/consumidor à preservação da sua informação/dados, quer na perspectiva da 

salvaguarda da lealdade da concorrência.  

Na primeira destas perspectivas, parece-nos essencial que o direito fundamental que 

qualquer utilizador das TIC deverá ter é o acesso aos seus próprios dados, aos 

documentos electrónicos que ele próprio produziu, independentemente do programa de 

computador em que os produziu ou em que os quer consulta999. Neste sentido, a 

interoperabilidade surge, também, como expressão dos direitos fundamentais 

usualmente reconhecidos aos “utilizadores legítimos”1000, parte integrante daquelas 

faculdades de utilização indisponíveis por integrarem o núcleo essencial de protecção 

que não pode ser derrogado sequer por vontade das partes1001. 

O princípio da livre interoperabilidade entre programas de computador não pode deixar 

de abarcar o direito de todo o utilizador/consumidor que mude de programa continuar a 

poder aceder aos dados que gravou com o recurso a outro programa. Tal só é possível 

conhecendo o FFE em que os dados foram gravados.  

                                                           
998 LLOYD, Information Technology Law, p. 468. 

999 Em sentido aparentemente oposto, no âmbito da aplicação do princípio da livre interoperabilidade às Medidas de Gestão 
Electrónica de Direito de Autor (DRM), Hiram Meléndez-Juarbe defende que no âmbito de aplicação do Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA) «Sections 1201(f) specifically allows reverse engineering of a TPM “for the sole purpose of identifying and 
analysing those elements of [a computer] program that are necessary to achieve interoperability with other programs”. This 
exception, however, is only available to make interoperable two different computer programs – not a computer program with a 
digital content such as music or video» [MELÉNDEZ-JUARBE, "DRM Interoperability", p. 6]. O que em parte se poderá justificar face 
aos distintos valores e âmbitos que o princípio da livre interoperabilidade pode assumir em diferentes contextos da Sociedade da 
Informação, como referimos em nota anterior, mas que nos parece não colocar em causa a conclusão que retiramos supra quanto à 
essencialidade dos FFE para a interoperabilidade entre programas de computador que a directiva comunitária pretende promover. 

1000 Supra em Parte II, Título I, Capítulo VI, a pp. 212 a 215. 

1001 Como exemplo do reconhecimento destes direitos citemos o artigo 6.º, n.º 1 e 2 do  DL n.º 252/94, de 20 de Outubro , que 
dispõem: «1. Não obstante o disposto no artigo anterior, todo o utente legítimo pode, sem autorização do titular do programa: a) 
Providenciar uma cópia de apoio no âmbito dessa utilização; b) Observar, estudar ou ensaiar o funcionamento do programa, para 
determinar as ideias e os princípios que estiverem na base de algum dos seus elementos, quando efectuar qualquer operação de 
carregamento, visualização, execução, transmissão ou armazenamento. 2. É nula qualquer estipulação em contrário ao disposto no 
número anterior.» (sublinhado nosso). 
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O acesso ao FFE em que os dados se encontram gravados em memória secundária 

afigura-se como um elemento essencial à realização d princípio da livre 

interoperabilidade1002 que fundamenta a consagração comunitária deste direito de 

descompilação. 

Na segunda perspectiva apresentada, como salvaguarda da lealdade da concorrência, a 

ideia subjacente decorre das restrições à criação de monopólios ou abuso de posições 

dominantes1003. Basta pensarmos na generalização de utilização de formatos como o 

«.PDF» ou «.MP3» e nos efeitos que a hegemonização desses formatos pode produzir 

no controlo dos mercados dos “documentos escritos” ou da “música”, respectivamente, 

para compreendermos o potencial efeito lesivo que o abuso de uma posição dominante 

baseada nestes formatos pode causar.  

Por isso mesmo, Ian J. Lloyd termina sustentando que «the producer of a word 

processing program may decompile existing programs to discover details of their 

format so as to permit the new program to accept text files produced using the earlier 

program. What is not permitted is the production of a program which infringes 

copyright in the original» (sublinhado nosso)1004. 

É legítima a descompilação do programa para aceder à codificação do FFE utilizado, 

ainda que com o fim de usar tal informação num programa concorrente ou de a 

comunicar a terceiro, pois a mesma é sempre essencial à sua interoperabilidade.  

Acresce, como vimos referindo, que sendo o FFE essencial ao funcionamento do 

programa e à interoperabilidade entre programas, na perspectiva do acesso aos dados 

gravados em memória secundária, ainda assim, o FFE não condiciona a estrutura e 

funções do programa de computador, pelo que não determina que o novo programa seja 

similar ao programa primitivo. Ainda que as informações relativas à codificação do 

FFE visem a utilização num programa concorrente, a mera utilização destas não 

determina a violação do programa original porquanto as mesmas não se integram nos 

                                                           
1002 Neste sentido, embora a propósito da questão da sua patenteabilidade, Pamela Samuelson afirma categoricamente que «File 
format specifications, including compression algorithms anda digital rights manegement architectures, are also interfaces that 
affect interoperability among data files and programs anda devices utilizing those files» (negrito nosso) [SAMUELSON, "Are 
Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1949)]. 

1003 A preocupação em evitar a abusos de posições dominantes é uma preocupação transversal na legislação da União Europeia no 
âmbito da propriedade intelectual como o demonstra, por exemplo, na Directiva n.º 96/9/CE, relativa à protecção jurídica de bases 
de dados, nomeadamente quando no seu considerando (47) dispõe que «a protecção pelo direito sui generis não deverá ser exercida 
de molde a facilitar abusos de posição dominante». 

1004 LLOYD, Information Technology Law, p. 470 
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elementos expressivos (protegidos) deste, nem pressupõem que o programa concorrente 

utilize uma expressão similar. 

Também a supra citada decisão do TJUE de 2 de Maio de 20121005 pondera esta 

questão, com conclusão similar. Argumenta o TJUE, nos parágrafos 42 a 44, que se um 

terceiro obtiver a parte do código de fonte ou o código objecto de um determinado 

programa de computador respeitante às instruções de leitura e gravação num 

determinado formato de ficheiro electrónico (FFE) e utilizar essa parte do código fonte 

ou código objecto para criar elementos semelhantes no seu próprio programa de 

computador, tal conduta constituirá uma reprodução parcial na acepção do artigo 4 (a) 

da Directiva 91/250 e, logo, violação ilícita do direito de autor do titular do programa 

original. Mas se esse terceiro, não tendo acesso ao código fonte do programa protegido, 

por meio de observação, estudo e teste do comportamento do programa de computador 

protegido, vier a reproduzir as mesmas funcionalidades em novo programa usando o 

mesmo FFE, tal não constitui uma reprodução ilegítima, porquanto o FFE, enquanto 

tal, não se encontra inserido no objecto de protecção do direito de autor sobre o 

programa de computador. 

Em súmula, não se considerando o FFE incluído nos elementos expressivos do 

programa de computador protegidos no âmbito do direito de autor e sendo os mesmos 

essenciais à interoperabilidade entre programas de computador, estes constituirão 

informações técnicas que, por excelência, fundamentarão o recurso à descompilação e 

que serão livremente utilizados na elaboração de programas concorrentes desde que 

estes não imitem o programa original quanto à sua expressão. 

Analisado o artigo 7.º do DL 252/94, de 20 de Outubro, que consagra este direito de 

descompilação a que nos vimos referindo, verificamos que se considera a 

descompilação livre sempre que necessária à «interoperabilidade» entre programas (n.º 

1) e ainda que as informações assim obtidas não possam «ser comunicadas a outrem 

quando não for necessário para a interoperabilidade do programa criado 

independentemente» (n.º 3). Ou seja, sempre que as informações técnicas obtidas sejam 

necessárias à interoperabilidade entre programas, não só é livre a descompilação do 

programa para as obter, como é livre a sua comunicação a terceiros. Não há qualquer 

extensão de protecção neste caso, prevalecendo o princípio da livre interoperabilidade. 

                                                           
1005 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 
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Ora, em última análise, o acesso ao FFE é sempre necessário para aceder aos dados 

gravados digitalmente. Sendo o acesso aos dados a condição “sine qua non” do 

funcionamento de qualquer programa de computador (cuja única função é, sempre e só, 

processar dados), não vemos em que situação o FFE não será necessário à 

interoperabilidade entre programas de computador! 

Concluímos, por isso, que no âmbito da tutela jurídica dos programas de computador 

prevista na União Europeia o FFE não só não está incluído no seu objecto de protecção, 

como não é sequer susceptível de integrar as informações técnicas protegidas no âmbito 

do regime do direito de descompilação dos artigos 7.º do DL 252/94, de 10/10, e artigo 

6.º das directivas comunitárias.  

 

Subsecção 2 - Da exclusão dos FFE de tutela no âmbito do objecto de protecção 

das Patentes sobre Programas de Computador 

 

Abstraindo-nos nesta parte da nossa dissertação da extensa controvérsia sobre a 

admissibilidade do registo de patentes sobre programas de computador, que abordamos 

sucintamente na Parte II1006, colocamos ainda a questão de saber se os FFE podem ser 

englobados nos elementos descritos nas reivindicações de registo, como Patente ou 

Modelo de Utilidade, das denominadas invenções relacionadas com programas de 

computador, como produzindo um efeito técnico que represente uma novidade face ao 

estado da técnica e seja susceptível de aplicação industrial e, nessa medida, serem 

englobados no âmbito de protecção desta. 

Como vimos referindo, quer numa perspectiva técnica quer na perspectiva do Direito de 

Autor, o FFE não se confunde nem se incluí no programa de computador. 

Desde logo, numa perspectiva técnica vimos que o programa de computador se 

reconduz a um conjunto de instruções que visam a realização pelo CPU de determinadas 

tarefas com vista à solução de um problema. Já o FFE é composto por uma estrutura 

abstracta que codifica uma forma de representação de determinado dado num sistema de 

numeração binário (seja qual for a sua natureza). 

                                                           
1006 Supra em Parte II, Título III, Capítulo II, Secção 4, a pp.278 e ss . 
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Se um se reconduz a instruções e, portanto, a um elemento da estrutura lógica do 

computador que impõe uma determinada acção ao CPU, o outro representa um conceito 

estático que permite representação de dados físicos de uma determinada natureza (sejam 

elas instruções para o CPU, texto, imagens, sons ou multimédia) num sistema de 

numeração binário, passível de ser gravado e lido nos suportes electrónicos que 

constituem as unidades de memória secundária da estrutura física do computador.  

E, por isso, embora as instruções que fazem o programa de computador ler e gravar 

dados num FFE nas unidades de memória secundária do computador devam ter em 

consideração a codificação desse FFE, o programa (e mais concretamente o seu código 

fonte ou código objecto) não contém a própria descrição da estrutura e codificação do 

FFE que é, por isso, um elemento externo ao próprio programa.  

A questão é distinta da colocada quanto aos algoritmos, pois o algoritmo é a concepção 

ideal, teórica, abstracta, da resolução do problema, e o programa de computador uma 

concretização prática, representação, dessa solução1007 e, logo, há uma relação directa 

entre algoritmo e programa de computador, este é uma expressão em linguagem de 

programação daquele. O algoritmo está representado naquela expressão, seja ela em 

código fonte ou código máquina. Já a complexa estrutura que compõe o código do FFE 

é tida em consideração nas instruções contidas no programa de computador, mas não 

está lá representada sob qualquer forma. 

Também no âmbito da propriedade industrial, entendemos que a patente sobre um 

programa de computador não poderá incidir sobre o Formato de Ficheiro Electrónico 

(FFE) utilizado por esse programa de computador, porquanto se trata de um elemento 

que não se encontra nele descrito. Desde logo, o FFE não pode fazer parte do objecto de 

protecção dos direitos privativos de propriedade industrial por força da necessidade 

formal dos elementos da invenção estarem descritos e respectivo efeito técnico 

reivindicado para serem abrangidos pela protecção conferida pelo registo da invenção.  

Questão diferente será saber se é possível registar uma patente (ou modelo de utilidade) 

sobre o próprio FFE enquanto objecto de protecção autónomo do programa capaz de 

gravar ou ler dados nesse formato. Essa questão será abordada no Título II desta Parte 

III da nossa dissertação. 

                                                           
1007 Conforme concluímos supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 2.2, a pp. 89 e ss. 



Pedro Dias Venâncio 

- 387 - 
 

 

Secção 3 – Da independência técnica do FFE face às Bases de Dados (BD) 

 

Na Parte I1008 da nossa dissertação, dissemos que, em sentido técnico, uma base de 

dados é uma colecção de registos guardados na unidade de memória de um 

computador de um modo sistemático1009, de forma que um programa de computador 

possa consultá-la para realização das operações matemáticas, estatísticas ou de pesquisa 

para as quais foi idealizado. 

Nessa medida, as Bases de Dados (BD) distinguem-se claramente dos Programas de 

Computador. Estas representam o conjunto, estrutura e organização de uma determinada 

compilação de dados, o programa de computador, e aqui referimo-nos em particular aos 

SGBD, que representam o conjunto de instruções destinados a fazer a «gestão de toda a 

base de dados fornecendo, aos seus utilizadores, acessos controlados»1010. 

Quanto à sua delimitação face aos FFE, salientamos que a BD representa um 

determinado conjunto de dados e metadados e a sua organização lógica em determinada 

estrutura, independentemente do FFE em que a mesma é gravada na unidade de 

memória secundária. A mesma base de dados pode ser gravada em diferentes FFE. 

Numa perspectiva técnica a BD distingue-se do FFE na medida em que esta representa 

a forma como os dados são armazenados, estruturados e pesquisados na sua relação com 

o SGBD, com os demais programas de computador do sistema e, em última análise, 

com o utilizador. O FFE reconduz-se, reiteramos, à forma como os dados são 

armazenados em sistema de numeração binária na memória física do computador e, 

embora diferentes BD requeiram FFE específicos capazes de registar os seus elementos 

característicos, estas não se confundem com o FFE em que são gravadas em memória 

secundária.  

 

 

                                                           
1008 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsação 7.1, a pp. 107 e ss. 

1009 Fonte: http://www.wikipedia.org/, Março de 2007. 

1010 AZEVEDO;ABREU ;CARVALHO, Desenho e Implementação de Bases de Dados em Microsoft Access XP, , p. 38 
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Subsecção 1 - Da exclusão dos FFE de tutela no âmbito do objecto de protecção do 

Direito de Autor sobre Bases de Dados 

 

Na Parte II1011 deste trabalho dissemos que o objecto do direito de autor sobre bases de 

dados é passível de abarcar, além do conteúdo (dados discretos e meta dados), também 

a estrutura da base de dados, que pela sua selecção e/ou disposição seja original. 

Quanto ao conteúdo da BD vimos que o mesmo é composto pelos dados discretos e 

meta dados, ou seja, pelo seu conteúdo inteligível, independentemente do formato 

analógico ou electrónico em que esse conteúdo se encontra guardado. 

Reportando-se o FFE ao código (formato) em que determinados dados (neste caso a 

própria BD) são guardados num suporte físico digital (uma unidade de memória 

secundária) através de um sistema de numeração binária, é certo que o mesmo não se 

confunde com o conteúdo inteligível da BD, sendo que só esse conteúdo inteligível 

(dados discretos e meta dados) se inclui no conteúdo da BD enquanto objecto do direito 

de Autor. Ora, o mesmo conteúdo inteligível pode ser guardado em diferentes FFE 

desde que estes comportem o registo dos respectivos atributos. Seja qual for o FFE o 

conteúdo da BD será o mesmo. Pelo que é certo que o FFE não se inclui no conteúdo da 

base de dados e, logo, não está englobado na protecção que se possa fazer a esse 

conteúdo. 

Também excluímos a possibilidade de tutela do FFE no âmbito da estrutura da BD que, 

por ser original, possa ser protegida por Direito de Autor. 

É certo que nem todos os FFE permitem o registo dos mesmos elementos/atributos dos 

dados, pelo que cada SGBD tende a gravar as bases por si geradas num formato 

apropriado aos elementos da estrutura, dados e metadados com que concebeu aquela 

BD.  

O FFE reconduz-se, reiteramos, à forma como os dados são armazenados em sistema de 

numeração binária na memória física do computador e, embora as BD requeiram FFE 

                                                           
1011 Supra em Parte II, Título III, Capítulo III, Secção 4, a pp. 326 e ss. 
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específicos capazes de registar os seus elementos característicos, estas não se 

confundem com o FFE em que são gravadas em memória secundária. Ou seja, a BD 

representa um determinado conjunto de dados e metadados e a sua organização lógica 

em determinada estrutura, independentemente do FFE em que a mesma é gravada na 

unidade de memória secundária.  

A mesma base de dados pode ser gravada em diferentes FFE. Sendo que, muitas vezes, 

o criador do SGBD concebe novos FFE capazes de registar os dados e atributos que 

aquele SGBD pretende ser capaz de gerir. Mas tal apenas representa, como dissemos 

supra a propósito da distinção do FFE dos Programas de Computador, uma 

condicionante técnica às funcionalidades do SGBD e, por inerência, aos dados e 

atributos que a BD é capaz de armazenar e não um elemento intrínseco ao próprio 

SGBD ou BD. 

Parece-nos seguro afirmar que o FFE não se confunde nem se inclui na “estrutura” da 

base de dados enquanto objecto de protecção pelo Direito de Autor e, logo, não se 

encontra abrangido no âmbito da respectiva tutela jurídica. 

Concluímos, com base nestes argumentos, que os FFE, ainda que sejam formatos 

especificamente concebidos para o registo de determinado SGBD ou BD, não serão 

protegíveis por Direito de Autor sobre bases de dados. 

 

Subsecção 2 - Da exclusão dos FFE de tutela no âmbito do objecto do Direito 

Especial do Fabricante de Bases de Dados (Direito Sui Generis na Directiva 

Comunitária) 

 

Dissemos no Livro II1012 da nossa dissertação que o objecto do direito especial do 

fabricante de bases de dados é composto pela totalidade ou parte substancial do 

conteúdo, dados discretos e meta dados, da base de dados, ou seja, em certa medida, 

pelo conteúdo inteligível dessa base de dados, independentemente do formato analógico 

ou electrónico em que esse conteúdo se encontra guardado. 

                                                           
1012 Supra em Parte II, Título III, Capítulo III, Secção 3, a pp. 322 e ss. 
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Reportando-se o FFE ao código (formato) em que determinados dados (neste caso a 

própria BD) são guardados num suporte físico digital (uma unidade de memória 

secundária), através de um sistema de numeração binária, é certo que o mesmo não se 

inclui no âmbito de protecção deste direito especial do fabricante de bases de dados. 

Embora o FFE seja concebido em função do tipo de dados a guardar em formato digital 

e dos atributos a reter desses dados, a final, ao FFE é indiferente o conteúdo inteligível 

que de facto vem a ser gravado nos mesmos. É esse conteúdo inteligível (dados 

discretos e meta dados) que é objecto do direito especial do fabricante de base de dados. 

O mesmo conteúdo inteligível pode ser guardado em diferentes FFE, desde que estes 

comportem o registo dos respectivos atributos. Seja qual for o FFE a BD será a mesma.  

A protecção da BD é assim independente da protecção que possa existir sobre o FFE 

assim como é independente do SGBD (programa de computador) utilizado para gerir a 

mesma. O que se protege aqui é sempre e só o conteúdo da BD.  

A conclusão é, por isso, similar à que fizemos a propósito da protecção do conteúdo da 

BD por Direito de Autor, sendo para nós claro que o FFE não se confunde nem se inclui 

no objecto de protecção do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados. 
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TÍTULO II – Os Formatos de Ficheiro Electrónico (FFE) como objecto autónomo de 

direitos de Propriedade Intelectual (PI).  
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Capítulo I - Da tutela de FFE como objecto autónomo por Direitos de Autor e/ou 

Direitos Conexos 

 

Secção 1 - Tutela dos FFE como objecto autónomo no âmbito do regime geral do 

Direito de Autor 

 

Já vimos supra1013 que não enquadramos os FFE no âmbito do objecto de protecção do 

regime de Direito de Autor sobre programas de computador, nos termos uniformizados 

na União Europeia através da Directiva n.º 91/250/CEE, do Conselho, de 14 de Maio, 

relativa à protecção jurídica dos programas de computador, entretanto revogada e 

substituída pela Directiva n.º 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de Abril de 2009. Este entendimento encontra-se já sufragado em recente decisão do 

Tribunal de Justiça da União Europeia, também supra citada1014.  

A questão que agora colocamos é a possibilidade de o FFE constituir um objecto 

autónomo de direito como criação intelectual independente de qualquer programa de 

computador. Tendo nós definido o FFE como uma realidade técnica distinta do 

programa de computador e estando o mesmo excluído do âmbito de objecto alargado 

protegido pelas citadas directivas comunitárias, é certo que esse regime especial 

também não será aplicável aos FFE enquanto realidade autónoma do programa de 

computador. Tal conclusão não carece sequer de melhor demonstração, pelo que 

também não nos repetiremos nos argumentos de exclusão dos FFE da protecção 

conferida por este regime aos Programas de Computador, nomeadamente, ao abrigo do 

princípio de livre interoperabilidade dominante no âmbito das TIC. 

                                                           
1013 Supra em Parte II, Título III, Capítulo II, Secção 3, Subsecção 2, a pp. 267 e ss; e Parte III, Título I, Capítulo II, Secção 2, 
Subsecção 1, a pp. 377 e ss. 

1014 TJEU, processo n.º C-406/10, de 2-05-2012. 
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A questão que colocamos nesta secção é a de saber se o FFE poderá ser considerado 

uma “obra” para efeitos de tutela pelo Direito de Autor, nos termos do seu regime geral 

instituído pelo CDADC na senda da Convenção de Berna. Adiantamos que entendemos 

claramente que não e fundamos o nosso entendimento em dois argumentos que nos 

parecem lapidares neste particular. 

O primeiro argumento, no sentido de concluir que os FFE não são susceptíveis de 

integrar o conceito de Obra protegido pelo Direito de Autor, é o facto de os FFE não 

serem em si mesmos “expressivos”. 

Na Parte II1015 desta dissertação definimos o objecto de protecção do Direito de Autor, a 

que o legislador designa de “obra”, como o resultado autónomo e exteriorizado de uma 

criação intelectual, literária ou artística, nos domínios das letras, artes ou ciências, 

que seja original e não constitua meras ideias, processos, sistemas, métodos 

operacionais, conceitos, princípios ou descobertas, desprovido de personalidade 

jurídica, e ao qual o direito reconhece utilidade e susceptibilidade de apropriação 

privada exclusiva. 

Desta definição resulta que o objecto protegido pelo Direito de Autor há-de ser sempre a 

expressão1016 de uma criação, literária ou artística, nos domínios das letras, das artes e 

das ciências. Recordamos ainda que salientamos que uma das características essenciais 

do Direito de Autor é precisamente o facto de o mesmo apenas proteger a expressão da 

obra e não as ideias ou processos a ela inerentes. Facto que determina que a protecção 

pelo Direito de Autor está dependente da sua exteriorização, ou seja, da sua efectiva 

expressão por alguma forma sensitivamente perceptível1017. Sendo que vimos, 

inclusivamente, que vários autores apresentam a falta de expressividade como um 

fundamento para a não protecção, por exemplo, das linguagens de programação1018.  

                                                           
1015 Supra em Parte II, Título I, Capítulo III, Secção 1, a pp. 149 a ss. 

1016 Refere José Alberto Vieira a este propósito que «o direito de autor protege expressões criativas» [VIEIRA, A protecção dos 
programas de computador pelo Direito de Autor, p. 425]. 

1017 Nesse sentido, reiteramos a citação que fizemos de Javier Plaza Penadés que sublinha que «esta exigência de exteriozación y 
concreción de la creación deriva del hecho de que los derechos de autor no protegen ideas desnudas sino la forma de expresión de 
las ideas» [PENADÉS, "Las ideas y sus manifestaciones. Plásmación de las ideas em soportes. Especial atención a la llamada 
propriedad científica.", (p. 49)]. No mesmo sentido, cfr. PARILLI, (Ed.), Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines, p. 444; e 
MOLINA, "La formación del concepto de derecho de autor y la originalidad de su objecto", ( pp. 302 e 303). 

1018 Nesse sentido, refere José Alberto Vieira que «as linguagens, sejam linguagens naturais sejam linguagens artificiais, como são 
as linguagens de programação, não são expressivas por si». [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de 
Autor, p. 425] 
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Como resulta da definição que adoptamos, o FFE representa uma determinada forma 

(ou formato) de representação de dados em sistema de numeração binário. O FFE 

define a estrutura, as codificações e atributos que se pretende gravar num sistema de 

numeração binário, ou seja, a forma de representação de dados e não a concreta 

expressão de qualquer dado. Não representa a expressão de uma qualquer criação 

intelectual, literária ou artística, nos domínios das letras, das artes e das ciências.  

Significa isto que, embora seja através do FFE que é possível gravar num suporte 

digital um qualquer dado e, portanto, seja uma possível forma de expressão de uma 

Obra, (livro, fotografia, filme ou musica), é essa obra final que assume uma expressão 

criativa e não o FFE em que a mesma está gravada na memória secundária de um 

computador.  

O segundo argumento, para a exclusão do FFE do âmbito do Direito de Autor, 

relaciona-se com a própria definição técnica que lhe demos. Dissemos na Parte I que um 

FFE é um sistema de representação digital pelo qual se definem os atributos que se 

retêm de determinados dados, como esses atributos são codificados num sistema de 

numeração binário, e como toda a informação necessária à sua compreensão é 

estruturada dentro do ficheiro electrónico gravado em memória secundária1019.  

O artigo 1.º n.º 2 do CDADC declara expressamente que «as ideias, os processos, os 

sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas não 

são, por si só e como tais, protegidos nos termos deste Código»1020 (sublinhado e 

negrito nosso). Enquanto sistema1021 o FFE ficam expressamente excluído do âmbito de 

protecção por Direito de Autor.  

                                                           
1019 Supra em Parte I, Título II, Capítulo III, Secção 3, a pp. 119 e ss. 

1020 Princípio transversal quer ao regime do Direito de Autor continental, e máxime da Convenção de Berna, quer do regime do 
Copyright, dos países que seguem a tradição anglo-saxónica. Nesse sentido, refere Hariani que «Copyright, it is widely agreed, 
protects the expression of an idea in a particular way, not the idea itself. (…) It is well-established therefore, that with respect to the 
first principle, copyright does not protect artistic or literary techniques, or industrial, finantial, or economic processes» [HARIANI 
;HARIANI, "Analyzing "Originality" in Copyright Law: Transcending Jurisdictional Disparity", ( p. 506)]. 

1021 A propósito da exclusão das linguagens de programação da protecção pelo Direito de Autor, José Alberto Vieira argumenta que 
«enquanto sistema, uma linguagem de programação não pode aspirar à protecção pelo direito de autor. No direito português, os 
sistemas, qualquer que seja a sua natureza, não são protegidos, sendo declarados elementos não expressivos (art. 1.º n.º 2 do 
CDADC)» [VIEIRA, A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor, p. 427). A mesma solução apresenta o direito 
norte-americano conforme igualmente o afirma Steve Posner «It must be reaffirmed that systems – including linguistic gramar 
systems – are not copyrightable. First, because 17 U.S.C. 102(b) forbids it. And secondly, because any attempt to duplicate a 
system’s processes may require copying so substantial that the expression merges with the idea» [POSNER, "Can a Computer 
Language be Copyrighted? The State of Confunsion in Computer Copyright Law", ( pp. 105 e 106)]. Também Pamela Samuelson 
excluí os sistemas de protecção no sistema de Copyright norte-americano, cfr. SAMUELSON, "Why Copyright Law Excludes 
Systems and Processes from the Scope of Its Protection ", . 
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Em certa medida, este argumento insere-se na lógica do primeiro argumento, pois 

protegendo o Direito de Autor apenas a expressão da obra ficam excluídos de protecção 

todos os elementos de “construção” da mesma que não se confundem com a sua 

expressão1022. 

Podemos concluir, com segurança, que os FFE, enquanto criação intelectual 

autónoma são insusceptíveis de constituir um Obra passível de protecção pelo 

Direito de Autor.  

O que já não sucederá com os manuais que contenham a descrição da estrutura, 

codificações e regras que definem o FFE, que na sua expressão literária podem ser 

objecto de Direito de Autor, enquanto Obra literária, desde que cumpram o requisito de 

originalidade.  

O mesmo se diga relativamente aos códigos de programação (código fonte ou código 

objecto) capazes de ler e gravar em determinado FFE. Estes são naturalmente 

protegidos como programas de computador no âmbito do DL n.º 252/94, de 20 de 

Outubro, sejam eles programas de computador criativos para os efeitos desse diploma. 

Acontece que, como vimos supra1023, ainda que estes programas se destinem à gravação 

e leitura de determinado FFE, a protecção conferida por este regime a estes programas 

de computador não abarca o próprio FFE. 

 

Secção 2 - Tutela dos FFE como objecto autónomo no âmbito dos Direitos Conexos 

 

Atendendo à caracterização do objecto dos direitos conexos previstos no CDADC que 

fizemos Parte II1024, entendemos que os FFE não são susceptíveis de integrar qualquer 

um destes objectos de protecção. O que se nos oferece como uma conclusão pacífica 

que fundamentaremos muito sumariamente. 

                                                           
1022 O que vai de encontro à lógica do regime do Direito de Autor, como nos diz Concepción Saiz García «En relación al género 
creativo, hemos de partir siempre de la base que las piezas básicas de construcción de ese tipo de obra (lenguaje, música, o 
cualquier otro tipo de comunicación humana) debem siempre permanecer libremente utilizables, so pena de entorpecer 
sobremanera la creatividad humana» [GARCÍA "?Protección de Las Ideas por el Derecho de Autor?", (p. 24)]. 

1023 Supra em Parte II, Título III, Capítulo II, Secção 3, Subsecção 2, a pp. 267 e ss; e Parte III, Título I, Capítulo II, Secção 2, 
Subsecção 1, a pp. 377 e ss. 

1024 Supra em Parte II, Título II, Capítulo III, Secção 2, a pp. 160 e ss. 
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No caso do direito conexo conferido aos artistas, intérpretes ou executantes, 

definimos o seu objecto como uma prestação entendida como o produto autónomo e 

exteriorizado de uma criação intelectual, resultante duma actividade de representar, 

cantar, recitar, declamar, interpretar ou executar de qualquer maneira obras, 

desprovido de personalidade jurídica, e ao qual o direito reconhece utilidade e 

susceptibilidade de apropriação exclusiva para fins privados. Parece-nos pacífico 

concluir que o FFE não caberá no conceito de prestação neste sentido.  

Não podemos esquecer que embora o FFE seja definidoscomo um sistema que visa a 

representação de dados num formato digital, o direito conexo reconhecido a artistas, 

intérpretes e executantes, pressupõe um acto de representação de uma determinada 

“obra” que revista natureza artística. O que se protege é, também neste caso, a 

expressão (ou expressividade) que o artista coloca na sua representação. O direito 

conexo reconhecido a artistas, intérpretes e executantes, pressupõe que da 

“representação” nasce uma criação intelectual, produto autónomo, susceptível de ser 

objecto deste direito de propriedade intelectual. 

O FFE é uma forma de representação digital susceptível de ser utilizado para 

representar dados mas, por si só, ele não representa qualquer dado em concreto. Logo, 

do FFE não nasce qualquer prestação autónoma que como tal possa ser objecto deste 

direito conexo. 

No caso do direito conexo conferido ao produtor de fonogramas ou videogramas 

concluímos que não é protegido o primeiro suporte físico, nem sequer aquela concreta 

fixação original de sons e /ou imagens naquele primeiro suporte físico, analógico ou 

digital, mas sim aqueles sons e/ou imagens fixados pela primeira vez pelo produtor, 

independentemente do suporte em que haja sido feito ou em que se venham a reproduzir 

no futuro1025.  

Naquilo que nos interessa, para uma análise do direito que possa subsistir sobre o FFE é 

certo também que o direito conexo conferido ao produtor de fonogramas é independente 

do formato, analógico ou digital, do suporte e, neste último caso, é também 

independente do FFE utilizado. Podemos, por isso, concluir que o FFE não é passível 

de integrar o objecto de protecção deste direito conexo. 

                                                           
1025 Nesse sentido, cfr. CASTRO, "Tema 11 - Los derechos de propiedad Intelectual de los produtores", (p. 248). 
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Finalmente, dissemos que o objecto de protecção do direito conexo conferido aos 

Organismos de Radiodifusão é o conteúdo da emissão de radiodifusão, sendo que o 

definimos como o teor inteligível dos dados radiodifundidos, que será uma criação 

intelectual autónoma dos dados individualmente considerados (músicas, poemas, 

prestações de artistas, etc..) e que constitui uma realidade imaterial na medida em que 

não tem expressão física, sendo apenas apreensível pela inteligência humana1026. Não se 

exige a sua efectiva fixação num qualquer suporte, tendo também capacidade de 

satisfazer necessidades humanas (de informação, lúdicas ou formativas) à qual este 

direito conexo vem reconhecer susceptibilidade de apropriação individual jurídica.  

Também aqui o objecto de protecção – o conteúdo da emissão de radiodifusão – é 

independente da tecnologia, analógica ou digital, utilizada para a sua transmissão e 

logo, também, do eventual FFE em que a mesma venha a ser difundida em ambiente 

digital. 

Podemos assim concluir, com segurança, que o FFE não será protegido por 

nenhum dos três direitos conexos consagrados como tal no CDADC. 

  

                                                           
1026 Nesse sentido, cfr. RODRIGO BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, "Tema 12 - Otros derechos de propiedad Intelectual", idem, pp. 
255 a 269(p. 256). 
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Capítulo II - Da tutela de FFE como objecto autónomo por direitos privativos de 

propriedade industrial 

 

Secção 1 - Tutela de FFE como objecto autónomo no âmbito dos direitos privativos 

sobre sinais distintivos do comércio 

 

Os direitos privativos de propriedade industrial sobre sinais distintivos do comércio 

visam garantir a lealdade da concorrência pela atribuição aos agentes económicos de 

direitos de utilização exclusiva sobre sinais que permitam distinguir a sua empresa, 

produtos e/ou serviços. 

Na Parte II1027 concluímos que o “sinal” é o seu objecto, que definimos como sendo 

qualquer dado susceptível de representação gráfica1028. Mais dissemos que o seu 

requisito de protecção será a sua “capacidade distintiva” relativamente à empresa, 

produtos e/ou serviços no âmbito de um mercado aberto. 

Parece-nos possível a aplicação deste direito privativo, no caso das TIC, ao aspecto 

estético dos dispositivos da estrutura física do computador que sejam susceptíveis de 

representação gráfica e tenham capacidade distintiva face à concorrência. Não vemos 

que possa ser aplicável à maioria dos elementos da estrutura lógica do computador que 

carecem de aspecto estético que lhes possa conferir “capacidade distintiva”. Excepção a 

essa proposição seria, eventualmente, o caso dos nomes de domínio que são sinais 

susceptíveis de representação gráfica (alfanumérica) e têm um fim distintivo específico 

(servindo de endereço de uma determinada máquina dentro de uma rede de 

computador). Acrescendo que, de facto, vêm sendo utilizados com esse fim. É notório, 

em especial no âmbito do comércio electrónico, que cada vez mais entidades comerciais 

                                                           
1027 Supra em Parte II, Título I, Capítulo IV, Secção 2, a pp. 199 e ss. 

1028 Cfr. GONÇALVES, "Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades", . 
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se identificam (e como tal se distinguem dos seus concorrentes) através do respectivo 

nome de domínio, que assume no âmbito da respectiva actividade económica um efeito 

distintivo face aos concorrentes. É uma discussão que não faremos por extravasar o fim 

desta dissertação e desta Parte III em especial. 

No caso do nosso objecto de estudo, o FFE dificilmente se resume a um “sinal” no 

sentido que lhe dá a propriedade industrial. O FFE apresenta-se como uma codificação 

técnica de extrema complexidade que dificilmente se reconduz a um mero “dado” 

susceptível de representação gráfica. Mas mais relevante é o facto de um FFE não ser 

susceptível de cumprir o requisito de “capacidade distintiva” necessária para ser 

reconhecido como um sinal distintivo do comércio, na medida em que o FFE representa 

uma “tabela”, codificação ou definição técnica de representação digital de dados. Não 

têm qualquer elemento estético específico inerente à sua natureza que lhe possa dar essa 

capacidade distintiva. 

Não se confunda aqui o FFE com a “extensão” com que o mesmo é identificado no 

nome do ficheiro electrónico. É certo que a “extensão” atribuída aos ficheiros 

electrónicos tem um efeito distintivo, a identificação do FFE em que o mesmo se 

encontra “codificado”. Mas, como explicitamos na Parte I1029 da nossa dissertação, a 

“extensão” não se confunde com o FFE nem sequer é uma parte ou requisito técnico 

deste. A “extensão” é um atributo do nome do ficheiro electrónico parte do 

funcionamento do sistema de ficheiros em que o sistema operativo organiza a 

informação relativa aos dados gravados em memória secundária. Um ficheiro 

electrónico cujo nome não contenha a extensão não deixa de estar codificado em 

determinado FFE, nem a alteração da “extensão” do nome do ficheiro electrónico altera 

o FFE em que o mesmo está gravado. 

O FFE é um complexo sistema de codificação de dados em sistema de numeração 

binário, não sendo passível de se reconduzir a um mero “sinal” para efeitos de 

propriedade industrial. 

Atento o supra exposto, concluímos que os FFE não poderão ser objecto de direitos 

privativos de propriedade industrial sobre sinais distintivos do comércio. 

 

                                                           
1029 Supra em Parte I, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 5, a pp. 103 e 104. 
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Secção 2 - Tutela de FFE como objecto autónomo no âmbito dos direitos privativos 

sobre inovações 

 

Temos salientado que o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) é o elemento da 

estrutura lógica do computador que define os atributos que se retêm de determinados 

dados, como esses atributos são codificados num sistema de numeração binário, e 

como toda a informação necessária à sua compreensão é estruturada dentro do ficheiro 

electrónico. 

Ao abordarmos o seu conceito técnico verificamos ainda que os diferentes FFE 

representam opções distintas quanto aos diversos atributos do dado a reter, quanto às 

codificações utilizadas para representar esses atributos, quanto à diferente definição a 

reter desses atributos e quanto à ordenação desses atributos na estrutura do ficheiro 

electrónico. 

Podemos dizer que perante um problema - como representar um determinado dado 

(som, imagem ou texto) em formato digital? – um FFE representam uma determinada 

solução entre inúmeras opções disponíveis. 

Se consideramos a hipótese de um determinado FFE representar uma forma inovadora 

de resolver este problema, então será no seio dos direitos privativos de propriedade 

industrial sobre inovações onde mais provavelmente poderemos encontrar tutela jurídica 

para os FFE. 

Os direitos privativos de propriedade industrial dividem-se em três possíveis objectos: 

os desenhos e modelos, as topografias de produtos semicondutores e as invenções 

(patentes e modelos de utilidades). Analisaremos de seguida a possibilidade de 

enquadramento dos FFE num destes objectos jurídicos.   
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Subsecção 1 - Tutela dos FFE como objecto autónomo no âmbito de direitos 

privativos sobre Desenhos e Modelos  

 

Como dissemos na Parte II1030, no caso do direito privativo de propriedade industrial 

sobre Desenhos e Modelos não estamos no âmbito de inovações tecnológicas mas antes 

num campo de inovação distinto das “invenções” e “topografias de produtos 

semicondutores”. Neste caso, estamos no âmbito da protecção de criações intelectuais 

que constituam inovações estéticas. Até certo ponto, num campo de potencial “conflito” 

com o Direito de Autor sobre as denominadas artes plásticas (ou belas-artes), conflito 

que o próprio legislador sentiu necessidade de acautelar no artigo 200.º do CPI.  

Não nos levanta dúvidas a possibilidade de aplicação deste direito privativo, no caso das 

TIC, ao aspecto estético dos dispositivos da estrutura física do computador. Não vemos 

que possa ser aplicável à maioria dos elementos da estrutura lógica do computador que 

carecem de aspecto estético sensível. Excepção a essa proposição seria, eventualmente, 

o aspecto gráfico de obras multimédia que como tal pudessem apresentar um elemento 

gráfico susceptível de se encontrar no escopo deste direito privativo (não nos 

adiantaremos nesta hipótese que suscitaria certamente uma ampla análise que não cabe 

no âmbito da nossa dissertação e, em particular, do específico objecto desta Parte III). 

Adiantamos já que entendemos que os FFE não serão passíveis de integrar esta 

categoria. Para essa conclusão basta-nos a constatação que os FFE representam uma 

“tabela”, codificação ou sistema de representação digital de dados, sem qualquer 

elemento estético inerente à sua natureza. 

Concluímos que os FFE não podem ser protegidos por direitos privativos de 

propriedade industrial sobre desenhos ou modelos. 

 

 

 

                                                           
1030 Supra em Parte II, Título I, Capítulo IV, Secção 1, Subsecção 3, a pp. 197 e ss. 
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Subsecção 2 - Tutela dos FFE como objecto autónomo no âmbito de direitos 

privativos sobre Topografias de Produtos Semicondutores  

 

Conforme explicitamos na Parte II1031 desta dissertação o direito de propriedade 

industrial sobre Topografias de Produtos Semicondutores protege apenas a “imagem” 

de um determinado produto semicondutor, na medida em que a legislação nacional e 

comunitária exclui do objecto de protecção «qualquer conceito, processo, sistema, 

técnica ou informação codificada incorporada nessa topografia»1032. 

O direito privativo de propriedade industrial sobre Topografias de Produtos 

Semicondutores tutela apenas o desenho daquela específica expressão física em produto 

semicondutor, não conferindo qualquer tutela ou exclusivo sobre os algoritmos, 

instruções ou informações que se encontrem nela representados. Pelo que, logo por este 

motivo, se por hipótese académica a definição técnica de um FFE pudesse estar 

representado numa Topografia de Produtos Semicondutores, ainda assim, não ficaria 

abrangido pela sua protecção. 

Acresce que, o FFE refere-se apenas aos dados guardados em ficheiros gravados em 

memória secundária e não à codificação que tais dados possam assumir quando 

processados nos demais dispositivos físicos do computador (CPU e I/O). 

Quando processados num CHIP os dados não estão numa qualquer codificação que 

possamos identificar como um FFE. Quando muito, o CHIP poderá ter nela gravado um 

algoritmo, instrução ou programa que lhe permita interpretar determinado FFE dos 

dados gravados em memória secundária. O FFE representa apenas a codificação que 

determina quais e como os atributos de determinados dados são organizados num 

ficheiro electrónico gravado em sistema de numeração binário numa memória 

secundária.  

Dificilmente um produto semicondutor será desenhado para representar um FFE. 

Quando muito o mesmo poderá representar o programa (algoritmo) que permite ler 

                                                           
1031 Supra em Parte II, Título II, Capítulo IV, Secção 1, Subsecção 2.2, a pp. 194 e ss. 

1032 Artigo 8.º da Directiva n.º 87/54/CEE e artigo 153.º n.º 3 do CPI. 
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aquele FFE1033. A Topografia de Produto Semicondutor poderá representar o algoritmo 

que lê o FFE, mas não a definição técnica do próprio FFE. 

Pelo que, também por este motivo, o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) não pode 

ser objecto de um direito privativo de propriedade industrial sobre Topografias de 

Produtos Semicondutores. 

 

Subsecção 3 - Da tutela de FFE como objecto autónomo no âmbito dos direitos 

privativos sobre invenções (patentes e modelos de utilidades) 

 

Parece-nos neste momento fácil de antever que será com a “invenção”, enquanto 

objecto de protecção das Patentes e Modelos de Utilidade, que o FFE apresenta maior 

proximidade, pelo que nos preocuparemos em explorar com mais cuidado a 

possibilidade de tutela do FFE neste âmbito. 

Na Parte II1034 da nossa dissertação definimos a invenção, enquanto objecto de 

protecção de um direito privativo de patente ou modelo de utilidade, como o produto ou 

processo autónomo e exteriorizado de uma criação intelectual, composto por uma 

invenção de carácter técnico, decorrente de uma actividade inventiva, que seja nova 

face ao estado da técnica, e susceptível de aplicação industrial, desprovido de 

personalidade jurídica, e ao qual o direito reconhece utilidade e susceptibilidade de 

apropriação privada exclusiva.  

Para esta definição contribuíram, para além do conceito geral de coisa incorpórea, as 

características essenciais típicas da invenção enquanto objecto de protecção de um 

direito privativo de patente ou modelo de utilidade.  

                                                           
1033 Isto porque, como dissemos na Parte I, a conversão destes dados no correlativo código binário de determinado FFE, e vice-
versa, é feita necessariamente através de um algoritmo onde se introduzem, como instruções, todos os parâmetros que permitem 
executar essas tarefas e que resultam de uma aplicação prática da estrutura, parâmetros, codificações e tabelas que compõem o FFE. 

1034 Supra em Parte II, Título I, Capítulo IV, Secção 1, Subsecção 1.2, a pp. 180 e ss.  
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Em primeiro lugar, os requisitos de novidade, actividade inventiva e susceptibilidade 

de aplicação industrial1035, impostos pelo artigo 51.º do CPI. 

Em segundo lugar, salientamos a essencialidade do “carácter técnico” da criação 

intelectual como “pré-requisito”1036 da patenteabilidade da invenção. A invenção há-de 

ser a solução técnica (nova, inventiva e susceptível de aplicação industrial) para um 

problema de natureza técnica. 

Em terceiro lugar, concluímos que, numa perspectiva positiva, a protecção conferida 

pelos direitos privativos de propriedade industrial sobre inovações poderá recair sobre 

“produtos” ou sobre “processos”1037, contando que estes se apresentem como a solução 

técnica de um problema técnico, que seja nova, inventiva e susceptível de aplicação.  

E, em quarto lugar, como elemento negativo de caracterização que se contrapõe à 

característica antes salientada, reiteramos que a patente não pode recair sobre meras 

“ideias ou princípios abstractos”1038. Lógica que a lei expressamente estende a uma 

série de conceitos próximos. Entre estes são particularmente relevantes no âmbito do 

nosso estudo a limitação de patentes sobre: «as teorias científicas e os métodos 

matemáticos»1039, «os projectos, os princípios e os métodos do exercício de actividades 

intelectuais em matéria de jogo ou no domínio das actividades económicas, assim como 

os programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo»1040, e ainda as 

«apresentações de informação»1041. 

Por fim, acrescentamos que subsiste um outro limite ao âmbito do objecto protegido que 

decorre dos formalismos inerentes ao seu registo e à eficácia substantiva que depende 

desses formalismos. 

                                                           
1035 Quanto a estes requisitos a doutrina é consensual. Sobre o assunto, os já citados: GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, 
pp.56 e 57; GATA, "A apreciação substantiva da patenteabilidade", (p. 266); MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – 
Volume I, p. 233; entre outros. 

1036 SILVA, Direito Industrial - Noções Fundamentais, p. 45 

1037 Neste particular reiteramos a citação de Remédio Marques que nos parece elucidativa, explicitando que esta “solução técnica” 
pode materializar-se «num plano estático, num produto (numa coisa corpórea, material ou imaterial ou energética) ou, num plano 
dinâmico, num processo (na actividade composta por um conjunto de etapas ou ciclos)» [MARQUES, Biotecnologias e Propriedade 
Intelectual – Volume I, p. 233]. No mesmo sentido, p.e., cfr. GARCIA, "A Inventividade", (p. 284); ou Lloyd, Information 
Technology Law, pp. 379 e 380. 

1038 Entendimento que segundo Pamela Samuelson é transversal ao direito instituído internacionalmente, afirmando que «European 
Patent law, like U.S. Patent law, does not allow ideas or principles to be patented» [SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces 
Impending Interoperability?", (p. 1973)]. 

1039 Artigo 52.º, n.º 1, a), CPI. 

1040 Artigo 52.º, n.º 1, d), CPI. 

1041 Artigo 52.º, n.º 1, e), CPI. 
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Nos termos dos artigos 62.º n.º 3 e 101.º n.º 4 do CPI1042 a protecção conferida pela 

patente apenas incide sobre os elementos que constituem as reivindicações invocadas no 

registo (que cmpram o requisito de novidade) e não sobre a globalidade da “invenção” 

que pode integrar elementos já conhecidos do estado da técnica e, logo, não protegidos. 

Por isso, no caso das patentes, a lei limita-se a balizar o que pode constituir objecto de 

protecção, sendo o registo que, para além de um requisito formal de reconhecimento do 

direito, constitui o elemento final de delimitação do objecto de protecção. A “invenção” 

para a propriedade industrial não é constituída pela totalidade do “produto ou processo” 

mas apenas pelas partes desta que constituam inovação e que como tal estejam 

formalmente reivindicadas e descritas no registo da patente. 

Nesta subsecção o nosso estudo pretende verificar se o Formato de Ficheiro 

Electrónico (FFE) representa uma criação intelectual que, por si só, é passível de 

constituir uma invenção com as características e requisitos de patenteabilidade que 

supra sumariamos, ou se reconduz a alguma das categorias de matérias excluídas da 

patente. Faremos a nossa análise, estruturando o nosso raciocínio pela mesma ordem 

com que supra expusemos estas características e elementos delimitadores. 

 

Subsecção 3.1 - Novidade, actividade inventiva e susceptibilidade de aplicação 

industrial do FFE. 

 

Parece-nos pacífico que o FFE é susceptível de cumprir os três requisitos que resultam 

do artigo 51.º do CPI: a novidade, a actividade inventiva; e a susceptibilidade de 

aplicação industrial.  

O FFE será novo na medida em que se apresente como um sistema de representação 

digital de dados que (pelos novidade dos atributos do dado que retém, pela maior 

definição desses atributos que é capaz de reter, pelas diferentes codificações utilizadas 

para representar esses atributos, ou ainda pela diferente ordenação que faz dessas 

informações na estrutura do ficheiro electrónico) seja inovador face aos FFE 

                                                           
1042 Dispõem estes normativos que «as reivindicações definem o objecto da patente» (art. 62.º n.º 3 do CPI) e «os direitos conferidos 
pela patente não podem exceder o âmbito definido pelas reivindicações» (art. 101.º n.º 4 do CPI). 
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conhecidos do “estado da técnica”1043. Acresce, como vimos, que a novidade da 

invenção não é apreciada sobre a totalidade do produto ou processo, mas apenas sobre 

aquelas partes descritas e reivindicadas como tal no processo de registo. Significa isto 

que ainda que o FFE recorra a codificações conhecidas do estado da técnica para a 

retenção de determinados atributos (p.e. o código ASCII), o mesmo poderá ser inovador 

noutro aspecto (p.e. na codificação de outro atributo ou na estruturação da informação) 

e, nesse caso, veria apenas esse aspecto inovador ser protegido pelo registo da patente.  

O FFE implicará actividade inventiva na medida em que as inovações que o mesmo 

tem quanto aos elementos supra referidos representem um passo evolutivo (progressão 

tecnológica) na capacidade de representação digital que não resulte de uma dedução 

“evidente”1044 (ou de um passo lógico) para um “perito da especialidade”1045 a partir dos 

FFE conhecidos do estado da técnica. 

Finalmente, o requisito de susceptibilidade de aplicação industrial (que a tradição 

norte-americana tão propriamente designa de “usefulness”1046) não levanta igualmente 

qualquer problema de enquadramento face à notória utilidade que os FFE têm sobre 

todo e qualquer processo industrial informatizado, atenta a sua essencialidade para o 

funcionamento de qualquer sistema informático.  

Mas, ainda assim, a susceptibilidade do FFE cumprir estes três requisitos não é 

suficiente para afirmarmos que o mesmo é passível de constituir objecto autónomo de 

patente ou modelo de utilidade.  

Entendemos que a questão da patenteabilidade do FFE se problematizae precisamente 

na apreciação do seu possível enquadramento nas três características, positivas e 

negativas, que referimos supra, e que não resultam expressamente do artigo 51.º do CPI: 

o seu carácter técnico; consistir num produto ou processo; e não representar uma ideia 

ou princípio abstracto. 

                                                           
1043 Sobre o conceito de estado da técnica, reiteramos os autores já citados na Parte II, cfr. OLAVO, Propriedade Industrial - Volume 
I, p. 19; e Gonçalves, Manual de Direito Industrial, p. 83. 

1044 Sobre o conceito de “evidente” para a propriedade industrial, os autores já citados, cfr. GONÇALVES, Manual de Direito 
Industrial, p. 62; MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 647; GATA, "A apreciação substantiva da 
patenteabilidade", ( p. 268); e também GARCIA, "A Inventividade", (pp. 278 a 284).  

1045 Sobre o conceito de perito da especialidade, os autores já citados, GARCIA, "A Inventividade", (pp. 274 e ss); LLOYD, 
Information Technology Law, p. 378; REICH, "One of Skill in the Art in Software Engeneering: The Rising Tide", ; MARQUES, 
Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, pp. 671 a 678.. 

1046 Tradicionalmente, o critério de “industrialidade” Europeu diferia do critério de “utilidade” Norte-americano. No entanto, numa 
comparação de regimes, a doutrina mais recente vem considerando que «Industrial applicability in the EPC is analogous to the 
usefulness requeriment of the 35 U.S.C. Section 101» [PARK, "Has Patentable Subject Matter Been Expanded?", (p. 343)]. No 
mesmo sentido, cfr. GUNTERSDORFER, "Software Patent Law: Unitet States and Europe Compared", (p. 14). 
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Subsecção 3.2 - O carácter técnico dos FFE. 

 

Quanto ao carácter técnico vimos que a sua definição continua a representar um 

elemento de grande controvérsia a nível internacional1047. Numa aproximação simples 

ao conceito, Pedro Sousa e Silva explicita que “carácter técnico” «significa que o 

invento deve ter por objecto um “ensinamento técnico”, ou seja, deve indicar ao perito 

na especialidade como proceder para resolver um determinado problema técnico 

utilizando certos meios técnicos.»1048. Ainda assim, fica por definir o que seja um 

“problema técnico”, “meios técnicos” e “ensinamento técnico”... Renovemos então o 

que dissemos na Parte I da nossa dissertação quando procuramos apresentar uma 

perspectiva tecnológica sobre os FFE. 

Nessa Parte I1049, acolhemos o entendimento de Joaquim Alberto Marques Duarte que 

define “tecnologia” como «a filosofia das técnicas e inclui conhecimentos de pessoas e 

organizações que permitem criar e operar sobre informação, produtos e processos, 

visando facilitar e incrementar o crescimento social, em quantidade e qualidade, 

através do reforço, em maior variedade e quantidade, de meios de produção de bens 

apetecíveis pelos indivíduos»1050. Numa definição mais sucinta, e citando Harvey 

Brooks, Manuel Castells define “tecnologia” como «a utilização de conhecimento 

científico para especificar as vias de se fazerem coisas de uma forma reprodutível»1051. 

Com base nestas definições, definimos as “Tecnologias de Informação e de 

Comunicação” (TIC) como o conjunto das tecnologias associadas de armazenamento 

e processamento (leitura, alteração, criação, gravação e execução de tarefas, etc.) de 

dados através de meios electrónicos (também designadas de apenas “Tecnologias da 

Informação”), interligados com as tecnologias associadas ao transporte e comunicação 

                                                           
1047 «While the nature of the way that the requirement is expressed varies from country to country, there is a widespread consensus 
that an application will not be excluded as non-patentable subject matter if it is “technical”» [SHERMAN, SCP/15/3 - Annex II - 
Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter (p. 20)]. 

1048 SILVA, Direito Industrial - Noções Fundamentais, p. 45. No mesmo sentido, cfr. PATERSON, The European Patent System, p. 
404.  

1049 Supra em Parte I, Título I, CapítuloIII, Secção 1, a p. 28. 

1050 DUARTE, Estudo Sobre a Disciplina de Introdução à Informática nas Engenharias, p. 23.  

1051 CASTELLS, A Sociedade de Rede, p. 34 
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de dados em formato electrónico (também designadas apenas de “Tecnologias de 

Comunicação”).  

E definimos o computador como um sistema composto por um conjunto de dispositivos 

físicos electrónicos destinados à recolha, manipulação, armazenamento e apresentação 

de dados, por meio do processamento de operações de cálculo e lógica, de acordo com 

instruções dadas por um conjunto de programas que determinam quer o funcionamento 

físico dos dispositivos quer a forma de processamento dos dados.  

Referimos também que o computador assenta em duas estruturas distintas mas 

indissociáveis: a Estrutura física (“hardware”) e a Estrutura Lógica (“Software”). Sendo 

que para a composição da estrutura lógica do computador, e mais ainda dos sistemas e 

redes informáticas, concorrem uma multiplicidade de criações intelectuais. São elas, 

entre outras, as linguagens de programação, os ficheiros electrónicos e as bases de 

dados (no âmbito das tecnologias da informação em sentido restrito) e, ainda, os 

protocolos de comunicação e os nomes de domínio (no âmbito das tecnologias da 

comunicação). E foi neste leque de elementos lógicos que incluímo o FFE. 

A utilidade e função do FFE decorre do facto de os sistemas informáticos requererem a 

conversão de toda a informação tratada, seja ela instruções ou dados, a um sistema de 

numeração binário susceptível de ser gravado nos dispositivos físicos de memória. Em 

particular, no caso dos dados gravados em dispositivos físicos que formam a memória 

secundária (persistente), isto significa que os dados (textos, imagens ou sons) não são 

gravados sob a forma de uma cópia fiel ao seu formato no ecrã como acontece na 

gravação de um filme ou fotografia, em vídeo ou película. É necessário transformar os 

dados que se pretendem guardar num determinado código em sistema de numeração 

binário – processo a que chamamos de digitalização -, susceptível de ser fisicamente 

gravado no dispositivo de memória mas que o programa de computador consiga 

interpretar, para que ao ler esse código na memória possa fazer surgir no ecrã do 

computador o “texto” ou “imagem” gravada. Ao complexo sistema de representação de 

dados através de uma codificação em sistema de numeração binário que permite a 

gravação em memória secundária chamamos de formato de ficheiro electrónico (FFE). 

Neste sentido, o FFE reconduz-se a uma estrutura abstracta que permite a representação 

de determinado dado (texto, imagem, som ou instrução) num sistema de numeração 
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binário, susceptível de ser gravado nos modernos suportes digitais de informação e 

compreensível para um programa de computador.  

E concluímos apresentando uma definição técnica de Formato de Ficheiro 

Electrónico (FFE) como sendo um sistema de representação digital pelo qual se 

definem os atributos que se retêm de determinados dados, como esses atributos são 

codificados num sistema de numeração binário, e como toda a informação necessária à 

sua compreensão é estruturada dentro do ficheiro electrónico gravado em memória 

secundária. 

Parece-nos que agora temos elementos suficientes que nos permitem responder se é 

possível reconhecer carácter técnico ao FFE. 

As TIC representam uma “tecnologia” que se reconduz às técnicas e conhecimentos que 

permitem realizar operações de leitura, alteração, criação, gravação e execução de 

tarefas, e comunicação de dados através de meios electrónicos. Pelo que as operações 

de gravação de dados em sistema de numeração binário num dispositivo electrónico 

digital representam um problema técnico central das TIC. 

A representação digital de qualquer tipo de dados (sejam eles por digitalização de dados 

analógicos, sejam dados gerados electronicamente) requererá sempre uma qualquer 

codificação em sistema de numeração binário na qual se terão de fazer determinadas 

opções quanto às características ou elementos do dado que queremos representar, assim 

como a forma como o pretendemos fazer. Neste sentido, cada codificação em sistema de 

numeração binária, ou seja, cada FFE representa uma solução (entre outras possíveis) 

para um concreto problema de representação. 

Neste seguimento, não podemos deixar de concluir que os FFE, enquanto sistemas de 

representação digital, representam uma solução técnica para este problema técnico.  

Entendemos, por isso, que os FFE têm por natureza um carácter técnico passível 

de preencher também esta característica inerente às invenções patenteáveis.   

Por fim, resta-nos analisar a possibilidade de enquadramento do FFE entre as matérias 

admitidas e excluídas à patenteabilidade, no confronto entre os elementos positivos e 

negativos do conceito de invenção que vimos supra. Ou seja, verificar se o FFE se 

apresenta como um produto ou processo e, nessa medida, potencialmente patenteável, 
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ou se, pelo contrário, o FFE se reconduz a uma mera ideia ou princípio abstracto, e 

como tal, excluído dos objectos patenteáveis. 

 

Subsecção 3.3 - O FFE como produto ou processo 

 

Em primeiro lugar, tendo nós definido o FFE como um sistema de representação 

digital é certo que não estamos perante algo que seja materializável «num plano 

estático, num produto (numa coisa corpórea, material ou imaterial ou energética)»1052. 

Um FFE não se reconduz a um concreto bem estático, nem resulta num processo de 

produção de um determinado produto patenteável. Tomemos, por isso, por assente 

que o FFE não é um produto. 

Podemos igualmente sustentar esta nossa conclusão num argumento que já expusemos a 

propósito da não patenteabilidade das linguagens de programação mas que pela sua 

similitude nos parece igualmente aplicável aos FFE: os FFE não podem ser vistos como 

um produto industrial porquanto, embora os FFE contenham as regras e codificações 

necessárias para que um programa de computador possa interpretar o conteúdo 

inteligível de um ficheiro gravado nesse formato, não contêm em si os passos 

necessários à “conversão” dos dados nesse formato.  

Os programas de computador não “implementam” os FFE, mas limitam-se a usar as 

regras e codificações que definem o sistema de representação digital proposto por 

aquele FFE para a determinação dos passos necessários à leitura e gravação de dados 

passíveis de serem representados naquele FFE. Nenhum FFE resulta em si mesmo na 

representação ou implementação do próprio FFE, este representa apenas um 

pressuposto técnico necessário à interpretação dos dados gravados em memória 

secundária pelas “instruções” que compõem o programa de computador. Logo, também 

por este motivo, não sendo o FFE implementável por si próprio, não é susceptível de 

gerar ou representar um produto1053.  

                                                           
1052 MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 233 

1053 Embora a propósito das linguagens de programação, reiteramos a citação que fizemos de Sebastian Zimmeck cujo raciocínio nos 
parece aqui aplicável, por analogia: «grammars are typically contained in a programming language specification document that can 
be used by software designers for writing computer programs in conformity with the grammar. If the source code complies with the 
grammar, a respective compiler will accept and convert the source code into target machine code. Therefore, there is no software 
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Questão mais complexa é a de determinar se os FFE podem ser considerados «num 

plano dinâmico, num processo (na actividade composta por um conjunto de etapas ou 

ciclos)»1054 ou se, pelo contrário, se apresentam como uma ideia ou princípio abstracto. 

Analisemos então estes últimos requisitos, positivo e negativo, em conjunto. 

Não temos dúvidas que a possibilidade de reconduzir um qualquer dado a um sistema 

de numeração binário, susceptível de ser gravado em dispositivos electrónicos e de ser 

interpretado por um computador electrónico, em abstracto, representa uma “ideia” 

insusceptível de protecção pela propriedade industrial. E como tal é livre. 

Mas um FFE não é isso. Cada FFE é uma concreta aplicação desta ideia, através de um 

sistema codificado e estruturado que apresenta uma específica forma de representação 

digital de determinados dados, efectiva e susceptível de aplicação na prática. Não 

estamos, por isso, perante uma ideia ou princípio abstracto, assim como não estamos 

perante uma “teoria científica”. Em qualquer destes casos estamos perante criações 

intelectuais que não se apresentam como a solução concreta de um problema técnico 

mas uma solução abstracta insusceptível de aplicação industrial (no sentido que a 

Propriedade Industrial dá ao conceito). Pensamos, por isso, que o FFE não é uma 

mera ideia ou princípio abstracto na sua concepção mais geral1055. 

Mas, como vimos, a par das ideias e princípios abstractos, o CPI (e a legislação 

internacional) também excluem de patenteabilidade “os métodos matemáticos”. Valerá 

também a pena considerar se os FFE são meros “métodos matemáticos” de conversão 

de dados. 

Um método é usualmente definido como sendo «programa que antecipadamente 

regulará uma sequência de operações a executar, com vista a atingir certo resultado; 

processo técnico de cálculo ou de experimentação; maneira ordenada de fazer as 

coisas; modo de proceder; (…)»1056. Significa isto que um “método matemático” há-de 

                                                                                                                                                                          
implementation of grammars. For this reason, grammars are also excluded from patent eligibility» [ZIMMECK, "Patent Eligibility of 
Programming Languages and Tools", ( p. 150)]. 

1054 MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 233 

1055 Em sentido divergente poderíamos argumentar, por similitude com as “linguagens de programação”, que também o FFE 
enquanto sistema que se limita a definir os atributos, códigos e organização dos dados dentro de um ficheiro electrónico, assimila-se 
a uma “linguagem de programação” enquanto um conjunto de regras (gramática e sintaxe) a seguir numa determinada comunicação. 
Ora, Sebastian Zimmeck tem defendido que «grammars represent abstract ideas (…) as grammars are the defining elements of 
programming languages, it follows that programming languages are not patente-eligible» [Zimmeck, "Patent Eligibility of 
Programming Languages and Tools", ( p. 152)]. No mesmo sentido seria defensável argumentar que o FFE é também uma ideia não 
patenteável. Não seguimos esta posição, apenas por pensarmos que, no caso do FFE, existe de facto um concreto problema técnico 
que estes visam resolver e para o qual este representa um solução inovadora que não pudemos reconduzir a uma ideia abstracta. 

1056 VV, Diciopédia 2003, . 
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representar um processo abstracto de cálculo de determinado resultado em função de um 

conjunto de variáveis que lhe sejam fornecidas.  

Um FFE também não é um mero processo de cálculo matemático. Como vimos da 

definição técnica que demos, um FFE é composto por uma estrutura complexa, onde se 

definem atributos dos dados a reter, se determina a precisão com que tais atributos são 

susceptíveis de ser retidos, se determina a codificação em que tais atributos são 

representados e ainda como todas estas informações são ordenadas. Concluímos, assim, 

que o FFE não é um “método matemático”, não ficando por esse motivo excluído 

da matéria patenteável. E também não é um programa de computador, enquanto tal, 

conforme já expusemos extensamente ao longo da nossa dissertação, escusando-nos 

aqui de reiterar tais argumentos. 

Podemos, por fim, considerar a hipótese de o FFE consistir numa “apresentação de 

informação”, também considerada matéria excluída de patenteabilidade como vimos 

supra. 

José Mota Maia sustenta que «relativamente à apresentação de informação, é, ainda, o 

carácter abstracto ou a ausência de resultado industrial que explica a sua exclusão da 

patenteabilidade»1057. Significa isto que o conceito de “apresentação de informação” é 

aqui excluído enquanto mero esquema ou método de apresentação de informação por 

alguma forma estruturada. Nesse sentido, defende William Cornish que «there has been 

many instances of attempts to patent ideas which involve some association between a 

technical device and the collation, interpretation or deployment of information. In such 

cases the usual inquiry has been whether the novelty or usefulness lies in the former or 

the latter aspect. If the latter, the idea is likely to be labeled a "mere scheme or plan" 

and placed outside what is patentable»1058. 

Há, no entanto, uma distinção importante salientada pela diversa doutrina, «se a 

apresentação de informações consiste num método, não deve ser patenteável, mas se 

essa apresentação se materializa num produto, então esse produto, integrando a 

referida apresentação, poderá ser objecto de patente»1059. Couto Gonçalves vai mesmo 

                                                           
1057 MAIA, Propriedade Industrial - Volume II - Código da Propriedade Industria, p. 145 (anotação ao art. 152.º ) 

1058 CORNISH ;LLEWELYN, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, p. 210. No mesmo sentido, 
refere Couto Gonçalves que «Qualquer apresentação de informação caracterizada unicamente pela informação que ela contém não 
é patenteável embora possa ser protegida pelo direito de autor» [Gonçalves, Manual de Direito Industrial, p. 71].  

1059 MAIA, Propriedade Industrial - Volume II - Código da Propriedade Industria, p. 146 (anotação ao art. 152.º ) 
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mais além defendendo que «se o modo de apresentar uma informação revela 

características técnicas novas, o suporte da informação, o processo ou o dispositivo 

destinados à sua apresentação podem ser elementos patenteáveis»1060. Admitindo por 

isso que o “processo” de apresentação também seja objecto de patente se cumprir os 

demais requisitos de patenteabilidade. 

Temos reiterado que o FFE é um sistema de representação de dados, mas não se 

resume, de facto, a uma “apresentação de informação”. Revela aqui a distinção que na 

Parte I1061 da nossa dissertação fizemos entre “dados” e “informação” no âmbito do 

fluxo da informação. 

Vimos então que os “dados” são apenas elementos ou valores discretos1062, que 

isoladamente não têm qualquer significado ou utilidade para o decisor. Os dados só se 

transformam em informação quando relacionados ou interpretados de alguma forma. 

Por sua vez, a “informação” é o resultado de alguma forma de processamento de dados. 

Os dados podem ser vistos, simplesmente, como a matéria-prima necessária a esse 

processamento. E com base nesta distinção concluímos mesmo que, numa perspectiva 

tecnológica, vivemos na “Sociedade de Dados” porquanto toda esta difusão de 

informação e conhecimento assenta na extraordinária capacidade tecnológica de 

armazenamento, processamento e comunicação de dados em formato digital que as 

modernas TIC nos proporcionam. Ou seja, tecnologicamente, é sempre e só sobre dados 

que as TIC trabalham. 

O “dado” representa no fluxo da informação qualquer elemento susceptível de vir a ser 

útil a um qualquer conhecimento. O “dado” existe assim independente da sua utilidade 

imediata e mesmo inteligibilidade. A “informação” representa algo útil para a obtenção 

de um determinado conhecimento. A “informação” é um “dado” com valor informativo 

e logo inteligível.  

Como vimos supra, para a concepção do FFE é irrelevante a utilidade do dado a registar 

para determinado conhecimento. O FFE é concebido em função das necessidades de 

                                                           
1060 GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, p. 71 

1061 Supra em Parte I, Título I, Capítulo I, Secção 2, a pp. 14 e ss. 

1062 Com discretos queremos significar dados aos quais ainda não atribuímos uma classificação, qualidade ou valoração, e portanto 
aos quais somos ainda indiferentes porquanto, naquele momento no tempo e no espaço, não representam para nós informação útil 
para construir um qualquer conhecimento. 
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representação de dados e não de informação. O FFE é independente do valor 

informativo ou utilidade do seu conteúdo inteligível. 

Um FFE não se reconduz a uma “apresentação de informação” pois ele é concebido 

para representar “dados” e não “informação” no sentido que lhe demos. 

Se o FFE não se enquadra especificamente em nenhuma das categorias de matérias 

expressamente excluídas de patenteabilidade, sobra-nos então apenas considerar, agora 

numa perspectiva positiva de caracterização da invenção, se: o FFE é um processo 

susceptível de aplicação industrial?  

Um processo é usualmente definido como um «modo de fazer uma coisa; norma; 

método; sistema; (…)»1063 ou na definição que já citamos de Remédio Marques a 

«actividade composta por um conjunto de etapas ou ciclos»1064. Também no seio da 

doutrina norte-americana se define «Process claims are directed "to an act or a series 

of acts, performed upon the subject matter and reduced to a different state or thing". 

Section 100(b) provides that "the term 'processos' means process, art or method, and 

includes a new use or a known process, machine, manufacture, composition of matter, 

or material."»1065. Salienta ainda a doutrina que para um processo ser patenteável ele 

tem de resultar na efectiva transformação de um qualquer produto tangível susceptível 

de aproveitamento industrial1066. 

Neste sentido, embora não tenhamos enquadrado o FFE em nenhuma das matérias 

excluídas de patenteabilidade e, em abstracto, lhe tenhamos reconhecido caracter 

técnico e capacidade para ser novo, inventivo e susceptível de aplicação industrial, 

teremos de concluir que o FFE não representa nem um produto nem um processo e, 

logo, não constituirá uma invenção patenteável. 

Não sendo matéria sobre que a doutrina se tenha especificamente debruçado, 

recorreremos novamente aos argumentos utilizados para excluir as linguagens de 

                                                           
1063 VV, Diciopédia 2003, . 

1064 MARQUES, Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume I, p. 233 

1065 SHELDON W. HALPERN;CRAIG ALLEN NARD ;KENNETH L. PORT, Fundamentals of United States Intellectual Property Law: 
CopyrIght, Patent, and Trademark 3.ª ed., Kluwer Law Internacional, 2011, p. 239 

1066 «Regarding the transformation component, the Federal Circuit made clear that the transformation "must be central to the 
purpose of the claimed process" and must transform an "article". It is hard to know what the court meant by the former other than 
the transformation imposes "meaningful limits" on claim scope. Regarding the latter, the court endeavored to clarify "what sorts of 
things constitute 'articles'." (...) And a claimed process that employs electronic signals and electronically manipulated data are 
eligible if the data represents physical or tangible objects».  [idem, (p. 243).]. 
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programação do objecto de patente, na medida em que esses argumentos sejam 

aplicáveis ao FFE.  

Defende Sebastian Zimmeck, a propósito das linguagens de programação, que «it is 

inadequate to categorize a grammar as an act or a series of acts. For example, the 

generation of a parse tree for a given program consists of a number of steps. However, 

grammars are better categorized as sets of rules rather than as ordered series of 

steps»1067.  

Adaptado este raciocínio ao objecto do nosso estudo, diremos que o FFE enquanto 

sistema de representação de dados em sistema de numeração binária que se limitam a 

definir os atributos que se retêm de determinados dados, como esses atributos são 

codificados num sistema de numeração binário, e como toda a informação necessária à 

sua compreensão é estruturada dentro do ficheiro electrónico, assimila-se às 

“linguagens de programação” enquanto um conjunto de regras (gramática e sintaxe) 

para a execução das tarefas básicas de um computador.  

O FFE não se apresenta como um concreto processo sequencial com vista à específica 

execução de uma qualquer função, nomeadamente com vista à conversão e gravação de 

um dado em formato digital. O FFE limita-se a representar o conjunto de regras (ou 

sistema), não sequencial, necessário a interpretar o conteúdo inteligível de um ficheiro 

electrónico gravado em memória secundária de um computador e não o “processo” de 

conversão de dados de uma qualquer representação para uma representação em sistema 

de numeração binário. Logo, o FFE também é são qualificável como um processo. 

Por outras palavras, pelo facto de o FFE não ser, por si mesmo, implementável por um 

programa de computador, como máquina ou processo, o FFE não é susceptível de 

gerar um produto. 

A confirmar esta nossa afirmação está a análise que fizemos na Parte II1068 sobre as 

inúmeras Patentes sobre algoritmos de conversão de FFE, onde verificamos que 

nenhuma delas descreve as especificações técnicas dos FFE, ou reivindica qualquer 

                                                           
1067 ZIMMECK, "Patent Eligibility of Programming Languages and Tools", ( p. 150). No mesmo sentido, também José Alberto Vieira 
refere que «os programas (…) são processos. Já as linguagens de programação em que os programas de computador são 
implementados na fase de codificação constituem sistemas e não processos» [Vieira, A protecção dos programas de computador 
pelo Direito de Autor, pp. 430 e 431]. 

1068 Supra em Parte II, Titulo III, Capítulo II, Secção 5, Subsecção 3, a pp. 294 e ss. 
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exclusivo sobre a descrição técnica do FFE, mas sim sobre “processos” que utilizam 

esses FFE. 

Defendemos, pois, que o FFE também é são susceptíveis de patente, sendo por isso 

um bem que não assume a qualidade de coisa incorpórea apropriável ao abrigo do 

regime vigente de Propriedade Industrial. 
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Capítulo III – Da tutela de FFE por um Direito Sui Generis de Propriedade 

Intelectual.  

 

Podíamos, ainda, considerar a possibilidade de sobre o Formato de Ficheiro Electrónico 

(FFE) existir um direito sui generis de propriedade intelectual que o preveja como 

objecto de direito, reconhecendo-lhe utilidade e susceptibilidade de apropriação privada 

exclusiva como coisa incorpórea. 

No âmbito do direito constituído a resposta é simples de dar. Face ao incontornável 

princípio da tipicidade/taxatividade que vigora sobre a Propriedade Intelectual (PI) a 

existência deste direito terá que estar expressamente consagrada na Lei.  

Ora, nem o direito comunitário nem o direito nacional prevêem qualquer direito sui 

generis de PI sobre os FFE, fora dos catálogos do Direito de Autor e da Propriedade 

Industrial. Também desconhecemos, em direito comparado, que tal solução exista 

noutros ordenamentos jurídicos, dentro ou fora da União Europeia.  

É para nós facto assente que no direito constituído não existe qualquer direito sui 

generis de propriedade intelectual sobre FFE, pelo que a este nível a questão não 

justifica mais desenvolvimentos. 
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Capítulo IV - A tutela do Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) enquanto bem 

jurídico.  

 

O Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) identifica a forma como determinado dado 

é representado na memória secundária (física) do computador, através de um sistema de 

numeração binário, em que a cada sequência de zeros e uns (representados fisicamente 

pela existência ou ausência de tensão eléctrica) corresponde um determinado atributo do 

dado (carácter, cor, som, figura geométrica, unidade de tempo, etc.). Definimos, por 

isso, o FFE como um sistema de representação de dados em formato digital pelo qual 

se definem os atributos que se retêm de determinados dados, como esses atributos são 

codificados num sistema de numeração binário, e como toda a informação necessária à 

sua compreensão é estruturada dentro do ficheiro electrónico. 

Resumindo, o FFE reconduze-se a um “conjunto de regras” concebidas para reter 

atributos de um determinado dado (seja ele texto, imagem ou som) num código 

susceptível de representação num sistema de numeração binário e, logo, de 

processamento digital.  

É, portanto, uma construção do intelecto, apreensível na sua concepção intelectual e não 

numa qualquer corporização. Ou seja, naturalmente que esse “conjunto de regras” é 

susceptível de expressão escrita, em formato papel ou digital, mas o bem a que nos 

reportamos como elemento da estrutura lógica do computador não é a sua expressão 

literária (em tabela ou manual) mas a própria criação intelectual desse sistema de 

representação digital enquanto bem incorpóreo.  

Concluímos ainda que, numa perspectiva técnica, o FFE é uma criação intelectual, 

independente dos demais elementos da estrutura física e da estrutura lógica do 

computador, e de inegável utilidade técnica (e por isso também social, cultural e 

económica). Podemos, por isso, caracterizá-lo como um bem autónomo.  
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Por outro lado, numa perspectiva jurídica, afirmamos que o FFE não se encontra 

abrangido pelos objectos de protecção de quaisquer dos direitos subjectivos de PI que 

vimos incidirem sobre os demais elementos da estrutura física e estrutura lógica do 

computador. Mas, reconhecemos que o FFE vem sendo tratado como “segredo de 

negócio” e como tal passível de ser tutelado pelo instituto da Concorrência Desleal e 

pelo Direito da Concorrência. 

Finalmente, considerando-o bem autónomo dos demais elementos da estrutura física e 

estrutura lógica do computador, concluímos que o FFE constitui um verdadeiro bem 

incorpóreo1069, na medida em que resulta de uma criação intelectual, desprovida de 

personalidade jurídica, que representa uma realidade tecnologicamente autónoma das 

demais criações intelectuais das TIC e cuja utilidade para a satisfação da necessidade da 

moderna Sociedade da Informação é inegável.  

No entanto, verificamos também que o FFE enquanto objecto autónomo não é 

susceptível de integrar nenhum dos objectos tutelados pelos direitos de PI conhecidos, 

nacional e internacionalmente, quer no âmbito do Direito de Autor e Direitos Conexos, 

quer da Propriedade Industrial. Também não encontramos qualquer direito sui generis 

de PI que reconheça o FFE como objecto de protecção.  

Pelo que, face ao prevalecente princípio da tipicidade/taxatividade que impera sobre a 

Propriedade Intelectual, e não reconhecendo o direito constituído a susceptibilidade de 

apropriação exclusiva privada deste bem incorpóreo, concluímos que não podemos 

reconhecer o FFE como verdadeira “coisa incorpórea”, em sentido jurídico. 

Esta será a primeira conclusão a retirar da nossa Tese: 

No direito constituído, nacional e internacional, o Formato de Ficheiro Electrónico 

(FFE) é um bem incorpóreo não tutelado pela Propriedade Intelectual (PI) e portanto 

ao qual o Direito não reconhece a qualidade de coisa em sentido jurídico. 

                                                           
1069 Admitindo para este fim que um “bem” não é necessariamente uma “coisa” por carecer de relevância jurídica. Neste sentido é 
usual a doutrina jurídica distinguir os “bens” como meras «categorias economicamente relevantes» [FRANCO ;MARTINS, (p. 124)] 
por oposição às coisas que representam aqueles bens que são «susceptíveis de constituir objecto de relações jurídicas» [idem, (pp. 
180 a 181).]. O que, no caso das “coisas incorpóreas” assume particular relevância porquanto, conforme expusemos na Parte II da 
nossa dissertação, a sua susceptibilidade de apropriação privada exclusiva dependerá sempre do reconhecimento de tal aptidão pelo 
Direito. 
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Mas isto não significa que no direito constituído o FFE esteja excluído de qualquer 

tutela jurídica. Face à sua eminente utilidade o direito não deixa de o considerar como 

um bem jurídico tutelável. 

Já referimos nesta nossa dissertação, embora discordando de tal expressão, que é usual a 

designação de “formatos proprietários” para caracterizar determinados FFE cujas 

especificações técnicas não são conhecidas. A propósito referimos na Parte II1070 que 

esta convicção resulta, em carta medida, do facto de as entidades que desenvolvem 

novos FFE (e que registam patentes sobre os respectivos algoritmos computacionais de 

conversão) adoptam uma estratégia de mercado baseada no segredo de negócio quanto 

às especificações técnicas dos FFE desenvolvidos e uma política restritiva quanto ao 

licenciamento dessas patentes.  

Nestes casos, admitimos que enquanto bem jurídico de valor económico incontestado, o 

FFE possa ser protegido contra práticas de concorrência desleal, também tuteladas entre 

nós no âmbito do CPI1071.  

Dispõe o artigo 317º do CPI que são actos de concorrência desleal «todo o acto de 

concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade 

económica». A concorrência desleal apresenta-se como uma categoria aberta onde cabe 

um número indeterminado de condutas susceptíveis de afectar a “lealdade da 

concorrência” no mercado, não só pela violação de “coisas incorpóreas” tuteladas pelos 

direitos privativos de propriedade industrial, mas também pela violação de “bens 

jurídicos” essenciais a essa lealdade.  

Nesse sentido, os artigos 317º e 318º do CPI nomeiam algumas condutas que 

“tipificam” como actos de concorrência desleal, embora sem carácter taxativo. Entre 

estas, o artigo 318.º do CPI prevê os actos de ilícita divulgação, aquisição, ou utilização 

de segredos de negócio de um concorrente, sem o consentimento do titular dessa 

informação. Couto Gonçalves designa mesmo estes actos de «violação de segredos 

negociais»1072. 

                                                           
1070 Supra em Parte II, Título III, Capítulo II, Secção 5, Subsecção 3, a pp. 308 a 310. 

1071 Supra em Parte II, Título I, Capítulo IV, Secção 3, a pp. 202 e ss. 

1072 GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 376 a 379 
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Será nesta categoria de actos de concorrência desleal que pensamos poder enquadrar a 

tutela do FFE quando o mesmo constitua “informação” sigilosa de determinada 

entidade comercial.  

Como dissemos na Parte I1073 desta dissertação, a propósito da essencialidade do bem 

“Informação” no sucesso das organizações no seio da moderna sociedade da 

informação, a informação é um bem jurídico transaccionável.  

O FFE representa não só um importante investimento de recursos científicos e 

financeiros no seu desenvolvimento como uma informação privilegiada (e sigilosa) de 

grande valor para a entidade que a desenvolveu. As especificações técnicas destes FFE 

constituem “informação” e, logo, uma mais-valia que o legítimo titular tem direito a ver 

salvaguardada dos seus concorrentes.  

Se, como primeira conclusão, afirmamos que o FFE é um bem incorpóreo que o Direito 

não reconhece como coisa em sentido jurídico, como segunda conclusão da nossa 

Tese, diremos que o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) é um bem jurídico 

susceptível de ser tutelado pelo instituto da concorrência desleal1074.   

 

  

                                                           
1073 Supra em Parte I, Título I, Capítulo I, Secção 2, a p. 16. 

1074 Não aprofundaremos mais a tutela dos FFE por esta via, pese embora o evidente interesse económico que a mesma represente 
no direito constituído. Embora a Concorrência Desleal se insira sistematicamente no seio do CPI, a mesma não se engloba na 
Propriedade Intelectual por não consagrar verdadeiros direitos subjectivos sobre coisas jurídicas. Ora, tendo delimitado o nosso 
estudo à tutela dos FFE pela Propriedade Intelectual entendemos que o estudo mais aprofundado da tutela pela Concorrência 
Desleal não se justifica no âmbito da nossa dissertação, por requerer uma extensão e profundidade que não cabe nesta sede. 
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TÍTULO III – Um direito subjectivo de Propriedade Intelectual (PI) para o Formato de 

Ficheiro Electrónico (FFE)  
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Capítulo I – A tutela do Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) por um direito 

subjectivo de Propriedade Intelectual na agenda da política legislativa. 

 

A questão que agora colocamos é de iure constituendo. Já vimos que no direito 

constituído este direito subjectivo de PI sobre o FFE não existe. O que perguntamos é 

se deveria existir? E, a ser afirmativa a resposta a esta pergunta, qual o ramo de 

propriedade intelectual a ser expandido para abarcar a tutela deste bem incorpóreo? O 

problema coloca-se em dois momentos que, embora mereçam considerações distintas, 

se relacionam entre si de forma indissociável. 

O primeiro momento visa determinar se o FFE representa uma criação intelectual, 

autónoma e desprovida de personalidade jurídica, que pela sua utilidade justifica o 

reconhecimento jurídico da susceptibilidade de apropriação privada exclusiva.  

A notória utilidade social, económica e tecnológica do FFE poderia levar-nos 

precipitadamente a responder que sim a esta questão. Mas a essencialidade deste bem 

para a interoperabilidade dos sistemas informáticos e, com ela, para o acesso à cultura, 

à informação e à própria inovação, levam-nos a ponderar se, no conflito entre a 

promoção do desenvolvimento tecnológico associado ao FFE e os direitos fundamentais 

referidos, deve prevalecer o reconhecimento da constituição de exclusivos de utilização 

ou a sua liberdade de utilização. 

Se respondermos à primeira questão afirmativamente, quanto à necessidade de 

reconhecimento da susceptibilidade de apropriação jurídica exclusiva privada dos FFE, 

teremos que, num segundo momento, e face à impossibilidade de enquadramento no 

seio dos objectos reconhecidos pelos tradicionais ramos do Direito de Autor e 

Propriedade Industrial, avaliar qual o melhor enquadramento deste “novo” direito de 

propriedade intelectual: se pela ampliação do objecto de algum dos ramos tradicionais 

com o reconhecimento de uma nova categoria de objecto de Direito de Autor, Direito 

Conexo ou Direito Privativo de Propriedade Industrial, ou se pela criação de um Direito 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 428 - 
 

Sui Generis na senda da opção comunitária quanto ao Direito Especial do Fabricante de 

Bases de Dados. Também aqui, e porque se trata essencialmente de uma questão de 

política legislativa, a ponderação terá de considerar qual destes regimes melhor realiza 

os interesses de exclusivo e liberdade que vimos estarem em conflito. 

Quanto ao primeiro momento desta questão, verificamos ao longo da nossa dissertação 

que a criação de novos FFE (com ampliada capacidade de retenção de atributos dos 

dados, com menor ocupação de espaço em memória secundária, com melhor 

“usabilidade” ou maior portabilidade) representam importantes inovações tecnológicas 

essenciais à sustentabilidade do exponencial desenvolvimento que vimos assistindo na 

Sociedade da Informação. Há no FFE uma utilidade social, económica e tecnológica 

que não pode ser ignorada pelo Direito. 

Por outro lado, o desenvolvimento de novos FFE importa um significativo investimento 

de meios, técnicos, humanos e financeiros que reclama tutela do direito para a sua 

rentabilização. Como referimos, essencialmente a propósito dos direitos privativos de 

propriedade industrial, numa economia de mercado aberto, a promoção da inovação é 

muitas vezes feita pela concessão de exclusivos jurídicos de aproveitamento económico 

que garantam ao investidor/inventor a efectiva possibilidade de recuperação do 

investimento realizado.  

Por fim, a concessão de exclusivos jurídicos de aproveitamento económico representa 

também uma restrição à liberdade de acesso a bens inovadores o que, no caso do FFE, 

poderá representar igualmente uma restrição de acesso à informação, cada vez mais 

registada e conservada maioritária, ou mesmo exclusivamente, por meios digitais.  

Acresce ainda que o FFE, em última ratio, representa o elo sine qua non de acesso dos 

utilizadores/consumidores ao conteúdo inteligível dos seus próprio dados. Nesse sentido 

dissemos na Parte II1075 a propósito do princípio da livre interoperabilidade que o direito 

da União Europeia tem reconhecido ao utilizador legítimo de obras digitais protegidas 

por Direito de Autor um conteúdo mínimo de direitos de utilização, concebendo a 

interoperabilidade como parte desse núcleo essencial de direitos fundamentais de 

utilização. 

                                                           
1075 Supra em Parte II, Título I, Capítulo 6, a pp. 212 e ss. 
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Acrescendo que, para a garantia da interoperabilidade das TIC, o reconhecimento de 

direitos de utilização mínimos não se basta com a tutela dos consumidores (na sua 

acepção tradicional) devendo estender-se a todo e qualquer utilizador legítimo que é 

aqui visto num conceito bastante mais abrangente que o do tradicional “consumidor”. O 

utilizador legítimo de bens digitais (programa de computador ou base de dados) é 

qualquer sujeito legitimado a utilizar o bem digital, seja ele pessoa singular ou 

colectiva, seja o fim dessa utilização profissional ou particular. 

Esta enumeração das questões suscitadas pela tutela jurídica do FFE, que vimos 

fazendo, leva-nos ao eterno conflito entre a promoção da inovação tecnológica pelo 

reconhecimento legal do direito a exclusivos de aproveitamento económico e o direito 

de acesso dos cidadãos à tecnologia, à cultura, à informação, em suma, à promoção da 

sua qualidade de vida pelo acesso a estas inovações. 

No caso em concreto, a questão é particularmente premente porquanto o FFE insere-se 

no núcleo essencial dos elementos lógicos necessários à interoperabilidade1076 de 

programas e sistemas informáticos.  

O FFE representa, em última ratio, o elemento sine qua non de acesso ao conteúdo 

inteligível dos dados por parte dos utilizadores (e dos próprios programas de 

computador) numa realidade cada vez mais “digitalizada”. Nomeadamente, como vimos 

na Parte I1077, o FFE liga-se com duas das preocupações centrais das sociedades 

modernas: por um lado, a conservação de dados públicos em FFE cujas especificações 

técnicas não sejam conhecidas e de acesso livre, enquanto limite à liberdade de acesso à 

informação; e, por outro, a interoperabilidade do FFE em que os dados estão a ser 

gravados com as futuras aplicações informáticas a fim de evitar riscos para a 

preservação de dados para memória futura.  

O conhecimento das especificações técnicas dos FFE representa para estes fins não só 

uma necessidade de acesso actual à informação, mas também uma garantia de acesso 

futuro a arquivo históricos, pelo que, os fins que se visam tutelar não se bastam com a 

mera liberdade de utilização dos FFE importam igualmente a liberdade de acesso às 

                                                           
1076 Pamela Samuelson afirma categoricamente que «File format specifications, including compression algorithms and digital rights 
management architectures, are also interfaces that affect interoperability among data files and programs and devices utilizing 
those files» (negrito nosso) [SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1949)]. 

1077 Supra em Parte I, Título I, Capítulo 5, a pp. 49 e ss. 
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especificações técnicas desses FFE de modo a permitir esse conhecimento para futuro 

acesso aos dados. 

A essencialidade do FFE para a interoperabilidade das TIC levanta ainda questões no 

âmbito do Direito da Concorrência1078 que não podem igualmente ser descuradas face à 

crescente interdependência que vimos ocorrer entre Propriedade Intelectual (PI) e 

Direito da Concorrência1079.  

A generalização da utilização de determinados FFE pode representar uma situação de 

posição dominante (ou monopolista) em determinados mercados que suscita questões de 

liberdade de concorrência tal como sucede no caso dos sistemas operativos (de que é 

                                                           
1078 A concorrência resulta da competição entre os vários agentes económicos dentro de uma economia de mercado, pelo domínio da 
maior quota do mercado possível. Numa sociedade de mercado livre a concorrência terá por característica essencial a efectiva 
liberdade de escolha por parte dos consumidores. Da escassez de meios e multiplicidade de necessidades, resulta que os diferentes 
bens e serviços estão em concorrência uns com os outros face à condicionante de os consumidores, pela incapacidade de satisfação 
de todas suas necessidades, terem de optar por umas em detrimento de outras. Por outro lado, a pluralidade de agentes económicos 
fornecedores de bens e serviços similares, determina que os mesmos se encontram igualmente em concorrência entre si pela 
preferência dos consumidores. No entanto, a concorrência, como forma de promoção da competitividade e desenvolvimento da 
economia, não pode ser vista como um “bem” por si só. O desenvolvimento económico deve ser enquadrado numa perspectiva mais 
ampla de “mercado” que, para além do seu contínuo progresso e desenvolvimento, necessita de promover a estabilidade social, 
económica e cultural, bem com a satisfação de necessidades essenciais da sociedade que não se compadecem com critérios 
exclusivamente economicistas. Nesse sentido, ler Olavo, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 245 a 248. A regulação da 
economia de mercado pressupõe a protecção da liberdade da concorrência, mas nunca num sentido absoluto, pois esta deverá ceder 
ante, quer a satisfação de necessidades essenciais, quer a própria protecção da concorrência contra a sua capacidade auto-
destruidora. É da natureza da actividade concorrencial pura a tentativa de supressão dos concorrentes com vista à supremacia. A 
obtenção de um resultado pleno num mercado concorrencial puro teria como consequência a eliminação de todos os concorrentes e, 
dessa forma, a eliminação da própria “concorrência” enquanto ideal de mercado e de desenvolvimento económico. Nesse sentido se 
devem compreender as medidas restritivas à constituição de monopólios. Preocupações a que encontramos também referências, na 
legislação comunitária de propriedade intelectual, por exemplo, na Directiva n.º 96/9/CE, relativa à protecção jurídica de bases de 
dados, nomeadamente quando no seu considerando (47) dispõe que «a protecção pelo direito sui generis não deverá ser exercida de 
molde a facilitar abusos de posição dominante». É neste contexto que deveremos considerar a repressão da concorrência desleal 
como medida destinada à protecção da liberdade de concorrência, dentro desta lógica de promoção de um mercado efectivamente 
livre e concorrencial. José de Oliveira Ascensão classifica mesmo a concorrência desleal como «um sector de um amplo Direito da 
Concorrência» [ASCENSÃO, Concorrência desleal, p. 85]. O Direito da Concorrência funda-se assim na protecção de um interesse 
público que a lei caracteriza como sendo a melhor forma de prossecução da actividade económica – aquilo que a doutrina 
económica chama de “regular funcionamento de mercado” – e não de um interesse privado ou particular, dos agentes económicos ou 
sequer dos consumidores. Nesse sentido, José Luís Caramelo Gomes refere que a ratio legis do Direito da Concorrência é «defender 
a eficiência económica ou, dependendo das opções legislativas, a integração dos mercados» [JOSÉ LUÍS CARAMELO GOMES, Lições 
de Direito da Concorrência, Almedina, Coimbra, 2010, p. 73]. Este fim de protecção deste interesse público – de preservação de 
uma economia de mercado aberta – não é incompatível com a protecção que daí resulta para interesses privados, de agentes 
económicos e consumidores, na medida em que estes, indirectamente, são também objecto de protecção do interesse público geral. 
Nesse sentido, ler Olavo, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 257 a 259. 

1079 Conforme já havíamos referido na Parte II da nossa dissertação, e que reiteramos pela pertinência que a questão tem na análise 
que agora fazemos, citamos Miguel Moura e Silva que aborda a dicotomia entre propriedade intelectual (em particular da 
propriedade industrial) e o direito da concorrência, numa perspectiva de complementaridade dos seus fins, salientando que «o 
principal objectivo de um sistema de protecção e direitos de propriedade intelectual deve ser de encontrar um equilíbrio adequado 
entre o grau de protecção necessário para incentivar as inovações socialmente úteis, por um lado, e a garantia da disseminação e 
utilização quase-óptima dessas inovações, por outro», concluindo que «sempre que esteja em causa um objecto protegido por 
direitos de propriedade intelectual, a intervenção do direito da concorrência se deve pautar pelo respeito devido à função de 
incentivo prosseguida por aqueles direitos» [SILVA, Inovação, Transferência de Tecnologia e Concorrência, pp. 69 a 78]. Também 
Carlos Olavo sustenta a proximidade destes ramos de direito, por força da similitude dos fins que visam proteger, concluindo que 
«os direitos privativos representam também situações reguladoras da competição económica que caracteriza a concorrência» 
[CARLOS OLAVO, "Concorrência Desleal e Direito Industrial", Concorrência Desleal, Almedina, Coimbra, 1997, pp. 53 a 85(p. 
85)]. No mesmo sentido ainda, cfr. CLÁUDIA TRABUCO ;ISABEL FORTUNA DE OLIVEIRA, "Contratos de Direitos de Propriedade 
Intelectual e Direito da Concorrência", Almeida, Gonçalves and Trabuco, (Eds.), Contratos de Direito de Autor e de Direito 
Industrial, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 127 a 156(p. 127 a 130). 
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paradigma toda a polémica em volta da alegada posição dominante do Sistema 

Windows da Microsoft1080).  

A questão não se alheia da realidade actual dos FFE. Basta para isso pensarmos na 

generalização de utilização de formatos como o «.PDF» ou «.MP3» e nos efeitos que a 

hegemonização desses formatos pode produzir no controlo dos mercados dos 

“documentos escritos” ou da “música”, respectivamente. A título de exemplo do 

potencial efeito da massificação de um determinado formato relembramos as 

consequências que em tempo teve a generalização do formato MIDI, a que já nos 

referimos na Parte I1081 da nossa dissertação, enquanto efeito limitador da criatividade e 

diversidade gerados pelas opções técnicas de determinados formatos dominantes1082. 

No caso da alegada posição dominante da Microsoft no mercado dos sistemas 

operativos «a Comissão entendeu que, devido à falta de interoperabilidade entre os 

servidores de grupo de trabalho dos concorrentes e o sistema Windows, um número 

crescente de consumidores se encontrava preso aos produtos Windows. Isto impedia os 

consumidores de beneficiarem das inovações oferecidas pelas servidores de grupos de 

trabalho concorrentes, ao mesmo tempo que dificultava a possibilidade de os 

concorrentes triunfarem no mercado e, por via disso, desencorajava-os de investir no 

desenvolvimento de novos produtos»1083 (sublinhado e negrito nosso). Desta citação 

podemos retirar desde já duas ideias centrais ao nosso estudo: na perspectiva do direito 

da concorrência, a interoperabilidade apresenta-se como um elemento essencial de 

garantia da lealdade e liberdade de concorrência e, na perspectiva da propriedade 

                                                           
1080 Sobre a questão da posição dominante da Microsoft no mercado dos sistemas operativos e a posição da Comissão Europeia, cfr. 
LUÍS PINTO MONTEIRO, A recusa em licenciar Direitos de Propriedade Intelectual no Direito da Concorrência, Almedina, 
Coimbra, 2010, pp. 134 e ss. Sobre a mesma questão no direito da concorrência dos EUA, ler SILVA, Inovação, Transferência de 
Tecnologia e Concorrência, pp. 214 a 234. Comparando os casos ocorridos na UE e EUA ler HEDVIG K.S. SCHMIDT, "Competition 
Law and Innovation: Technological Integration", Anderman and Ezrachi, (Eds.), Intellectual Property and Competition Law, Oxford 
University Press, New York, 2011, pp. 187 a 208. 

1081 Supra em Parte I, Título I, Capítulo IV, Secção 1, a pp. 43 e 44. 

1082 Jaron Lanier designa este processo de «lock-in» ou «congelamento de designs digitais» e exemplifica-o através do caso do 
formato MIDI, este formato «concebia a música através do ponto de vista de um teclista. O MIDI era feito de padrões digitais que 
representavam situações de um teclado, como “tecla em baixo” ou “tecla em cima”. Isto significava que o método não poderia 
descrever as expressões que um cantor ou um saxofonista conseguem produzir. (…) Apesar das suas limitações, o MIDI depressa se 
tornou o esquema-padrão para representar música em software. Programas musicais e sintetizadores foram concebidos para 
trabalhar com ele, e depressa se tornou impraticável mudar, ou abandonar aquele software e hardware já desenvolvido. O MIDI 
entrincheirou-se e apesar de esforços hercúleos para a sua reforma em várias ocasiões, por parte de um vasto conjunto de 
importantes organizações comerciais internacionais, académica e profissionais, ainda permanece tal como era.» [LANIER, Você 
não é um Gadget - Um Manifesto, pp. 21 e 22]. De acordo com este autor, tal como o formato MIDI deixou a representação digital 
de música digital presa a um formato empobrecido incapaz de representar toda a sua riqueza analógica, em qualquer processo de 
digitalização «o processo de “lock-in” retira as ideias que não se encaixam no esquema vencedor da representação digital, mas 
também reduz e limita as ideias que o imortalizaram, eliminando a penumbra de significado que distingue a palavra na linguagem 
natural de um comando num programa de computador» [idem, (p. 24).]. 

1083 MONTEIRO, A recusa em licenciar Direitos de Propriedade Intelectual no Direito da Concorrência, p. 139 
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industrial, a interoperabilidade apresenta-se igualmente como um elemento essencial à 

promoção da inovação.  

Já havíamos referido esta ideia na Parte II1084 da nossa dissertação quando exploramos o 

princípio da livre interoperabilidade no âmbito das TIC. Citamos então Meléndez-

Juarbe que defende que a interoperabilidade no seio das TIC se associa a três valores 

fundamentais: «(1) autonomy, choice and flexibility; (2) cultural diversity; (3) 

competition and innovation»1085. Neste entendimento a interoperabilidade revela-se 

essencial: (1) quanto à promoção do acesso à tecnologia pela liberdade de escolha 

quanto ao hardware e software a utilizar, sem dependência técnica de escolhas 

anteriores; (2) quanto à diversidade cultural pela liberdade de escolha dos meios e 

opções técnicas de expressão; (3) e, por fim, quanto à promoção da concorrência e da 

inovação pela liberdade de escolha e de opções criativas no processo de investigação 

científico e desenvolvimento tecnológico. 

Do que supra dissemos poderíamos ser tentados a concluir que a liberdade de utilização 

e acesso a todos os elementos essenciais à interoperabilidade, entre os quais os FFE, 

garantiria por si só todos os interesses em questão. No entanto, isso não será 

necessariamente assim, quer porque para a satisfação da promoção da inovação 

contribuem outros factores não compatíveis com a ausência de tutela jurídica sobre as 

inovações – tais como a necessidade de garantir exclusivos de aproveitamento 

económico que possibilitem a recuperação do investimento efectuado – quer porque a 

ausência de exclusivos jurídicos, por si só, não garante a efectiva disponibilização da 

informação necessária à interoperabilidade - face à tendência de manutenção das 

inovações tecnológicas não juridicamente tuteladas por exclusivos de apropriação 

reconhecidos através de direitos de PI em segredo de negócio1086 e, logo, sob a tutela da 

Concorrência Desleal. 

                                                           
1084 Supra em Parte II, Título I, Capítulo 6, a pp.207 e ss. 

1085 MELÉNDEZ-JUARBE, "DRM Interoperability", p. 10 

1086 Os segredos industriais (ou segredos de negócio) «correspondem à informação com valor económico devido ao seu carácter 
reservado, por não serem acessíveis a terceiros nem serem facilmente descobertos por queles que beneficiariam dessa informação» 
[MONTEIRO, A recusa em licenciar Direitos de Propriedade Intelectual no Direito da Concorrência, p. 31]. E consideram-se 
usualmente protegidos no âmbito da cláusula geral de concorrência desleal no âmbito dos “actos de desorganização” previstos no 
artigo 318 do CPI, que a doutrina tende a definir como actos de ilícita divulgação, aquisição, ou utilização de segredos de negócio 
de um concorrente, sem o consentimento do titular dessa informação. Nesse sentido, cfr. Maia, Propriedade Industrial - Volume II - 
Código da Propriedade Industria, pp. 567 a e 569, em anotação ao artigo 318º; Olavo, Propriedade Industrial - Volume I, pp. 281 e 
282. Couto Gonçalves opta por designar os actos previstos neste artigo 318º do CPI como «violação de segredos negociais» 
[Gonçalves, Manual de Direito Industrial, pp. 376 a 379].  
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Por outro lado, se com a concessão de exclusivos de aproveitamento económico 

pretendemos promover a inovação tecnológica, não podemos deixar de considerar que a 

criação de exclusivos de utilização sobre elementos essenciais à interoperabilidade das 

TIC – como é o caso do FFE - pode funcionar igualmente como um elemento dissuasor 

da inovação, potencialmente produzindo o efeito inverso ao fim desejado. 

Significa isto que, no conflito de interesses que vimos supra, entre a promoção da 

inovação e a liberdade de acesso à informação, os elementos essenciais à 

interoperabilidade das TIC - tais como o FFE – apresentam-se como um campo fértil de 

conflitos entre a PI e o Direito da Concorrência1087. 

Todas estas considerações são igualmente relevantes, num segundo momento, para 

determinar que direito subjectivo de PI reconhecer sobre o FFE, porquanto do regime 

deste dependerá a possível conciliação desses fins num equilíbrio capaz de satisfazer o 

máximo de cada um dos interesses envolvidos. Importa, por isso, resumir 

esquematicamente os interesses em conflito. 

Em favor da necessidade do reconhecimento de um direito subjectivo de propriedade 

intelectual sobre estes bens incorpóreos, postula o facto de o FFE ser uma criação 

intelectual: 

• de extrema complexidade, susceptível de representar a solução para problemas 

técnicos que nenhuma outra tecnologia conhecida pode resolver; 

• passíveis de possuir carácter inventivo e inovador; 

• de indiscutível utilidade social, cultural e tecnológica; 

• acrescendo que, face ao estado da técnica no âmbito das TIC, qualquer FFE que se 

apresente como realmente inventivo e inovador face aos anteriormente 

desenvolvidos será necessariamente o resultado de um investimento substancial, 

qualitativo e quantitativo.  

 

Em favor da manutenção do FFE como bem incorpóreo de utilização livre, ou seja, não 

susceptível de apropriação exclusiva privada, salienta-se: 

                                                           
1087 Nesse sentido, refere Harry First que «one of the clearest ways in which anti trust law could conflict with intellectual property 
rights is if an antitrust rule required an intellectual property right owner to share the use of the work over which intellectual 
property law gives the owner exclusive control. Intellectual property law is designed to give the rights holder the ability to 
appropriate the value of the protected work, be it an invention or a writing. Without at least some protection from having the 
invention or writing used by others – so the theory goes – intellectual products would not be produced. On the other hand, the 
refusal to share an intellectual property product that competitors find necessary for effective competition could be a way for a firm 
to get or maintain a monopoly». [FIRST, "Microsoft and the Evolution of the Intelectrual Property Concept", (pp. 1384 e 1385) 
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• a essencialidade do FFE para a interoperabilidade das TIC, enquanto elemento 

necessário ao livre acesso a dados informatizados pelo utilizador final; 

• a essencialidade do FFE para a interoperabilidade das TIC, enquanto elemento 

necessário à preservação histórica de arquivos digitais; 

• a essencialidade do FFE para a interoperabilidade1088 das TIC, enquanto elemento 

necessário à promoção da inovação e restrição à constituição de situações de 

posição dominante ou monopólios de mercado; 

• e ainda, como alternativa à tutela jurídica pela via de um direito subjectivo de 

propriedade intelectual, a possibilidade de tutela destes bens incorpóreos no âmbito 

da disciplina do segredo de negócio e do direito da concorrência, porquanto face à 

sua complexidade e natural dificuldade de acesso à sua definição técnica de forma 

fidedigna, inclusivamente através de processos de “engenharia reversa” ou 

descompilação, é perfeitamente viável e usual a manutenção da informação técnica 

dos FFE no conhecimento reservado dos seus criadores (fabricantes)1089. 

 

É no confronto destes interesses que os dois momentos da nossa questão se interligam. 

Determinar se é desejável a tutela jurídica dos FFE por um direito subjectivo de 

propriedade intelectual dependerá necessariamente da viabilidade de uma tal protecção 

conciliar de forma satisfatória os interesses em jogo. São, por isso, momentos 

indissociáveis na resposta a dar à questão que colocamos.  

Recolocando a questão na perspectiva jurídica, torna-se imperioso começar por avaliar, 

face à natureza do bem incorpóreo em causa e os interesses em conflito, qual dos ramos 

de Propriedade Intelectual – Direito de Autor ou Propriedade Industrial - terá melhores 

condições de conciliar esses interesses. Ou se, na senda do Direito Especial do 

Fabricante de Bases de Dados, fará sentido optar por uma tutela sui generis face aos 

ramos tradicionais de Propriedade Intelectual. 

                                                           
1088 Ao apontarmos aqui estes três interesses realizados através da interoperabilidade, não podemos deixar de relembrar, citando Urs 
Gasser e John Palfrey, que «Interoperability is not an end in itself. Society benefits from interoperability because it is, much of 
the time, an effective means to others ends. One such policy goal that has been at the core of our research initiative is innovation. 
As discussed in the next section, we conclude from our analyses and conversations that increased levels of ICT interoperability 
generally foster innovation. But interoperability also contributes to other socially desirable outcomes. In our three case studies, we 
have studied its positive impact on consumer choice, ease of use, access to content, and diversity, among other things.» (negrito e 
sublinhado nosso) [GASSER ;PALFREY, Breaking Down Digital Barriers - When and How ICT Interoperability Drives Innovation, 
(p. 12)]. 

1089 Nesse sentido, refere Luís Pinto Monteiro que «Um segredo de negócio postula, naturalmente, a adopção de cuidadas medidas 
de segurança que mantenham sigilosa a informação. Os segredos de negócio abarcam uma grande diversidade de informações, tais 
como listas de clientes, fórmulas, processos de fabrico, programas de computador, informação ligada à investigação e 
desenvolvimento e plantas de máquinas desde que mantidas em segredo com recurso a medidas de segurança.» [MONTEIRO, A 
recusa em licenciar Direitos de Propriedade Intelectual no Direito da Concorrência, p. 31]. 
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Capítulo II – Um “novo” Direito de Autor para o Formato de Ficheiro Electrónico 

(FFE)?   

 

Vimos na Parte II1090 da nossa dissertação que o Direito de Autor visa a tutela daquelas 

coisas incorpóreas que constituam o resultado autónomo e exteriorizado de uma 

criação intelectual, literária ou artística, nos domínios das letras, artes ou ciências, que 

seja original, como expressão da tutela da liberdade de criação cultural enquanto direito 

fundamental do Ser Humano. Trata-se nessa medida de uma tutela erga omnes de um 

bem jurídico que se crê ligado à própria personalidade (subjectividade) do seu criador 

intelectual, facto que se reflecte nas extensas faculdades morais que se reconhecem ao 

Autor, de que são expressão máxima o direito de paternidade e de integridade da obra. 

É notório que a natureza eminentemente técnica e utilitária do FFE enquanto criação 

intelectual associada ao modo de funcionamento dos elementos da estrutura física do 

computador, aliada à ausência de expressividade inerente à sua natureza (e que já 

exploramos supra suficientemente), afasta o FFE de uma protecção no âmbito do 

regime dos Direito de Autor.  

Cremos que os argumentos já explorados, quando supra afastamos a possibilidade de 

tutela do FFE pelo regime geral dos Direitos de Autor, são suficientes para concluirmos 

pela inadequação da possibilidade de estender “artificialmente” (entenda-se, 

legislativamente) o âmbito do objecto próprio dos Direitos de Autor, de modo a nele se 

poder abarcar o FFE.  

E não serve de comparação para este fim a tutela reconhecida internacionalmente  aos 

programas de computador pelo regime do Direito de Autor ou Copyright pois que, para 

além de ser conhecido e reconhecido que tal opção é também (e essencialmente!) 

político-económica, acresce que a tutela dos programas de computador por Direito de 

                                                           
1090 Supra em Parte II, Título I, Capítulo III, Secção 1, a pp. 149 e ss. 
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Autor recai precisamente apenas sobre os seus elementos expressivos. Expressividade 

que, como dissemos, não encontramos no FFE. 

Concluímos, sem outras considerações, que a natureza eminentemente técnica e 

utilitária do FFE, aliada à ausência de forma expressiva, desaconselha o seu 

enquadramento dogmático e legislativo no âmbito dos Direitos de Autor. 
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Capítulo III – Um “novo” Direito Conexo para o Formato de Ficheiro Electrónico 

(FFE)? 

 

Também não iremos recolocar a questão no âmbito dos direitos conexos já previstos no 

CDADC. Valem aqui os argumentos de exclusão que exploramos supra quando 

excluímos o FFE do seu objecto. Questionaremos apenas se fará sentido a criação de 

um novo direito conexo ao Direito de Autor, específico para a protecção do FFE 

(relembramos, por exemplo, que foi essa a opção do legislador alemão para o 

enquadramento legal do Direito Sui Generis sobre Bases de dados da directiva 

comunitária1091).  

Historicamente, todos os direitos conexos surgem associados a produções que tinham 

por conteúdo obras protegidas por direitos de autor1092. No entanto, vimos já que no 

heterogéneo leque de direitos conexos se encontram objectos de natureza 

eminentemente técnica – como a tutela dos fonogramas e videogramas – ou mesmo 

empresarial ou organizatória – com a tutela das emissões de radiodifusão1093. 

Ainda assim, todos estes direitos conexos encontram uma génese comum associada à 

tutela das obras protegidas por Direitos de Autor como prestações que as utilizam e 

valorizam e que, nesse sentido, lhes trazem um valor acrescido próprio merecedor de 

uma tutela autónoma. 

                                                           
1091 O legislador alemão optou por enquadrar este direito sui generis no âmbito dos direitos de autor, consagrando-o expressamente 
criando para o efeito o “Sechster Abschnitt. Schutz des Datenbankherstelcfr.s, §§87a a 89e. da Urheberrechtsgesaetz”, catalogando 
o direito sui generis aí como um novo direito conexo. Embora, Thomas Dreier e Gernot Schulze salientem que esta posição do 
legislador alemão não foi sem «uma hesitação inicial» [DREIER ;SCHULZE, Urheberrechtsgesetz 
Urheberrechtsgesetzwahrnehmungsgesetz Kunsturhebergesezt, p. 1005]. E também aqui a doutrina alemã acaba por admitir que o 
argumento decisivo para a decisão dos Estados-membros que optaram pela inclusão do direito sui generis no catálogo dos direitos 
conexos acabou por ser a “conveniência”. Esta opção permite aproveitar para a prática de um novo direito de propriedade intelectual 
o regime supletivo, a doutrina e a jurisprudência assente num ramo de direito já com alguma tradição e consistência. Neste sentido, 
cfr. KRÄHN, Der Rechtsschutz von Elektronischen Databanken: unter Besonderer Berücksichtigung des Sui-Generis Rechts, p. 134. 

1092 Sobre a evolução histórica e dogmática dos direitos conexos, por todos, ASCENSÃO, Direito Civil: Direito de Autor e Direito 
Conexos, pp. 13 a 26 e 543 e ss. 

1093 A este propósito Alexandre Dias Pereira salienta que «os direitos conexos não protegem obras literárias e artísticas, mas antes 
prestações artísticas e prestações empresariais, técnicas e organizatórias» [PEREIRA, Direitos de Autor e Liberdade de Informação, 
p. 413]. 
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Ainda que os objectos dos direitos conexos se tendam a estender a prestações que pouca 

ou nenhuma relação encontram com as Obras protegidas por Direito de Autor, há no 

enquadramento legislativo dos direitos conexos um cordão umbilical que liga os direitos 

conexos às obras protegidas por Direito de Autor que, mesmo quando cortado, sustenta 

dogmaticamente o seu enquadramento1094.  

O surgimento e desenvolvimento do FFE nada teve (ou tem) a ver com prestações 

associadas ou tendentes a valorizar a utilização e aproveitamento de Obras protegidas 

por Direito de Autor. O FFE é, como vimos reiteradamente afirmando, uma criação 

intelectual decorrente das opções e funcionamento das tecnologias dos dispositivos 

físicos do computador, enquanto solução técnica vocacionada para solucionar a 

condicionante dos dispositivos de armazenamento secundário dos computadores apenas 

serem capazes de registar códigos em sistema de numeração binária. 

O FFE nasce de uma necessidade técnica sem qualquer relação directa ou indirecta com 

a criação, representação ou divulgação de obras protegidas por Direitos de Autor. É 

indiferente à génese e funcionamento do FFE a natureza jurídica dos dados para os 

quais foi concebido. Pese embora, actualmente, deles depender a possibilidade técnica 

de se poderem gravar em formato digital dados que podem constituir obras protegidas 

por Direitos de Autor, ou prestações protegidas por direitos conexos, ou sinais 

distintivos do comércio, ou inovações protegidas por patente ou, em boa verdade, dados 

de qualquer outra natureza jurídica. 

Por fim, a natureza eminentemente técnica do FFE, revela-nos que o mesmo não aporta 

qualquer significado por si próprio ou sentido artístico ou cultural (indissociável do 

regime e ratio legis própria dos Direitos de Autor e Direitos Conexos). Na verdade, a 

indissociável conexão da evolução do FFE com o desenvolvimento das TIC e a 

satisfação das necessidades técnicas da expansão da Sociedade da Informação a todos os 

campos de actividade humana, indica-nos claramente um enquadramento muito mais 

próximo da Propriedade Industrial.  

Entendemos, por isso, que atenta a sua natureza técnica e ausência de uma 

“conexão genética” ao Direito de Autor, a criação de um novo direito conexo se 

                                                           
1094 Nesse sentido, Viola Bensinger [BENSINGER, Sui-generis Schutz für Datenbanken die EG-Datenbankrichtlinie vor dem 
Hintergrund des nordischen Rechts, p. 114] refere que os direitos conexos congregam diferentes direitos cujo ponto comum 
principal se esgota no facto de protegerem produções que de alguma forma se relacionam com direitos de autor. 
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mostra desadequada à tutela jurídica do FFE, pelo que iremos excluir a 

possibilidade de o vir a proteger no âmbito destes regimes. 
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Capítulo IV – Um “novo” Direito Sui Generis de Propriedade Intelectual para o 

Formato de Ficheiro Electrónico (FFE)? 

 

Podemos ainda considerar a concepção de um direito sui generis de Propriedade 

Intelectual com um regime “à medida” para melhor realizar o equilíbrio entre os 

interesses em conflito. É fácil de depreender do que supra fomos expondo que não 

somos favoráveis a esta opção, pelo que decidimos excluí-la antes de avançarmos para a 

ponderação do alargamento das matérias protegidas por propriedade industrial, que será, 

na nossa opinião, o ramo onde a questão será mais pertinentemente colocada. 

A concepção “de génese” de um novo regime jurídico de um direito subjectivo de PI 

afigura-se uma tarefa difícil de executar, com grande probabilidade de ocorrência de 

lacunas e muita maior dificuldade de harmonização internacional, como o regime do 

direito sui generis da directiva comunitária sobre a protecção jurídica de bases de dados 

é um bom exemplo.  

Por outro lado, tal representaria o desperdiçar de toda uma vasta experiência doutrinal e 

jurisprudencial na consolidação e harmonização de conceitos assim como um edifício 

jurídico internacional montado e operacional, o que nos parece uma opção a evitar. 

Aliás, tomando novamente o direito sui generis sobre bases de dados como exemplo, é 

sintomático verificar que, tendo o legislador comunitário previsto tal direito como à 

parte dos ramos tradicionais da propriedade intelectual – direito de autor e propriedade 

industrial – alguns países tenham optado por transpô-lo para um destes regimes (no caso 

como direito conexo) precisamente para beneficiar da aplicação supletiva do respectivo 

regime legal, jurisprudência e doutrina consolidada na prática forense. 

Finalmente, a proximidade conceptual que o FFE apresenta das inovações tecnológicas 

protegidas no âmbito das patentes desaconselha a busca de novos enquadramentos 

dogmáticos e legislativos. 
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Somos, por isso, do entendimento que a admitir-se o reconhecimento da 

susceptibilidade de apropriação jurídica privada exclusiva para o FFE esta apenas 

se justificará pela ampliação do objecto de protecção das inovações tecnológicas – 

a invenção –, excluindo desde já o interesse prático na criação de um direito sui 

generis de propriedade intelectual para o FFE. 
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Capítulo V – Um “novo” direito privativo de propriedade industrial para o 

Formato de Ficheiro Electrónico (FFE)? 

 

Secção 1 – Os interesses em conflito no princípio da livre interoperabilidade e a 

reavaliação da questão jurídica para a política legislativa a seguir 

 

No âmbito da propriedade industrial, até pela exposição que supra fizemos1095, a questão 

apenas se coloca quanto à eventual expansão da matéria protegível por direitos 

privativos sobre inovações tecnológicas, ou expandindo o âmbito das invenções 

patenteáveis, ou criando um novo direito sobre inovações tecnológicas à semelhança do 

direito privativo sobre as Topografias de Produtos Semicondutores. Não abordaremos, 

por isso, a exclusão dessa tutela por outros títulos de propriedade industrial como os 

desenhos ou modelos, ou os sinais distintivos do comércio. 

Dissemos supra1096 que entendíamos que o FFE é susceptíveis de cumprir os três 

requisitos que resultam do artigo 51.º do CPI: a novidade, a actividade inventiva, e a 

susceptibilidade de aplicação industrial. Assim como o carácter técnico inerente à 

invenção patenteável. Não iremos reiterar os fundamentos que aí expusemos que 

mantêm aqui igual validade. 

Dissemos também que o FFE não se reconduz a uma mera ideia ou princípio abstracto, 

ou a nenhuma das demais matérias especificamente excluídas de patenteabilidade. Os 

argumentos que utilizamos então são aqui igualmente aplicáveis pelo que não os 

reproduziremos. 

                                                           
1095 Supra em Parte III, Título II, Capítulo II, a pp. 391 e ss. 

1096 Supra em Parte III, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 3, a pp. 404 e ss. 
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Excluímos o FFE do âmbito de protecção das Patentes porquanto consideramos que o 

mesmo não se reconduz quer a um “produto” quer a um “processo”. Também não 

reiteraremos a exposição dos argumentos tendentes a esta conclusão que nos parece já 

suficientemente sustentada. 

A questão que agora colocamos é se fará sentido, quer numa perspectiva dogmática e de 

coerência do edifício da propriedade industrial, quer face aos interesses que verificamos 

encontrarem-se em conflito neste âmbito, ampliar o objecto de protecção das invenções 

à matéria do FFE por via legislativa, consagrando expressamente esse reconhecimento 

de susceptibilidade de apropriação privada exclusiva no âmbito das inovações 

tecnológicas protegidas pela propriedade industrial. 

Numa perspectiva dogmática pensamos que, representando o FFE uma solução para um 

problema de natureza técnica, considerando o seu enquadramento como produto 

intelectual de uma ciência da área das tecnologias (as TIC), e a sua essencialidade para 

o desenvolvimento tecnológico e económico de todas as indústrias associadas à 

Sociedade da Informação, a protecção do FFE tem perfeito cabimento no seio dos 

direitos privativos de propriedade industrial sobre inovações tecnológicas.  

Por outro lado, atendendo à essencialidade do FFE para a interoperabilidade das TIC, e 

a importância desta na promoção da inovação tecnológica, também nos parece que a 

protecção do FFE se insere nos fins próprios da propriedade industrial, mormente a 

promoção do desenvolvimento e inovação tecnológica. 

Também a satisfação da garantia de recuperação dos substanciais investimentos, 

qualitativos e quantitativos, necessários ao desenvolvimento de FFE inventivos e 

inovadores, aponta para a concessão de um exclusivo de aproveitamento económico 

que, garantindo a rentabilização desse investimento, sirva de incentivo ao mesmo. O 

que é igualmente próprio dos fins e regime dos direitos privativos de propriedade 

industrial sobre inovações. 

Finalmente, o regime imperativo do registo de propriedade industrial e a consequente 

imposição da publicitação das inovações tecnológicas protegidas pela sua completa 

descrição representaria uma mais-valia considerável, quer para promoção da inovação 

tecnológica com base em especificações técnicas completas e rigorosas dos FFE assim 

publicitadas (dificilmente obtidas com a mesma fidedignidade pelos complexos 
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processos de “engenharia reversa” ou descompilação), quer ainda pela garantia de 

conservação do conhecimento tecnológico essencial ao acesso e preservação histórica 

de arquivos digitais.  

Contra esta opção não podemos deixar de considerar os argumentos daqueles que 

sustentam que a criação de exclusivos de utilização sobre elementos essenciais à 

interoperabilidade das TIC representa um indesejável obstáculo ao livre acesso a dados 

informatizados pelo utilizador final; à garantia de preservação histórica de arquivos 

digitais; e à promoção da inovação tecnológica pela possibilidade de constituição de 

situações de posição dominante ou monopólios de mercado. 

Será ainda defensável, como a doutrina tem feito a propósito das linguagens de 

programação, que a rentabilização do investimento realizado com o desenvolvimento de 

novos FFE pode ser garantido de forma sustentável através da protecção conferida ao 

segredo de negócio1097 no âmbito do Direito da Concorrência e da Concorrência 

Desleal. Isto porque a extrema complexidade do FFE faz com que seja 

extraordinariamente difícil o acesso às suas especificações técnicas de forma rigorosa e 

fiável, inclusivamente através de processos de engenharia reversa ou descompilação, a 

não ser através da sua disponibilização pelos seus criadores1098. 

Vimos inclusivamente que alguns modelos de negócio têm assentado a sua 

sustentabilidade económica não na exploração directa do FFE mas no licenciamento 

dos complexos algoritmos computacionais de conversão desses FFE, sobre os quais se 

vêm reconhecendo internacionalmente diversos direitos privativos de propriedade 

industrial ao abrigo das “patentes relacionadas com programas de computador” 

(conforme defendemos na análise que fizemos das patentes relacionadas com a 

conversão de ficheiros «MP3» e «PDF» na Parte II1099 desta dissertação). 

Subsiste assim um vasto leque de aproveitamento económico passível de ser feito. Quer 

através de manuais técnicos protegidos por Direito de Autor enquanto criações literárias 

no domínio das ciências, quer através da protecção por Direito de Autor (e nalguns 

                                                           
1097 Nesse sentido, no âmbito mais genérico das “interfaces” refere Pamela Samuelson que «program interfaces can often be 
protected quite effectively as trade secrets. Because commercially distruted programs are typically shipped in machine-executable 
form, program interfaces are not readily discernible when running the program through its various tasks» [SAMUELSON, "Are 
Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1961)]. 

1098 Ness sentido, Pamela Samuelson refere que «The more complex a program is, moreover, the more difficult it will be to access 
interfaces through reverse engineering» [idem, (p. 1961).].  

1099 Supra em Parte II, Título III, CapítuloII, Secção 5, Subsecção 3, a pp. 302 a 308. 
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casos por Patente) conferida aos complexos programas de computador ou algoritmos 

computacionais capazes de ler e gravar nestes FFE, quer ainda através do seu 

licenciamento contratual com cláusulas de confidencialidade e não concorrência, que 

garantam a manutenção do segredo de negócio associado a esse conhecimento. 

É certo que o segredo de negócio, enquanto tal, não constitui um verdadeiro direito 

subjectivo porquanto os respectivos conhecimentos são de utilização livre se forem 

obtidos por motu próprio que não constitua uma violação desse segredo1100. Mas, se é 

extremamente difícil obter tais conhecimentos por engenharia reversa (ainda que lícita) 

menos provável ainda será que dois processos criativos autónomos possam gerar uma 

mesma criação intelectual tão complexa. 

Também a protecção por Direito de Autor conferida a manuais e programas de 

computador, limitando-se à sua parte expressiva, deixa desprotegida a reutilização dos 

conhecimentos técnicos através deles licitamente obtidos (nomeadamente por 

descompilação dos programas de computador) em outras aplicações que não os 

reproduzam na sua parte expressiva. E, ainda que se admita a patenteabilidade dos 

programas de computador (muito limitada principalmente no direito europeu) 

relembramos que esta abarca essencialmente os “algoritmos computacionais” com 

carácter técnico e inovadores, os quais, como vimos ao longo da nossa exposição, não 

se confundem como os FFE que possam ler, que como tal ficam excluídos da sua 

protecção. 

Mas, invertendo o sentido da argumentação, a prevalência do segredo de negócio como 

única via legal para a protecção (ainda que imperfeita) do FFE significa a manutenção 

de uma parte significativa dos conhecimentos tecnológicos necessários ao 

funcionamento e à interoperabilidade das TIC longe do conhecimento público1101. E 

logo, por essa via, dificultando o acesso aos dados, dificultando a preservação de 

arquivos digitais históricos fiáveis e entorpecendo a inovação tecnológica. 

                                                           
1100 Nesse sentido, refere Luís Pinto Monteiro que «o titular deste direito não dispõe de tutela contra quem descobre ou reproduz a 
informação secreta pelos seus próprios meios» [MONTEIRO, A recusa em licenciar Direitos de Propriedade Intelectual no Direito 
da Concorrência, p. 31]. 

1101 A questão da publicidade dos elementos necessários à interoperabilidade das TIC tem sido discutida abundantemente na 
doutrina. Mesmo no âmbito do Direito de Autor sobre programas de computador, a propósito dos interfaces (API), Ashwin van 
Rooijen sugere a imposição da obrigação de disponibilização das especificações técnicas dos interfaces, através de lei substantiva 
"ex-ante", em vez de confiar na engenharia reversa ou nas regras do direito da concorrência. Propondo a imposição de obrigações 
formais de registo para a tutela dos programas de computador por Direito de Autor, onde conste a descrição dessas especificações, 
ao arrepio da tradição "desformalista" da Convenção de Berna [ROOIJEN, The software interface between copyright and competition 
law: a legal analysis of interoperability in computer programs, pp. 233 e ss]. 
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Neste ponto o regime de publicidade imposto pelas regras de registo de direitos 

privativos de propriedade industrial sobre inovações tecnológicas (descrição e 

reivindicações) garantiria a divulgação pública das especificações técnicas do FFE, o 

que permitiria quer a promoção da inovação tecnológica sustentada com a garantia de 

interoperabilidade com outras aplicações informáticas, quer o acesso futuro aos 

arquivos digitais pela garantia que tal registo representa para a conservação do 

conhecimento tecnológico. Publicidade que não se encontra hoje assegurada pela opção 

usual de manutenção destas especificações técnicas em segredo de negócio dos seus 

criadores (fabricantes), receosos que a sua publicitação integral lhes retire a vantagem 

competitiva do investimento efectuado no respectivo desenvolvimento. 

Este é, na nossa perspectiva, o ponto fulcral de equilíbrio entre os interesses 

conflituantes no nosso estudo: a manutenção do FFE como um bem incorpóreo de 

utilização livre, sem tutela de um direito subjectivo de propriedade industrial, mas 

sujeito às opções de utilização privadas no âmbito dos segredos industriais e das 

complexas regras do direito da concorrência; ou o alargamento das matérias passíveis 

de integrar o conceito de invenção patenteável, garantindo ao FFE a tutela pelo regime 

dos direitos privativos de propriedade industrial e consequente divulgação e registo 

público das suas especificações técnicas.  

Relembramos aqui, como referimos quando caracterizamos a propriedade industrial na 

Parte II1102 da nossa dissertação, que o requisito formal de registo insere-se igualmente 

no desiderato de promoção da inovação tecnológica, através de um “contrato” entre o 

Estado e o criador/investidor. Por um lado, o Estado concede ao criador o direito à 

exploração económica exclusiva do bem por um determinado período de tempo; por 

outro, o criador concede na divulgação pública das inovações por si desenvolvidas 

(prescindido do seu segredo de negócio) desta forma facilitando o acesso ao 

conhecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias1103. 

Recolocando a questão nesta nova perspectiva, verificamos que o conflito de interesses 

que encontramos na promoção da inovação pela concessão de direitos privativos 

encontra paralelo nos interesses que vimos em conflito nas implicações práticas da 

                                                           
1102 Supra em Parte II, Título I, Capítulo IV, Secção 1, a p. 177. 

1103 Com este sentido citamos novamente Sebastian Zimmeck quando refere que «as part of the disclosure bargain between the 
patentee and the public, the patentee must teach the invention to the public. By disclosing the invention in a manner permitting the 
person having ordinary skill in the art to implement it, such teaching will ensure that the invention does not remain a trade secret, 
but ultimately enters the public domain» [ZIMMECK, "Use of Functional Claim Elements for Patenting Computer Programs", ( pp. 
201 e 202)].  
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manutenção do FFE como bem incorpóreo livre. A concessão de exclusivos jurídicos de 

apropriação ou aproveitamento económico, tanto promove a inovação porque garante ao 

criador original a recuperação do seu investimento, como a pode cercear, quer por 

acomodar o criador ao exclusivo concedido, quer por limitar a utilização dessas 

tecnologias em novos desenvolvimentos tecnológicos de terceiros. A ausência de 

exclusivos de utilização sustentados em direitos subkectivos de PI se, por um lado, 

promove a inovação porque garante o desenvolvimento de novos produtos sem 

restrições de interacção com tecnologia implementada; por outro, cerceia a inovação e o 

acesso à informação pois potencia e “incentiva” os criadores/fabricantes a manter os 

respectivos conhecimentos tecnológicos em segredo de negócio como forma de garantir 

a sua exploração exclusiva ou prioritária. 

Sabendo, então, que os interesses em conflito em qualquer das opções são os mesmos, e 

que nenhuma das soluções se apresenta capaz de os realizar plenamente, resta-nos 

refinar a nossa questão: Qual o regime que melhor realiza o equilíbrio de interesses 

entre o acesso à informação e a promoção da inovação? A concepção do FFE como 

bem incorpóreo livre ou como objecto – coisa jurídica - de um direito privativo de 

propriedade industrial sobre inovações tecnológicas? 

 

Secção 2 – A resposta insatisfatória do direito constituído para a realização dos 

interesses inerentes ao princípio da livre interoperabilidade das TIC 

 

A situação do direito constituído é a consagração, expressa ou tácita, de um princípio de 

livre interoperabilidade das TIC que vem mantendo o FFE como bem incorpóreo 

insusceptível de apropriação jurídica privada exclusiva, ou seja, não o reconhecendo 

como verdadeira coisa incorpórea. 

O resultado prático efectivo desta opção tem sido a manutenção da generalidade dos 

conhecimentos tecnológicos associados ao desenvolvimento de FFE em segredo de 

negócio dos seus criadores/fabricantes. Isto tem ocorrido não só pelo secretismo do seu 

desenvolvimento e escassez de divulgação lícita e voluntária, como pela adopção de 

inúmeras medidas de protecção, quer pela via tecnológica  (envolvendo a utilização de 

medidas de segurança tecnológicas tendentes a dificultar a sua obtenção por processos 
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de “engenharia reversa” ou descompilação), quer pela inclusão de cláusulas de 

confidencialidade e não concorrência tendentes a impedir a divulgação desses 

conhecimentos a terceiros que não sejam parceiros de negócio abrangidos por essas 

cláusulas1104.  

Em primeiro lugar, podemos argumentar que esta situação não é uma opção segura e 

nem sempre será financeiramente vantajosa para os investidores. A necessidade de 

recurso a estas medidas, tecnológicas e legais, de conservação de segredos industriais 

além de representar um acréscimo dos custos associados ao desenvolvimento de novas 

tecnologias de FFE, deixará sempre uma margem de insegurança quanto à sua eficácia 

e, nessa medida, quanto à confiança de criadores e empresários no retorno do respectivo 

investimento pessoal e financeiro. Desincentivando, nesta medida, o investimento na 

investigação de novos FFE. 

Por outro lado, talvez a principal crítica que se pode fazer ao status quo legal no 

confronto com os interesses que pretendemos salvaguardar, é que esta prática 

generalizada da indústria das TIC tem tornado o acesso integral e fidedigno às 

especificações técnicas dos FFE extremamente difíceis de obter, quer pelos seus 

concorrentes, quer pelo utilizador final, quer mesmo pelas entidades, públicas ou 

privadas, que estudam o desenvolvimento de arquivos digitais passíveis de resistir à 

inexorável desactualização contínua de suportes físicos e formatos lógicos de gravação 

digital. Não é fora do comum que um FFE, tendo deixado de ser utilizado pelos 

respectivos criadores por opção criativa ou condicionalismos de mercado, veja as 

respectivas especificações técnicas ficarem “esquecidas”, com a agravante de o desuso e 

consequente “desaparecimento” de programas de computador que o utilizem dificultar 

ainda mais o seu conhecimento por processos de descompilação. 

Outro problema associado ao modelo do direito constituído quanto à tutela de FFE, que 

já referimos, é que a extrema complexidade do FFE faz com que seja 

extraordinariamente difícil o acesso às suas especificações técnicas de forma rigorosa e 

                                                           
1104 Nesse sentido, Pamela Samuelson refere que «Trade secret can, of course, be jeopardized by reverse engineering conducted by 
those who want to access interfaces information, but firms can and often do try to counteract this risk by inserting antireverse 
engineering clauses into their license agreements, or by obfuscating the design to male interfaces difficult to discern.» 
[SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1961)]. 
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fiável, inclusivamente através de processos de “engenharia reversa” ou 

descompilação1105, a não ser através da sua disponibilização pelos seus criadores.  

Acresce que, conforme expõe Sally Weston «the viability of products developed using 

reverse engineering depends on the right holder not altering its software so that it is no 

longer compatible with the new software developed by reverse engineering. Such 

alterations frequently occur when upgrades are issued»1106. Pensemos, no específico 

âmbito do FFE, no caso dos formatos usados pelas aplicações do Microsoft Office. 

Quando os formatos «DOC» e «XLS» estavam a ser utilizados de forma generalizada 

em aplicações concorrentes a Microsoft veio lançar os novos formatos «DOCX» e 

«XLSX» que já não são compatíveis com as anteriores versões dos mesmos formatos. 

Desta prática resulta que, fazer depender o desenvolvimento de novas aplicações 

interoperáveis com as tecnologias dominantes da obtenção das informações necessárias 

através da descompilação revela-se, muitas das vezes, um processo demasiado longo, 

dispendioso e pouco fiável1107 e, logo, um gravíssimo factor de entorpecimento da 

inovação1108. 

Esta dificuldade de acesso às especificações técnicas exactas do FFE, mesmo através de 

processos lícitos de descompilação, tem feito arrastar complexos litígios relacionados 

com a implementação efectiva deste princípio de livre interoperabilidade, quer para 

realização de simples direitos de acesso à informação, quer para efeitos de 

desenvolvimento de novos programas de computador interoperáveis com essas 

tecnologias. 

Podemos dizer que o princípio da livre interoperabilidade tem sido salvaguardado, no 

âmbito da União Europeia, através de dois mecanismos distintos. Um dentro dos 

                                                           
1105 Nesse sentido, salient Ashwin van Rooijen que «Even if decompilation is successful, however, some valueble information in the 
original source code, such as the original names for interfaces and variables as well as comments, can never be reconstructed» 
[ROOIJEN, The software interface between copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in computer 
programs, p. 19], acrescentando mais adiante que « In the current state of the art, decompilation, like black-bix analysis, is still very 
difficult. This difficulty can give the target program's developer a significant lead-time, while fruitful reverse engenneering efforts 
could further be frusteted by periodical changes in interfaces specifications. Decompilation may also become more difficult as a 
result of the increasing complexity of software» [idem, (p. 20).]. 

1106 WESTON, "Software Interfaces - Stuck in the Middle: The Relationship Between the law and software interfaces in Regulating 
and encouraging interoperability", . 

1107 Nesse sentido, refere Sally Weston que «while it is technically possible to decompile a program, doing so is lengthy, costly and 
inefficient» [idem, (p. 430).]. No mesmo sentido, Samuelson, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1961); e 
ROOIJEN, The software interface between copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in computer programs, 
pp. 19 e 20 

1108 Pelo que Sally Weston concluí que «Reverse engeneering is an inherently unstable basis for a business model.» WESTON, 
"Software Interfaces - Stuck in the Middle: The Relationship Between the law and software interfaces in Regulating and 
encouraging interoperability", (p. 429)  
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regimes da Propriedade Intelectual, o proclamado direito de descompilação previsto na 

Directiva Comunitária sobre protecção de programas de computador e, outro, no âmbito 

do direito da concorrência, pela aplicação das regras do artigo 102.º do Tratado da 

União Europeia, quanto aos abusos de posição dominante1109. Para Sally Weston estes 

mecanismos não têm sido suficientes para salvaguardar de forma eficaz a 

interoperabilidade no âmbito das TIC1110.  

A propósito de questões similares associadas à divulgação de interfaces necessários à 

interoperabilidade, a União Europeia tem recorrido ao conceito de abuso de posição 

dominante1111 para obrigar as empresas a disponibilizar os seus segredos de negócio 

com vista à realização da interoperabilidade. A jurisprudência do TJEU tem suscitado 

profunda discussão doutrinal1112 e Jurisprudencial e que, para muitos, está na origem 

das preocupações com a salvaguarda da interoperabilidade na Directiva sobre a 

protecção de programas de computador.  

Ainda assim, estamos a falar de processos morosos e extraordinariamente dispendiosos 

que a maioria dos potenciais interessados não tem capacidade de prosseguir. Aliás, só 

esta morosidade dos litígios judiciais, interna e internacionalmente, assim como a 

especificidade e complexidade dos ramos de direito onde estas matérias se invocam e 

consequentes elevados custos que estes litígios representam, justifica que, ainda assim, 

os Tribunais não estejam de facto “inundados” com estes processos.  

Acresce que esta protecção pelo direito da concorrência, nomeadamente pelo artigo 

102.º do Tratado da União Europeia, em primeiro lugar, apenas está disponível nos 

casos de o titular da informação necessária à interoperabilidade estar numa posição de 

domínio (não se aplica assim aos demais agentes económicos) e, por outro, representa 

                                                           
1109 Nesse sentido, cfr. Idem, (p. 427).. 

1110 Como refere a autora «there are serious shortcomings in both approaches, and neither ensures a workable solution» [idem, (p. 
428).]. 

1111 Refere Luís Pinto Monteiro que «O artigo 102.º do RFUE proíbe a exploração abusiva da posição dominante no mercado 
comum ou numa parte substancial deste. Contudo, o Tratado não avança uma definição legal de abuso e as condutas apresentadas 
têm um carácter meramente exemplificativo. (…) com base nesta omissão, os tribunais da União Europeia têm adoptado uma 
noção ampla de abuso. (…) haverá abuso, quando as empresa em posição dominante recorram a métodos diferentes dos que regem 
a concorrência normal, adoptando condutas que tenham por efeito prejudicar a manutenção do grau de concorrência existente no 
mercado» [MONTEIRO, A recusa em licenciar Direitos de Propriedade Intelectual no Direito da Concorrência, p. 83]. 

1112 Sobre a jurisprudência da União Europeia, ler JOSEF DREXL, "Refusal to Grant Access to Trade Secret as an Abuse of Market 
Dominance", Anderman and Ezrachi, (Eds.), Intellectual Property and Competition Law, Oxford University Press, New York, 2011, 
pp. 165 a 185(pp. 167 e ss); SCHMIDT, "Competition Law and Innovation: Technological Integration", (pp. 189 a 193); SAMUELSON, 
"Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (pp. 1988 e ss); e MONTEIRO, A recusa em licenciar Direitos de 
Propriedade Intelectual no Direito da Concorrência, pp. 134 e ss. 
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sempre uma reacção a posteriori face a um problema de deficiente concorrência, com a 

morosidade e custos que são conhecidos1113. 

Na prática, para o utilizador final e pequeno criador ou investidor da área das TIC, a 

realização do princípio de livre interoperabilidade pelo acesso efectivo e tempestivo a 

informação técnica credível sobre o FFE não tem sido mais que uma miragem1114. 

Tais factos têm sido geradores de uma tal insegurança jurídica e efectiva ausência de 

acesso às especificações técnicas do FFE que a se generalizou, na opinião pública e no 

seio dos investidores e investigadores da área das TIC (e mesmo no meio jurídico e 

legislativo1115) a convicção de que sobre o FFE existe um verdadeiro direito 

“proprietário” que permite ao seu criador o seu uso exclusivo. Somos do entendimento, 

como demonstramos supra1116, que tal direito subjectivo de propriedade intelectual não 

existe no direito constituído!  

A verdade é que os complexos meandros dos segredos de negócio, da concorrência 

desleal e do direito da concorrência representam na maioria dos casos uma barreira legal 

de equivalente força para a generalidade dos potenciais interessados no livre acesso ao 

FFE1117. 

                                                           
1113 Nesse sentido, Sally Weston refere que «the use of Art. 102 to regulate the disclosure of interface information has the virtue that 
its limitations are well recognized when it comes to encouraging innovation. In other ways, however, its use is undesirable. It is a ex 
post and prone to error.» [WESTON, "Software Interfaces - Stuck in the Middle: The Relationship Between the law and software 
interfaces in Regulating and encouraging interoperability", (p.432)], concluindo por isso, no final do seu artigo, que «The 
“exceptional circumstances” test in not however a good remedy for failure to disclose interoperability information. It is ex-post, 
complex and does not apply to most suppliers» [idem, (p.450).]. No mesmo sentido, também Urs Gasser e John Palfrey apontam que 
«Interoperability may further be achieved based on an ex post-intervention grounded in competition law. (…)Antitrust interventions 
operate with considerable effectiveness when establishing interoperability in specific areas. However, these interventions run the 
risk — in view of the duration of the respective enforcement procedures — that they continuously lag behind market development. 
Further, antitrust measures generally entail significant costs for the government that is charged with monitoring and enforcing.» 
[GASSER ;PALFREY, Breaking Down Digital Barriers - When and How ICT Interoperability Drives Innovation, (p. 26).]. 

1114 No caso do processo United States v. Microsoft 253 F3.d (D.C. Cir 2001) a propósito da pré-instalação da browser Internet 
Explorer no sistema operativo Windows, decorrente de queixa contra esta prática apresentada pela concorrente Netscape Navigator, 
pese embora a Microsoft viesse a perder o processo judicial, na prática, conclui Sally Weston que «The pace of competition law 
meant that judicial relief came too late for Netscape» (negrito nosso) [WESTON, "Software Interfaces - Stuck in the Middle: The 
Relationship Between the law and software interfaces in Regulating and encouraging interoperability", (p. 433)]. 

1115 Conforme já referimos na Parte II da nossa dissertação, esta convicção surgen-nos quer na doutrina, p.e. Laura DeNardis refere-
se expressamente aos «proprietary format» [DENARDIS, "The Global Politics of Interoperability", (p. 503)], e também Ashwin van 
Rooijen distingue entre os «common or open formats and for one or more proprietary or native formats» [ROOIJEN, The software 
interface between copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in computer programs, p. 14]; quer a nível 
legislativo, p.e. na Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012, de 8/11, que aprova o Regulamento Nacional de 
Interoperabilidade Digital, que no seu preâmbulo se refere expressamente aos «formatos abertos» como «não proprietários». 

1116 Supra em Parte II, Título III, Capítulo II, Secção 5, Subsecção 3, a pp.302  308. 

1117 No mesmo sentido, salienta Pamela Samuelson que «Lack of access to interface information is often a greater impediment to 
interoperability than patents are» [SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 2012)]. Também Josef 
Drexl conclui que «trade secrets may more easily pose competition law problems, since protection – unlike in the field of patent law 
– does not depend on the fulfillment of any quantitative requirements concerning the subject-matter of protection and since trade 
secret protection may result in the control of information on wich competitors depend for being able to enter the relevant market» 
[DREXL, "Refusal to Grant Access to Trade Secret as an Abuse of Market Dominance", (pp. 184 e 185)]. No âmbito das Patentes 
relacionadas com programas de computador, Estelle Derclaye e Matthias Leistner entendem mesmo existir uma “sobreposição” de 
protecção entre a propriedade industrial e o segredo de negócio, referindo que «In the case of software, the code does not always 
need to be disclosed; as long as the invention can be mabe by a person skilled in the art without him or her needing to know the 
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A própria incerteza jurídica quanto ao nível de protecção existente sobre o FFE 

representa por si só um factor de desincentivo ao seu estudo, pelo risco inerente a um 

possível processo judicial. Como salientam Urs Gasser e John Palfrey «legal 

uncertainty may inhibit ICT interoperability. In the Digital ID study, for instance, we 

noted that uncertainty with regard to the liability exposure of the involved players may 

have had a chilling effect on the establishment of an interoperable Digital ID 

ecosystem. Further, legal uncertainty regarding liability for copyright and patent 

infringement plays a significant role in both the mashup and DRM context»1118. 

Tal facto tem gerado ainda uma permanente incerteza quanto à efectiva disponibilização 

dos conhecimento tecnológicos suficientes ao acesso à informação e à preservação 

histórica de arquivos digitais, ao ponto de se temer que as informações técnicas sobre 

determinados FFE (ou versões desses formatos) estejam já irremediavelmente perdidas, 

e com elas o acesso aos arquivos digitais efectuados com essas tecnologias caducas. A 

questão é, entendemos, de interesse público1119 e a sua realização efectiva não pode 

continuar alheia ao direito constituído. 

Estes argumentos demonstram que o actual sistema, com a consagração de um mero 

princípio de livre interoperabilidade nas TIC, permitindo que as informações técnicas 

sobre as quais não se reconheça juridicamente um direito subjectivo de propriedade 

intelectual sejam tratadas no âmbito dos segredos de negócios e respectiva disciplina 

pela Concorrência Desleal e Direito da Concorrência, não se tem mostrado um meio 

suficiente e adequado para garantir um acesso fidedigno e tempestivo à informação 

necessária a uma efectiva promoção da inovação e a um real acesso à informação com 

garantias de um eficaz acesso e preservação histórica de arquivos digitais. Assim 

entorpecendo a desejada interoperabilidade no seu ponto mais básico, o acesso aos 

dados digitalizados. 

Concluímos, por isso, que a manutenção do Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) 

como bem incorpóreo não tutelado pela Propriedade Intelectual, numa aparente 

promoção da sua livre utilização, não se tem revelado uma opção capaz de realizar de 

                                                                                                                                                                          
source code, the patent is valid. Therefore, the source code of the invention often remains secret, creating an overlap which is anti-
competitive because competitors need interoperability in order to compete in the same or secondary market» [DERCLAYE 
;LEISTNER, Intellectual Property Overlaps - A European Perspective, p. 22]. 

1118 GASSER ;PALFREY, Breaking Down Digital Barriers - When and How ICT Interoperability Drives Innovation, (p. 11). 

1119 Em favor do interesse público do FFE para o acesso a documentos por parte de Governos e Cidadãos, ler DENARDIS, "The 
Global Politics of Interoperability", (pp. 503 e ss). 
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forma satisfatória os interesses inerentes ao princípio da livre interoperabilidade, ou 

seja, a promoção da inovação, o acesso à informação e a garantia de acesso e 

preservação histórica de arquivos digitais. 

 

Secção 3 – O alargamento da matéria objecto dos direitos privativos de 

propriedade intelectual sobre inovações como meio para a satisfação dos interesses 

relacionados com o princípio da livre interoperabilidade. 

 

A questão colocada é, neste momento, se a opção pelo alargamento da matéria passível 

de constituir objecto de protecção dos direitos privativos de propriedade industrial sobre 

inovações será capaz de realizar de forma mais eficaz e efectiva este equilíbrio de 

interesses. 

A opção pelo regime da propriedade industrial representa sempre uma opção que impõe 

ao criador/fabricante um investimento financeiro acrescido pelos custos inerentes ao 

processo burocrático de registo constitutivo e territorial destes direitos. O que tem 

servido de argumento político, nomeadamente, para a exclusão dos programas de 

computador do objecto da patente, em particular na Europa, como forma de proteger 

uma indústria menos apetrechada, administrativa e financeiramente, para fazer face a 

tais exigências.  

Ainda assim, o recurso a este regime dispensaria a necessidade de medidas tecnológicas 

e legais de garantia do segredo de negócio que vimos encarecer o actual modelo de 

negócio no que concerne ao FFE. Por outro lado, a segurança jurídica gerada por este 

sistema garantiria uma poupança de recursos a montante, não só porque evitaria 

desnecessários litígios judiciais sobre o âmbito do objecto protegido (definido de forma 

mais exacta e segura por força da descrição e reivindicações do registo), como facilitaria 

o acesso a meios processuais de defesa e implementação dos direitos de exclusivo mais 

céleres e eficazes. 
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Por outro lado, se a opção por este modelo for acompanhada da exigência formal de 

uma descrição integral e exacta das informações técnicas1120 do FFE, tal significará que 

utilizadores finais e detentores de arquivos digitais históricos teriam garantido que o 

conhecimento tecnológico associado a esses formatos estaria acessível e não se perderia 

no futuro, permitindo assim melhor interoperabilidade presente e futura das TIC no 

acesso a dados gravados em dispositivos de memória secundária. 

Salientemos que, atento o âmbito de aplicação do exclusivo de apropriação conferido 

pela Propriedade Industrial, para os utilizadores que não sejam entidades concorrentes 

do titular do direito privativo as informações técnicas disponibilizadas na descrição e 

reivindicações do registo permanecem como bens livres! A tutela conferida pela 

Propriedade Industrial apenas confere um exclusivo de apropriação para fins 

concorrenciais, ou seja, num sentido negativo, o direito privativo não afecta as 

utilizações da coisa incorpórea feitas por terceiros fora da actividade económica e que, 

nessa medida, não sejam susceptíveis de afectar o seu aproveitamento económico1121. 

Donde, por esta via, ficaria garantido de forma muito mais segura o acesso do utilizador 

final aos seus dados, porquanto lhe ficaria disponível (de forma muito mais económica e 

fidedigna que através de processos de engenharia reversa) a informação técnica 

necessária para o efeito. 

Daqui resulta igualmente a satisfação dos interesses associados à preservação histórica 

do acesso a arquivos digitais. Note-se que neste âmbito o problema não se coloca 

quando a poder-se ou não desenvolver software concorrente. A questão é tão só o facto 

de a vertiginosa evolução tecnológica das TIC gerar uma sucessiva substituição de 

tecnologias e, com ela, se perder não só o acesso a programas de computador capazes de 

operar sobre dados gravados em FFE desactualizados, como as próprias informações 

técnicas desses FFE em desuso, impossibilitando a posteriori a recuperação desses 

dados. A conservação pública da informação proporcionada pelo sistema de registo da 

Propriedade Industrial, desde que garantida a fidelidade e completude da informação 

registada, seria certamente um elemento de extraordinária utilidade na preservação de 

                                                           
1120 A propósito da opção de protecção dos interfaces por patente, Ashwin van Rooijen, salienta que «a patent approach to 
protection of interfaces might also obviate the problem of access to interface specifications because patent laws contains a strong 
disclosure requirement» [ROOIJEN, The software interface between copyright and competition law: a legal analysis of 
interoperability in computer programs, pp. 233]. 

1121 Conforme resulta expressamente do disposto no artigo 102.º a) do CPI que consigna o seguinte: «Os direitos conferidos pela 
patente não abrangem: a) Os actos realizados num âmbito privado e sem fins comerciais». Explicitando este sentido negativo do 
conteúdo do direito privativo, Carlos Olavo refere que «o direito de exclusivo não impede utilizações feitas por terceiros fora da 
actividade económica – o direito privativo é um direito de exclusivo, não um direito de exclusão» [OLAVO, Propriedade Industrial - 
Volume I, p. 37]. No mesmo sentido, cfr. GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 127 e ss. 
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arquivos digitais, e representaria uma importante economia dos recursos que 

actualmente os Estados despendem com esta preocupação nos inúmeros projectos que já 

citamos na Parte I1122 da nossa dissertação.  

Acresce que, a utilização destas informações para acesso a informações gravadas nesses 

formatos, quando não existem no mercado programas que o façam, não representaria 

um acto de concorrência e, logo, seria também uma utilização livre do objecto registado 

por propriedade industrial ainda que o mesmo continuasse dentro do seu período de 

vigência. 

Persiste, no entanto, uma questão central para a qual falta demonstrar que a consagração 

de um direito privativo de propriedade industrial sobre o FFE representa a melhor 

opção: a garantia da interoperabilidade das TIC, enquanto elemento necessário à 

promoção da inovação, à restrição à constituição ou abuso de situações de posição 

dominante ou monopólios de mercado; e à liberdade de acesso aos seus 

dados/informações do utilizador/consumidor. 

É neste preciso ponto que funciona o exclusivo conferido pelo direito privativo de 

propriedade industrial, e onde conflituam o exclusivo e a interoperabilidade na 

realização do mesmo fim, a promoção da inovação. A compatibilização deste interesse 

no âmbito do regime dos direitos privativos de propriedade intelectual tem sido uma 

questão muito discutida, principalmente nos EUA onde as patentes sobre elementos 

lógicos de interface vêm sendo admitidas.  

Abordaremos de seguida algumas das soluções apontadas por Pamela Samuelson num 

extenso artigo sobre esta problemática, onde a autora refere que «in the past two 

decades, commentators and policy makers have proposed a remarkably varied array of 

policy options to deal with the exclusionary potency of patents on ICT interfaces. 

Although owners of interface patents would likely assert that they should be free to 

exercise their patent rights as they wish, commentators, policymakers, and courts that 

analyzed the impacts of interface patents on interoperability have overwhelmingly 

favored some regulation of interface patents.»1123. Das mais de vinte opções políticas 

                                                           
1122 Supra em Parte I, Título I, Capítulo V, a pp. 49 e ss. 

1123 SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (pp. 1969 e 1970)]. 
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diferentes abordadas pela autora, apresentaremos apenas aquelas hipóteses que 

entendemos mais relevantes para a específica área do FFE1124. 

Uma primeira hipótese seria a de limitar o exclusivo concedido pela patente, através do 

«fair use balancing test»1125. Esta hipótese suscita, no entanto, um grande nível de 

incerteza jurídica, porquanto a mesma importa uma análise casuística das circunstâncias 

da utilização não autorizada no sentido de determinar se aquela utilização concreta 

representa um uso leal da tecnologia e não tem por fim um produto concorrente 

“parasitário”. Parece-nos, por isso, não ser uma boa solução, face à insegurança jurídica 

que do mesmo poderia resultar. Em particular num ordenamento jurídico continental, 

como o português, que não se encontra talhado para a lógica do precedente judiciário 

dos sistemas anglo-saxónicos. 

Uma segunda hipótese seria a de permitir patentear os FFE «but deem their use 

noninfringing if essencial for achieving interoperability»1126. Uma proposta nesse 

sentido surgiu quando o Parlamento Europeu discutiu a directiva sobre Patentes em 

invenções implementadas por programas de computador. Nessa proposta admitia-se a 

constituição de patentes sobre software, mas a sua utilização por terceiros seria livre 

«insofar as there was no equally efficient or effective alternative nonpatented way to 

achieve interoperability»1127. Esta medida seria implementável e não é modelo estranho 

ao vigente regime de propriedade industrial1128. No entanto, parece-nos que não seria 

uma medida capaz de satisfazer os interesses que supra referimos estarem em conflito. 

Vejamos que, no caso dos FFE a generalidade das utilizações é susceptível de cair no 

âmbito da interoperabilidade desde que se considere o próprio acesso aos dados como 

um elemento típico e essencial à interoperabilidade, como nos parece ser certo 

considerar. Uma legislação que simplesmente considerasse livre a utilização de 

qualquer direito privativo constituído sobre FFE quando tal fosse necessário para atingir 

                                                           
1124 Por exemplo, uma hipótese sustentada a este propósito seria  a de «owners of patents on interfaces should be deemed to have 
misused patents insofar as they use the patents as lock-out devices» [idem, (p. 1979).] . A questão coloca-se em particular em 
interfaces de acesso a dispositivos ou programas que podem servir de “barreira” à interoperabilidade com outros dispositivos ou 
programas. Trata-se assim de uma hipótese que, em princípio, não se colocará no caso dos FFE e que portanto não terá utilidade 
para a situação que aqui analisamos. 

1125 Idem, (p. 1977). 

1126 Idem, (p. 1978). 

1127 Idem, (p. 1978). 

1128 Já existe no regime da propriedade industrial situação similar quanto à liberdade de utilização de medicamentos patenteados, 
prevista no artigo 102.º b) do CPI, que consagra que «Os direitos conferidos pela patente não abrangem: b) A preparação de 
medicamentos feita no momento e para casos individuais, mediante receita médica nos laboratórios de farmácia, nem os actos 
relativos aos medicamentos assim preparados». 
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a interoperabilidade, pura e simplesmente, esvaziaria de conteúdo útil esse direito1129. 

Num regime dessa índole não haveria interesse dos criadores em “perderem” o seu 

segredo de negócio ao publicitarem a sua tecnologia através de um registo que pouco ou 

nenhum proveito lhes traria, e dessa forma ficariam frustrados os demais interesses que 

vimos realizar-se pela desejável generalização da divulgação pública das especificações 

técnicas integrais dos FFE através da sua descrição no registo de propriedade industrial. 

Pensamos que, admitir o registo de um direito privativo de propriedade industrial sobre 

o FFE e depois considerar que esse direito não concede qualquer exclusivo sobre a 

utilização desse FFE para efeitos de interoperabilidade, não será certamente um meio 

adequado a satisfazer o equilíbrio de interesses entre a promoção da inovação e um 

acesso efectivo e com garantias de preservação das tecnologias necessárias à livre 

interoperabilidade, que são os interesses que aqui tentamos conciliar. 

Vemos então que, para que a consagração de um direito privativo sobre propriedade 

industrial possa satisfazer de forma satisfatória os três interesses que vimos associados à 

interoperabilidade (o livre acesso a dados digitalizados; a preservação história da 

tecnologia necessária ao acesso da arquivos digitais; e a promoção e inovação pela 

garantia de interoperabilidade de novos produtos com os elementos das estruturas 

físicas e lógicas do computador existentes no mercado) é necessário, por um lado, que 

seja um sistema que incentive a generalidade dos criadores a disponibilizar 

publicamente as especificações técnicas integrais dos seus FFE através da sua descrição 

no registo por propriedade industrial concedendo-lhes um exclusivo económico 

suficiente para garantir o retorno do seu investimento e premiar a “perda” do seu 

segredo de negócio. E, por outro, garantir a liberdade de acesso a essas informações em 

condições equitativas que não constituam um entrave à promoção da inovação 

tecnológica. 

Mais próxima da realização desses interesses, tem-se apontado internacionalmente ainda 

uma terceira hipótese baseada nas «liability rules» (regime da responsabilidade). A 

ideia subjacente será a de admitir-se que «unlicensed persons to implement patented 

interfaces to achieve interoperability as long as these persons offered reasonable 

                                                           
1129 Não podemos esquecer que, com a promoção da interoperabilidade, há um conjunto de fins cuja realização efectiva depende do 
contexto onde essa interoperabilidade pretende ser implementada e em que a realização de um fim não pode ser feita de modo a 
anular o outro, sob pena de não se realizar nenhum. 
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compensation to the patentee»1130. Esta ideia tem em muito casos sido mitigada com 

propostas baseadas em «compulsory licensing»1131. 

Pamela Samuelson enumera diversas propostas neste sentido: a opção da doutrina norte-

americana tende essencialmente para a aplicação jurisprudencial destas «liability rules»; 

já a doutrina Japonesa tem sido no sentido de propor «compulsory licensing and 

enhanced application of antimonopoly law as policy responses to such patents»1132.  

Uma proposta concreta de implementar esta hipótese foi apresentada pela Foundation 

for Free Information Infrastructure (FFII) durante o debate público da proposta de 

directiva comunitária sobre Patentes de Software. Esta organização propôs que a 

directiva deveria impor aos titulares de patentes sobre interfaces essenciais à 

interoperabilidade a obrigação de licenciar essas patentes em termos razoáveis e não 

discriminatórios. Outra proposta concreta surgiu numa outra iniciativa da União 

Europeia, designada de Soft IP Right, segundo a qual «under it, firms could apply for a 

European Community–wide patent without having to pay for the patent to be translated 

into all EU languages, but Soft IP patent would only give the owner the right to 

compensation for use of the patent, not a right to exclude»1133. 

Parece-nos que será entre estas propostas, que encontraremos a que melhor realiza os 

interesses referidos. Trata-se inclusivamente de uma solução que encontra formas de 

realização em mecanismos típicos da propriedade industrial. Por um lado, pensamos ser 

admissível limitar o direito de apropriação exclusiva pleno do titular do direito privativo 

sobre FFE ao mercado de produtos que representem uma concorrência directa face ao 

FFE protegido – ou seja, outros FFE. Com esta limitação garantimos um conteúdo 

mínimo de susceptibilidade de apropriação exclusiva que, por se limitar a produtos 

directamente concorrentes/substitutos, não afecta o núcleo do princípio da livre 

interoperabilidade. Por outro, entendemos ser necessário limitar o direito conferido pelo 

                                                           
1130 SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1983)  

1131 Neste sentido, Urs Gasser e John Palfrey referem que «Another regulatory approach towards interoperability consists of the 
government mandating the disclosure of information that is essential to build interoperable systems, components, and applications. 
The terms of such a regime may differ along several dimensions, for instance with regard to the group of people entitled to ask for 
such information, the possible consideration for the disclosing party, compensation, or the sanctions for non-disclosure. In practical 
terms, the regulation may be implemented by way of a compulsory licensing of IP rights. This approach has most prominently 
been followed by the French legislature in the area of DRM with its modifications to the French IP Code in 2006. According to the 
French legislation, software publishers, manufacturers of technical systems, and service providers may contact a newly created 
regulatory body to request the disclosure of interoperability information» (sublinhado e negrito nosso) [GASSER ;PALFREY, 
Breaking Down Digital Barriers - When and How ICT Interoperability Drives Innovation, (p. 25).]. 

1132 SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1984) 

1133 Idem, (p. 1987). 
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registo, no caso de outros produtos interoperáveis com o FFE registado, à obtenção de 

um justo retorno financeiro para o titular do registo.  

Este sistema é passível de ser concebido, dentro da lógica e mecanismos já conhecidos 

da Propriedade Industrial, através do reconhecimento legal de que a interoperabilidade 

representa um interesse público essencial que justificará, neste regime, a concessão de 

licenças obrigatórias1134 sempre que o titular do registo não disponibilize licenças de 

forma igualitária e equitativa. Desta forma garantindo a realização da livre 

interoperabilidade para fins de promoção da inovação1135 em termos justos. 

                                                           
1134 Na definição dada por Remédio Marques «a licença (voluntária) de patente traduz um negócio jurídico pelo qual o titular (ou, 
inclusivamente, o requerente) de um direito de patente autoriza ‘temporariamente’, conquanto por todo o tempo de vigência da 
patente, uma outra pessoa a exercer a totalidade ou somente algumas das faculdades jurídicas singulares de utilização económica 
inerentes ao direito de patente de que se é titular» (negrito nosso) [J. P. REMÉDIO MARQUES, "Contrato de Licença de Patente", 
Almeida, Gonçalves and Trabuco, (Eds.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 395 
a 454(pp. 398 e 399)] No mesmo sentido, também Oliveira Ascensão, partindo da noção que «o direito intelectual consiste 
basicamente num exclusivo de exploração económica dum bem intelectual», conclui que «a licença é uma autorização» a terceiro 
para a prática de actos de exploração desse bem [JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, "A «Licença» no Direito Intelectual", Almeida, 
Gonçalves and Trabuco, (Eds.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 93 a 112(p. 
97)]. Também com uma definição similar, ler CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, "Contratos da Propriedade Intelectual. Uma 
Síntese.", Almeida, Gonçalves and Trabuco, (Eds.), Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 
2011, pp. 9 a 24(p. 17). Este contrato de licença representa uma forma usual do titular do registo cumprir o ónus de exploração 
económica da patente quando não possuí meios de o fazer por motu próprio, ou uma forma de expandir a sua exploração para 
mercados não abrangidos pela sua actividade directa. Seja como for, na licença voluntária estamos ainda na esfera do exclusivo de 
apropriação jurídica concedido ao titular do registo, no qual se incluí este poder de autorizar a exploração da invenção por outrem. 
No caso das licenças obrigatórias Remédio Marques classifica-as como «uma modalidade de requisição civil, as quais originam 
uma relação jurídica de direito privado tendencialmente duradoura entre o titular da patente e o licenciado» [MARQUES, "Contrato 
de Licença de Patente", (p. 399)], definindo-as como «autorizações constitutivas heterónimas (…) pelas quais o beneficiário da 
licença, sem o concurso da vontade do titular dos direitos de propriedade industrial, passa a poder exercitar todas ou algumas 
faculdades inerentes ao respectivo estatuto, de acordo com as condições de exploração impostas pela (…) entidade administrativa 
(ou judicial) competente» [J. P. REMÉDIO MARQUES, Licenças (voluntárias e obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial, 
Almedina, Coimbra, 2008, p. 191]. Por sua vez Oliveira Ascensão, que também as designa como licenças compulsórias, caracteriza-
as como um verdadeiro estado de «sujeição» do titular do registo que vê a sua autonomia limitada à discussão à discussão do preço 
e, ainda aqui, «o juiz decide em última instância» [ASCENSÃO, "A «Licença» no Direito Intelectual", (pp. 95 e 96)]. Estas podem 
ainda ser catalogadas como limites ao direito do titular do registo ou como expressão do ónus de exploração que se afirma como 
característica típica dos direitos privativos de propriedade industrial, como vimos na Parte II da nossa dissertação. Nesta segunda 
situação, convém relembrar que resulta do artigo 106.º do CPI que o titular do direito privativo sobre inovações é obrigado a 
explorar a invenção registada, directamente ou por pessoa por ele autorizada (leia-se licenciada), e a concretizar os resultados 
obtidos de forma a satisfazer as necessidades do mercado nacional. Daqui decorre que a falta de exploração (violação do ónus de 
aproveitamento) é uma das causas justificativas de concessão de licenças obrigatórias (art. 107.º n.º 1 a) CPI). Nesse sentido, cfr. 
GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 131 e 132; e OLAVO, Propriedade Industrial - Volume I, p. 38. Outras causas 
justificativas de licenças obrigatórias surgem como verdadeiros limites ao exclusivo de apropriação privada concedida, Remédio 
Marques chama-as «onerações ao direito industrial» [MARQUES, Licenças (voluntárias e obrigatórias) de Direitos de Propriedade 
Industrial, p. 192], serão os casos de licenças obrigatórias por «dependência de patentes» ou por «existência de motivos de interesse 
público» (art. 107.º n.º 1 b) e c) CPI). Nestes casos, verdadeiramente limita-se o poder do titular do registo de proibir terceiros de 
usar da sua invenção, ainda que se mantenha o direito a uma justa remuneração por essa utilização. Nesse sentido, cfr. GONÇALVES, 
Manual de Direito Industrial, pp. 133 e 134 No entanto, é certo que estas licenças obrigatórias (ou compulsivas) representam 
igualmente como um «instrumento de defesa da concorrência» [MÁRIO CASTRO MARQUES, "As licenças de Direitos da Prpriedade 
Intelectual e a Defesa da Concorrência", Direito Industrial, III, Almedina, Coimbra, 2003, pp. 329 a 343(p. 339)] e, nessa lógica, 
subjugando-se aos interesses tipicamente conflituantes nesta área do direito e que, como vimos, postulam na problemática em torna 
do princípio livre interoperabilidade das TIC. 

1135 A concepção de regimes especiais de licenças “obrigatórias” como forma de inibir o exercício de direitos de propriedade 
intelectual de forma contrária aos princípios da lealdade da concorrência vem sendo prática na União Europeia. Cita-se, a título de 
exemplo, a Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das 
bases de dados (Jornal Oficial nº L 077 de 27/03/1996 p. 0020 – 0028) que no regime do Direito Sui Generis do Fabricante de bases 
de dados prevê expressamente no n.º 3 do artigo 16.º que «a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social um relatório sobre a aplicação da presente directiva, no qual, designadamente com base em 
informações específicas fornecidas pelos Estados-membros, analisará nomeadamente a aplicação do direito sui generis, incluindo 
os artigos 8º e 9º, e, verificará, em especial, se a aplicação daquele direito deu origem a abusos de posição dominante ou a outros 
atentados à livre concorrência que justifiquem medidas apropriadas, entre as quais a instituição de um regime de licenças não 
voluntárias» (sublinhado e negrito nosso), o que vem no seguimento dos princípios proclamados no considerando «(47) 
Considerando que, para fomentar a concorrência entre fornecedores de produtos e serviços no mercado da informação, a 
protecção pelo direito sui generis não deverá ser exercida de molde a facilitar abusos de posição dominante, nomeadamente no que 
respeita à criação e difusão de novos produtos e serviços que constituam um valor acrescentado de ordem intelectual, documental, 
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Explicitaremos melhor no capítulo seguinte como entendemos, e propomos, que tal 

regime deva ser construído a fim de realizar estes interesses de forma equilibrada. Nesta 

fase, tomaremos os argumentos supra expostos como suficientes para concluir que a 

consagração de um direito privativo de propriedade industrial sobre FFE será capaz de 

satisfazer de forma mais eficiente e equilibrada os intrincados interesses que conflituam 

na esfera da interoperabilidade das TIC1136. 

A dúvida que persiste é que “tipo” de direito privativo de propriedade industrial 

será susceptível de abarcar este objecto?  

Concluímos que um FFE não poderia ser objecto de patente por não constituir quer um 

“produto” quer um “processo”. Parece-nos, por isso, que por coerência dogmática e 

sistémica não faria sentido ampliar a matéria protegida pela patente a um bem 

tecnológico que não se reconduz a uma destas categorias. 

Acresce que a aplicação do regime da patente, sem uma concreta adaptação à 

especificidade do objecto e fins que se pretendem acautelar, não nos parece assegurar o 

pretendido equilíbrio de interesses que vimos abordando.  

Nesse sentido, a opção por um novo direito privativo de propriedade industrial sobre 

inovações tecnológicas tem a vantagem de nos permitir adaptar o seu regime ao 

estritamente necessário a melhor realizar os interesses que vimos confluir e conflituar 

nas tecnologias do FFE.  

Por fim, esta solução encontra paralelo na opção efectuada a propósito da tutela das 

Topografias de Produtos Semicondutores, não representando uma medida estranha ao 

edifício da Propriedade Industrial.  

Em conclusão, entendemos que a opção legislativa adequada a salvaguardar o 

melhor equilíbrio entre todos os interesses conflituantes será a expressa 

consagração do direito de registo de um novo direito privativo de propriedade 

industrial sobre o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE), inserido no leque de 

                                                                                                                                                                          
técnica, económica ou comercial; que, desde logo, as disposições da presente directiva não prejudicam a aplicação das regras 
sobre concorrência, comunitárias ou nacionais». Neste sentido, ler PEREIRA, Direitos de Autor e Liberdade de Informação, p. 579. 

1136 Expondo uma opinião que nos parece confirmar a nossa, Sally Weston conclui que «A clear ruling on the status of interfaces 
would help to promote interoperability as part of the IPR regime, rather than relying on Art. 102 cases that only apply to dominant 
companies» [WESTON, "Software Interfaces - Stuck in the Middle: The Relationship Between the law and software interfaces in 
Regulating and encouraging interoperability", ( p. 447)]. 
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direitos privativos sobre inovações tecnológicas que encontram o seu regime regra 

na Patente. 

Naturalmente, a questão colocar-se-ia, em primeira linha, a nível internacional. O 

edifício da Propriedade Industrial, por força da territorialidade do seu âmbito de eficácia 

jurídica em contraposição com a ubiquidade do seu objecto, impõe para a sua 

efectividade um tratamento normalizado internacionalmente. Não iremos, no entanto, 

abordar as implicações desse tratamento internacional nas nossas conclusões que, por 

mera opção académica, limitaremos ao espectro do ordenamento jurídico nacional. 

Sendo certo que, estando a nossa legislação conforme os principais tratados 

internacionais na matéria, estamos convictos que as conclusões que aqui apresentamos 

têm equivalente aplicabilidade e justificação no Direito Internacional e no direito 

comparado. 
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Capítulo VI – Proposta de regime para um novo Direito Privativo de Propriedade 

Industrial sobre Formato de Ficheiro Electrónico (FFE). 

 

Conforme referimos no capítulo anterior, para a realização dos interesses que vimos 

associados à promoção da interoperabilidade e da inovação propomos, de iure 

constituendo, a consagração de um novo direito privativo de propriedade industrial 

sobre o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE).  

Mais dissemos entender que este novo direito de PI sobre o FFE deverá inserir-se 

dogmaticamente na parte da propriedade industrial relativa à protecção das inovações 

tecnológicas que tem como regime regra a Patente, na esteira da experiência das 

Topografias dos Produtos Semicondutores, também da área das TIC (embora esta 

enquanto tecnologia associada aos elementos da estrutura física do computador).  

Este direito privativo sobre o FFE deverá aproveitar o regime regra das Patentes, 

aplicando-se-lhe supletivamente em tudo o que não contrarie as especificidades que se 

justifique criar no seu regime para salvaguarda dos interesses que se pretendem realizar 

e que vimos expondo. Nomeadamente, pensamos poderem-se-lhe aplicar as regras 

gerais quanto ao direito à titularidade do registo (artigo 58.º e 59.º CPI) ou quanto ao 

direito do criador a ser mencionado no registo (art. 60.º CPI).  

Para salvaguarda dos interesses que no caso do FFE assumem maior relevo, 

entendemos ser pertinente criar algumas especificidades no regime deste direito 

privativo de propriedade industrial que propomos. Entre as muitas questões que um 

regime jurídico desta natureza suscita, começamos por aquelas que nos parecem 

justificar a opção pela proposta deste novo direito privativo (por contraposição com o 

modelo vigente no direito constituído), porquanto são as que permitem, no nosso 

entender, realizar o desejado equilíbrio de interesses associado à promoção da inovação 

e à interoperabilidade das TIC: 



A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico 
 

- 464 - 
 

I. Em primeiro lugar, para que o princípio da livre interoperabilidade se possa 

realizar de forma plena, em particular quanto ao acesso e preservação histórica 

de dados digitalizados, deve ser garantido que a descrição da inovação a registar 

contenha toda a informação técnica necessária à completa e efectiva 

compreensão do FFE por um perito na especialidade, e não apenas as partes 

reivindicadas como inovadoras. 

II. Em segundo lugar, para que o princípio da livre interoperabilidade se possa 

realizar de forma plena no mercado em concorrência aberta enquanto elemento 

de promoção da inovação, este direito deverá consagrar um regime específico de 

licença obrigatória1137 que garanta aos concorrentes o acesso à informação 

necessária à interoperabilidade, mediante uma justa remuneração do titular do 

registo. 

 

Quanto à primeira especificidade proposta, relembramos que o regime geral dos 

procedimentos de registo dos direitos privativos sobre inovações impõe apenas que a 

«descrição deve indicar, de maneira breve e clara, sem reservas nem omissões tudo o 

que constitui o objecto da invenção, contendo uma explicação pormenorizada de, pelo 

menos, um modo de realização da invenção, de maneira que qualquer pessoa 

competente na matéria a possa executar» (sublinhado nosso)1138.  

Sucede que, como vimos a propósito das patentes relacionadas com programas de 

computador, a extensão do que deve ser considerado uma descrição “breve e clara” para 

este efeito não é linear1139. Vimos também que um dos fundamentos que apontamos 

                                                           
1137 As Licenças Obrigatórias têm como notas essenciais do seu regime geral: primeiro, o facto de não dependerem da vontade do 
titular do registo, as licenças obrigatórias são concedidas pelo INPI (art. 111.º CPI), nos casos de serem fundamentadas na «falta ou 
insuficiência de exploração da invenção patenteada» ou na «dependência de patentes», ou pelo Governo (art. 107.º n.º 4 CPI), no 
caso de se fundarem na «existência de motivos de interesse público». Representando nesse sentido, como dissemos em nota supra, 
um verdadeiro limite ao poder exclusivo de “proibir” terceiros de utilizar a respectiva invenção. Embora, no seu regime regra, 
pressuponha que o interessado tenha previamente tentado obter, sem sucesso, uma licença do titular do registo em condições 
razoáveis (art. 107.º n.º 3 CPI). Nesse sentido refere Remédio Marques que «por via de regra, o procedimento destinado a emitir a 
licença obrigatória somente pode ser iniciado, e a licença tão só pode ser emitida, se o potencial e proposto licenciado tiver 
anteriormente desenvolvido esforços ou diligências no sentido de obter do titular uma licença voluntária, de natureza contratual, 
em condições comerciais aceitáveis e tais esforços não tenham sido coroados com êxito dentro de um prazo razoável» [MARQUES, 
Licenças (voluntárias e obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial, pp. 238 e 239]. Como segunda nota do seu regime 
salientamos o facto de serem por natureza não exclusivas (art. 107.º n.º 2 CPI), o que vai de encontro ao interesse de promoção 
generalizada da interoperabilidade. Acresce, como terceira nota do seu regime, que as licenças obrigatórias são igualmente 
temporárias na medida em que podem ser a todo o tempo, sempre que os fundamentos que presidiram à sua concessão deixarem de 
existir (art. 107.º n.º 4 do CPI). Como quarta nota, salientamos finalmente que as licenças obrigatórias são, em princípio, onerosas 
(art. 107.º n.º 6 CPI) devendo a decisão que a conceder fixar a remuneração equitativa do titular do registo. Sobre o regime das 
licenças obrigatórias, cfr.; GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, pp. 132 a 135; MARQUES, "Contrato de Licença de Patente", 
(pp. 399 e 400); e Ascensão, "A «Licença» no Direito Intelectual", (pp. 95 e 96); MARQUES, Licenças (voluntárias e obrigatórias) 
de Direitos de Propriedade Industrial, pp. 191 a 260. 

1138 Artigo 62.º n.º 4 CPI. 

1139 Nesse sentido, e a propósito da patenteabilidade de programas de computador, Amir A. Naini salienta que «In software cases 
however, the court has been satisfied with description of the inventions at the most abstract levels of program function, and has not 
required disclosure of the patentee’s actual source code implementation» [NAINI, "Convergent Technologies and Divergent Patent 
Validity Doctrines: Obviousness and Disclosure Analyses in Software and Biotecnology", (pp. 542 e 543)], o que nos demonstra 
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como elemento útil da consagração deste direito privativo sobre o FFE seria a 

publicidade e registo histórico das respectivas especificações técnicas para garantia da 

interoperabilidade presente e futura. Nomeadamente, como arquivo histórico 

tecnológico essa garantia apenas se afigura eficiente se integrar todos os elementos 

necessários à completa aplicação do FFE, mesmo os que não representam no caso 

concreto elemento inovador reivindicável como objecto de protecção.  

Sendo que, representando este interesse de preservação histórica da informação técnica 

do FFE um direito fundamental que se pretende ver garantido, não nos parece 

aconselhável deixar a integração do que para este efeito seja uma descrição “breve e 

clara” à subjectiva interpretação e prática das entidade oficiais responsáveis pelo registo 

de propriedade industrial, habituadas (e moldadas) à salvaguarda de interesses ligados à 

lealdade da concorrência e promoção da inovação que, como vimos, não se confundem 

com este interesse público de preservação histórica da tecnologia. 

Como refere Pamela Samuelson, a respeito da prática norte-americana no âmbito das 

patentes sobre interfaces de software, «Neither the PTO nor the courts seem to require 

much disclosure from developpers of ICT interface techniques. Firms may thus be able 

to get patents on some aspects of their interfaces while at the same time maintaining 

detailed specifications of the interfaces as trade secrets»1140. Situação que tem sido 

vista por alguns autores como uma prática intencional para entorpecer a concorrência 

pela dificuldade que com ela se cria ao desenvolvimento de produtos interoperáveis1141. 

Esta prática das entidades de registo de patentes, se aplicada ao direito privativo sobre o 

FFE que propomos, poderia pôr em risco o fim visado de garantir a disponibilidade 

pública e arquivo histórico da sua descrição técnica completa. 

Motivo por que entendemos que, para garantir a efectividade desejada à 

interoperabilidade, o legislador deverá impor expressamente a necessidade da descrição 

para efeitos de registo do direito privativo sobre o FFE conter todas as suas 

                                                                                                                                                                          
que a regra geral do regime das Patentes está aberta a interpretações que podem  não garantir uma integral publicitação da Invenção, 
particularmente se relativamente a aspectos sobre os quais não incidem as reivindicações. 

1140 SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (pp. 1963 e 1964). A mesma autora conclui  mais adiante 
no mesmo artigo que «i tis well known that patents for software inovations generally disclose relatively little» [idem, (p. 1981).]. 

1141 Nesse sentido, um estudo da The Berkman Center for Internet & Society, Harvard University, e Research Center for Information 
Law, University of St. Gallen , concluí que «poorly scrutinized and rather opaque software patents may impede the progress of 
mashups, since it is increasingly difficult for web service developers to predict the potentially devastating liability risks for patent 
infringements. The use of patent law to hinder — or at least increase the expense of — the development of interoperable technology 
was also observed in the DRM case study (ContentGuard controversy)» [GASSER ;PALFREY, Breaking Down Digital Barriers - 
When and How ICT Interoperability Drives Innovation, (p. 11)]. 
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informações técnicas1142, completas e fidedignas, que sejam suficientes a possibilitar 

que com base nelas um perito na especialidade possa de facto desenvolver um programa 

de computador capaz de ler nesse específico FFE. 

Como primeira especificidade do regime deste direito privativo de propriedade 

industrial sobre o FFE, propomos a imposição legal da obrigação de a descrição da 

inovação para efeitos de registo conter a definição técnica completa do FFE com 

todas as informações necessárias a que um “perito na especialidade” seja capaz de 

desenvolver um algoritmo computacional que leia e grave nesse FFE. Excluindo 

apenas as partes que se limitem a remeter para informações técnicas já constantes 

de registo de propriedade industrial ou de norma escrita internacionalmente 

reconhecida1143 e, como tal, cujo conhecimento e preservação futura esteja já 

garantida.  

Com esta especificação legal do conteúdo a constar da descrição no processo de registo 

do direito, incluindo aquelas partes que, não constituindo inovação, pudessem não ser 

descritas pelo processo normal de registo de patentes e viessem por essa via a ficar 

esquecidas no processo evolutivo das TIC, garante-se de uma assentada dois dos fins 

associados à essencialidade do FFE para a interoperabilidade das TIC: a 

disponibilização da informação técnica completa e necessária aos utilizadores finais 

para aceder ao conteúdo inteligível de dados digitalizados; e a garantia para memória 

futura da globalidade das especificações técnicas do FFE para efeitos de preservação 

histórica de arquivos digitais. 

A segunda especificidade que propomos para este novo direito relaciona-se com a 

instituição de um regime especial de licenças obrigatórias que garanta de forma 

adequada que o princípio da livre interoperabilidade se possa realizar de forma plena no 

mercado em concorrência aberta enquanto elemento de promoção da inovação.  

                                                           
1142 Nesse sentido, a propósito das patentes sobre interfaces, Pamela Samuelson refere que «requiring more meaningful disclosure 
about interface techniques in any patent for them would also promote interoperability. In theory, reverse engineering should be 
unnecessary to discern interface innovations, as the patent should reveal information necessary for someone skilled in the art to 
make them» [SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1981)]. Também Urs Gasser e John Palfrey 
salientam que «The merits of this approach depend largely on its concrete implementation, i.e., the particular design of the 
relevant disclosure rules. As to the effectiveness, for example, a direct relationship is likely to exist between the amount (and 
characteristics) of information to be disclosed, the number of parties granted access to the disclosure, and the level of 
interoperability that may be achieved. Similarly, the efficiency of such rules depends on their specificities» (negrito nosso) 
[GASSER ;PALFREY, Breaking Down Digital Barriers - When and How ICT Interoperability Drives Innovation, (p. 25).]. 

1143 P.e., códigos ISO ou ASCII. 
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No âmbito do regime regra resultante das Patentes as licenças obrigatórias podem ser 

concedidas nos casos de: «a) falta ou insuficiência de exploração da invenção 

patenteada; b) dependência entre patentes; c) existência de motivos de interesse 

público»1144.  

Vimos que o interesse que se apresenta relevante para a exigência destas licenças 

obrigatórias já não será a disponibilização da informação técnica completa e necessária 

aos utilizadores finais para aceder ao conteúdo inteligível de dados digitalizados ou a 

garantia para memória futura da globalidade das especificações técnicas do FFE para 

efeitos de preservação histórica de arquivos digitais. Estes fins realizam-se pela própria 

publicitação destas informações técnicas pela descrição completa do FFE no processo 

de registo.  

O que está aqui em causa é satisfazer o interesse de garantir que o princípio da livre 

interoperabilidade se possa realizar de forma plena no mercado em concorrência aberta 

enquanto elemento de promoção de inovação, e evitar que estes direitos possam ser 

utilizados para a constituição ou abuso de situações de posição dominante ou 

monopólios de mercado. 

Não é, por isso, uma questão que se coloque apenas quando há «falta ou insuficiência 

de exploração da invenção patenteada», porquanto neste âmbito a questão coloca-se 

precisamente quanto à necessidade de interoperabilidade com aplicações e FFE que 

estão a ser utilizados. 

Poderão colocar-se casos de «dependência entre patentes» quando o concorrente 

pretenda registar uma patente sobre uma invenção que utilize aquele FFE, ou um novo 

FFE que pretenda utilizar características técnicas inovadoras incluídas nas 

reivindicações de FFE previamente registado. No primeiro caso, considerando que a 

generalidade dos programas de computador não são patenteáveis, na maioria das 

situações a questão não se colocará entre objectos de patentes dependentes, mas com 

criações intelectuais não patenteáveis. No segundo caso, parece-me que estaremos 

directamente no núcleo daquilo que deverá ser o direito de exclusivo do criador do FFE 

protegido (ou seja, o exclusivo de utilização daquela criação enquanto FFE) e que, na 

nossa opinião, não contende com o problema do princípio da livre interoperabilidade 

para efeitos de promoção da inovação. Pois entendemos que esta questão apenas se 
                                                           
1144 Art. 107.º n.º 1 CPI. 
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coloca quanto à possibilidade de outras criações intelectuais que não FFE poderem 

aceder aos dados gravados naquele formato. Assim, a possibilidade de um novo FFE 

pretender utilizar inovações técnicas constantes de FFE registado constitui situação que, 

no nosso entender, não merecerá tratamento distinto do já consagrado no regime geral 

para as «dependência entre patentes» por se integrar naquele núcleo essencial que 

constituirá o exclusivo de apropriação privada e aproveitamento económico do titular do 

registo. 

Neste caso, pensamos que pretendendo um criador registar um FFE inovador que 

dependa da utilização de parte de um FFE previamente registado, o mesmo apenas 

poderá recorrer ao regime das licenças obrigatórias ao abrigo da cláusula da 

«dependência entre patentes» se cumprir os respectivos requisitos de atendibilidade. 

Caso contrário, terá de obter autorização do titular do registo original. 

Entendemos, assim, que quanto ao interesse geral de salvaguarda da interoperabilidade 

das TIC como elemento de promoção da inovação, será no âmbito do que se deva 

entender como «motivos de interesse público»1145 que a questão se pode e deve colocar.  

O artigo 100.º do CPI apresenta dois grupos de motivos que classifica como passíveis 

de integrar o conceito de interesse público para este fim: no n.º 2 «quando o início, o 

aumento ou a generalização da exploração da invenção, ou a melhoria das condições 

em que tal exploração se realizar, sejam de primordial importância para a saúde 

pública ou para a defesa nacional»; e no n.º 3 «quando a falta de exploração ou a 

insuficiência em qualidade ou em quantidade da exploração realizada implicar grave 

prejuízo para o desenvolvimento económico ou tecnológico do país».  

O interesse que vimos referindo está claramente relacionado com o segundo destes 

motivos – a promoção do desenvolvimento económico ou tecnológico1146. Resta-nos 

                                                           
1145 Relembramos que é com base na consideração do interesse público, que a interoperabilidade realiza, que a legislação 
comunitária funda o direito de livre descompilação de programas de computador protegidos por Direito de Autor, e conforme 
salienta Pamela Samuelson «the social interest in promoting interoperability is no less important in patent law than in copyright 
and trade secret law» [SAMUELSON, "Are Patents on Interfaces Impending Interoperability?", (p. 1981)]. No mesmo sentido, 
também Urs Gasser e John Palfrey, concluem que «The benefits of interoperability in the ICT setting far outweigh its potential 
drawbacks in most situations. The drawbacks are more theoretical than they are certain to come to pass, whereas the innovation 
and other benefits of interoperability are obvious in this context. We conclude that interoperability is generally a sound public 
policy goal on the basis of this connection to enhanced innovation, among other salutary effects.(...) Our conclusion that the 
promotion of ICT interoperability is more often than not a sound policy objective is grounded in strong normative arguments. These 
normative arguments derive from the frequent correlation between interoperability and innovation, as well as competition, 
consumer choice, and ease of use. As such, interoperability should be promoted, where efficient to do so, not for its own sake, but 
because it tends to lead to other public benefits in the digital age» (sublinhado e negrito nosso)  [GASSER ;PALFREY, Breaking 
Down Digital Barriers - When and How ICT Interoperability Drives Innovation, (p. 12)]. 

1146 Mesmo no regime geral desta norma, Remédio Marques aponta como um dos fundamentos susceptíveis de cair no âmbito do 
interesse público a necessidade de «impedir as práticas restritivas da sã e da livre concorrência entre os agentes de mercado (p. 
ex., os abusos de posição dominante reflectidos nos preços dos produtos comercializados)» [MARQUES, Licenças (voluntárias e 
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apurar se os termos em que este regime regra está instituído são suficientes para 

salvaguardar o interesse tal como o definimos, ou se se justificará neste âmbito um 

regime especial para o novo direito privativo de propriedade industrial sobre o FFE. 

Adiantamos, desde já, que entendemos que os termos gerais da lei, prevendo numa 

cláusula geral e aberta os interesses que justificam a concessão de licenças obrigatórias 

por esta via, é insusceptível de gerar uma interpretação uniforme capaz de, no caso em 

apreço, garantir uma efectividade de acesso de todos os concorrentes em igualdade de 

circunstâncias a uma licença obrigatória para efeitos de interoperabilidade. 

Acresce que, no caso das licenças obrigatórias fundadas em motivos de interesse 

público a sua concessão é da competência do Governo (art. 110.º n.º 4 CPI) o que, 

necessariamente torna o processo menos célere, e mais susceptível de uma decisão 

arbitrária (porque política), do que se estiver confiado à decisão de uma entidade 

administrativa obrigada ao cumprimento de um estrito princípio de legalidade, ainda 

que com poderes de avaliação do preenchimento dos requisitos formais e substantivos 

de aplicabilidade do direito. 

Na licença obrigatória que propomos, o requisito a preencher é apenas o da necessidade 

de utilização do FFE para fins de interoperabilidade. Trata-se assim de um requisito de 

natureza exclusivamente técnica. A opção política aqui subjacente esgota-se na opção 

legislativa de considerar a interoperabilidade proporcionada pelo FFE como um 

interesse público essencial. 

Entendemos, por isso, que a entidade pública com competência técnica para avaliação 

do requisito substantivo da necessidade da utilização do FFE registado para fins de 

interoperabilidade é, obviamente, a entidade oficial de registo de propriedade industrial, 

o que no caso de Portugal será o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

Acresce que, ao delegar no INPI esta competência garante-se, em princípio, uma maior 

objectividade e celeridade na apreciação da bondade da concessão da licença obrigatória 

e, logo, uma melhor realização da pretendida lealdade da concorrência. 

Embora fundando a consagração deste regime especial de concessão de licenças 

obrigatórias sobre este direito privativo na utilidade pública essencial do FFE para a 

                                                                                                                                                                          
obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial, p. 206], o que vimos ser onde usualmente a doutrina e jurisprudência tem 
também enquadrado as práticas de manutenção de informações técnicas essenciais à interoperabilidade no âmbito do segredo de 
negócio.  
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interoperabilidade das TIC, entendemos que não devemos integrar este fundamento no 

regime regra das licenças obrigatórias previstas na alínea c) do artigo 107.º e 110.º do 

CPI, criando antes uma categoria autónoma cuja concessão seja da competência do INPI 

nos termos dos artigos 111.º e 112.º do CPI.  

Em abono desta solução, diga-se que a consagração de regimes especiais de concessão 

de licenças obrigatórias não é opção nova no âmbito da propriedade industrial. Veja-se, 

a título de exemplo, o regime jurídico do habilitante de licenças obrigatórias para fins de 

exportação de fármacos protegidos por direito de patente instituído pelo Regulamento 

(CE) n.º 816/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 20061147. 

Quanto a esta segunda especificidade do regime especial do direito privativo de 

propriedade industrial sobre o FFE, propomos que se preveja expressamente que a 

necessidade de utilização das especificações técnicas do FFE para efeitos de 

interoperabilidade de qualquer elemento da estrutura lógica ou física do 

computador, que não outro FFE, seja considerado um «motivo de interesse 

público» autónomo e específico desta categoria de direito privativo, para efeitos de 

concessão de licenças obrigatórias, cuja competência será atribuída ao INPI. Desta 

forma se garantindo o conhecimento e acesso universal, por um custo equitativo, 

ao FFE como elemento essencial à interoperabilidade das TIC. 

Analisados os dois aspectos do regime proposto para este novo direito privativo de 

propriedade industrial sobre o FFE que se nos afiguram essenciais a garantir que o 

mesmo representa a melhor solução para a realização dos fins associados à 

essencialidade do FFE para a interoperabilidade das TIC, importa ainda abordar 

algumas questões relativas a este regime de forma a completar a sua estrutura essencial, 

em respeito por esses mesmos fins. 

Para a melhor conformação dos interesses associados à livre interoperabilidade das TIC 

entendemos serem relevantes mais três elementos desse regime, com os quais 

terminaremos a nossa análise do regime proposto, admitindo que no restante o mesmo 

se assemelhará ao regime regra dos direitos privativos sobre inovações, plasmado no 

regime da Patente.  

                                                           
1147 Sobre este regime, ler idem, (pp. 219 a 224). 
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São estes os três elementos: (1) os requisitos de novidade no âmbito do FFE; (2) o 

conteúdo do direito; e (3) o prazo de protecção.  

Referimos supra1148 que um FFE será novo na medida em que se apresente como um 

sistema de representação digital de dados que, pela novidade dos atributos do dado que 

retém, pela maior definição desses atributos que é capaz de reter, pelas diferentes 

codificações utilizadas para representar esses atributos, ou ainda pela diferente 

ordenação que faz dessas informações na estrutura do ficheiro electrónico, é inovador 

face aos FFE conhecidos do “estado da técnica”1149. 

A primeira questão a colocar neste caso é o que devemos considerar como sendo os 

FFE conhecidos do “estado da técnica”. Explicitando: devemos considerar no estado da 

técnica todos os FFE que já se encontram em uso em aplicações disponibilizadas ao 

público (e ainda que as suas especificações técnicas se mantenham no segredo de 

negócio do seu criador), ou apenas aqueles que, independentemente de estarem a ser 

utilizados em programas de computador disponibilizados ao público, estão já fora do 

segredo de negócio do seu titular? 

Relembramos aqui que com a consagração deste direito pretende-se, entre outros fins, 

promover a interoperabilidade para acesso a dados digitalizados, no presente e no 

futuro, pela divulgação público das respectivas especificações técnicas completas, 

através de um incentivo à sua publicitação e arquivo no processo de registo do 

respectivo direito privativo. 

Se o direito viesse a ser consagrado apenas para aqueles FFE que ainda não se 

encontram a ser publicamente utilizados, tal facto iria desincentivar os criadores de FFE 

já utilizados no mercado mas ainda em segredo de negócio a abrir mão dessa vantagem 

competitiva, porquanto nada teriam a ganhar com a publicitação das especificações 

técnicas do FFE. 

Termos em que defendemos que, para a realização deste interesse em concreto, mostra-

se necessário entender como estando fora do estado da técnica, e portanto como novos, 

os FFE que à data do pedido de registo se encontrem protegidos por segredo de 

negócio, ou cujas especificações técnicas ainda não tenham sido divulgadas 

                                                           
1148 Supra em Parte III, Título II, Capítulo II, Secção 2, Subsecção 3, a pp. 404 e ss. 

1149 Sobre o conceito de estado da técnica, reiteramos os autores já citados na Parte II, cfr. OLAVO, Propriedade Industrial - Volume 
I, p. 19; e Gonçalves, Manual de Direito Industrial, p. 83. 
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publicamente sem violação desse segredo de negócio (ainda que estes FFE estejam já 

em uso em aplicações divulgadas ao público). 

Poderíamos, em sentido contrário ao desta posição, sustentar que este regime fará com 

que os criadores retardem o mais possível a divulgação das especificações técnicas dos 

respectivos FFE pelo seu registo como direito privativo de propriedade industrial, com 

vista a alargar artificialmente a exploração exclusiva sobre o mesmo, somando ao prazo 

de protecção do direito privativo o prazo pelo qual conseguirem manter a informação 

sobre segredo de negócio.  

Parece-nos, no entanto, um fraco argumento, porquanto, face à liberdade de 

descompilação de programas de computador para efeitos de interoperabilidade (prevista 

expressamente na União Europeia) que, como vimos ao longo da nossa dissertação, 

inclui o direito de acesso e utilização dos FFE cuja informação se obtenha por esta via, 

esse comportamento comportaria o risco de essas definições virem a ser obtidas e 

divulgadas licitamente e, assim, passarem a integrar o “estado da técnica”. Por outro 

lado, tal situação será igualmente passível de evitar pela forma de contagem do prazo de 

protecção que estabelecermos, considerando incluído nesse prazo todo o período de 

exploração do FFE ainda que anterior ao registo, como explicitaremos melhor adiante 

quando abordarmos o prazo de protecção a conferir a este direito privativo sobre o FFE. 

Pensamos que para este regime será adequado definir como novas as especificações 

técnicas1150 dos FFE que à data do pedido de registo se encontrem protegidos por 

segredo de negócio, ou cujas especificações técnicas ainda não tenham sido 

divulgadas publicamente sem violação desse segredo de negócio. 

Julgamos aqui desnecessária uma regra especial quanto ao critério de determinação da 

actividade inventiva no âmbito do FFE. São plenamente aplicáveis os critérios gerais 

previstos para os direitos privativos de propriedade industrial sobre inovações técnicas. 

O FFE implicará actividade inventiva na medida em que as inovações que o mesmo 

comporta nas suas reivindicações representem um passo evolutivo (progressão 

tecnológica) na capacidade de representação digital que não resulte de uma dedução 

“evidente” (ou de um passo lógico) para um “perito da especialidade” a partir dos FFE 

                                                           
1150 Relembramos neste ponto que, conforme resulta do regime típico dos direitos privativos sobre inovações técnicas, o FFE poderá 
ser inovador apenas relativamente a alguma(s) das sua(s) característica(s) técnica(s)  (p.e. uma nova forma de codificação de cores 
ou sons, ou na estruturação da informação) e noutras características usar codificações já conhecidas do estado da técnica (p.e. o 
código ASCII), ficando naturalmente apenas protegido quanto às características que são inovadoras. 
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e codificações conhecidas do estado da técnica. Não merece por isso especial cuidado 

este requisito, e o mesmo se diga quanto à sua susceptibilidade de aplicação 

industrial, que como referimos supra, nos parece resultar inerente à própria natureza do 

FFE. 

Determinada a sua susceptibilidade de registo, importa abordar a extensão das 

faculdades a serem concedidas pelo registo deste direito, de modo a cumprir de forma 

equitativa os interesses que sumariamos supra, ou seja, qual o conteúdo positivo do 

direito conferido. 

Considerando que supra defendemos um regime especial de licença obrigatória que, na 

prática, generaliza a sua atribuição a todos os que pretendam utilizar comercialmente os 

FFE registados mediante uma justa retribuição do titular do registo, verificamos que em 

grande medida esvaziamos aquele que usualmente constitui uma parte essencial das 

faculdades concedidas pelos direitos privativos de propriedade industrial sobre 

inovações: a exploração em exclusivo de todas as utilizações comerciais do objecto de 

registo. 

Qual será então o conteúdo útil que permanece na titularidade e efectiva disposição do 

criador do FFE?  

Atendendo a que, como dissemos, o FFE representa uma criação intelectual complexa, 

composta por uma estrutura onde se conjugam diferentes componentes, codificações e 

opções criativas, verificamos que os mesmos podem ser construídos recorrendo a 

elementos (seja na selecção dos atributos, seja nas codificações para os representar 

digitalmente, seja na organização interna da sua estrutura) já conhecidos do estado da 

técnica e outros inovadores. É admissível que um novo FFE pretenda utilizar 

características técnicas incluídas nas reivindicações de FFE previamente registado. 

Parece-nos que será este o núcleo essencial do conteúdo conferido pelo direito privativo 

de propriedade industrial sobre o FFE: o direito a autorizar ou proibir a utilização 

em registos de novos FFE das inovações tecnológicas reivindicadas no registo de 

que é titular1151. 

Na nossa opinião, a concessão deste exclusivo ao titular do registo não contende com o 

problema do princípio da livre interoperabilidade, inclusivamente para efeitos de 

                                                           
1151 Sem prejuízo das regras gerais de licenças obrigatórias no caso de «dependência entre patentes» que referimos supra. 
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promoção da inovação na indústria das TIC, porquanto esta preocupação se centra 

essencialmente na possibilidade de outras criações intelectuais que não o FFE poderem 

aceder aos dados gravados naquele formato e não na possibilidade de utilizar essa 

informação para desenvolver formatos concorrentes.  

Seria também natural pensar que o titular do registo do direito privativo de propriedade 

industrial sobre FFE deveria beneficiar do exclusivo de aproveitamento económico da 

utilização dos FFE por si desenvolvidos por outras criações intelectuais que constituam 

elementos da estrutura lógica ou física do computador que não FFE. Mas, neste caso, 

por força do interesse público essencial de garantir a livre interoperabilidade enquanto 

elemento de promoção da inovação no mercado das TIC, entendemos representar um 

compromisso justo que este exclusivo fique limitado pelo regime especial de licenças 

obrigatórias que abordamos supra. 

Em súmula, propomos que o conteúdo deste Direito privativo de Propriedade 

Industrial sobre o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE) deve integrar as 

faculdades de: 

1. autorizar ou proibir a utilização das inovações tecnológicas reivindicadas 

no registo de novos FFE. 

2. autorizar ou proibir a utilização das inovações tecnológicas reivindicadas 

no registo em outras criações intelectuais que não o FFE, com os limites 

impostos pelo regime especial de licenças obrigatórias para garantia da 

livre interoperabilidade das TIC. 

3. auferir a justa remuneração pela utilização das inovações tecnológicas 

reivindicadas no registo em outras criações intelectuais que não FFE, de 

acordo com os termos definidos pelo regime especial de licenças 

obrigatórias para garantia da livre interoperabilidade das TIC. 

 

Finalmente, a duração do direito a conferir está directamente relacionada com a vida 

útil do objecto protegido e a sua capacidade comercial de recuperação do investimento 

realizado na sua investigação. O que, no caso, terá que ser ponderado tendo em especial 

atenção as limitações ao exclusivo conferido ao titular do direito por força do especial 

regime de licenças obrigatórias proposto, e consequente limitação à capacidade de 

rentabilização comercial que esta representa.  
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Ainda assim, atendendo, por um lado, à curta vida útil dos FFE (como aliás da 

generalidade das tecnologias inerentes aos elementos das estruturas físicas e lógicas dos 

computadores) por força da extraordinária dinâmica evolutiva que as TIC vêm 

conhecendo e, por outro, à susceptibilidade de utilização maciça e internacional que a 

globalização da Sociedade da Informação proporciona aos produtos das TIC, cremos 

que não se justifica neste âmbito um exclusivo de protecção que se estenda pelo prazo 

geral de 20 anos previsto para a Patente1152. 

Não vemos motivo, até por coerência inerente ao facto de estarmos perante tecnologias 

próprias da mesma ciência (TIC), para aplicarmos a este novo direito privativo de 

propriedade industrial sobre o FFE um prazo de protecção distinto do previsto para as 

Topografias de Produtos Semicondutores, ou seja, «10 anos, contados a partir da data 

do respectivo registo, ou da data em que a topografia tenha sido, pela primeira vez, 

explorada em qualquer lugar, se esta for anterior»1153.  

Acrescendo que, para além do prazo de 10 anos se afigurar suficiente para a 

recuperação do investimento, também os critérios de contagem do prazo definidos no 

artigo 162.º do CPI se mostram adequados ao FFE.  

Como vimos supra, também no caso do FFE, por força do critério de novidade que 

supra defendemos, entendemos dever-se admitir que o registo de um FFE como direito 

privativo de propriedade industrial venha a ser efectuado após o início da sua 

exploração comercial, desde que as suas especificações técnicas permaneçam como 

segredo de negócio.  

De modo a incentivar os criadores a promover o registo do FFE o mais cedo 

possível, propomos que ao FFE se aplique o mesmo critério de duração referido 

supra para as Topografias de Semicondutores: que o direito tenha a duração de 10 

anos contados a partir da data do respectivo registo, ou da data em que o FFE tenha 

sido, pela primeira vez, explorado em qualquer lugar, se esta for anterior. 

  

                                                           
1152 Artigo 99.º do CPI. 

1153 Artigo 162.º do CPI 
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Em conclusão, e como alternativa ao regime do direito constituído que por força do 

princípio da livre interoperabilidade das TIC prevê o FFE como bem incorpóreo ao qual 

não se reconhece a qualidade de coisa em sentido jurídico, propomos, de iure 

constituendo, a consagração de um Direito Privativo de Propriedade Industrial sobre 

o Formato de Ficheiro Electrónico (FFE), integrado no leque de direitos privativos 

sobre inovações tecnológicas que, tomando supletivamente o regime regra da 

Patente, comporte as seguintes especificidades: 

I. A imposição legal expressa de que a descrição da inovação para efeitos de 

registo contenha as especificações técnicas completas do FFE com todas as 

informações necessárias para que um “perito na especialidade” seja capaz de 

desenvolver um algoritmo computacional que leia e grave nesse FFE, excluindo 

apenas as partes que se limitem a remeter para informações técnicas já 

constantes de registo de propriedade industrial ou de norma escrita 

internacionalmente reconhecida e, como tal, cujo conhecimento e preservação 

futura esteja já garantida. 

II. Seja considerado um motivo de interesse público autónomo e específico desta 

categoria de direito privativo, para efeitos de concessão de licenças 

obrigatórias, a necessidade de utilização das especificações técnicas do FFE 

para efeitos de interoperabilidade de qualquer elemento da estrutura lógica ou 

física do computador, que não outro FFE, cuja competência de concessão deverá 

ser atribuída ao INPI. 

III. Sejam considerados novos os FFE cujas reivindicações incidam sobre as 

especificações técnicas que à data do pedido de registo se encontrem protegidas 

por segredo de negócio, ou que ainda não tenham sido divulgadas publicamente 

sem violação desse segredo de negócio, independentemente de estarem a ser 

utilizadas por programas de computador já conhecidos do público. 

IV. O conteúdo do direito deve integrar as faculdades de: (1) autorizar ou proibir a 

utilização das inovações tecnológicas reivindicadas no registo de novos FFE; (2) 

autorizar ou proibir a utilização das inovações tecnológicas reivindicadas no 
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registo em outros criações intelectuais que não FFE, com os limites impostos 

pelo regime especial de licenças obrigatórias para garantia da livre 

interoperabilidade das TIC. (3) auferir a justa remuneração pela utilização das 

inovações tecnológicas reivindicadas no registo em outras criações intelectuais 

que não FFE, de acordo com os termos definidos pelo regime especial de 

licenças obrigatórias para garantia da livre interoperabilidade das TIC. 

V. O direito de exclusivo concedido deverá ter a duração de 10 anos contados a 

partir da data do respectivo registo, ou da data em que o FFE tenha sido, pela 

primeira vez, explorado em qualquer lugar, se esta for anterior. 
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