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DIREITOS DE AUTOR
Expressão que designa a atribuição da
posse da propriedade intelectual a um
criador, desde que a obra (artística ou

científica) seja expressa e apreensível (por
exemplo, som e imagem).

DIREITOS CONEXOS
Expressão que designa o direitos dos

artistas, de produtores de fonogramas, de
videogramas e das primeiras fixações de

filmes ou de transmissão em radiodifusão.

APLICAÇÕES
Representar, dançar, cantar...
Interpretação fixada em fonograma,
videograma, filme ou emissão de
radiodifusão.
 

COPYRIGHT
 

CREATIVE COMMONS
 

 
Direito de propriedade atribuído ao autor,
permitindo-lhe o uso da obra,
nomeadamente a re produção, a venda, a
importação/exportação, a criação de
trabalhos derivados, a apresentação pública,
a cedência dos direitos a terceiros e a
transmissão por meios eletrónicos ou outros.

 
Direito de permissão de cópia de uma obra
pelos utilizadores, dando a liberdade de
copiar, modificar e redistribuir, exigindo
apenas que esse direito seja mantido em
todas as versões modificadas. Visa incentivar
a partilha e o uso livres de informação.

 
Designa a publicação aberta, habitualmente
em repositórios, de obras de carácter
científico (artigos, dissertações de mestrado e
teses de doutoramento), tornando-as, assim,
acessíveis para que qualquer um as possa ler
e utilizar.

 
Instrumento legal através do qual o autor
expressa publicamente  o que permite, ou
não, ser feito com o seu trabalho.
As CC estabelecem os termos legais que
definem as formas. como a obra pode ser
usada por terceiro; a representação desses
termos de modo compreensível e os
metadados legíveis por máquinas.

COPYLEFT
 

OPEN ACESS
 


