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É possível identificar o(s) 
autor(es) da obra?

Sim Não

Autor da obra é uma pessoa física 
singular?

A obra foi produzida ou publicada 
antes de 1864*?

Não Sim Sim Não

       1 Autor faleceu há 
mais de 70 anos?

A obra está no 
domínio público 

e pode ser 
reproduzida e 

reutilizada.

A obra pode 
estar protegida 
por direitos de 

autor e não deve 
ser reproduzida 
sem autorização

Sim Não Não sei

A obra está no 
domínio público 

e pode ser 
reproduzida e 

reutilizada

A obra está 
protegida por 

direitos de autor 
e não deve ser 

reproduzida sem 
autorização

Data de 
publicação é 

anterior a 1864*?

Sim Não

A obra está no 
domínio público 

e pode ser 
reproduzida e 

reutilizada

A obra pode 
estar protegida 
por direitos de 

autor e não deve 
ser reproduzida 
sem autorização

Aviso legal: Esta ferramenta pretende facilitar a clarificação dos direitos de copyright de uma obra, 
abrangendo as situações mais comuns. Não cobre situações complexas de direitos de autor (direitos 
morais, direitos multiplos de copyright...). Não substitui a consulta do Código dos Direitos de Autor e 
Direitos Conexos para a avaliação individual de cada caso.

1

2

OBRAS DE AUTORES PESSOA FÍSICA OU AUTOR NÃO IDENTIFICADO

http://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf
http://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf
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Autor da obra é uma 
pessoa coletiva?

Sim Não

As pessoas físicas que criaram a obra estão 
identificadas na mesma?

Não Sim

A obra foi 
publicada há 

mais de 70 anos?

As pessoas 
fisicas 

identificadas 
como criadoras 

da obra 
faleceram há 

mais de 70 anos?

Sim Não Não Sim

A obra está no 
domínio público 

e pode ser 
reproduzida e 

reutilizada.

A obra está 
protegida por 

direitos de autor 
e não deve ser 

reproduzida sem 
autorização.

A obra está no 
domínio público 

e pode ser 
reproduzida e 

reutilizada.

Aviso legal: Esta ferramenta pretende facilitar a clarificação dos direitos de copyright de uma obra, 
abrangendo as situações mais comuns. Não cobre situações complexas de direitos de autor (direitos 
morais, direitos multiplos de copyright...). Não substitui a consulta do Código dos Direitos de Autor e 
Direitos Conexos para a avaliação individual de cada caso.

2

3

OBRAS DE AUTORES PESSOA COLETIVA

http://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf
http://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf
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A obra é uma publicação 
periódica?

Sim Não

A publicação tem artigos assinados ou com autores 
identificados?

Não Sim

O número mais 
recente da 

publicação foi 
publicado há 

mais de 70 anos?

Os autores 
identificados 

na publicação 
faleceram há 

mais de 70 anos?

Sim Não Não Sim

A obra está no 
domínio público 

e pode ser 
reproduzida e 

reutilizada.

A obra está 
protegida por 

direitos de autor 
e não deve ser 

reproduzida sem 
autorização.

A obra está no 
domínio público 

e pode ser 
reproduzida e 

reutilizada.

Aviso legal: Esta ferramenta pretende facilitar a clarificação dos direitos de copyright de uma obra, 
abrangendo as situações mais comuns. Não cobre situações complexas de direitos de autor (direitos 
morais, direitos multiplos de copyright...). Não substitui a consulta do Código dos Direitos de Autor e 
Direitos Conexos para a avaliação individual de cada caso.

4

3
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

http://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf
http://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf
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A obra é uma edição de 
um inédito que está no 

domínio público ou uma 
edição crítica/ científica 

de uma obra no domínio 
público?

Sim Não

A obra foi publicada há mais de 25 
anos?

Não foi possível determinar o 
estatuto da obra. Pode estar 

protegida por direitos de autor e 
não deve ser reproduzida sem 

autorização

Não Sim

A obra está 
protegida por 

direitos de autor 
e não deve ser 

reproduzida sem 
autorização.

A obra está no 
domínio público 

e pode ser 
reproduzida e 

reutilizada.

Aviso legal: Esta ferramenta pretende facilitar a clarificação dos direitos de copyright de uma obra, 
abrangendo as situações mais comuns. Não cobre situações complexas de direitos de autor (direitos 
morais, direitos multiplos de copyright...). Não substitui a consulta do Código dos Direitos de Autor e 
Direitos Conexos para a avaliação individual de cada caso.

4

EDIÇÕES DE INÉDITOS  E EDIÇÕES CRÍTICAS/ CIENTÍFICAS DE OBRAS
NO DOMÍNIO PÚBLICO

http://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf
http://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf
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http://www.rbe.mec.pt/

