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CC: Licença 
Creative Commons

CC0: Dedicação 
ao Domínio 
Público

PDM: Marca de 
Domínio Público



Licenças 
Creative 
Commons

©
TODOS OS 
DIREITOS 
RESERVADOS

NENHUNS 
DIREITOS 

RESERVADOS

ALGUNS 
DIREITOS 

RESERVADOS

https://creativecommons.org/



Condições 
da Licença

Atribuição (by)

CompartilhaIgual (sa)

NãoComercial (nc)

SemDerivações (nd)



Tipos de 
Licenças

BY

BY-SA

BY-ND

BY-NC

BY-NC-SA

BY-NC-ND



Para todos



Gratuíto



Em todo o 
mundo



Para sempre



1.2 mil milhões
de trabalhos 
licenciados 
com CC

https://stateof.creativecommons.org/



Encontrar 
trabalhos em 
plataformas 
que utilizam CC

https://stateof.creativecommons.org/



65% 
de trabalhos 
licenciados 
com CC estão 
sob licenças 
“Free Culture”

https://stateof.creativecommons.org/



Brooklyn 
Museum tem a 
sua coleção de 
100,000 
imagens online 
sob CC-BY



Dedicação ao 
Domínio 
Público



Natureza do Instrumento Instrumento que coloca efetivamente um trabalho 
no domínio público.

Quem Pode Usar Titular dos direitos (“Declarante”)

Âmbito Direito de Autor e Direitos Similares.

Situação jurídica do trabalho ao 
qual pode ser aplicado o 
instrumento

Qualquer trabalho que esteja protegido com 
direito de autor ou direitos conexos, ou direitos 
similares, em qualquer jurisdição. 

Pessoa(s) cujos direitos são 
afetados depois da aplicação

Apenas os direitos do Declarante; não tem 
qualquer efeito em direitos de terceiros.

Direitos afetados depois da 
aplicação

Todos os direitos de autor, direitos conexos, e 
direitos similares do Declarante são 
incondicionalmente renunciados ou licenciados (se 
a renúncia não for permitida).

Direitos que podem 
existir/persistir depois da 
aplicação

Direitos morais e outros direitos similares que não 
sejam renunciáveis ou licenciáveis. Todos os 
direitos de terceiros.

Efeitos no próprio trabalho 
depois da aplicação

Coloca o trabalho o mais próximo possível do 
domínio público, em todo o mundo.



MET lançou 
375,000 
digitalizações 
no domínio 
público via CC0



Marca de 
Domínio 
Público



Natureza do Instrumento Marca para trabalhos que já estejam no domínio 
público.

Quem Pode Usar Qualquer pessoa com conhecimento.

Âmbito Direito de Autor e Direitos Similares.

Situação jurídica do trabalho ao 
qual pode ser aplicado o 
instrumento

Qualquer trabalho que já esteja livre de direito de 
autor e direitos conexos, e de direitos similares, 
em todo o mundo. 

Pessoa(s) cujos direitos são 
afetados depois da aplicação

Nenhuma; a PDM não tem efeitos legais.

Direitos afetados depois da 
aplicação

Nenhum; a PDM não tem efeitos legais.

Direitos que podem 
existir/persistir depois da 
aplicação

Direitos morais e outros direitos similares que se 
mantêm após o prazo de duração do direito de 
autor e dos direitos conexos. NB. A PDM não 
pretende afetar esses direitos.

Efeitos no próprio trabalho 
depois da aplicação

Nenhum; a PDM não tem efeitos legais. A PDM 
apenas sinaliza trabalhos que estejam no domínio 
público por via e.g. do fim do prazo de proteção do 
direito de autor.



Rijksmuseum 
utiliza a PDM 
para identificar 
obras caídas 
no domínio 
público



Obrigada!

Este trabalho está licenciado com uma 
Licença Creative Commons 
Atribuição-CompartilhaIgual CC-BY-SA 4.0


