
L E S  É D I T I O N S  D E  L A

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA 
DE DIREITOS DE AUTOR

PUBLICAÇÃO DE UM ARTIGO NA COLLECTION DE LA CASA DE VELÁZQUEZ
Devolver assinado para a morada abaixo indicada 

ou para o endereço eletrónico do secretariado editorial, dirigido ao pessoal de contato

Eu, abaixo assinado(a),  
cedo à Casa de Velázquez o direito de imprimir, de vender e de difundir em acesso aberto o meu 
artigo intitulado

e que constitui parte componente do livro intitulado

número  da Collection de la Casa de Velázquez, coordenado por

e o direito de adaptar e de reproduzir em edição eletrónica, em qualquer formato ou suporte 
(Blu-ray,  CD-Rom,  DVD,  Epub,  PDF,  etc.)  bem como nas  redes  digitais,  em particular  na 
internet, ou por outro procedimento análogo existente ou a existir, e de lhe aplicar os necessários 
sistemas de protecção (GDN).

Confirmo  que  o  meu  texto  é  inédito,  que  sou  o  autor  ou  o  co-autor  e  que  obtive  as  
autorizações, licenças e cedências necessárias para esta publicação.

Data e assinatura

O  autor  ou  co-autor  pode  publicar  o  artigo  mencionado  acima  noutros  documentos  (revistas  ou  livros) 
posteriormente à sua primeira publicação na Coleção da Casa de Velázquez, respeitando a Política de copyright e de 
auto-arquivo em vigor na Casa de Velázquez.

Todos os direitos não expressamente mencionados permanecem do autor e/ou do co-autor, que garantem à Casa  
de Velázquez o exercício dos direitos cedidos.

Em contrapartida da autorização de publicação, o autor e/ou co-autor receberá um exemplar da obra impressa e  
uma separata da sua contribuição em PDF.

No caso de uma nova publicação por terceiros ou pela Casa de Velázquez, far-se-á uma nova Declaração de 
cedência de Direitos de Autor.

O presente acordo não prevê um reembolso de direitos de autor.
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