Espera-se que o novo mecanismo jurídico,
juntamente com o portal, aumente e
melhore o acesso ao nosso património
cultural comum, para que as histórias
esquecidas possam voltar a ser a nossa
história comum.

COM

O MECANISMO
DE OBRAS FORA
DO CIRCUITO
COMERCIAL,

AS HISTÓRIAS ESQUECIDAS
PODEM VOLTAR A SER A NOSSA
HISTÓRIA COMUM...
O QUE SÃO
OBRAS FORA DO CIRCUITO
COMERCIAL?
Regra geral, a proteção dos direitos de autor
dura a vida do autor, mais setenta anos.
No entanto, inúmeras obras protegidas
por direitos de autor, como livros, filmes e
gravações, deixam de estar disponíveis
comercialmente ao público após alguns anos,
muito antes do termo da proteção dos direitos
de autor. Algumas obras, como cartazes,
folhetos ou vídeos amadores, não chegam a
ser exploradas comercialmente («obras nunca
comercializadas»). Essas obras, que ainda
estão protegidas por direitos de autor mas
que nunca estiveram ou que já deixaram
de estar disponíveis comercialmente,
são designadas obras «fora do circuito
comercial».
O Instituto da Propriedade Intelectual
da União Europeia criou um portal
em linha com o objetivo de facilitar a
descoberta de obras fora do circuito
comercial em toda a UE.

Para mais informações, queira contactar-nos
através do seguinte endereço:
outofcommerceworks@euipo.europa.eu

READ MORE ON
https://euipo.europa.eu/out-of-commerce

O VALOR CULTURAL
DAS OBRAS FORA DO
CIRCUITO COMERCIAL
E UM NOVO MECANISMO
JURÍDICO
As instituições europeias responsáveis pelo património
cultural, tais como bibliotecas, arquivos e museus, têm nas
suas coleções milhões de obras fora do circuito comercial.
Ainda que frequentemente sejam antigas e estejam fora
de circulação, estas obras continuam a possuir um grande
valor cultural, científico, educativo e histórico.
A fim de ajudar as instituições responsáveis pelo
património cultural a cumprir a sua missão de apoio
à cultura europeia, a Diretiva (UE) 2019/790 introduz
um novo mecanismo de concessão de licenças para
obras fora do circuito comercial («solução baseada em
licenças»). Este mecanismo é complementado por uma
nova exceção obrigatória aos direitos de autor aplicável
nos casos específicos em que não existe nenhuma
entidade de gestão coletiva representativa para negociar
com a instituição.
O mecanismo é acompanhado por salvaguardas
adequadas para proteger os interesses dos titulares
de direitos, como sejam autores e editores. A referida
diretiva dá aos titulares de direitos a possibilidade de
excluir, de forma fácil, eficaz e incondicional e a qualquer
momento, as suas obras do mecanismo de concessão de
licenças (mecanismo de autoexclusão).

O PORTAL –
TODAS AS INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS SOBRE OBRAS
FORA DO CIRCUITO COMERCIAL,
REUNIDAS NUM ÚNICO LOCAL
O Portal de obras fora do circuito comercial foi
criado para ajudar a garantir que as informações
sobre a utilização de obras fora do circuito
comercial bem como sobre a autoexclusão dos
titulares de direitos são devidamente divulgadas
e estão disponíveis num portal em linha único e
acessível.
Principais funcionalidades do portal:

· O portal permite que as instituições responsáveis
pelo património cultural, as entidades de gestão
coletiva ou as autoridades públicas criem registos
de obras fora do circuito comercial que fazem
parte das suas coleções permanentes, antes de as
disponibilizarem em linha. As informações devem
ser publicadas no portal seis meses antes de as
obras serem utilizadas.

· Simultaneamente, o portal permite aos titulares

de direitos dessas obras encontrar informações
e dar início a um pedido específico ou geral de
autoexclusão, com vista a excluir as suas obras do
mecanismo jurídico.

· O portal está acessível ao público e dá ao

público em geral a possibilidade de procurar
obras, encontrar as instituições responsáveis pelo
património cultural que disponibilizam essas obras
em linha e receber alertas sobre novas obras
registadas no portal.

