
AUTO-ARQUIVO EM REPOSITÓRIOS
E DIREITOS DE AUTOR

Quando se fala em acesso aberto, um dos temas mais sensíveis para os autores é a 
questão da manutenção dos seus direitos de autoria.
Existem geralmente dois tipos de dúvidas em relação aos direitos de autor:

Se publicar o meu artigo pela primeira vez num repositório ou numa 
revista em acesso aberto, perco ou meus direitos e não poderei publicar 
noutros locais?

NÃO PERDE QUALQUER DIREITO. A publicação em acesso aberto não retira nem li-
mita os direitos dos autores. Os artigos continuam a ser seus e os autores continuam 
a ter a liberdade de os publicar noutros meios, nomeadamente em revistas científicas.

A licença que é estabelecida entre os autores e os repositórios ou as revistas de acesso 
aberto é normalmente uma licença de publicação não-exclusiva, que não restringe o 
direito dos autores publicarem também em outros meios.

Publiquei o meu artigo numa revista científica. Posso publicar em acesso 
aberto?

 
DEPENDE DA POLÍTICA DA REVISTA OU DA EDITORA. A maior parte das revistas e 
editoras permite o depósito em repositórios institucionais, mas as condições em que 
esse depósito pode fazer-se são variáveis.
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VERDE - É permitido o auto-arquivo total, seja em regime de pre-print ou 
post-print.

Segundo os dados do projeto Sherpa/Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/statistics.php), 
cerca de 2/3 dos editores, representando mais de 90% das revistas, permitem alguma 
forma de auto-arquivo em repositórios (políticas azul, verde ou amarela).

Apenas um número inferior a 10% das revistas não permite o depósito de documentos 
em repositórios.

Para facilitar a consulta, foi criado um código de cores para diferenciar as políticas das 
editoras:

Para saber se um editor ou revista em particular confere ao autor 
permissões para o auto-arquivo, este pode verificar as políticas 
de copyright e de auto-arquivo dos editores no site Sherpa/
Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/romeo).

AZUL - É permitido o auto-arquivo dos documentos na sua versão após a 
revisão por pares, também designados por post-prints.

AMARELO – Só é permitido o arquivo dos documentos antes da revisão por 
pares, também designados por pre-prints.

BRANCO – O auto-arquivo não é permitido.


