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Princípios-chave da EBLIDA sobre a aquisição e 

acesso a ebooks pelas bibliotecas 

 

 

Grupo de especialistas sobre Legislação de Informação, 22 de Outubro 2012 

Aprovado pelo Conselho Executivo da EBLIDA e Grupo de Trabalho 

 

Estes princípios-chave definem as condições mínimas para a aquisição e disponibilização de ebooks pelas 

bibliotecas, mantendo um equilíbrio entre os interesses do público e dos detentores de direitos. 

Considerando que: 

A introdução da publicação eletrónica nas bibliotecas poderá representar uma melhoria significativa nos seus 

serviços, constituindo-se ao mesmo tempo como um desafio legal para as suas atividades; 

Observando que a introdução de ebooks afeta as atividades e responsabilidades das bibliotecas e apresenta 

sérios problemas na política cultural e riscos sociais; 

Compreendendo que as bibliotecas lutam por encontrar um equilíbrio entre o direito humano e democrático 

no acesso à informação e o direito dos autores e outros titulares de direitos; 

Procurando modelos de negócio apropriados para aquisição e acesso a ebooks pelas bibliotecas para que 

estes modelos possam cumprir e superar os desafios com que as bibliotecas se deparam; 

Reconhecendo que existe um grande número de incertezas sobre a evolução dos conteúdos de ebooks e de 

como essa evolução irá determinar os modelos de negócio; 

Assumindo que as bibliotecas, autores, editores e outros detentores de direitos poderão desenvolver acordos 

com cláusulas normalizadas que permitam às bibliotecas a disponibilização de ebooks aos seus utilizadores 

em termos razoáveis e justos; 

 

Os participantes abaixo-assinado concordam com os seguintes princípios-chave:  

 

DEFINIÇÕES 

 

Para fins deste diálogo considera-se que: 

 

 Livro eletrónico (ebook) é um livro composto ou convertido para um formato digital para ser mostrado 

num ecrã de computador ou dispositivo móvel; 

 

 Um utilizador é qualquer pessoa que utilize os serviços da biblioteca;  

 

 Um utilizador registado é um utilizador com um registo na biblioteca cuja identidade é conhecida por 

esta. 
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Princípio 1 – Aquisição 

1. Todos os títulos de ebooks disponíveis para venda ao público devem ser disponibilizados às 

bibliotecas para a sua aquisição e acesso. 

2. Todos os títulos de ebooks devem ser disponibilizados às bibliotecas na data de publicação. 

3. Os editores devem disponibilizar ebooks garantindo a interoperabilidade dos formatos. 

 

 Princípio 2 – Acesso 

1. Deve ser permitido às bibliotecas a disponibilização de um ebook adquirido ou licenciado a um 

utilizador por um período limitado no tempo. 

2. Deve ser possível a utilização do mesmo ebook em simultâneo. 

3. Os utilizadores registados devem poder transferir um ebook quer através da biblioteca, quer a partir 

de outro sistema de autenticação de acesso remoto. 

4. Deverá ser possível a opção de uma licença que permita o acesso interbibliotecas. 

5. Os editores e bibliotecas devem colaborar na procura de soluções para a produção e distribuição de 

formatos alternativos para pessoas com necessidades especiais. 

 

Princípio 3 – Acesso contínuo e preservação a longo prazo  

1. No momento da compra, a biblioteca deve ter a opção de guardar e utilizar de forma permanente o 

ebook. 

2. As bibliotecas autorizadas a armazenar o ebook deverão ter o direito de transferir o mesmo para 

qualquer outra plataforma, como forma de resposta ao avanço tecnológico. 

3. Se uma biblioteca optar por guardar e utilizar de forma permanente o ebook, deverá ser autorizado o 

acesso sem restrições a qualquer ebook uma vez que a obra está fora do circuito comercial em todas 

as suas versões. 

4. Os termos contratuais da licença de um ebook não deverão sobrepor-se às disposições legais no que 

diz respeito à entrada da obra no domínio público. 

 

Princípio 4 – Disponibilização de metadados 

1. A disponibilização do ebook deve incluir os metadados. 

2. As bibliotecas devem poder incluir os metadados nos seus catálogos. 

3. Deverá ser permitido o uso livre de metadados de ebooks em conjugação com outros metadados. 

 

Princípio 5 – Preço 

1. O preço de um ebook não deverá exceder o preço da versão impressa com o mesmo título. 

2. Os preços dos ebooks devem diminuir com a idade da publicação. 

 

Princípio 6 – Privacidade 

1. Os dados pessoais dos utilizadores devem ser processados apenas pela biblioteca de acordo com as 

leis de proteção de dados aplicáveis à biblioteca. 

2. Os dados do utilizador e outros dados pessoais devem ser apagados de acordo com as leis de 

proteção de dados aplicáveis à biblioteca. 

3. O editor ou o fornecedor de serviços não poderá conceder a terceiros os dados do utilizador sem 

autorização da biblioteca. 

Haia, Holanda, Outubro 2012 
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