
Termos e Condições de utilização da plataforma de

Autopublicação “ebooks.spautores”

Os termos e condições a seguir definidos devem ser lidos cuidadosamente e caso

não concorde com os mesmos, no todo ou em parte, não deverá utilizar este

serviço.

1. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO

a) A SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, CRL, pessoa colectiva n.º 500 257

841, com sede na Av. Duque de Loulé, n.º 31, em Lisboa, adiante designada por

SPA, é a única e exclusiva proprietária da ebooks.spautores que consiste numa

plataforma  de  auto-publicação  e  distribuição  digital,  adiante  designada  por

ebooks.spautores,  dedicada  à  comercialização  de  livros  digitais  online  cujos

direitos de autor sobre as obras pertencem a autores/titulares de direitos seus

representados;

b) A plataforma de auto-publicação  ebooks.spautores poderá ser utilizada por

todos  os  Autores  inscritos  na  Sociedade  Portuguesa  de  Autores,  adiante

designados  por  AUTORES,  que  pretendam  proceder  à  comercialização  e

distribuição, em formato digital, das suas obras;

2. ALTERAÇÕES DE SERVIÇO

A SPA poderá, se assim o entender, proceder à alteração dos termos e condições

de utilização desta plataforma, devendo notificar o AUTOR, com uma antecedência

mínima de trinta dias sobre a sua entrada em vigor, através de e-mail e para o

endereço electrónico fornecido aquando do registo na plataforma, estendendo-se

a continuação da utilização da plataforma e a manutenção do registo, após o

decurso  do  referido  prazo,  como  aceitação  das  mencionadas  alterações  e

aditamentos.

3. CESSAÇÃO E SUSPENSÃO

a) A cessação e suspensão da utilização da plataforma, ocorrerá nos termos do

contrato de distribuição celebrado entre o AUTOR e a SPA;

b) Caso opere a cessação ou suspensão da utilização, a SPA dará cumprimento a

todos os pedidos de encomenda que estejam pendentes à data da cessação ou

suspensão, desde que anteriores às mesmas;

C) Para efeitos do disposto na alínea anterior, a SPA manterá cópias dos livros

digitais com vista a garantir o acesso, redownloads e outros direitos relativos aos
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livros por parte dos consumidores que os adquiriram antes da data de cessação

ou suspensão.

4. ACESSO

a) Para aceder à plataforma, o AUTOR terá que preencher os seguintes requisitos:

(i) ser membro da SPA;

(ii) ser maior de 18 anos ou maior de idade e juridicamente capaz;

(iii)  Entregar  a  declaração  de  obra  e  assinar  um  contrato  de  distribuição  e

comercialização, conforme minutas (inserir link para minutas);

(iv) No caso de obra feita em co-autoria, todos os co-autores terão de aceitar

estes termos e condições, bem como assinar em conjunto a respectiva declaração

de obra e o contrato de distribuição;

b) Aquando do preenchimento do respectivo formulário, o AUTOR garante que

toda a  informação  pessoal  disponibilizada  tal  como o  seu  nome,  residência  e

endereço  electrónico  se  encontra  exacta.  Mais  se  compromete  a  prontamente

proceder à sua actualização, em caso de alteração. A SPA não se responsabiliza

por qualquer facto ocorrido em consequência da não actualização da informação;

C) Cada AUTOR só pode ter uma conta activa;

d) O AUTOR autoriza, desde já, a SPA a proceder ao tratamento dos seus dados

pessoais;

e) O AUTOR é o único responsável pela manutenção e segurança dos referidos

dados, sendo expressamente proibida a cedência da palavra-passe da conta a

terceiros. Sempre que o AUTOR tome conhecimento ou suspeite que terceiros

utilizaram a sua conta ou que têm conhecimento do seu Utilizador ou Palavra-

passe deve de imediato a avisar a SPA.

5. ENTREGA DO LIVRO

a) O AUTOR obriga-se a entregar à SPA, um ficheiro electrónico contendo o livro

digital  que  deseje  publicar  e  distribuir  através  da  ebooks.spautores  ou,  em

alternativa, poderá utilizar os serviços da plataforma para criação do livro em

formato digital;

b) O número de obras digitais a distribuir através da conta é ilimitado;

c) A SPA não procederá à devolução dos ficheiros informáticos e dispositivos onde

os mesmos ficheiros venham armazenados;

d) O AUTOR garante à SPA que os ficheiros electrónicos enviados estão livres de

vírus ou de outras ameaças à segurança e integridade da plataforma e do sistema
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informático da SPA;

e) É expressamente proibida a inclusão nos livros digitais de publicidade ou outro

conteúdo  que  tenha  como  objetivo  a  divulgação  e  promoção  de  produtos  e

serviços, ainda que do próprio Livro;

f) Toda a informação relativa ao Livro, nomeadamente ficha técnica e metadados

deve ser verdadeira, precisa e completa, devendo o AUTOR proceder prontamente

à sua correção logo que verifique alguma incorreção na informação fornecida.

6. CONTRATO PARA DISTRIBUIÇÃO

Com vista à distribuição e comercialização de livros através da plataforma de

auto-publicação ebooks.spautores, o AUTOR obriga-se a subscrever e aceitar os

presentes termos e condições e ainda a celebrar um contrato de edição para cada

uma  das  obras,  através  do  qual  autoriza  a  SPA  a  proceder  à  distribuição  e

comercialização do livro digital.

7. GARANTIAS

a) O AUTOR garante à SPA a autoria intelectual e originalidade da obra. O AUTOR

assegura  que  é  o  único e  exclusivo  titular  dos direitos de autor  e  que  esses

direitos não violam direitos ou garantias de terceiros. O AUTOR assegura, ainda,

que  a  obra  não  contém  declarações  difamatórias,  fórmulas,  prescrições,

instruções danosas, violações de direitos de autor ou de propriedade industrial de

terceiros,  tais  como  denominações  comerciais,  marcas,  patentes  ou  ainda

quaisquer  violações  do  direito  à  intimidade,  vida  privada  ou quaisquer  outros

direitos de terceiros;

b)  O  AUTOR  será  sempre  responsável  pelo  pagamento  à  SPA  de  qualquer

indemnização  arbitrada  em  consequência  da  violação  das  garantias  supra

referidas, assim como pelo pagamento das despesas em que esta incorra na sua

defesa, nomeadamente taxas de justiça ou quaisquer outras.

8. RECUSA DE DISTRIBUIÇÃO

a) A SPA reserva-se o direito de aceitar ou não a distribuição do Livro Digital, não

tendo qualquer obrigação de fundamentar a decisão de recusa, limitando-se a

comunicá-la ao AUTOR.

b) Sempre que a SPA solicite ao AUTOR informações complementares relativas ao

Livro Digital ou prova da titularidade do direito de autor relativo ao mesmo, este

deve prontamente fornecer tal informação e documentação.

9. DIVULGAÇÃO

a) A SPA não terá qualquer obrigação de publicitar e promover qualquer Livro 
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Digital,  no entanto,  caso decida  publicitá-lo  ou promovê-lo,  poderá  fazê-lo  do

modo que entender e pelo período que entender.

b)  O AUTOR autoriza,  desde  já,  a  SPA  a  utilizar,  de  forma  gratuita,  a  capa,

capítulos ou excertos do livro para fins de promoção e divulgação.

10. LIMITAÇÕES À RESPONSABILIDADE

a) A SPA não será, em caso algum, responsável pela perda de dados, proveitos,

custos de capa ou quaisquer outros prejuízos relacionados com a utilização da

plataforma.

b) Sem prejuízo do número anterior, caso a SPA venha a ser responsabilizada, a

sua responsabilidade não poderá ultrapassar o montante equivalente à retribuição

que  o  AUTOR auferiu  nos  doze  meses  anteriores  ao  facto  que  deu origem à

eventual obrigação de indemnizar.

c)  Apesar  do cumprimento  de todas  as regras  de segurança e  dos  requisitos

técnicos, a SPA não pode assegurar que os livros digitais colocados na plataforma

não possam ser alvo de furto ou downloads e divulgação indevida. A SPA não será

assim responsável por falhas ou intromissões no sistema de segurança.

d) Apesar de a SPA pretender apresentar um serviço eficiente e disponível vinte e

quatro horas por dia, não pode garantir que a plataforma não sofra interrupções

ou erros, sem que seja, por qualquer forma, responsabilizada, caso tal se venha a

verificar.

11. LEI APLICÁVEL E FORO

a)  O  presente  acordo  deverá  ser  regulado  e  interpretado  de  acordo  com  a

legislação de Portugal.

b)  Para todos  os litígios  respeitantes à validade,  interpretação e  execução do

presente  contrato,  acordam  as  partes  na  competência  exclusiva  do  foro  da

comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os presentes termos e condições gerais em conjunto com o(s) contrato(s) de

distribuição  e  comercialização  assinado(s)  pela  SPA  e  pelo(s)  AUTOR(ES)

exprimem  integralmente  os  direitos  e  as  obrigações  contratuais  das  partes,

anulando e  substituindo  qualquer  outro  acordo  oral  ou  escrito  anterior  à  sua

assinatura.
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