
 
 

 

Níveis de publicação Europeana para ficheiros de TEXTO.  

Para o vídeo, áudio e 3D, consulte o Europeana Publishing Framework Appendix. 

 NÍVEL 
LINK DIRETO PARA O 
FICHEIRO DE TEXTO 

DECLARAÇÃO DE 
DIREITOS 

DISPLAYS DAS API 
DA EUROPEANA 

VANTAGENS 
(acumulativo) 

 
1 Europeana como motor de 

pesquisa. 
‘Quero que as pessoas 
encontrem as minhas 
coleções’ 

Não. 
Deve fornecer o endereço da 
página de acesso ao objeto, 

ou do display onde o objeto é 
disponibilizado. Também deve 

fornecer um link para o 
thumbnail com pelo menos 

400 px. de largura. 

Qualquer uma da 
Europeana 
licensing 

Framework 

Metadados, sem link 
direto para o objeto 

Fácil de encontrar - indexado por 
motores de busca, tecnologia de dados 
ligados 
Tráfego Web – acessos à sua página 
Analytics – da nossa ferramenta de 
estatística 

 

2 
Europeana como montra. 
‘Quero que as pessoas 
encontrem e vejam as 
minhas coleções no 
Europeana’ 

Sim,  
para um PDF com o texto 
completo. Também deve 
fornecer um link para o 

thumbnail com pelo menos 
400 px. de largura. 

Qualquer uma da 
Europeana 
licensing 

Framework 

Metadados e link 
direto para o objeto 

Uso em coleções temáticas - 
proporciona contexto e relação com 
outras coleções na Europeana 
Mais marketing através da Europeana 

 
3 

Europeana como plataforma 
de distribuição para 
reutilização não comercial. 
‘Quero que as pessoas 
encontrem, vejam e usem as 
minhas coleções – mas não 
para fins comerciais’ 

Sim,  
um PDF com o texto 

completo. Também deve 
fornecer um link para o 

thumbnail com pelo menos 
400 px. de largura. 

Qualquer uma da 
Europeana 
licensing 

Framework, que 
permita algum 

tipo de 
reutilização 

Metadados e link 
direto para o objeto 
com possibilidade de 

filtrar e mostrar 
apenas os que 

permitem a 
reutilização 

Impressões - coleções visíveis em  
plataformas fora da Europeana 
Utilização nas parcerias e projetos 
existentes na Europeana, como por 
exemplo, educação e pesquisa 
Utilização em aplicativos e serviços por 
terceiros 
 

 
4 

Europeana como plataforma 
de reutilização livre. 
‘Quero que as pessoas 
encontrem, vejam e usem os 
meus conteúdos – da forma 
que entenderem’ 

Sim,  
um PDF com o texto 

completo. Também deve 
fornecer um link para o 

thumbnail com pelo menos 
400 px. de largura. 

Qualquer uma da 
Europeana 
licensing 

Framework, que 
permita a livre 

reutilização 

Metadados e link 
direto para o objeto 
com possibilidade de 

filtrar e mostrar 
apenas os que 

permitem a 
reutilização 

Utilização em plataformas abertas como 
a Wikimedia 
Utilização pelas indústrias criativas e 
setor do turismo 
Utilização em aplicações e serviços 
comerciais 

 



 
 

Para saber mais: https://pro.europeana.eu/post/publication-policy  
 

Níveis de publicação Europeana para ficheiros de IMAGENS. 

Para o vídeo, áudio e 3D, consulte o Europeana Publishing Framework Appendix. 

 NÍVEL 
LINK DIRETO PARA 

OBJETO  
DECLARAÇÃO DE 

DIREITOS 
DISPLAYS DAS API 
DA EUROPEANA 

VANTAGENS 
(cumulativas) 

 
1 

Europeana como motor de 
pesquisa. 
‘Quero que as pessoas 
encontrem as minhas coleções’ 

Sim.  
Recomendado 
mínimo de 0,1 
megapixeis de 

tamanho 
 (= 400 px largura) 

Qualquer uma da 
Europeana 
licensing 

Framework 

Metadados +link 
direto para o objeto 

Fácil de encontrar - indexado por motores 
de busca, tecnologia de dados ligados 
Tráfego Web – acessos à sua página 
Analytics/Estatísticas – da nossa 
ferramenta de estatística 

 
2 

Europeana como montra. 
‘Quero que as pessoas 
encontrem e vejam as minhas 
coleções na Europeana’ 

Sim.  
Com largura 

mínima de 800 
píxeis  

Qualquer uma da 
Europeana 
licensing 

Framework 

Metadados + link 
direto para o objeto 

Uso em coleções temáticas - estabelece 
contexto e relação com outras coleções na 
Europeana 
Mais marketing através da Europeana 
 

 
3 

Europeana como plataforma de 
distribuição para reutilização 
não comercial. 
‘Quero que as pessoas 
encontrem, vejam e utilizem as 
minhas coleções – mas não para 
fins comerciais’ 

Sim.  
Com  largura 

recomendada de 
1,200 píxeis no 

mínimo  

Qualquer uma da 
Europeana 
licensing 

Framework que 
permita algum 

tipo de 
reutilização 

Metadados + link 
direto para o objeto, 
com possibilidade de 
filtrar para mostrar 
apenas conteúdos 

reutilizáveis 

Impressões - coleções visíveis em 
plataformas fora da Europeana 
Utilização nas parcerias e projetos 
existentes na Europeana, como por 
exemplo, educação e investigação 
Utilização em aplicativos e serviços por 
terceiros 
 

 
4 

Europeana como plataforma de 
reutilização livre. 
‘Quero que as pessoas 
encontrem, vejam e utilizem os 
meus conteúdos – da forma que 
entenderem’ 

Sim.  
Com  largura 

recomendada de 
1,200 píxeis no 

mínimo  

Qualquer uma da 
Europeana 
licensing 

Framework que 
permita a livre 

reutilização  

Metadados + link 
direto para o objeto, 
com possibilidade de 
filtrar para mostrar 
apenas conteúdos 

reutilizáveis 

Utilização em plataformas abertas como a 
Wikimedia 
Utilização pelas indústrias criativas e setor 
do turismo 
Utilização em aplicações e serviços 
comerciais 

 


