
Muito obrigado pela sua contribuição para o Programming Historian.

Fornecemos acesso livre a recursos de aprendizagem, de modo a permitir a maior participação possível
entre autores e leitores.

O nosso modo de publicação é o modelo Diamante de acesso livre e, como tal:
- Os autores retêm todos os direitos sobre o seu trabalho
- Os autores não pagam quaisquer taxas para publicar connosco
- O conteúdo é revisto por pares
- O conteúdo é sempre de acesso livre para leitores

Como parte do nosso compromisso para com os valores e práticas de acesso livre, as nossas revistas são
publicadas sob uma licença Creative Commons - Attribution 4.0 International CC-BY 4.0 Licence. Um
sumário fácil de ler dos termos e condições de uma licença pode ser consultado através de
creativecommons.org  e está disponível em múltiplas línguas, incluindo espanhol, francês, e português.

Declaração de direitos autorais e permissão de publicação:

Acordo entre ProgHist Ltd e o author/tradutor: [POR FAVOR INDIQUE QUAL SE APLICA A SI]

[INSIRA O SEU NOME]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Deste mode dou permissão a ProgHist Ltd* para publicar a(s) seguinte(s) lição(ões) :

[INSIRA O TÍTULO DA(S) SUA(S) LIÇÃO(ÕES)]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
assim como quaisquer futuras traduções em qualquer revista do Programming Historian sob uma licença
CC-BY 4.0.

*Programming Historian é publicado por ProgHist Ltd (Charity Number 1195875 e Company Number 12192946)

Notas:
Como parte do processo de tradução, casos de estudo ou dados de exemplo poderão ser substituídos de
modo a garantir que as lições permaneçam relevantes, interessantes, e práticas dentro das suas
comunidades linguísticas.

No interesse da sua sustentabilidade, ProgHist Ltd poderá adaptar ou actualizar a sua lição se necessário
para a sua manutenção. Continuaremos sempre a atribuir-lhe a autoria da lição original, ao mesmo tempo
que também reconheceremos quaisquer contribuições por parte de outros para a lição actualizada.

- Deterá todos os direitos sobre o seu trabalho, sem qualquer restrição.
- Concederá permissão a ProgHist Ltd para publicar o seu trabalho sob uma licença Creative

Commons - Attribution 4.0 International CC BY 4.0
- Concederá o direito de primeira publicação a ProgHist Ltd
- Depois da qual, será livre de publicar e distribuir o seu trabalho sob qualquer forma, por exemplo,

num repositório institucional ou disciplinar, ou na sua página pessoal.

Por favor assine aqui para confirmar o seu acordo: ………………………………………………………Data:.............................................
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