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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 
Entidades: FEVIP - Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais; 

GEDIPE - Associação para a Gestão de Direitos de Autor, Produtores e 
Editores; AUDIOGEST - Associação para a Gestão e Distribuição de 
Direitos; VISAPRESS - Entidade de Gestão Coletiva do Direito do Autor; 
MAPINET - Movimento Cívico Anti-pirataria na internet; AFP - Associação 
Fonográfica Portuguesa 

 Paulo Santos (FEVIP e MAPINET); Miguel Carretas (AFP e AUDIOGEST); 
Susana Gato (GEDIPE) e Carlos Eugénio (VISAPRESS) 

  
 
Recebidos por: Grupo de Trabalho - Apreciação dos Projetos de Lei 124/XIII/1.ª (PCP) e 

151/XIII/1.ª (BE)  
  
 
Exposição: O Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Deputado Firmino Pereira, saudou a 
delegação, a quem agradeceu a presença e o interesse em desenvolver algumas das questões 
já suscitadas nos contributos remetidos à Comissão, em relação aos projetos de lei n.º 
124/XIII/1.ª (PCP) e n.º 151/XIII/1.ª (BE), que se encontram disponíveis na página internet do 
Grupo de Trabalho. 
 
Os membros da delegação reafirmaram as suas posições em relação aos possíveis impactos 
da aprovação das referidas iniciativas, sublinhando que essa aprovação violaria normativos 
internacionais e infringiria alguns acordos, com consequências gravíssimas do ponto de vista 
jurídico-legal, colocando o Estado português em incumprimento. 
 
Defenderam ainda que o Parlamento deveria tomar medidas, através da aprovação de uma 
Resolução, relativamente a plataformas como o YouTube e concorrentes que, não sendo 
considerados distribuidores de música, não remuneram os autores de modo correspondente à 
utilização massiva das suas obras. 
 
Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Carla Sousa (PS), José Carlos Barros (PSD), 
Vânia Dias da Silva (CDS-PP), Ana Mesquita (PCP) e Jorge Campos (BE), que agradeceram a 
exposição, tendo ainda colocado algumas questões. 
 
 
A documentação da audiência, incluindo os contributos relativos aos projetos de lei e a 
gravação áudio, encontra-se disponível na página internet do Grupo de Trabalho.  
 
 
Palácio de São Bento, 6 de julho de 2016 
 

 
A assessora  

Cristina Tavares 
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