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RELATÓRIO DE AUDIÇÃO 

 

Entidade: APRITEL - Associação dos Operadores de Telecomunicações  

Filipa Carvalho, Pedro Ramalho Almeida, Amândio Evangelista, Vasco 

Gama, Nuno Oliveira, Sofia Gaspar, Madalena Sutcliffe e Fernando 

Ventura 

  

Recebido por: Deputados do Grupo de Trabalho do Regime Jurídico da Cópia Privada: 

Conceição Pereira (PSD, Coordenadora do Grupo de Trabalho), Ana Sofia 

Bettencout (PSD), Gabriela Canavilhas (PS), Michael Seufert (CDS-PP), 

Miguel Tiago (PCP) e Catarina Martins (BE). 

Assunto:           Audições no âmbito da apreciação do Projeto de Lei n.º 118/XII/1ª (PS), 

Aprova o regime jurídico da cópia privada e altera o artigo 47.º do 

Código do Direito de Autor e Direitos Conexos 

 

Exposição: Os representantes da APRITEL apresentaram sinteticamente as seguintes 

questões principais que o Projeto de Lei n.º 118/XII/1ª (PS) lhes suscita: 

 

1. O mérito da taxação, no regime atual e no que resulta do Projeto de Lei; 

2. Partindo da referência feita no preâmbulo do Projeto de Lei de que há necessidade de 

aumentar a taxa, porque não remunera adequadamente, questionaram se há alguma 

análise feita em relação à taxa atual e à sua distribuição aos autores e referiram que 

não há transparência na gestão e distribuição de verbas e não se sabe quanto foi 

atribuído aos autores; 

3. O Projeto em apreciação abrange suportes que não servem para cópia privada, pelo 

que entendem que não devem estar sujeitos à taxa. 

 

Intervieram depois os deputados Gabriela Canavilhas (PS), Michael Seufert (CDS-PP), Miguel 

Tiago (PCP), Catarina Martins (BE) e Ana Sofia Bettencout (PSD), que questionaram, 

designadamente, se levantaram no Conselho Nacional de Cultura as questões agora 

colocadas, e bem assim a dificuldade de avaliação do prejuízo dos autores copiados, os custos 

da “máquina” para responder à recolha e distribuição da taxa, a situação noutros países e a 

posição que têm em relação à compensação e à compatibilização de todos os interesses.  

 

Os representantes da APRITEL referiram que não se pronunciam sobre a opção política de 

compensação dos autores, sendo a sua posição apenas de defesa das entidades associadas, 

salientando que se sabe o que é pago, mas não se sabe como é que as verbas das taxas 

chegam aos autores. 

 

Entenderam que a previsão do Projeto de Lei n.º 118/XII/1ª não gera proporcionalidade e 

abrange suportes que não são de cópia privada ou não têm apenas essa finalidade. 

Defenderam que a implementação da lei será cara, com grande impacto que passarão para o 

consumidor ou que embeberão e que não se pode quantificar devidamente, salientando que o 

movimento na Europa em relação à cópia privada é inverso. 
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Esclareceram que só têm representação no Conselho Nacional de Cultura no setor do cinema 

e não na área do direito de autores, pelo que não discutiram esta matéria nessa sede. 

 

Salientaram que muitos suportes, como sejam as pens e os discos de memória, não são de 

cópia privada e enquanto a lei atual taxa os suportes de cópia, o Projeto de Lei taxa os 

suportes aonde os utilizadores armazenam as cópias. 

 

Referiram que internacionalmente a matéria está a ser reequacionada na sequência de um 

acórdão do Tribunal de Justiça de 2010 e no Reino Unido entendem que o prejuízo da cópia é 

mínimo e não justifica taxação. Realçaram que atualmente os aparelhos são multifuncionais e 

pretende-se agora taxar a sua função de cópia privada. 

 

A gravação áudio da reunião e bem assim a documentação entregue pela APRITEL, estão 

disponíveis na página da Comissão. 

 

 
 

Palácio de São Bento, 1 de fevereiro de 2012 

 

 

 

 

 

A assessora da Comissão 

Teresa Fernandes 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=92061

