
De: Maria Leonor Mendes da Trindade [mailto:leotrindade@inpi.pt]  

Enviada: segunda-feira, 21 de Julho de 2014 14:17 

Para: Gab Sec Est Cultura 
Cc: Marco Dinis 

Assunto: RE: Envio de mail a pedir contributos da secção especializada Direito Autor - 
Transposição Obras Órfãs 

 
Exmos Senhores, 
 
Venho pelo presente agradecer o envio do projeto que visa adaptar a legislação nacional à 
Diretiva n.º 2012/28/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs. 
 
Depois de analisado o projeto legislativo, o INPI não tem comentários que possam contribuir 
de forma relevante para a matéria referenciada em epígrafe. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Leonor Trindade 
Presidente do Conselho Diretivo 
President of the Directive Council 
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De: Gab Sec Est Cultura [mailto:gabinete.sec@sec.gov.pt]  

Enviada: sexta-feira, 18 de Julho de 2014 13:10 
Assunto: Envio de mail a pedir contributos da secção especializada Direito Autor - 

Transposição Obras Órfãs 

 

Exmos Senhores, 

Atendendo à necessidade de adaptação da legislação nacional à Diretiva n.º 2012/28/EU, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa a determinadas 
utilizações permitidas de obras órfãs, decorrem os trabalhos para a sua transposição. 

Neste contexto, é útil e justificável a audição dos Conselheiros da Secção Especializada sobre 
a versão do projeto, que aqui se submete, em anexo. 
 
Para a eventualidade de V. Exas. entenderem pertinente a produção de comentários com 
vista ao melhor aperfeiçoamento do projeto, solicita-se que os mesmos sejam remetidos até 
ao próximo dia 24 de julho para o seguinte endereço electrónico:  gabinete.sec@sec.gov.pt 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
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