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I. A INICIATIVA 

 

A iniciativa em apreço propõe a introdução de algumas alterações na legislação, com 

vista a valorizar o setor da rádio no ordenamento jurídico português. 

No âmbito do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC), são 

propostas três alterações: 

• Diferenciar a «Rádio» do «Audiovisual» e «Rádio» de «Televisão» (Radiodifusão 

/Comunicação social), indo ao encontro da diferenciação também estabelecida na 

Directiva 2010/13/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Março de 

20101, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-membros respeitantes à oferta de serviços de 

comunicação social audiovisual; na Lei da Rádio, aprovada pela Lei n.º 54/2010, de 

24 de dezembro2; e na Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a pedido, 

aprovada Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho; 

• Proteger o nome dos serviços de programas de rádio e televisão de forma a 

assegurar coerência com o disposto no artigo 5.º do CDADC,que protege o título de 

jornal ou de qualquer outra publicação periódica, desde que se encontre 

«devidamente inscrito na competente repartição de registo do departamento 

governamental com tutela sobre a comunicação social»; 

• Assegurar a tipificação da obra, pois, ainda que o CDADC defina o conceito de «obra 

radiodifundida», no seu artigo 21.º, apenas consagra os direitos individuais dos 

autores, deixando de fora os direitos colectivos do operador, como no caso dos 

jornais. 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro3, a iniciativa propõe a 

inclusão de um representante das associações representativas do sector da rádio na 

 
1  Diploma consolidado retirado do portal eur-lex.europa.eu Disponível em EUR-Lex - 

32010L0013 - EN - EUR-Lex (europa.eu) Consulta efetuada em 12.09.2022. 
2 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 

referências legislativas nesta parte da nota técnica são feitas para o portal oficial do Diário da 

República Eletrónico, salvo indicação em contrário. Consultas efetuadas a 12/09/2022. 
3 A exposição de motivos da iniciativa refere, erradamente, o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de 

junho como diploma regulador do funcionamento do Conselho Nacional de Cultura. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://data.dre.pt/eli/lei/54/2010/p/cons/20150729/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/54/2010/p/cons/20150729/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/27/2007/p/cons/20210118/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/132/2013/09/13/p/dre/pt/html
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013
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secção dos direitos de autor e direitos conexos do Conselho Nacional de Cultura. 

Suprime também a representação do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, 

que já não existe, e a representação do Ministério da Justiça, uma vez que atualmente 

o registo dos meios de comunicação social está atribuído à Entidade Reguladora para 

a Comunicação Social (ERC), propondo-se que essa representação passe a ser 

conferida à entidade com competências no domínio do registo de meios de comunicação 

social. 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pela Deputada única representante do Partido 

Pessoas-Animais-Natureza, ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da 

Constituição4 e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República5 

(Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos 

Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição e na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como dos grupos parlamentares, por força 

do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 

8.º do Regimento. 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida 

de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento. 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que a mesma parece não infringir a Constituição ou 

 
4 Diploma disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 
5 Diploma disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa.  

A iniciativa deu entrada a 9 de agosto de 2022, tendo sido junta a ficha de avaliação 

prévia de impacto de género. Na mesma data foi admitida e baixou na generalidade à 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª), por despacho do 

Presidente da Assembleia da República. O texto foi substituído, respetivamente, a 10 

de agosto e a 5 de setembro, a pedido da autora. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho6, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa.  

O título da presente iniciativa legislativa - Assegura a proteção dos direitos de autor e 

direitos conexos do sector da rádio e garante a presença de um representante das 

associações representativas do sector da rádio no Conselho Nacional de Cultura, 

procedendo à alteração de diversos diplomas - traduz sinteticamente o seu objeto, 

mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora, em 

caso de aprovação, possa ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação 

na especialidade ou em redação final.  

A iniciativa visa alterar o Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, que estabelece 

o regime de constituição e funcionamento do Conselho Nacional de Cultura e das suas 

secções especializadas, e o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março. 

O n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário estabelece o dever de indicar, nos diplomas legais 

que alterem outros, o número de ordem da alteração introduzida e a identificação dos 

diplomas que procederam a alterações anteriores.  

 
6 Diploma retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 

legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338355a5445324f5746685a69316d4e7a4d344c54526c4e6d4974596d5a6b5a6930304d7a633059544e6b4e6a45794e6a67756347526d&fich=9e169aaf-f738-4e6b-bfdf-4374a3d61268.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338355a5445324f5746685a69316d4e7a4d344c54526c4e6d4974596d5a6b5a6930304d7a633059544e6b4e6a45794e6a67756347526d&fich=9e169aaf-f738-4e6b-bfdf-4374a3d61268.pdf&Inline=true
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
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Através da consulta do Diário da República Eletrónico verifica-se que o Decreto-Lei n.º 

132/2013, de 13 de setembro, foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, 

pelo que, em caso de aprovação, esta poderá constituir a sua segunda alteração, sendo 

que esta informação é indicada no artigo relativo ao objeto, garantindo-se a  

conformidade com aquela norma da lei formulário. 

No caso da alteração que a iniciativa pretende fazer ao Código do Direito de Autor e dos 

Direitos Conexos, é necessário ter em conta que a lei formulário foi aprovada e 

publicada num contexto de ausência de um Diário da República Eletrónico, sendo que, 

neste momento, o mesmo é acessível universal e gratuitamente. Assim, por motivos de 

segurança jurídica, e tentando manter uma redação simples e concisa, parece-nos mais 

seguro e eficaz não colocar o número de ordem de alteração nem o elenco de diplomas 

que procederam a alterações quando a mesma incida sobre Códigos, «Leis Gerais», 

«Regimes Gerais», «Regimes Jurídicos» ou atos legislativos de estrutura semelhante, 

pelo que se sugere que se retire a referência ao número de ordem de alteração e ao 

elenco de alterações deste Código, constantes do seu artigo 1.º. 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 5.º deste projeto de lei prevê que a 

iniciativa entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, respeitando o disposto 

no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual «Os atos legislativos (…) entram 

em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-

se no próprio dia da publicação». 

 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

▪ Conformidade com as regras de legística formal 
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A elaboração de atos normativos da Assembleia da República deve respeitar as regras 

de legística formal constantes do Guia de legística para a elaboração de atos 

normativos7, por forma a garantir a clareza dos textos normativos, mas também a 

certeza e a segurança jurídicas.  

Refira-se que a norma  constante do n.º 2 do artigo 4.º, que prevê «a revogação do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de 

setembro», deve ser autonomizada como norma revogatória.  

A iniciativa em apreço não nos suscita outras questões pertinentes no âmbito da 

legística formal, na presente fase do processo legislativo, sem  prejuízo da análise mais 

detalhada a ser efetuada no momento da redação final. 

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

 

A Constituição, no artigo 42.º8, tutela a liberdade de criação cultural nos seguintes 

termos: «1. É livre a criação intelectual, artística e científica. 2. Esta liberdade 

compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou 

artística, incluindo a proteção legal dos direitos de autor.» 

Os direitos de autor e os direitos conexos aos direitos de autor fazem parte dos direitos 

intelectuais, e encontram consagração legal no CDADC, instituído pelo Decreto-Lei n.º 

63/85, de 14 de março9, na sua redação atual. Este diploma vem proteger as criações 

intelectuais do domínio artístico, por qualquer modo exteriorizadas, tendo, o autor, o 

direito exclusivo de dispor da sua obra e de fruí-la e utilizá-la, ou autorizar a sua fruição 

ou utilização por terceiro. Também as prestações dos artistas intérpretes ou 

executantes, dos produtores de fonogramas e de videogramas e dos organismos de 

radiodifusão são protegidas a título de direitos conexos ao direito de autor. 

 
7 Documento disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 
8 Todas as referências legislativas à Constituição da República Portuguesa nesta parte da nota 

técnica são feitas para o portal oficial da Assembleia da República, salvo indicação em contrário. 

Consulta efetuada em 09/09/2022. 
9 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 

referências legislativas nesta parte da nota técnica são feitas para o portal oficial do Diário da 

República Eletrónico, salvo indicação em contrário. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art42
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/63/1985/p/cons/20210129/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/63/1985/p/cons/20210129/pt/html
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O diploma de 1985, que aprovou o Código, sofreu quinze alterações até à data, a última 

das quais por intermédio do Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro. Até ao momento 

foi alterado pelas Leis n.os 45/85, de 17 de setembro, e 114/91, de 3 de setembro, pelos 

Decretos-Leis n.os 332/97, de 27 de novembro, e 334/97, de 27 de novembro, pelas Leis 

n.os 50/2004, de 24 de agosto, 24/2006, de 30 de junho, 16/2008, de 1 de abril, 65/2012, 

de 20 de dezembro, 82/2013, de 6 de dezembro, 32/2015, de 24 de abril, 49/2015, de 5 

de junho, e 36/2017, de 2 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 100/2017, de 23 de agosto, e 

pela Lei n.º 92/2019, de 4 de setembro. Grande parte destes diplomas transpôs diretivas 

comunitárias que implicaram aleterações ao Código. 

De acordo com a atual Lei da Rádio, Lei n.º 54/2010, de 24 de dezembro, entende-se 

como atividade de rádio a organização e fornecimento, com carácter de continuidade, 

de serviços de programas radiofónicos com vista à sua transmissão para o público em 

geral10. 

O acesso à actividade de rádio é objecto de licenciamento, mediante concurso público, 

ou de autorização, consoante os serviços de programas a fornecer utilizem, ou não, o 

espectro hertziano terrestre destinado à radiodifusão, nos termos previstos no Quadro 

Nacional de Atribuição de Frequências, salvaguardados os direitos já adquiridos por 

operadores devidamente habilitados. (artigo 17.º). Por sua vez o artigo 85.º (Rádio digital 

terrestre) dispoõe que «As licenças detidas pelos operadores de rádio analógica 

constituem habilitação bastante para o exercício da respectiva actividade por via 

hertziana digital terrestre, nos termos a definir em legislação específica. 

A Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho, aprova a ‘Lei da Televisão’, regulando o acesso à 

actividade de televisão e o seu exercício. O artigo 13.º do diploma, relativo às 

‘modalidades de acesso, estatui que «a actividade de televisão está sujeita a 

licenciamento, mediante concurso público, aberto por decisão do Governo, quando 

utilize o espectro hertziano terrestre destinado à radiodifusão, nos termos previstos no 

Quadro Nacional de Atribuição de Frequências.» 

A Lei da Rádio é omissa quanto à proteção dos nomes dos programas de televisão em 

termos de direitos de autor. Apenas define a ‘tipologia dos serviços de programas 

 
10  Informação disponível no portal da Anacom, em 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=387622 Consulta efetuada em 09.09.2022. 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/9/2021/01/29/p/dre/pt/html
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/45-1985-177444
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/114-1991-305256
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/332-1997-406493
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/334-1997-406483
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/50-2004-479605
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-2006-357349
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/16-2008-246532
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/65-2012-190197
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/82-2013-484122
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/32-2015-67072250
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/49-2015-67409481
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/36-2017-107458719
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/100-2017-108041479
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/92-2019-124417105
https://data.dre.pt/eli/lei/54/2010/p/cons/20150729/pt/html
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2010-73895551-73895722
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2010-73895551-73896505
https://data.dre.pt/eli/lei/27/2007/p/cons/20210118/pt/html
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-34561375-48781575
https://www.anacom.pt/
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=387622
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radiofónicos’ no artigo 8.º. Estes podem ser generalistas ou temáticos, de acordo com a 

característica dominante da programação adoptada ou com o segmento do público a 

que preferencialmente se dirigem. A classificação é efectuada pela ERC11 no acto da 

licença ou da autorização, sem prejuízo da sua posterior alteração, a requerimento dos 

interessados, de acordo com o disposto no artigo 26.º (Observância do projecto 

licenciado ou autorizado). 

O mesmo sucede com as disposições da Lei de Televisão, também ela omissa quanto 

à proteção dos direitos de autor nomes dos programas. Os serviços de programas 

televisivos podem ser generalistas ou temáticos e de acesso condicionado ou não 

condicionado e, dentro destes, de acesso não condicionado livre ou de acesso não 

condicionado com assinatura. (artigo 8.º). As classificações (tal como para os programas 

de rádio) competem à ERC, nos termos previstos no artigo 21.º. 

O artigo 21.º do CDADC define o conceito de obra radiodifundida, a sua co-autoria e a 

remissão para o disposto no Código quanto à obra cinematográfica. 

Portugal não considerou necessário transpor a Directiva 2010/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 10 de Março de 201012, relativa à coordenação de certas 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros 

respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual. 

O Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro13, ‘estabelece o regime de constituição 

e funcionamento do Conselho Nacional de Cultura e das suas secções especializadas’. 

O artigo 22.º14 é relativo à sua ‘Secção do cinema e do audiovisual’, enumerando as 

entidades que a compõem. 

A Assembleia da República aprovou a Resolução da Assembleia da República n.º 

184/2017, de 3 de agosto, que ‘Recomenda ao Governo que inclua um representante 

da Associação Portuguesa de Radiodifusão no Conselho Nacional de Cultura’. 

 
11 Acessível em https://www.erc.pt/pt/sobre-a-erc Consulta efetuada em 09.09.2022. 
12  Diploma consolidado retirado do portal eur-lex.europa.eu Disponível em EUR-Lex - 

32010L0013 - EN - EUR-Lex (europa.eu) Consulta efetuada em 12.09.2022. 
13 A exposição de motivos da iniciativa refere, erradamente, o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 

de junho como diploma regulador do funcionamento do Conselho Nacional de Cultura. 
14 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2010-73895551-73895712
https://www.erc.pt/pt/sobre-a-erc
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2010-73895551-73895731
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-34561375-148957621
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-34561375-48782375
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1985-34475475-67089813
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/132/2013/09/13/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/184/2017/08/03/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/184/2017/08/03/p/dre/pt/html
https://www.erc.pt/pt/sobre-a-erc
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/25-2018-115172414
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A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2014, de 29 de agosto, aprovou o ‘Plano 

Estratégico de Combate à Violação do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e cria a 

Comissão interministerial de Orientação Estratégica para o Direito de Autor (COEDA)’. 

No seu preâmbulo prevê-se que «Apesar dos desafios colocados pela acelerada 

mudança tecnológica e comportamental promovida pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação, tem de ser acautelada pelos ordenamentos jurídicos, quer 

a nível internacional, quer nacional, uma adaptação às novas realidades, com respostas 

aptas a permitir uma adequada proteção destes direitos, nomeadamente, no que 

respeita à garantia de difusão e inerente possibilidade de fruição de obras protegidas, 

com o correlativo respeito pelos limites legais a essa difusão e fruição. Não é possível 

ignorar que, apesar de todas as virtualidades que o desenvolvimento tecnológico, 

inquestionavelmente, oferece, a realidade é que a utilização dos equipamentos e 

suportes informáticos associada aos mecanismos tecnológicos hoje disponíveis, não 

observa em muitas situações um cuidado e prudente respeito pela criação e pela 

autoria.» 

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL  

 

▪ Âmbito da União Europeia 

A legislação da União Europeia (UE) sobre direitos de autor15 engloba 11 diretivas16  e 

2 regulamentos 17 , harmonizando os direitos essenciais dos autores, intérpretes, 

produtores e organismos de radiodifusão. Estas normas permitem reduzir as 

discrepâncias nacionais e garantem o nível de proteção necessário para fomentar o 

investimento na criatividade, promovendo a diversidade cultural e proporcionando aos 

 
15  A ligação é direcionada para o sítio oficial da Internet da Comissão Europeia 

(https://ec.europa.eu). 
16 Diretiva 2006/115/CE; Diretiva 2001/84/CE ; Diretiva 2009/24/CE; Diretiva 2004/48/CE; 

Diretiva 2006/116/CE; Diretiva 2011/77/UE; Diretiva 2012/28/UE; Diretiva 2014/26/EU; Diretiva 

(UE) 2017/1564; Diretiva (UE) 2019/790 (que alterou a Directiva 96/9/CE e a Directiva 

2001/29/CE); Diretiva (UE) 2019/789 (que alterou a Directiva 93/83/CEE). Todas as referências 

a legislativas europeias são direcionadas para o sítio oficial da Internet da União Europeia (eur-

lex.europa.eu), salvo indicação em contrário. 
17 Regulamento (UE) 2017/1563 e Regulamento (UE) 2017/1128. 

https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/52-a/2014/08/29/p/dre/pt/html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation
https://ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32001L0084
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32012L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0026&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32019L0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32019L0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0083
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1563&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj
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consumidores e empresas um melhor acesso aos conteúdos e serviços digitais em toda 

a Europa .  

O objetivo primordial dos esforços de harmonização da UE é permitir que os bens 

protegidos por direitos de autor (por exemplo, livros, música, filmes, software, etc.) e 

serviços (por exemplo, serviços que oferecem acesso a estes bens) circulem livremente 

no mercado interno. Para tal, tornou-se necessário adaptar as regras da UE em matéria 

de direitos de autor a novos comportamentos de consumo, bem como às tecnologias 

digitais que mudaram radicalmente a forma como os conteúdos criativos são 

produzidos, distribuídos e acedidos. 

Estes direitos são assim concedidos aos autores (direitos de autor) e aos intérpretes, 

produtores e organismos de radiodifusão (direitos conexos), onde se incluem: 

Direitos económicos que permitem aos titulares dos direitos controlar a utilização das 

suas obras e outro material protegido e ser remunerados pela sua utilização; 

Direitos morais que permitem reivindicar a autoria da obra e o direito de objeção a 

qualquer ação derrogatória em relação à obra e não estão harmonizados a nível da UE. 

Neste âmbito, importa destacar a Diretiva 2010/13/UE18 que visou criar e assegurar o 

correto funcionamento de um mercado único da UE dos serviços de comunicação social 

audiovisual, bem como contribuir para a promoção da diversidade cultural e assegurar 

um adequado nível de proteção dos consumidores e das crianças. Esta Diretiva definiu 

alguns conceitos, nomeadamente, o termo «audiovisual» que deverá referir-se a 

imagens em movimento com ou sem som, incluindo, por conseguinte, os filmes mudos, 

mas não abrangendo a transmissão áudio nem os serviços de rádio, entre outros. 

Em 2019, o Parlamento e o Conselho aprovaram a Diretiva relativa aos direitos de autor 

e direitos conexos no mercado único digital19 (Diretiva (UE) 2019/790), cujo principal 

objetivo diretiva foi o de 1) harmonizar ainda mais a legislação da UE em matéria de 

direitos de autor e direitos conexos, tendo em conta as utilizações digitais e 

 
18 Esta Diretiva foi alterada pela Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 14 de novembro de 2018, que altera a Diretiva 2010/13/UE relativa à coordenação de certas 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à 

oferta de serviços de comunicação social audiovisual. 
19 Diploma retirado do sítio oficial da Internet do Conselho da União Europeia (Home - Consilium 

(europa.eu)). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32010L0013
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/04/15/eu-adjusts-copyright-rules-to-the-digital-age/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/04/15/eu-adjusts-copyright-rules-to-the-digital-age/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32019L0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32018L1808
https://www.consilium.europa.eu/en/
https://www.consilium.europa.eu/en/
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transfronteiriças de conteúdos protegidos; 2) estabelecer regras sobre exceções e 

limitações aos direitos de autor e direitos conexos; 3) regras sobre a facilitação de 

licenças e 4) regras para facilitar o bom funcionamento do mercado para a exploração 

de obras.  

Com efeito, esta nova Diretiva estabelece normas sobre o exercício dos direitos de autor 

e direitos conexos20 aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos 

de radiodifusão e à retransmissão21  de programas de televisão e de rádio e que altera 

a Diretiva 93/83/CEE a fim de reforçar a diversidade europeia aumentando do número 

de programas de rádio e televisão disponibilizados em linha aos consumidores 

europeus. 

A Diretiva facilita também a obtenção da autorização dos titulares de direitos de autor e 

direitos conexos para a retransmissão de programas de televisão ou rádio de outros 

países da UE. Contudo, os titulares de direitos só podem exercer o seu direito de 

autorizar ou recusar a autorização dessas retransmissões através de uma organização 

de gestão coletiva 22 , com exceção dos direitos já detidos pelos organismos de 

radiodifusão em causa. Isto aplica-se à retransmissão simultânea, inalterada e integral 

através de qualquer outro meio que não o cabo, incluindo a Internet aberta, mas apenas 

quando a retransmissão através da Internet aberta tem lugar num ambiente seguro e 

para um grupo de utilizadores autorizados23.  

De referir, ainda, que esta Diretiva contém, também, normas para os programas 

transmitidos por injeção direta (processo técnico através do qual um organismo de 

radiodifusão transmite sinais portadores de programas a um distribuidor, de tal forma 

que os sinais não são acessíveis ao público durante a transmissão), significando tal 

disposição que quando é utilizada uma injeção direta e não há transmissão paralela dos 

 
20 Entende-se por direitos conexos direitos concedidos a artistas intérpretes ou executantes, 

produtores e organismos de radiodifusão (por oposição aos direitos de autor) que permitem aos 

titulares dos direitos controlar a utilização das suas obras e de outro material protegido e serem 

remunerados pela sua utilização. Ver https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright. 
21 A Diretiva prevê a retransmissão de programas de rádio e televisão por outros canais e através 

da Internet, isto é, transmissões paralelas/difusão simultânea e visionamento diferido permitindo 

aos consumidores ver/ouvir programas numa altura posterior à emissão original. 
22 São organizações que recolhem, gerem e distribuem rendimentos provenientes da exploração 

dos direitos, cuja responsabilidade lhes foi delegada pelos titulares de direitos. 
23 As retransmissões por cabo são abrangidas pela Diretiva 93/83/CEE. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 251/XV/1.ª (PAN)  

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª) 

 

 

12 

mesmos programas pelo próprio organismo de radiodifusão, considera-se que o 

organismo de radiodifusão e o distribuidor de sinais participam num único ato de 

comunicação ao público. Isto significa que ambas as partes necessitam de obter 

autorização para a respetiva participação nessa atividade. 

 

▪ Âmbito internacional 

 

Países analisados 

Apresentamos a legislação dos seguintes países: Espanha e França 

 

ESPANHA 

Em Espanha, o Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril24, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 

armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la matéria, considera no seu 

artigo 10.º, como criações literárias, artísticas ou científicas originais expressas por 

qualquer meio ou suporte, tangíveis ou intangíveis, atualmente conhecidas ou a serem 

inventadas no futuro, entre outras, as obras cinematográficas e quaisquer outras obras 

audiovisuais, não identificando expressamente as obras radiofónicas. 

As obras audiovisuais são definidas no artigo 86.º como “creaciones expresadas 

mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que 

estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o 

por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con 

independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras”. 

Também os artigos 8.º e 9.º relativos, respetivamente a obras coletiva e obras 

compósitas não fazem qualquer referência a obras radiofónicas ou cinematográficas. 

 
24  Texto consolidado, retirado do portal legislativo espanhol BOE.ES. Todas as referências 

legislativas relativas a Espanha são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. 

Consultas efetuadas a 07/09/2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&p=20220330&tn=1#a86
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&p=20220330&tn=1#a8
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Quanto à duração do direito de autor, o artigo 28.º identifica apenas “obras 

cinematográficas y audiovisuales”, determinando que durará a vida dos co-autores e 

setenta anos a partir da morte ou declaração de óbito do último co-autor sobrevivente. 

As disposições relativas á compensação por cópia privada encontram-se no artigo 25.º, 

estipulando que a reprodução de obras divulgadas sob a forma de livros ou publicações 

assimiladas para estes fins por decreto régio, bem como fonogramas, videogramas ou 

outros suportes sonoros, visuais ou audiovisuais, efetuada com recurso a dispositivos 

ou instrumentos técnicos não tipográficos, exclusivamente para uso privado, não 

profissional ou empresarial, sem fins comerciais diretos ou indiretos, dará origem a uma 

indemnização equitativa e única para cada uma das três modalidades de reprodução 

supracitadas destinada a compensar adequadamente o dano causaram credores em 

decorrência das reproduções feitas dentro do limite legal da cópia privada. A referida 

compensação será determinada para cada modalidade com base nos equipamentos, 

dispositivos e suportes materiais adequados para realizar a referida reprodução, 

fabricados em território espanhol ou adquiridos fora dele para distribuição comercial ou 

uso no referido território. 

Estão isentos deste pagamento, entre outras entidades, aquelas que tenham a 

autorização obrigatória para efetuar a correspondente reprodução de obras, execuções 

artísticas, fonogramas ou videogramas. 

Os direitos dos produtores de gravações audiovisuais constam dos artigos 120.º a 125.º 

e o das entidades de radiodifusão constam dos artigos 126.º e 127.º  

Finalmente, refira-se que neste país, o Ministerio de Cultura y Deporte25, cuja estrutura 

orgânica foi aprovada pelo Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, possui como órgão 

consultivo a Conferencia Sectorial de Cultura26. 

 
25  Informação disponível no síte do Ministerio de Cultura y Deporte, retirado de: 

http://www.culturaydeporte.gob.es/ministerio/organigrama/ministro/organismos.html. Consulta 

efectuada a 07/09/2022. 
26   Informação disponível no síte do Ministerio de Cultura y Deporte, retirado de: 

.http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-

sectorial/informacion-general.html. Consulta efectuada a 07/09/2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&p=20220330&tn=1#a28
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&p=20220330&tn=1#a25
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&p=20220330&tn=1#a120
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&p=20220330&tn=1#tiv-2
http://www.culturaydeporte.gob.es/ministerio/organigrama/ministro/organismos.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4860
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/informacion-general.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/ministerio/organigrama/ministro/organismos.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/informacion-general.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/informacion-general.html
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Trata-se de um órgão de cooperação entre a Administração Geral do Estado e as 

Comunidades Autónomas no que respeita à cultura. De acordo com informação do 

Ministério, a conferência tem ativos os seguintes grupos de trabalho27: 

• Grupo de trabajo sobre estadísticas culturales: 

o Grupo técnico de seguimiento de la estadística de museos y 

colecciones museográficas; 

o Grupo técnico de estadística de financiación y gasto público en 

cultura; 

• Grupo de trabajo sobre la participación de las Comunidades Autónomas en la 

Delegación española en el Consejo de Ministros de Educación, Cultura y 

Juventud de la Unión Europea; 

• Grupo de trabajo de circo; 

• Comisión de estudio sobre las posibilidades de intervención en materia de 

reventa de entradas para espectáculos culturales; 

• COMICA: Comisión Interterritorial de Cinematografía y Audiovisual;  

• Mesa de trabajo permanente de la Administración General del Estado y de las 

Comunidades Autónomas con el sector del videojuego en España;  

• Grupo de trabajo sobre Cultura y Agenda 2030; 

• Grupo de trabajo para la coordinación de acciones culturales de todos los 

Caminos de Santiago en el marco del Xacobeo 2021. 

Não registando a presença de profissionais do setor da rádio. 

 

FRANÇA 

 

 
27  Informação disponível no síte do Ministerio de Cultura y Deporte, retirado de: 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/grupos-

de-trabajo.html. Consulta efectuada a 07/09/2022. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/grupos-de-trabajo.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/grupos-de-trabajo.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/grupos-de-trabajo.html
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Em França, o Code de la propriété intellectuelle 28  não identifica, nas disposições 

relativas a obras coletivas (L113-5) e obras compósitas (L113-4) as obras radiofónicas 

ou cinematográficas, contemplando-as nos artigos:  

L113-7 para as obras audiovisuais, onde se determina que são presumidos 

coautores de uma obra audiovisual produzida em colaboração o autor do cenário, da 

adaptação, do texto falado e das composições musicais com ou sem palavras 

especialmente produzidas para a obra; 

L 113-8 para as obras radiofónicas, estipulando que «Ont la qualité d'auteur 

d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création 

intellectuelle de cette oeuvre». 

Para as obras coletivas a duração do direito exclusivo é de setenta anos a partir de 1º 

de janeiro do ano civil seguinte àquele em que a obra foi publicada, nos termos do artigo 

L 123-3, não se fazendo qualquer descriminação no articulado de tipos de obras 

coletivas. 

Nos termos do artigo L311-8, a remuneração pela cópia privada não é devida quando o 

suporte de gravação for adquirido para uso próprio ou produção por empresas de 

comunicação audiovisual, produtores de fonogramas ou videogramas e as pessoas que 

asseguram, em nome dos produtores de fonogramas ou videogramas, a sua reprodução 

e editoras de obras publicadas em meios digitais. 

Finalmente, os direitos das empresas de comunicação, identificadas como as 

organizações que exploram um serviço de comunicação audiovisual na aceção da loi n° 

86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qualquer que seja 

a modalidade aplicável a este serviço, estão previstos nos artigos L216-1 e L 216-2, 

determinando que: 

− A reprodução dos seus programas, bem como a sua disponibilização ao público 

por venda, aluguer ou troca, a sua emissão radiofónica ou televisiva, a sua 

disponibilização ao público em linha e a sua comunicação ao público em local 

acessível ao público mediante pagamento de uma taxa de entrada; 

 
28  Texto consolidado retirado do portal legislativo LEGIFRANCE.FR. Todas as referências 

legislativas relativas a França são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. 

Consultas efetuadas a 07/09/2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278885
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278884
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278887
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278888
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278941
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032859532
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068930/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068930/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044259299
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279062
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− A autorização para difundir no ar a prestação de um artista-intérprete, um 

fonograma, um videograma ou os programas de uma empresa de comunicação 

audiovisual inclui a distribuição para fins não comerciais desta emissão nas 

redes internas dos edifícios ou conjuntos de apartamentos prédios de uso 

residencial instalados por seus proprietários ou coproprietários, ou pelos agentes 

destes, com o único propósito de permitir a conexão de cada habitação desses 

mesmos prédios ou conjuntos de prédios de apartamentos para uso residencial 

a dispositivos coletivos de receção de televisão transmissões pelo ar 

normalmente recebidas na área. 

 

Refira-se ainda que como órgãos consultivos do ministro da Cultura29, encontram-se os 

seguintes: 

• Conseil de l’Ordre des Arts et des Lettres 

• Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et 

culturels 

• Conseil national de la Culture scientifique, technique et industrielle 

• Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) 

• Conseil national des Villes et pays d'art et d'histoire 

• Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) 

• Conseil supérieur des archives 

• Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle (HCEAC)  

• Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) 

• Comité d’histoire du ministère de la Culture et des institutions culturelles 

• Commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art (CRDOA) 

• Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA) 

 

Em nenhum destes órgãos há qualquer referência ao setor da rádio. 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR 

 

 
29  Informação disponível no síte do Ministère de la Culture, retirado de: 

https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation. Consulta efetuada a 07/09/2022 

https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-de-l-Ordre-des-Arts-et-des-Lettres
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Le-Conseil-national-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-artistiques-et-culturels
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Le-Conseil-national-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-artistiques-et-culturels
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-national-de-la-Culture-scientifique-technique-et-industrielle-CNCSTI
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-National-de-la-recherche-Archeologique
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020765928/2018-09-29
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-superieur-des-archives
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Le-Haut-Conseil-de-l-Education-Artistique-et-Culturelle
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Inspection-generale-des-affaires-culturelles
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Comite-d-histoire-du-ministere-de-la-Culture
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Commission-de-recolement-des-depots-d-aeuvres-d-art
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-Sites/Acteurs/Les-commissions/La-Commission-nationale-du-patrimoine-et-de-l-architecture
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 251/XV/1.ª (PAN)  

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª) 

 

 

17 

▪ Iniciativas pendentes 

 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se que não se 

encontram pendentes iniciativas legislativas ou petições sobre a mesma matéria.

   

▪ Antecedentes parlamentares 

 

Consultada a mesma base de dados constatou-se que na atual Legislatura foi 

apresentado Projeto de Resolução n.º 64/XV/1.ª, que deu origem à Resolução da 

Assembleia da República n.º 40/2022. 

Na anterior Legislatura foram apresentadas as seguintes iniciativas sobre esta matéria, 

caducando com o terminus da mesma: 

 

• Proposta de Lei n.º 114/XIV/3.ª - Transpõe a Diretiva (UE) 2019/790, relativa aos 

direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital; 

• Proposta de Lei n.º 113/XIV/3.ª - Transpõe a Diretiva (UE) 2019/789, que 

estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos 

aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de 

radiodifusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio. 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS 

 

Foi solicitado, pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, parecer 

à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, nos termos do artigo 25.º dos 

Estatutos da ERC, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro. 

Caso seja enviado, o respetivo contributo será disponibilizado no site da Assembleia da 

República, na página eletrónica da iniciativa. 

 

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

CORDEIRO, Pedro João Fialho da Costa – Direito de autor e radiodifusão : um 

estudo sobre o direito de radiodifusão desde os primórdios até à tecnologia 

digital. Coimbra : Almedina, 2004. ISBN: 972-40-2567-2. Cota: 32/2005. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121502
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=33646
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=33646
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121135
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121134
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141824
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Resumo: Fazendo uma análise diacrónica da interpretação e aplicação do direito de 

autor e direitos conexos no domínio da radiodifusão, o presente estudo tem como 

pressuposto de análise que «a radiodifusão é uma comunicação pública que vai desde 

a emissão até à potencial recepção, não gozando esta de autonomia jurídica e sendo 

irrelevante a nível de Direito de Autor». Importa, por isso, a definição de «um conceito 

operativo de radiodifusão em Direito de Autor que seja aplicável às diversas situações 

jurídicas que lhe dizem respeito, que torne compreensível o respectivo regime e permita 

resolver os diversos problemas que se suscitam face a interpretações ambíguas quanto 

ao seu sentido». O autor define, por isso, como importante ponto prévio a «demarcação 

da radiodifusão nos vários direitos, de autor e conexos, que a consagram nos diversos 

instrumentos internacionais relevantes», conseguindo com isso «estabelecer o quadro 

das limitações e excepções a que tais direitos podem estar sujeitos.» Analisa a evolução 

da regulamentação internacional com impacto na matéria, na forma de tratados, 

convenções e sucessivas diretivas europeias. Faz ainda uma análise breve da 

legislação em diversos países, designadamente França, Espanha, Alemanha, Áustria, 

Suíça e restantes países da União Europeia. 
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VIII. ANEXO — QUADRO COMPARATIVO 

Decreto-Lei n.º 63/85 Projeto de Lei n.º 251/XV/1.ª (PAN) 

 Artigo 1.º 

Objeto 

 

A presente lei procede: 

a) à décima sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de 

março, alterado pelas Leis n.os 45/85, de 17 de setembro, e 

114/91, de 3 de setembro, pelos Decretos-Leis n.os 332/97, 

de 27 de novembro, e 334/97, de 27 de novembro, pelas Leis 

n.os 50/2004, de 24 de agosto, 24/2006, de 30 de junho, 

16/2008, de 1 de abril, 65/2012, de 20 de dezembro, 82/2013, 

de 6 de dezembro, 32/2015, de 24 de abril, 49/2015, de 5 de 

junho, e 36/2017, de 2 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 

100/2017, de 23 de agosto, e pela Lei n.º 92/2019, de 4 de 

setembro, que aprova o Código do Direito de Autor e dos 

Direitos Conexos; 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1985-34475475
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141824
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b) à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de 

junho30, alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril,  

que estabelece o regime de constituição e funcionamento do 

Conselho Nacional de Cultura e das suas secções 

especializadas. 

 Artigo 2.º 

Alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos 

 

São alterados os artigos 19.º, 20.º, 21.º, 32.º, 34.º, 68.º, 82.º, 

176.º, 179.º e 187.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março, 

que passam a ter a seguinte redacção: 

Artigo 19.º 

Obra colectiva 

 

1 - O direito de autor sobre obra colectiva é atribuído à entidade 

singular ou colectiva que tiver organizado e dirigido a sua criação 

e em nome de quem tiver sido divulgada ou publicada. 

 

Artigo 19.º 

[…] 

 

1 – […]. 

 

 

 

 
30 Tal como na exposição de motivos, também os artigos da iniciativa referem, erradamente, o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho como diploma 

regulador do funcionamento do Conselho Nacional de Cultura. 
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2 - Se, porém, no conjunto da obra colectiva for possível 

discriminar a produção pessoal de algum ou alguns 

colaboradores, aplicar-se-á, relativamente aos direitos sobre essa 

produção pessoal, o preceituado quanto à obra feita em 

colaboração. 

 

3 - Os jornais e outras publicações periódicas presumem-se obras 

colectivas, pertencendo às respectivas empresas o direito de 

autor sobre as mesmas. 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

4 – Os serviços de programas de rádio e televisão presumem-

se obras colectivas, pertencendo às respectivas empresas 

operadoras o direito de autor sobre os mesmos. 

Artigo 20.º 

Obra compósita 

 

1 - Considera-se obra compósita aquela em que se incorpora, no 

todo ou em parte, uma obra preexistente, com autorização, mas 

sem a colaboração, do autor desta. 

 

Artigo 20.º 

[…] 

 

1 – […]. 

 

 

 

2 – […]. 
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2 - Ao autor de obra compósita pertencem exclusivamente os 

direitos relativos à mesma, sem prejuízo dos direitos do autor da 

obra preexistente. 

 

 

3 – Os serviços de programas de rádio e televisão podem ser 

considerados obras compósitas quando incorporem 

predominantemente obras preexistentes, pertencendo às 

respectivas empresas operadoras o direito de autor sobre os 

mesmos, sem prejuízo dos direitos do autor das obras 

preexistentes. 

Artigo 21.º 

Obra radiodifundida 

 

1 - Entende-se por obra radiodifundida a que foi criada segundo 

as condições especiais da utilização pela radiodifusão sonora ou 

visual e, bem assim, as adaptações a esses meios de 

comunicação de obras originariamente criadas para outra forma 

de utilização. 

 

2 - Consideram-se co-autores da obra radiodifundida, como obra 

feita em colaboração, os autores do texto, da música e da 

respectiva realização, bem como da adaptação se não se tratar 

de obra inicialmente produzida para a comunicação áudio-visual. 

 

 

Artigo 21.º 

Obras radiofónicas e televisivas 

 

1 – Entende-se por obra radiofónica ou televisiva a que foi 

criada segundo as condições especiais da utilização pela rádio 

ou televisão e, bem assim, as adaptações a esses meios de 

comunicação social de obras originariamente criadas para outra 

forma de utilização. 

 

2 – Consideram-se co-autores da obra radiofónica ou televisiva, 

como obra feita em colaboração, os autores do texto, da música 

e da respectiva realização ou programação, bem como da 

adaptação se não se tratar de obra inicialmente produzida para a 

rádio ou televisão. 

 



 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 251/XV/1.ª (PAN)  

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª) 

 

 

23 

3 - Aplica-se à autoria da obra radiodifundida, com as 

necessárias adaptações, o disposto nos artigos seguintes 

quanto à obra cinematográfica. 

3 – […]. 

 

Artigo 32.º 

Obra de colaboração e obra colectiva 

 

 

1 - O direito de autor sobre a obra feita em colaboração, como tal, 

caduca 70 anos após a morte do colaborador que falecer em 

último lugar. 

 

2 - O direito de autor sobre a obra colectiva ou originariamente 

atribuída a pessoa colectiva caduca 70 anos após a primeira 

publicação ou divulgação lícitas, salvo se as pessoas físicas que 

a criaram foram identificadas nas versões da obra tornadas 

acessíveis ao público. 

 

 

3 - A duração do direito de autor atribuído individualmente aos 

colaboradores de obra colectiva, em relação às respectivas 

contribuições que possam discriminar-se, é a que se estabelece 

no artigo 31.º 

Artigo 32.º 

[…] 

 

 

1 – […]. 

 

 

 

2 – O direito de autor sobre obra colectiva ou originariamente 

atribuída a pessoa colectiva caduca 70 anos após a primeira 

publicação, emissão ou divulgação lícitas, salvo se as pessoas 

físicas que a criaram foram identificadas nas versões da obra 

tornadas acessíveis ao público.  

 

 

3 – […]. 
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Artigo 34.º 

Obra cinematográfica ou áudio-visual 

 

 

O direito de autor sobre obra cinematográfica ou qualquer outra 

obra áudio-visual caduca 70 anos após a morte do último 

sobrevivente de entre as pessoas seguintes: 

 

 

a) O realizador;  

b) O autor do argumento ou da adaptação; 

c) O autor dos diálogos; 

d) O autor das composições musicais especialmente criadas para 

a obra. 

 

Artigo 34.º 

Obra cinematográfica ou audiovisual, obra radiofónica ou 

televisiva  

 

O direito de autor sobre obra cinematográfica ou qualquer outra 

obra audiovisual e obra radiofónica ou televisiva caduca 70 

anos após a morte do último sobrevivente de entre as pessoas 

seguintes: 

 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

 

e) O programador. 

Artigo 68.º 

Formas de utilização 

 

1 - A exploração e, em geral, a utilização da obra podem fazer-

se, segundo a sua espécie e natureza, por qualquer dos modos 

actualmente conhecidos ou que de futuro o venham a ser. 

 

Artigo 68.º  

[…] 

 

1 - […]. 
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2 - Assiste ao autor, entre outros, o direito exclusivo de fazer ou 

autorizar, por si ou pelos seus representantes: 

 

a) A publicação pela imprensa ou por qualquer outro meio de 

reprodução gráfica; 

b) A representação, recitação, execução, exibição ou exposição 

em público; 

c) A reprodução, adaptação, representação, execução, 

distribuição e exibição cinematográficas; 

d) A fixação ou adaptação a qualquer aparelho destinado à 

reprodução mecânica, eléctrica, electrónica ou química e a 

execução pública, transmissão ou retransmissão por esses 

meios; 

e) A difusão pela fotografia, telefotografia, televisão, radiofonia ou 

por qualquer outro processo de reprodução de sinais, sons ou 

imagens e a comunicação pública por altifalantes ou instrumentos 

análogos, por fios ou sem fios, nomeadamente por ondas 

hertzianas, fibras ópticas, cabo ou satélite, quando essa 

comunicação for feita por outro organismo que não o de origem; 

f) Qualquer forma de distribuição do original ou de cópias da obra, 

tal como venda, aluguer ou comodato; 

2 - […]. 
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g) A tradução, adaptação, arranjo, instrumentação ou qualquer 

outra transformação da obra; 

h) Qualquer utilização em obra diferente; 

i) A reprodução directa ou indirecta, temporária ou permanente, 

por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte; 

j) A colocação da obra à disposição do público, por fio ou sem fio, 

por forma a torná-la acessível a qualquer pessoa a partir do local 

e no momento por ela escolhido; 

l) A construção de obra de arquitectura segundo o projecto, quer 

haja ou não repetições.  

 

3 - Pertence em exclusivo ao titular do direito de autor a faculdade 

de escolher livremente os processos e as condições de utilização 

e exploração da obra. 

 

4 - As diversas formas de utilização da obra são independentes 

umas das outras e a adopção de qualquer delas pelo autor ou 

pessoa habilitada não prejudica a adopção das restantes pelo 

autor ou terceiros. 

 

5 - Os actos de disposição lícitos, mediante a primeira venda ou 

por outro meio de transferência de propriedade, esgotam o direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - […]. 

 

 

 

4 - […]. 

 

 

 

 

5 - […]. 
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de distribuição do original ou de cópias, enquanto exemplares 

tangíveis, de uma obra na União Europeia. 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Os valores das contrapartidas devidas aos autores pela 

autorização da difusão das suas obras, pelos operadores de 

rádio e televisão por via hertziana, devem ser proporcionais 

à população residente na respectiva área de cobertura. 

Artigo 82.º 

Compensação pela fixação e reprodução 

 

1 - No preço de venda ao público de todos e quaisquer aparelhos 

mecânicos, químicos, eléctricos, electrónicos ou outros que 

permitam a fixação e reprodução de obras e, bem assim, de todos 

e quaisquer suportes materiais das fixações e reproduções que 

por qualquer desses meios possam obter-se, incluir-se-á uma 

quantia destinada a beneficiar os autores, os artistas, intérpretes 

ou executantes, os editores e os produtores fonográficos e 

videográficos. 

 

2 - (Revogado). 

 

Artigo 82.º 

[…] 

 

1 – No preço de venda ao público de todos e quaisquer aparelhos 

mecânicos, químicos, eléctricos, electrónicos ou outros que 

permitam a fixação e reprodução de obras e, bem assim, de todos 

e quaisquer suportes materiais das fixações e reproduções que 

por qualquer desses meios possam obter-se, incluir-se-á uma 

quantia destinada a beneficiar os autores, os artistas, intérpretes 

ou executantes, os editores, os produtores fonográficos e 

videográficos e os operadores de rádio e televisão. 

 

2 – A fixação do regime de cobrança e afectação do montante da 

quantia referida no número anterior é definida por decreto-lei. 
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3 - O disposto no n.º 1 deste artigo não se aplica quando os 

aparelhos e suportes ali mencionados sejam adquiridos por 

organismos de comunicação áudio-visual ou produtores de 

fonogramas e videogramas exclusivamente para as suas próprias 

produções ou por organismos que os utilizem para fins exclusivos 

de auxílio a diminuídos físicos visuais ou auditivos. 

 

 

3 – O disposto no número 1 deste artigo não se aplica quando os 

aparelhos e suportes ali mencionados sejam adquiridos por 

organismos de comunicação audiovisual, ou produtores de 

fonogramas e videogramas e operadores de rádio e televisão 

exclusivamente para as suas próprias produções ou por 

organismos que os utilizem para fins exclusivos de auxílio a 

diminuídos físicos visuais ou auditivos. 

Artigo 176.º 

Noção 

 

1 - As prestações dos artistas intérpretes ou executantes, dos 

produtores de fonogramas e de videogramas e dos organismos 

de radiodifusão são protegidas nos termos deste título. 

 

2 - Artistas intérpretes ou executantes são os actores, cantores, 

músicos, bailarinos e outros que representem, cantem, recitem, 

declamem, interpretem ou executem de qualquer maneira obras 

literárias ou artísticas. 

 

3 - Produtor de fonograma ou videograma é a pessoa singular ou 

colectiva que fixa pela primeira vez os sons provenientes de uma 

Artigo 176.º 

[…] 

 

1 – As prestações dos artistas intérpretes ou executantes, dos 

produtores de fonogramas e de videogramas e dos operadores 

de rádio e televisão são protegidos nos termos deste título. 

 

2 - […]. 

 

 

 

 

3 – […]. 
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execução ou quaisquer outros, ou as imagens de qualquer 

proveniência, acompanhadas ou não de sons. 

4 - Fonograma é o registo resultante da fixação, em suporte 

material, de sons provenientes de uma prestação ou de outros 

sons, ou de uma representação de sons. 

 

5 - Videograma é o registo resultante da fixação, em suporte 

material, de imagens, acompanhadas ou não de sons, bem como 

a cópia de obras cinematográficas ou áudio-visuais. 

 

6 - Cópia é o suporte material em que se reproduzem sons e 

imagens, ou representação destes, separada ou 

cumulativamente, captados directa ou indirectamente de um 

fonograma ou videograma, e se incorporam, total ou 

parcialmente, os sons ou imagens ou representações destes, 

neles fixados. 

 

 

 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

 

 

5 – […]. 

 

 

 

6 – […]. 

 

 

 

 

 

 

7 – […]. 

 

 



 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 251/XV/1.ª (PAN)  

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª) 

 

 

30 

 

8 - […]. 

 

 

9 – Operadores de rádio e televisão são as entidades que 

efectuam emissões de radiodifusão sonora ou visual, 

entendendo-se por emissão de radiodifusão a difusão dos sons 

ou de imagens, ou a representação destes, separada ou 

cumulativamente, por fios ou sem fios, nomeadamente por ondas 

hertzianas, fibras ópticas, cabo ou satélite, destinada à recepção 

pelo público em geral. 

 

10 – Retransmissão é a emissão simultânea por operadores de 

rádio e televisão de uma emissão de outro operador de rádio e 

televisão. 

Artigo 179.º 

Autorização para radiodifundir 

 

REVOGADO 

Artigo 179.º 

Autorização para radiodifundir 

 

Os valores das contrapartidas devidas aos artistas 

intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e 

de videogramas pela autorização da difusão das suas 

prestações, pelos operadores de rádio e televisão por via 
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hertziana, devem ser proporcionais à população residente na 

respectiva área de cobertura. 

Artigo 187.º 

Direitos dos organismos de radiodifusão 

 

1 - Os organismos de radiodifusão gozam do direito de autorizar 

ou proibir: 

 

a) A retransmissão das suas emissões por ondas 

radioeléctricas; 

 

b) A fixação em suporte material das suas emissões, sejam elas 

efectuadas com ou sem fio; 

 

c) A reprodução da fixação das suas emissões, quando estas 

não tiverem sido autorizadas ou quando se tratar de fixação 

efémera e a reprodução visar fins diversos daqueles com que 

foi feita; 

 

d) A colocação das suas emissões à disposição do público, por 

fio ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite, por forma que 

Artigo 187.º 

Direitos dos operadores de rádio e televisão 

 

1 – Os operadores de rádio e televisão gozam do direito de 

autorizar ou proibir: 

 

a) A retransmissão das suas emissões; 

 

 

b) […]; 

 

 

c) […]; 

 

 

 

 

d) A comunicação ao público das suas emissões, quando 

essa comunicação é feita em lugar público. 
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sejam acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no 

momento por ela escolhido; 

e) A comunicação ao público das suas emissões, quando essa 

comunicação é feita em lugar público e com entradas pagas31. 

 

2 - Ao distribuidor por cabo que se limita a efectuar a 

retransmissão de emissões de organismos de radiodifusão não 

se aplicam os direitos previstos neste artigo. 

 

3 - Presume-se titular de direitos conexos sobre uma emissão de 

radiodifusão aquele cujo nome ou denominação tiver sido 

indicado como tal na respectiva emissão, conforme o uso 

consagrado. 

 

 

 

 

 

 

 

2 – […]. 

 

 

 

3 – É titular dos direitos conexos sobre uma emissão de rádio 

ou televisão a entidade licenciada para o respectivo 

exercício. 

 

 Artigo 3.º 

Aditamento ao Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos  

 
31 Ficou por indicar na iniciativa se esta alínea mantém ou não a sua redação. 
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É aditado ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março, com a 

seguinte redacção: 

 

 Artigo 5.º-A 

Serviço de programas de rádio e televisão 

 

O nome do serviço de programas de rádio e televisão é 

protegido, enquanto o respectivo operador efectuar a sua 

emissão e seja detentor das respectivas licenças, emitidas 

pelas entidades reguladoras para a comunicação social e 

telecomunicações com competência para o efeito 

 Artigo 4.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho 

 

1 - É alterado o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de 

junho, que passa a ter a seguinte redacção: 

Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho Projeto de Lei n.º 251/XV/1.ª (PAN) 

Artigo 23.º 

Secção dos direitos de autor e direitos conexos 

 

Artigo 23.º 

[…] 

 

1 - […]: 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/132-2013-500036
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141824
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1 - A secção especializada permanente dos direitos de autor e 

direitos conexos é integrada: 

 

a) Pelo diretor-geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e 

Avaliação Culturais, que preside; 

 

b) Pelo inspetor-geral das Atividades Culturais; 

 

c) Por um representante do Gabinete para os Meios de 

Comunicação Social; 

 

d) Por um representante do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, I.P.; 

 

e) Por um representante do Ministério da Justiça, com 

competências no domínio do registo de meios de 

comunicação social; 

 

f) Por um representante da Procuradoria-Geral da República; 

 

g) Por um representante de cada uma das entidades de gestão 

coletiva dos direitos de autor e direitos conexos; 

 

 

a) […]; 

 

 

b) […]; 

 

c) Revogado. 

 

 

d) […]; 

 

 

e) Por um representante da entidade com competências no 

domínio do registo de meios de comunicação social; 

 

 

f) […]; 

 

g) […]; 
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h) Por um representante de cada uma das associações de 

editores, livreiros, editores de videogramas e fonogramas; 

 

i) Por um representante da Associação Portuguesa de Imprensa; 

 

j) Por um representante dos operadores de distribuição de 

televisão. 

 

 

 

 

2 - Compete à secção especializada permanente dos direitos de 

autor e direitos conexos: 

 

a) Apoiar o membro do Governo responsável pela área da cultura 

na definição da política e da estratégia, bem como na realização 

de ações e eventos no domínio da defesa e proteção do direito 

de autor e direitos conexos; 

 

b) Propor iniciativas legislativas ou outras no domínio do direito 

de autor e direitos conexos; 

h) […]; 

 

 

i) […]; 

 

 

j) […]; 

 

k) Por um representante indicado pelas Associações 

representativas do sector da rádio. 

 

 

2 - […]: 

 

 

a) […]; 

 

 

 

 

b) […]; 
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c) Emitir pareceres sobre ações de vigilância e fiscalização na 

área da defesa dos direitos de autor e direitos conexos; 

 

d) Emitir pareceres sobre quaisquer questões de direitos de autor 

e direitos conexos, que sejam suscitadas no decurso de reuniões 

comunitárias ou internacionais; 

 

e) Propor e recomendar a adoção de medidas visando o 

aperfeiçoamento, atualização e cumprimento da legislação sobre 

direito de autor e direitos conexos. 

 

 

 

c) […]; 

 

 

 

 

d) […]; 

 

 

 

e) […].» 

 

 

2- É revogado o disposto na alínea c), do número 1, do 

artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho. 

 Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação 

 


