
Projecto de Lei n.º 251/XV/1.ª

Assegura a protecção 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

Exposição de motivos

De acordo com os dados de um estudo da Marktest, divulgado em Maio deste ano, os 

portugueses estão a ouvir mais rádio e durante mais tempo, visto que o tempo médio dedicado 

à rádio em Portugal subiu para três horas e 10 minutos por dia, passando de uma audiência 

acumulada de véspera de 55,8% para 59,3%. De resto, um outro estudo referente ao primeiro 

semestre de 2022, publicado em Julho, diz-nos que terão sido mais de 7,2 milhões os 

portugueses a contribuir para os números de consumo de rádio registados em Portugal.

Não obstante a importância da rádio na vida dos portugueses, a verdade é que nem sempre essa 

importância é reconhecida pela legislação em vigor.

Um dos casos em que isso sucede é o do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, que 

reconhece os Direitos de Autor e os Direitos Conexos aos radiodifusores, sem, contudo, 

diferenciar claramente a rádio (radiodifusão sonora) e a televisão (radiodifusão visual). No 

mesmo diploma e nesse âmbito, deve notar-se que o serviço de programas emitido linearmente, 

não sendo uma obra coletiva nem compósita, não está protegida, apesar de se proteger 

individualmente cada um dos conteúdos, disponibilizados de modo não linear. 

Outro exemplo, é o do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, que relativamente ao Conselho 

Nacional de Cultura, continua a não prever a representação das associações representativas do 

sector da rádio na secção dos direitos de autor e direitos conexos, não obstante de, em 2017, a 

Resolução da Assembleia da República n.º 184/2017, aprovada por unanimidade ter 

recomendado ao Governo uma alteração desta composição.



Desta forma e procurando pôr termo a situações em que a valorização do sector da rádio não 

está plenamente assegurada pela legislação em vigor, com a presente iniciativa o PAN propõe 

uma alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e ao Decreto-Lei n.º 

132/2012, de 27 de junho.

No âmbito do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos propomos três grandes 

alterações. A primeira visa assegurar a diferenciação da Rádio do Audiovisual, bem como a Rádio 

e Televisão (Radiodifusão /Comunicação social) do resto. Esta proposta surge alinhada com a 

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

à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-

Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, que separa 

claramente a rádio do audiovisual (onde se incluem a televisão e o cinema), ao afirmar no seu 

considerando 23 que “para efeitos da presente directiva, o termo «audiovisual» 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. Embora o objectivo principal de 

um serviço de comunicação social audiovisual consista no fornecimento de programas, a 

definição deste tipo de serviço deverá abranger igualmente os conteúdos em texto que 

acompanha programas, como os serviços de legendagem e os guias electrónicos de programas”. 

Esta diferenciação é também feita claramente pela Lei da Rádio, aprovada pela Lei n.º 54/2010, 

de 24 de Dezembro, e pela Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a pedido, aprovada Lei 

n.º 27/2007, de 30 de Julho, pelo que não é aceitável que o Código do Direito de Autor e dos 

Direitos Conexos fale em radiodifusão, sem fazer esta diferenciação em diversas das suas 

disposições.

A segunda alteração visa assegurar protecção do nome dos serviços de programas de Rádio e 

Televisão. Esta alteração é necessária assegura coerência com o que se dispõe no artigo 5.º do 

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 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”.

A terceira e última alteração pretende assegurar a tipificação da obra. Tal necessidade surge 

porque, apesar de o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos definir o conceito de 

“obra radiodifundida”, no seu artigo 21.º, apenas consagra os direitos individuais dos autores –



recorrendo, para o efeito, aos referidos para a obra cinematográfica, embora de modo 

insuficiente, o que justifica a necessidade de se acrescentar especialidades especificas da Rádio 

–, deixando de fora os direitos colectivos do operador, como no caso dos jornais. Os artigos 19.º 

e 20.º definem ainda os conceitos de obra colectiva e de obra compósita, em termos que deixam 

claros que os serviços de programas de rádio e televisão devem ser considerados obras 

colectivas (quando entendidos como obras únicas, com emissão – edição - diária) ou obras 

compósitas. Desta forma, procurando um equilíbrio entre os direitos de autor e os direitos da 

operadora e encarando os serviços de programas como obras a serem protegidas, com a 

presente iniciativa propõe-se que a qualificação de uma obra como colectiva ou compósita fique 

dependente da escolha da quantidade de obras preexistentes na programação.

Por fim, no âmbito do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, propõe-se a inclusão de um 

representante das associações representativas do sector da rádio na secção dos direitos de 

autor e direitos conexos do Conselho Nacional de Cultura. Aproveita-se a oportunidade para 

suprimir a representação do Gabinete para os Meios de Comunicação Social que já não existe e 

para retirar a representação do Ministério da Justiça visto que actualmente o registo dos meios 

de comunicação social está atribuído à ERC (e não ao Ministério da Justiça) – propondo-se que 

essa representação passe a ser conferida à entidade com competências no domínio do registo 

de meios de comunicação social.

Pelo exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a abaixo 

assinada Deputada Única do PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA, apresenta o seguinte Projeto de Lei:

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;

b) à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, 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

[…]

1 – […].

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

[…]

1 – […].

2 – […].

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

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.

3 – […].

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 – […].

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 

[…]

1 – […].

2 - […].

3 - […].

4 - […].

5 - […].

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

[…]

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.

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

[…]



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 – […].

4 – […].

5 – […].

6 – […].

7 – […].

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

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 hertziana, devem ser 

proporcionais à população residente na respectiva área de cobertura.

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.

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 

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 132/2013, de 13 de setembro

1 - É alterado o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro, que passa 

a ter a seguinte redacção:

«Artigo 23.º

[…]

1 - […]:

a) […];

b) […];

c) Revogado.

d) […];



e) Por um representante da entidade com competências no domínio do registo de 

meios de comunicação social;

f) […];

g) […];

h) […];

i) […];

j) […];

k) Por um representante indicado pelas Associações representativas do sector da 

rádio.

2 - […]:

a) […];

b) […];

c) […];

d) […];

e) […].»

2- É revogado o disposto na alínea c), do número 1, do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

132/2013, de 13 de setembro.

Artigo 5.º

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

Assembleia da República, Palácio de São Bento, 9 de agosto de 2022

A Deputada,

Inês de Sousa Real




