
1



 Direito de Autor
 Legislação Aplicável
 Reconhecimento do Direito de Autor
 Procedimentos de Registo 
 Pedidos no SENAPIQ-STP
 Direitos Protegidos
 Duração de DA e DC
 Infracções dos DA e DC
 Penalidades  
 Considerações Finais
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É o direito que decorre basicamente da autoria de obras
intelectuais no campo literário, científico e artístico,
nomeadamente:

Livros       Folhetos                   Revistas                Jornais

◦ Obras teatrais                   Conferencias e Sermões                           

◦
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Obras coreográficas   Composições musicais

Obras Cinematográficas   Televisivas     Radiofónicas
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Desenhos               Esculturas            Gravuras

Projectos arquitectónicos 
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Obras Fotográficas
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Direito de Autor

refere-se aos criadores de uma determinada obra. Exemplo compositores e 

Autores das obras.

Direitos Conexos

Referem -se às componentes que, embora não tenham criado a obra, são 

fundamentais para a sua perpetuação, seja na exteriorização (intérpretes e 

músicos acompanhantes), seja na concepção económico-musical (produtores 

fonográficos), seja na transmissão da mesma (empresas de radiodifusão).
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 Constituição da República aprovada pela Lei nº 
1/2003 (art.46º.)

 Dec-Lei nº 2/2017 de 17 de Abril- Aprova o 
Código de Direito de Autor e Direitos Conexos

 Dec-Lei n.º09/2022 de 09 de Março- Regula o 
Regime de Cobrança da Taxa de Compensação 
Equitativa pela Cópia Privada

 Dec-Lei nº 12/2022 de 18 de Maio – Gestão 
Colectiva de Direito de Autor e Direitos 
Conexos.

A nível nacional
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 Declaração Universal dos Direitos Humanos;

 Convenção de Berna relativa à Protecção das Obras
Literárias e Artísticas - Ratificada em 14/6/2016

 Tratado da OMPI sobre o Direito de Autor-
Aderido em 27/1/ 2020

 Tratado da OMPI sobre Execuções e Fonogramas-
Aderido em 27/1/ 2020

 Tratado de Pequim sobre Execuções Audiovisuais-
Ratificado em 15/10/2020

 Tratado de Marraquexe Para Facilitar o Acesso a
Obras Publicadas às Pessoas com Deficiências
Audiovisuais- Ratificado em 15/10/2020

A Nível Internacional  
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 O Direito de Autor é reconhecido
independentemente do registo ou
quaisquer outras formalidades (artigo 12º.
do Código de DA).
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Registo é facultativo
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 Quem Pode requerer o 
Registo

▪ Criador intelectual da obra

▪ Representante

Como requerer o registo
▪ Formulário preenchido
▪ Cópia de identificação do Titular da 

obra
▪ Procuração (Representação)
▪ Obra fixada 

onde requerer o registo
Serviço Nacional da Propriedade Intelectual 

e Qualidade (SENAPIQ-STP)



 10 Pedidos Provisorios de Direitos de Autor

Obras literarias

Obras musicais

Programas de computador
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O Autor goza do 

direito exclusivo 

sobre a sua 

obra, 

nomeadamente: 

Direito Moral

Direito Patrimonial
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É o direito de reivindicar a paternidade e 

assegurar a genuidade e integridade da obra

É um direito inalienável e irrenunciável e não 

transmissível.

Direito Moral
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Direito Patrimonial:

 Reprodução 

 Adaptação

 Distribuição

 Execução publica

 Radiodifusão

 Aluguer.
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Caduca 70 anos após a morte do criador intelectual.

Caducam decorrido um período de 50 anos:

❖ Após a representação ou execução pelo artista interprete ou 
executante;

❖ Após a primeira fixação pelo produtor do fonograma, videograma ou 
filme;

❖ Após a primeira emissão pelo organismo de radiodifusão.

16

Direito de Autor

Direitos Conexos 



Usurpação

 Usar a obra sem autorização do titular da obra 

Divulgar ou publicar a obra ainda não divulgada        
ou publica ou não destinada a divulgação 

 Coligir ou compilar obras publicadas ou 
ineditas sem autorização do autor

 Exceder o limite de autorização do uso da obra
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Contrafacção

 A utilização como sendo a criação ou 
prestação sua, da obra alheia, que seja mera 
reprodução total ou parcial, ou por tal modo 
semelhante que não tenha individualidade 
própria.
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 Crime usurpação                            
contrafacção

 Pena de prisão até 3 anos, e

 Multa de 150 a 250 dias
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 As obras criativas são concebidas para beneficiar a sociedade,
enriquecer a cultura e contribuir para o desenvolvimento do
ser humano.

 Todas as legislações e Acordos internacionais em vigor no
país no âmbito do Direito de Autor e Direitos Conexos
possibilitam que os Autores, Artistas, intérpretes,
executantes, entre outros, tenham privilégios por seu
trabalho, bem como a devida remuneração por sua
criatividade.

 O Direito de Autor e Direitos Conexos contribuem para a
promoção das industrias criativas e o desenvolvimento
cultural, económico e social do país.
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Muito obrigada pela vossa atenção

 etelfonseca2019@gmail.com

 Site do SENAPIQ-STP- http://senapi-
stp.net/spip.php?rubrique1

Site do WIPO LEX-

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/results?co

untryOrgs=ST&last=true
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