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Decreto-Lei n." l2l 2A22
Artigo 2-"
Gest5o Colectiva do Direito de Autor

e

Direitos

Defini96es

Conexos
Para efeitos do presente

PreAmbulo

a)

<Acordo de representag6o), um acordo pelo
qual uma entidade de gest5o colectiva mandata
a outra para represen&ila guanto i gestiio de
direitos do repert6rio da primeira;

b)

<Comissdo de gestiio>, o montante devido a
uma entidade de gwtiio colectiva pelos seus

Considerando que as obras protegidas pelo direito de
autor e as prestag6es protegidas pelos direitos conexos

podem ser, simultaneamente, objecto de mriltiplds
utilizag6es por diversas pessoas em locais diferentes, o
que compromete a capacidade do titular dos direitos,
quer para autoizar as utilizag6es, como as controlar;
Tendo em conta que com a existEncia de uma
entidade de gestIo colectiva do direito de autor e dos

direitos conexos possibilita

o

exercicio

dos

servigos de gestio de direitos de autor ou
direitos conexos;

c)

Atendendo que com

o

estabelecimento desta

d)

dos autores ou titulares de direitos de autor, maior
facilidade de negociagio com os eventuais utilizadores
das obras, mediante o pagamento de uma retribuigEo
apropriada
por conseguinte maior beneflcios

e

econ6micos;

Tendo em conta que o actual c6digo de Direito de
Autor aprovado pelo Decreto-lei no 02/2An de 17 de
Abril no seu artigo 73a. faz mengdo a entidade de
gestSo colectiva para gerir os direitos de Autor como
representantes dos titulares, mediante um determinado
acordo estabelecido;

outras
publicagdes peri6dicas para a sua reprodugdo,

total ou parcial, distribuigEo, disponibilizagdo
ou arquivo;

e)

presente Decreto-Lei regula a constituigdo, a
organizagdo, o funcionamento e as atribuigOes das
entidades de gestSo colectiva do direito de autor e dos

de

0

<Repert6rio>, as obras intelectuais e as
presta@s artisticas, fonogramas, videogrmas
e emissdes protegidas que sdo objrcto de
direitos geridos por rxna entidade de gestio
colectiv4

g)

<Tarifirios

Disposig6es Gerais

O

direitos

compensag6o;

I

Artigo 1.'
Objecto

<Receitas de direitou, os montantes cobrados
por uma entidade de gestiio colectiva eln nome
dos titulares de direitos exclusivos, de direitos

a uma remunerag5o ou de

Nos termos da alinea c) do artigo I I 1." da
Constituigdo da Reptblica, o Governo decreta o
CAPITULO

<Licengas gerais>, as licengas ou autorizagOes
concedidas por entidades de gestio colectiva
para a utilizag6o gen6rica, ndo discriminada e
ndo especificada do repert6rio enhegue d sua
gestSo para comunicagdo priblica, incluindo a
execug6o priblica, a difus[o e retransmissdo por
qualquer meio, bem como o licenciamento de

obras extraidas de jornais ou

Assim sendo,

seguinte:

<Entidades representativas de utilizadoresD, as

associag6es, federag6es ou confederagdes,
legalmente constituidas, que t6m por objecto a
representagflo de empresas, empres6rios ou
profissionais;

mencionados direitos frente aos usu6rios, apresentando
vantagens quer para os interesses dos autores e titulares
de direitos, assim como para os interesses dos usuiflrios;

entidade implica maior controlo de utilizagdo das obras

Drplo*O entende -se por

entidades

gerais>>, as tarifas praticadas

pchs

de gestiio colectiva oomo

contrapartida da emissf,o de uma licenga grnl_

RIE
CAPiTULO II
Entidades de Gestf,o Colectiva

O bj ecto.

SECQAO

I

Autonomia

e

437

s)

Moderag6o dos custos administrativos;

h)

N6o discriminagdo entre titulares nacionais

e

estrangeiros;

princf pios

D

Artigo 3.o
Objecto das entidade de gest5o colectiva

Controlo de gest6o financeira, mediante

a

adopgdo de adequados procedimentos na vida
interna das instituigdes;

-1:.

;--

l. As

entidades de gest5o colectiva t6m por objecto:

j)

a) A

gesr6o dos direitos patrimoniais que lhes
sejam confiados em relagdo a todas ou a
algu;nas categorias de obras, prestagdes e
outros bens protegidos;

celebragEo de contratos;

k)

prossecugio de actividades de natureza
social e cultural que beneficiem colectivamente
os seus associados ou cooperadores.

2. As entidades de gestdo colectiva poderdo exercer
e defender os direitos morais dos seus associados ou
cooperadores, quando estes assim o solicitem.

r-\

:
i

actividade das entidades de gestdo colectiva

a)

Transpar€ncia;

b)

Organizagd,o e gest6o democr6ticas;

c)

Participaglo dos associados ou cooperadores;

Justiga

na repartig6o e distribuigio

0

e

Celeridade no pagamento das quantias devidas
aos legitimos titulares dos direitos;

n)

Publicidade dos actos relevantes da vida

Artigo 6."
Constituig5o

I, A constituigdo de entidade de gestlo colectiva 6
da livre iniciativa dos titulares do direito de autor e dos
2. As entidades de gestio colectiva s6o dotadas de
personalidade juridica, prosseguem fins n6o lucrativos

e t€m a natureza de associagdes
regime juridico privado.

ou cooperativas

3. E de 10 o nrimerb minimo de

de

associados ou

Artigo

7.o

Estatutos
dos

Equidade, razoabilidade e proporcionalidade na
fixagdo de comiss6es e tarifas;

GestSo eficiente
disponiveis;

m)

cooperadores.

rendimentos cobrados no exercicio da gestdo
colectiva;

e)

Fundamentagdo dos actos praticados;

direitos conexos.

respeitar6 os seguintes princfpios e critdrios de gestdo:

d)

l)

as

Artigo 5.'
Principios

A

congdneres

Constituigflo e Exercfcio de Actividade

entidades de gestdo colectiva escolhem livremente os
dominios do objecto da sua actividade e prosseguem
com autonomia sua acg6o, no dmbito dos seus estatutos
e da lei.

l

gestiio colectiva

sECqAo tr

Sem prejufzo do disposto no artigo anterior,
f

de

sediadas no esfoangeiro;

institucional.

Artigo 4.'
Autonomia das instituig6es

,a

Reciprocidade na efectuagfio de relagOes com

entidade

b) A

:-l

lnformagEo pertinente, rigoros4 actual e
acessivel aos terceiros interessados na

econ6mica dos recursos

L As entidades de gestdo colectiva regem-se pelos
respectivos Estatutos elaborados de acordo com as
disposigdes legais aplic6veis.

2. Dos estatutos das entidades de gestdo colectiva
devem constar obrigatoriamente:

a) A denominagIo, que n6o se pode confundir
com denominagflo de entidade de
colectiva

b)
c)

A

j6 existente;

de

titulares

de

direitos

e) As condig6es para a aquisig6o e perda da
qualidade de associado ou cooperador;

0
g)
h)

Os direitos dos associados ou cooperadores e o
regime de voto;

dc *
F

conftridc

colectiva

compreendidos no imbito da gestdo colectiva;

entih& &

Identificaqtu
direitos

Oobjectoefins;

classes

Estatutos da

6

quais deve aoosts. G
'lr*i.
n.o. 2 do artigo 7l & pDihg

b)

sede e dmbito territorial da ac96o;

d) As

a)

gest6o

o

d.rin+
-Eidos

dos

no

fu tltzes de
mftb de gsstEo

db
& ffi olectiva
ffi om'n {3 cridades
de gestdo colectiya cC ..r*.lF:--rrn JGEEderio
em territ6rio ndml 6 - '{r ryih
}mo ao
SENAPIQ-STP, detudo o o -& & rqio ser
instruido com o cnrfrulrdre de
-tdrncia de
mandato ou outno fitubjrfu hfu
pe o tipo
de exercicio que trfidc realizr Gm tenit6rio
3. A autoriza@ pra o
do direito de autor e dG

nacional.
Os deveres dos associados ou cooperadores e o
seu regime disciplinar;

A denominagdo,acomposigdo

e a competCncia

4. O SENAPQSfP @e solicitar os elementos
complerenhres da infumaglio que se mostrem
necessiirios-

dos 6rglos sociais;

i) A forma de designagdo dos membros dos
6rg5os sociais;

j) O patrim6nio e os recursos econ6micos e
financeiros;

k)

Os principios e regras do sistema de repartigio
e distribuigdo dos rendimentos;

l)

O regime de controlo da gestSo econ6mica

e

financeira;

5. O

despacho sobre os pedidos de registos
apresentados nos termos do no. ldo presente artigo 6
proferido no pmzo de 30 dias fteis, interrompendo-ie a
contagem sempre que se verifique o disposto no
nrimero anterior e havendo lugar a deferimento tdcito
na aus6ncia de decislo neste prazo.

6. Os procedimentos adminishativos

relativos d
apreciagIo dos pedidos de registo est6o sujeitos ao
pagamento de taxas estabelecidas pelo Despacho
Conjunto do Ministro tutelar das Finmgas e da
Propriedade Intelectual.

m) As condigdes de extingEo e o destino do

Artigo 9."
Indeferimento e revogag-o

patrim6nio.

Artigo 8."
Registo

1. O pedido de registo 6 liminarmente indeferido se
n6o for acompanhado do comprovativo do mgamento

da taxa devida, sem prejuizo da pwtilidade

Oe

inicio da actividade das entidades de gestilo
colectiva constifuidas em S.Tom6 e principe ou
"o*6
estabelecimento secunddrio em territ6rio nacional
necessSrio a efectivagIo do registo junto da instituig6o
que se ocupa do registo do direito de autor no pais.

renovagSo.

2. O requerimento a solicitar o registo deve ser
encaminhado ao dirigente mriximo da Instituigio
referida no nirmero 1, devendo o pedido de registo ser
instruido com os seguintes elementos:

3. A recusa do @ido de regi$ 6 fudamentada e
notificada, no prazo de l0 dias fris, i entidade que
tenha requerido o seu registo m crtidade de gesiao

1. Para o

iffiido

2. O pedido de registo d ainda
estatutos da enti.lade de geseo colcttin
o disposto no presoE Decrcto-Let

quando os
nio cumpram

colectiva-

4. A autorizagEo do registr_. :..ncedida 6 revoeada
caso haja preterigSo ou oCtlirr. posteriormente as

l-ta'

tos

lo

MO

ii _ . " i,

\INiO dE 2022
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termt-s
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o

indeferimento nos

Artigo

10.o

439

Artigo 14.'
Anulagilo

do presente artigo.

Recusa do registo

SERIE

Sdo anuliveis os actos de gestdo colectiva praticados

por entidade n6o registada ou cujo registo foi
revogado.

\3
!)
-l

1. .i. :::--=a do registo 6 sempre fundamentada e
preceC,ie je um parecer juridico elaborado pelo
SEN-{PI,-t-STP. tendo ouvido o sector da cultura que
tutel

sECqAo
Organizagflo

ll
l!

)")

i:

r

Funcionamento

a.

Artigo 15."
0rg6os da entidade

r,l

L)

e

2. D': :;:,:

de indeferimento do registo cabe recurso

i:x--

C: 30 dias ap6s a recepgdo da notificagSo
refenc. ir:' :rtigo anterior, ao Minist6rio que tutela a
area Fr.-:iedade Intelectual e esgotada a fase
adm i:r . s:r: ir a- cabe recurso aos tribunais judiciais nos
ternir.s,::ars.

num

1. As entidades de gestAo colectiva s6o dotadas de
uma assembleia geral, de um 6196o de administragdo
ou direcgso e de um conselho fiscal.

2. O conselho fiscal integra um revisor oficial de
Artigo 1 1."
Utilidade pfblica

)S

n

3. Os Estatutos podem prever a exist6ncia de um

.\s

S

enlldades de gestio colectiva registadas em
S.Tome e Principe nos termos legais adquirem a
natureza de pessoas colectivas de utilidade priblica.

Artigo 12.'
Legitimidade

)

As

contas (ROC).

entidades

de gestdo colectiva, obtido

o
competente registo, estSo legitimadas, nos termos dos

6195o executivo, singular ou colectivo, subordinado ao

6rgdo de administragio, e por este designado, com
fung6es de gestflo corrente e de representag6o da
entidade de gest6o colectiva.

4. O 6196o executivo d composto por pessoas
singulares e possui as compet6ncias previstas nos
Estatutos e as que lhe forem expressamente delegadas
pelo 6rglo de administragio.

respectivos Estatutos e da Lei aplic6vel, a exercer os
direitos confiados d sua gestSo e a exigir o seu efectivo
cumprimento por parte de terceiros, inclusive perante a

Artigo 16."
ComposigSo dos 6rgfios da entidade de gestSo

administragSo e em juizo.

Artigo l3.o
Associaqflo de entidades de gestflo colectiva

1. As entidades de gestSo colectiva legalmente
constitufdas e registadas podem associar-se entre si,
constituindo ou ndo uma nova pessoa colectiva, sob

qualquer das formas previstas na Lei, para
prosseguirem em conjunto alguns dos seus fins,
representando conjuntamente os respectivos titulares
de direitos.

2. A pessoa colectiva constituida nos termos do
nfmero anterior deve registar-se junto ao SENAPIQSTP e fica sujeita ds regras de organizaqlo e
funcionamento previstas no presente Decretolei, com
as necess6rias adaptag6es.

colectiva

l. Os

membros

dos 6rg6os sociais s6o

necessariamente associados ou cooperadores da
entidade, com excepgdo do revisor oficial de contas e
dos membros do 6196o executivo referido no n.o 3 do
artigo anterior que podem ter ou n6o a qualidade de
titular de direitos.
2. Aos membros dos 6rg6os sociais n6o 6 permitido
desempenho simultdneo de mais do que um cargo
nos 6rgdos sociais da mesma entidade, com ressalva
dos membros do 6rgdo executivo a que se refere o n.o 3
do artigo anterior que podem exercer fungdes
cumulativas no 6rglo de administragio ou de direcgdo.

o

Artigo

17.o

Regime de incompatibilidades

. l. Sem prejuizo do disposto no n.o 2 do artigo
anterior, o desempenho de cargos nos 6rg5os de

b)
c)

Exercer a gest2lo de direitos no respeito pel<i
mandato concedido, com salvaguarda dos
interesses priblicos envolvidos;
Elaborar e publicitar a lista dos titulares que
representam, respeitando os princfpios da

5. Para aferir a rqrsefif*Uac d* entidades
Er Gm conta o
objecto, o embito HriffiLl c o nrimero de
representados em rehqeo a otras entidades
representativas de utilizadores qgc €trerlm id€nticas

representativas de utilizadscs dcrp-m

actividades-

transpardncia e da n6o discriminagdo;

d)

Prestar

a

informagIo pertinente as

pessoas

interessadas na utilizagdo dos bens intelectuais
que assim o requeiram sobre os representados e
as condig6es e critdrios que presidem as tarifas

6. Nos casos em que haF tugil a m direito de
remuneraglo, podem as entidafu dB gestio colectiva
acordar com entidades repnesent*ivas & utiliz.edores
as tarifas que melhor se adeqriem is caracteristicas,
necessidades e natureza da actividade dcstc&

fixadas;

e)

Assegurar

a

comunicagIo

com os

seus membros
especialmente por meios electr6nicos, para que
estes possam exercer os respectivos direitos;

0

Contratar com os interessados autorizag6es n6o
exclusivas dos direitos cuja gest6o lhes tenha
sido confiad4 em termos n6o discriminat6rios,

equitativos e razoSveis e mediante o
pagamento da remuneragSo ou tarifa
estabelecida;

g) Negociar as

l. As entidades de gestdo colectiva devem informar
os interessados sobre os seus representadog bem como
sobre as condigSes e pregos de utilizaglo de qualquer
obra" prestag6o ou produto que lhes sejan confiados,
os quais devem respeitar os princfpios da transpardncia
e de ndo discriminagio.

2- As entidades de gest6o colectiva devem publicitar
as seguintes informagdes

adequadas

contrapartidas

pecuni6rias correspondentes is autorizaqdes
solicitadas por terceiros interessados, bem
como as remuneragdes devidas pelas
utilizag6es n6o sujeitas a autorizaglo ou
licenciamento.

2. Adisposto

Artigo 261
Dever de infome@

exist€ncia de mecanismos de

na alinea g) do nrimero anterior aplica-

se quando os terceiros interessados sejam entidades
representativas de um nrimero significativo de

a)

Estatutos ou instrumento juridico equivalente;

b)

Condigdes de adesdo e termos de revogagdo de
mandatos de gestdo de direitos;

c)

Lista dos titulares de 6rgios sociais;

d)

Crit6rios e m6todos de formagdo de pregos
apliciveis pelas entidades de gestiio colectiva
aos utilizadores de obras protegidas, ou,
quando for caso disso, a indicag5o dos
respectivos acordos ou decisdes da comissdo
de peritos que determinam a tarifa a aplica4

e)

Tarifas praticadas com' meng5o de todos os
elementos pertinentes e necessi,tric i sua

utilizadores do respectivo sector, devendo a negociagIo

nesse caso estabelecer as condig6es gerais de
licenciamento, incluindo os respectivog tarifl[rios
gerais, com associagSes cujos membros explorem ou
utilizem obras, prestag6es ou direitos protegidos ou
sejam obrigados, nos termos da lei, a pagar uma

:

remuneragdo ou compensagio equitativa.

aplicagiio;

3. As entidades de gestio colectiva ndo podem
recusar a negociagdo com as entidades referidas no

0

compreendidas no objecto e dmbito da sua gest5o.

g)

Regras sobre comiss6es de gestiio;

4. O disposto no nirmero anterior n6o se aplica is
associag6es de utilizadores que n6o sejam
representativas do respectivo sector, designadamente
por terem um reduzido nrimero de membros face ao
universo total de utilizadores do sector em causa.

h)

Regras sobre dedugdes de receitas de direitos

ntmero anterior quando as utilizagdes estejam

,

Regras sobre a distribuig6o dm montantes
devidos aos titulares dos direitos;

para efeitos de servigos sociaig cnlnrais e
educativos e outros fins apmvadm pela
assembleia geral;

?2
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i)

Procedimentos de tratamento de queixas
resolugSo de litigios disponiveis;

j)

Relatorio de gestSo e contas anuais;

k)

\'alores cobrados e distribuidos, por categoria
de direitos geridos e valor das dedugdes

o

de formagIo destes, promog6o das suas obras,
prestag6es e produtos, e ainda 6 divulgagdo dos direitos
compreendidos no objecto da sua gest6o.

d5

ie

2. A percentagem referida no nitmero anterior pode
incidir sobre a totalidade das receitas, ou apenas sobre
uma parte destas, relativa a determinada ou
determinadas categorias de direitos geridos.

efetuadas, para efeitos de comissdo de gestSo,

e

ra

lundos sociais e culturais

tJ

aprovados pela assembleia geral;

I;E4IE-__443.

prossecugdo de actividades sociais e de assistOncia aos
seus associados ou cooperadores, bem como a acgdes

e

de
CS

REPUBLICA

outros fins

s,

3. As

l)

Identificagdo do ntmero total de benefici6rios,
com informagEo do total de receitas obtidas;

entidades de gestEo colectiva devem
estabelecer nos seus regulamentos tarifas especiais,

m)

ldentificagdo das verbas alocadas ao abrigo do
artigo 27.o do presente diploma.

reduzidas, a aplicar a pessoas colectivas que prossigam
ftns n6o lucrativos, quando as respectivas actividades
se realizem em local cujo acesso ndo seja remunerado.

1r

o

4. O disposto nos n-os I e 2 do presente artigo n6o 6
aplic6vel aos primeiros quatro anos de exist€ncia das
entidades de gest[o colectiva, contados a partir da data
do seu registo.

3. As entidades de gestdo colectiva devem actualizar

lr

anualmente

S.

anterior.

as informagSes referidas no

ntimero

a

relagSo com os titulares de direitos, as
entidades de gestdo colectiva asseguram a existCncia de
procedimentos que permitam a cada titular de direitos

4. Na

5. Anualmente, as entidades de gestdo colectiva
tornam pirblica a informaglo sobre as actividades

que representam, o acesso ds seguintes informag6es:
a)

Quaisquer dados pessoais que tenham
autorizado a entidade de gestdo colectiva a
utihzar, incluindo dados sobre a sua
identificagto e localizagIo;

b)
!

I
)

d)

publicitados.

direitoS de remunerag6o que n6o permitam a
individualizagdo das receitas de direitos no
acto de cobranga, o valor que lhe seja devido
ap6s a dishibuigdo;

7. As entidades de gest6o colectiva devem garantir
aos titulares de direitos por ela representados a
aplicagSo de critdrios justos, objectivos e n6o
discriminat6rios no acesso aos fundos sociais e
culturais e i adequagdo desses servigos aos interesses

montantes que lhe s6o devidos por
categoria de direitos geridos e tipo de
utilizagdo, pagos e a pagar pela entidade de
gest?io colectivq

Os

As

dedugOes

de

comiss6es

de

gestfio

efecfuadas no periodo em causa;

e)

6. Os titulares de direitos que n6o sejam membros da
entidade de gestiio colectiva podem aceder aos fundos
sociais e culturais, nos termos e condigdes aprovados
pela assembleia geral, os quais s6o obrigatoriamente

As receitas de direitos cobradas em seu nome
ou, em caso de licenciamento colectivo ou de

)

c)

desenvolvidas, tendo em conta os fins previstos no n.o
I do presente artigo.

Os procedimentos de tratamento de queixas
resolug6o de litigios disponiveis.
ArtigoZT

e

i

Fungflo social e cultural

1. As entidades de gestdo colectiva devem afectar
uma percentagem ndo inferior a SYo das suas receitas 5

dos membros.

Artigo 28.o
Comissio de gestiio
1. Os custos de funcionamento da entidade de gestdo
colectiva n6o devem exceder 2A% do conjunto das
receitas de direitos cobradas por esta, salvo se ocoffer
uma diminuiglo das receitas de direitos significativa e
superveniente, no exercicio orgamental do ano em
curso, desde que devidamente fundamentada e sempre
que seja aprovad4 em sede de orgamento, por dois

tergos dos votos expressos em assembleia geral.

,2. A administragdo ou a direg6o, excepcionalmente,
faz uma proposta de investimento que implica fixagEo

de 2022

i referida no
ntmero anterior, desde que devidamente fundamentada
e sempre que seja aprovada, em sede de orgamento, por
de uma comissdo de gestiio superior

designadamente os referentes

dois tergos dos votos expressos ern assembleia geral.

Artigo 30.'
Contrato de gestflo e representagflo

Artigo 29.o
Direitos dos titulares

1. Os titulares de direitos

representados pelas

entidades de gestdo colectiva t€m o direito de:

a)

Mandatar uma entidade de gestdo colectiva da
sua escolha para gerir os direitos, as categorias

de direitos ou os tipos de obra e

prestagOes

protegidas que entenderem, n6o podendo ser
obrigados a mandatar para a gestdo de todas as

modalidades

a utilizag6es que n6o

prossigam fins comerciais.

de exploragIo das obras e

prestagdes protegidas ou para a totalidade do

1. A gestlio dos direitos pode ser atribuida pelos seus
titulares a favor de uma entidade de gest6o colectiva
mediante celebragEo de contrato de gestflo e
representagdo, com uma duragdo n6o superior a cinco
anos, renovSveis automaticamente, por iguais periodos,
na falta de oposigdo

2- O contrato de gestdo e

representagEo deve

estabelecer expressamente as condigOes de oposig6o d
sua renovagdo, sendo proibida a previsdo da obrigagdo
de gestEo de todas as modalidades de explorag6o das
obras e prestagdes protegidas.

repert6rio;

b)

3. No
Revogar, na totalidade ou em parte, o mandato

concedido em favor da entidade de gestlo
colectiva relativamente a categorias de direitos
ou a obras e outras prestag6es que componham
o respectivo repert6rio;

c)

Serem informados de todos os direitos que lhes
assistem, dos estatutos e crit6rios aplicados,

antes de prestarem o seu consentimento d
gestSo de qualquer direito ou categoria de
direitos ou repert6rio.

2. O titular de direitos n6o pode conferir a gest6o
para o mesmo tipo de utilizag6es das obras, prestag6es
artisticas, fonogramas, videogramas ou emiss6es em
caus4 para o mesmo periodo e territ6rio, a mais do que
uma entidade de gestio colectiva.
3. A revogagSo do mandato a que se refe.re a alinea

b) do n.o I do presente artigo 6 feita por escrito,

'mediante um pr6

- aviso de 90 dias.

4. Se existirem receitas de direitos por actos de
da revogagio do mandato

gestSo praticados antes

produzir efeitos,

o titular

benefici6rios

ou

da entidade de

gestSo colectiva, a
representaglo dos titulares de direitos pode resultar da
simples inscrigEo como beneficiiirio dos servigos,
conforme estabelecido nos estatutos e regulamentos da
entidade de gestIo colectiva que devem respeitar as
condig6es e limites referidos no nrimero anterior.
4. No exercicio da sua actividade de representaglo,
as entidades de gestSo colectiva disp6em dos direitos,

beneficios ou faculdades legalmente atribufdos aos
seus representados.

Artigo 3l.o
Distribuigflo

l. As entidades de gestSo colectiva dishibuem de
forma regular, c6lere, diligente e rigorosa, as receitas
aos titulares de direitos que obtenham a gest6o destes
direitos.
2. A distribuigdo das receitas obtidas com a gest6o
de direitos 6 efectuada de acordo com os estatutos e
com a politica de distribuigio aprovada pela
assembleia geral.

mantdm integralmente o

direito a receb6-las.

i

5. O outorgamento de poderes de representagdo
entidade de gestdo colectiv4 nos termos dos nfimeros
anteriores do presente artigo, n[o prejudica o exerc{cio
dos respectivos direitos ou faculdades por parte do seu
titular, desde que este dC pr6vio conhecimento escrito
entidade de gestdo colectiva da sua intengSo de exercer

i

directamente

caso de cooperadores, associados

tais direitos ou

faculdades,

3. Os estatutos e a polftica de distribuigdo de receitas
devem basear-se em crit6rios objectivos, adequados
aos tipos de direitos geridos e que excluam a
arbitrariedade, e devem assegurar aos titulares de
direitos uma participagdo na distribuigdo que seja
proporcional d utilizag6o das respectivas obras.
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3. As receitas de direitos cobradas em representag6o

de oukas entidades

Prescri96o

l. A obrigagdo de pagamento aos titulares de direitos
das receitas obtidas com a gestio de direitos prescreve
no prazo de trds anos.

aplicam -se as dedug6es,
titulo de comiss6o de gestdo ou de
fundo social e cultural, aplic6veis aos membros da

nomeadamente a
entidade.

2. O praza referido no n{rmero anterior conta -se:

4. As entidades de gest5o colectiva asseguram ds
entidades com as quais celebram acordos de

a)

representagdo o acesso aos elementos previstos no n." 1
do presente artigo e aos valores que lhes s6o devidos a

b)

A partir da data do langamento da respectiva
distribuigdo, caso o titular do direito seja
associado, cooperador, benefici6rio dos
servigos ou representado pela entidade de

titulo de receitas de direitos, ap6s a

gestdo colectiva em virtude da celebragdo de
conhato de gestdo e representagflo; ou

Artigo 34."
Relagdes com os utilizadores

A partir da data da efectiva utilizagio da obr4
prestagio, fonograma, videograma ou emissdo,

caso a utilizaglo em causa seja legalmente
submetida a gest6o colectiva obrigat6ria e o
titular seja representado pela entidade de
gestSo colectiva em virtude de presungio legal.

3. As

entidades

de

gest2io colectiva invocam a

I

prescrigSo caso demonstrem ter tomado todas as
medidas necessirias para identificar, localizar e
comunicar aos titulares de direitos os montantes que

l

lhes s6o devidos.

4. Para efeitos do disposto no nrimero anterior, as
entidades de gestlo colectiva devem verificar os
registos priblicos e disponibilizar no seu sitio na
Internet uma lista de obras e de outras prestagdes cujos
titulares n6o tenham sido.identificados ou localizadoi.
5. Operada a prescrigdo, os valores revertem para o
fundo social e cultural previsto no artigo 21." do
presente artigo.

Artigo 33."
Gestflo de tlireitos ao abrigo de acordos de

respectiva

distribuig6o.

1. As negociag6es entre utilizadores e entidades de
gestdo colectiva devem obedecer aos principios da boa

f6 e transpardncia, incluindo a prestagio de todas as
informag6es necessdrias para permitir a cobranga
efectiva das receitas correspondentes.

2. As condig6es gerais de licenciamento devem
reflectir crit6rios objectivos e n6o discriminat6rios,
nomeadamente no que se refere is tarifas apliciveis.
3. As entidades de gestdo colectiva asseguram a
existdncia de mecanismos que permitam a
comunicagdo com os utilizadores atravds de meios
electr6nicos.

d

4. Os utilizadores devem prestar informag6o relativa

utilizagdo efectuada sempre que

a

mesma seja

necessdria para efeitos da distribuigdo das receias de

direitos.

5. A informagdo prevista no nfmero anterior deve
ser prestada, em tempo ftil, em condig6es que
permitam o seu tratamento, designadamente no que
respeita d identificag[o da obra, dos titulares e da
utilizaQdo efectuada.

representagilo

l. As entidades

de gestio colectiva n6o podem, no
que diz respeito is tarifas aplic6veis, ds comissdes de
gest6o, ds condig6es de cobranga das niceitas de

direitos

e de dishibuigio dos montantes devidos,

discriminar entre os seus membros e os tifulares de
direitos cuja gest2io asseguram ao abrigo de um acordo
de representag6o.

e

2. As entidades de gestEo colectiva devem distribuir

pagar

de forma regular,

cdlere, diligente

e

rigorosamente os montantes devidos a outras entidades.

6. O disposto nos n0meros 4 e 5 do presente artigo

ndo se aplica aos utilizadores que procedam
exclusivamente d execug6o priblica de obras e

prestag6es incorporadas em fonogramas e
videogramas: por qualquer meio, incluindo em
emiss6es de radiodifusio 6udio ou audiovisual.

7. Os utilizadores referidos no nrimero anterior
devem aceitar a instalagdo, a expensas das entidades de
gestio colectivq nos espagos onde efectuam

a

execugdo pirblica, de mecanismos de monitorizagdo e
detec96o autom6tica das obras e prestagdes por eles
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utilizadas, ou, em alternativa e para os mesmos fins,
admitir o acesso de pessoas acreditadas pelas entidades
de gestdo colectiva que outorgaram a respectiva licenga
aos locais onde 6 utilizado ou a partir do qual 6
utilizado, por qualquer meio, o respectivo repert6rio,
com a salvaguarda do direito i privacidade e
intimidade dos respectivos clientes.

d)

A

e)

O controlo efectivo da emiss6o de licengas por
gestio
parte das diversas entidades

8. O incumprimento das obrigag6es de informagEo,
concessSo de acesso e instalag[o de mecanismos de
monitorizagdo e detecgio previstas nos n.s 4 a 7 da

0 A

presente artigo confere d respectiva entidade de gestdo

colectiva

o

direito de revogar unilateralmente

a

autorizagdo concedida, sem prejuizo da possibilidade

de

aplicagdo de outras sangdes contratuais ou
constantes das respectivas condig6es gerais de

gestdo eficiente e transparente do servigo de
licenciamento;

colectiva,

em

condigdes

de

de

igualdade

e

paridade;

celeridade
licenciamento

e

facilidade de acesso ao
por parte dos utilizadores

interessados;

g) A

autonomia

da sua

organizagdo

e

funcionamento relativamente aos das entidades
de gestSo colectiva.

4. Na falta de acordo enfre as entidades de gestdo
colectiv4 ou entre estas e as entidades representativas
de utilizadores, para a implementagio do balcIo de
licenciamento conjunto, o SENAPIQ-STP deve ouvir

licenciamento.

Artigo 35.'
Balc6es de licenciamento conjunto

1. As
das diversas categorias de titulares de direitos, em
conjunto com as entidades representativas de
utilizadores evenfualmente interessadas, disponiblllzam
aos utilizadores procedimentos de licenciamento de
actos de execugdo ptiblica de obras, prestag6es,
fonogramas e videogramas protegidos, designados
entidades de gestdo colectiva representativas

as entidades envolvidas e exercer mediagflo com vista a
procurar a sua entrada em funcionamento.

5. Subsistindo a aus€ncia de acordo, o SENAPIQSTP propde ao Ministro tutelar, medidas adequadas d

efectiva implementagdo dos mecanismos de
licenciamento.

6. O disposto no presente artigo ndo prejudica a
possibilidade das entidades de gestdo colectiva

<balc6es de licenciamento conjunto>>.

2. Os balcdes de licenciamento conjunto devem
permitir aos utilizadores solicitar e obter, num rinico
procedimento, os licenciamentos ou autorizagdes para

promoverem e emitirem, simultaneamente,
licenciamentos aut6nomos e
exercerem,

a execug6o pirblica de obras, prestag6es, fonogramas e
videogramas protegidos, sendo as referidas licengas ou
autorizag6es emitidas em representaglo dos respectivos

separadamente, os direitos entregues d sua gest6o, em
relagdo a todos os utilizadores que nto tenham
solicitado e obtido o licenciamento ou autorizagEo
atrav6s dos balcdes de licenciamento conjunto, nos

titulares de direitos representados pelas

termos dos nfmeros anteriores.

diversas

entidades de gestSo colectiva.

sECqAo

3.

Os balc6es de licenciamento conjunto devem

II

Fixagiio de Tarifiirios

salvaguardar:

a) A aplicagdo efectiva dos tarifdrios

gerais em
vigor das diversas respectivos tarif6rios,
atrav6s dos mecanismos previstos entidades de
gestdo colectiva e a distribuigSo dos valores
cobrados em fungdo de tais tarifarios;

b)

A fixag5o aut6noma dos na presente Lei;

Artigo 36.'
Tarifas e tarif6rios gerais

1. As entidades de gestdo colectiva publicitam as
tarifas de licenciamento de direitos exclusivos e de
exercicio de direitos de remuneragflo ou compensagdo
equitativa nos respectivos sitios na Intemet ou por
qualquer outro meio, bem como os tarif6rios gerais que
sejam contrapartida das licengas gerais que concedam.

c) A repartigdo dos respectivos custos
funcionamento em fungSo do valor

de
das

remunerag6es atribuidas a cada uma das
entidades de gestdo colectiva;

2- As tarifas devem reflectir o valor econ6mico
utilizagdo dos direitos em causa e atender
funcionamento real do mercado.
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3. Os tarif.irios gerais devem ter em conta,
designadamentg o valor econ6mico do proveito que a
utilizagdo do repert6rio tem para as diversas categorias

a)

i

b)

Na vig6ncia de acordo referido na

alinea

anterior, caso as entidades representativas de
utilizadores parte na negociagSo demonstrem
representar mais utilizadores do que as
entidades representativas de utilizadores
signatSrias;

1. Os tarifarios gerais s6o fixados por negociagdo
entre as entidades de gestiio colectiva e as entidades

c)

representativas de utilizadores.

Cabe ds entidades de gestdo colectiva

d

utilizagdo ou utilizag6es em causa;

Artigo 37.'
Fixagflo dos tarifdrios gerais por negociag6o

2.

Quando n6o se encontre a vigorar um acordo
depositado que tenha por objecto a definigdo de

um tarif6rio ou v6rios tarif6rios aplic6veis

de beneficiirios das respectivas autorizagdes

ou
justa remuneragdo dos
licengas, corresponder
titulares de direitos pela utilizagdo das suas obras,
prestag6es artisticas, fonogramas, videogramas ou
emissdes e, sempre que possivel, ter ainda em conta o
volume real da sua utilizagEo.

I SfiRTE

Dois anos ap6s o dep6sito junto ao SENAPIQSTP da riltima decisio da comissdo de peritos
que tenha por objecto a determinagSo de um

tarifrf,rio aplic6vel

e is

entidades representativas de utilizadores celebrar por

escrito os contratos que resultam da fixagdo dos
tarifSrios gerais por negociagdo, os quais sdo
depositados junto ao SENAPIQ-STP uma vez
celebrados.

3. O disposto no nfimero anterior n6o prejudica a
possibilidade das entidades de gestdo colectiva fixarem
os respectivos tarifbrios, em cumprimento do presente
Decreto-Lei e enunciando os critdrios e mdtodos da sua

ao

mesmo

tipo

de

utilizagdes.

7. Para os efeitos previstos da alinea b) do nrimero
anterioE sempre que se suscitem dirvidas quanto d

efectiva

das

representatividade
entidades
representativas de utilizadores, o SENAPIQ-STP deve,
a requerimento de qualquer das partes interessadas na
negociagdo, notificar as entidades que sejam parte no
acordo e as entidades que pretendam dar inicio a uma
nova negociagdo, para apresentarem,no prazfi de cinco
dias riteis, o comprovativo do ntmero de associados ou
representados.

formag6o.

4. Os contratos

gerais devem estabelecer com
exactiddo os requisitos e condig6es da sua
aplicabilidade e das utilizagdes do repert6rio a que
respeitem.

8. Recebido o comprovativo referido no ntmero
o SENAPIQ-STP informa as entidades

anterior,

representativas de utilizadores em causa do nirmero
efectivo de associados ou representados por cada uma
delas.

5. Sem prejuizo do disposto quanto ao dep6sito dos
contratos mencionados no nrimero 2 do presente artigo,

o contrato geral vincula as partes e os membros

Artigo 38.'
Formalismo da negociaqflo de tarif6rios gerais

da

entidade representativa de utilizadores neles
intervenientes, bem como os utilizadores por estes

1.

Qualquer das partes pode

dar inicio is

representados, e serve de refer6nbia para terceiros que
n6o figurem como parte outorgante.

negociagSes atravds da apresentag6o de uma proposta
escrita que contenha, pelo menos, as utilizag6es
abrangidas, o prazo do licenciamento, a vig€ncia do

6. As entidades de gestiio colectiva estdo obrigadas d

acordo e as tarifas aplic6veis, incluindo o valor, as
condig6es e os requisitos da sua aplicagio e os crit6rios
e m6todos de formag6o do valor proposto.

negociag6o

ed

celebragdo dos contratos gerais

acordados, nos termos dos ntimeros seguintes, quando

as

entidades representativas de utilizadores que as
solicitem demonstrem representar efectivamente um
nirmero significativo de empresas, empresArios ou
profissionais que, no exercicio da sua actividade, sejam
tfpica ou habitualmente utilizadores, nos seguintes
casos:

2. A proposta referida no nrimero anterior deve ser
remetida contraparte com comprovativo de entrega,
devendo, na mesma data, ser dado conhecimento de tal
facto ao SENAPIQ-STP.

i

3. Caso a proposta tenha sido apresentada por
entidades representativas de utilizadores e estas n6o
tenham dado cumprimento ao disposto no nrimero

presente Diploma, as partes n6o tenham alcangado

votageo, ou seja, compreende mais da metade dbs
votantes ou o maior resultado da vota96o, no caso de
haver dispers[o de votos.

6. As decisdes da comissdo de peritos t6m

acordo.

3. No procedimento colectivo, o recurso

i

comissSo

de peritos depende do preenchimento das
circunstdncias referidas nas alineas do n." 6 do artigo
37.o do presente Diploma e da ndo verificagdo das
circunstdncias previstas no n.o 8 do artigo 38.o do

por

objecto:

a) A

fixag6o, atrav6s de um procedimento
colectivo, de um tarifario geral, aplic6vel a
uma determinada actividade ou categoria de

Diploma em quest6o.

utilizadores objectivamente definida;

4. Salvo acordo em contr6rio, os tarifrlrios fixados
atrav6s de procedimento colectivo podem ser

fixagdo, atrav6s de um procedimento
individual, de um tarifario aplic6vel a um
utilizador ou conjunto determinado de
utilizadores, em virtude de utilizagOes de

depositados

junto ao SENAPIQ-STP, por qualquer
uma das partes, no prazo de 30 dias a contar da decis5o
proferida pela comissio de peritos.

b) A

5. A partir da data do

repert6rio, que devam ser abrangidas por um

vinculam

tarifirio geral.

as

intervenientes

entidades

no

dep6sito, os tarif6rios

de

gest5o

colectiva

procedimento colectivo

e

os

7. A decisdo deve ser proferida no prazo m6ximo de
tr6s meses a contar da data da constituigio da comissflo

utilizadores que preencham os pressupostos objectivos
da sua aplicagio, substituindo os respectivos tarifarios

de peritos.

gerais.

8. As decisOes da comissdo de peritos s6o tomadas
tendo em conta o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 35.o
do presente Diploma.

6. O disposto nos n.os 4 e 5 do presente artigo n6o se
aplica quando as entidades de gestflo colectiva tenham

9, Por cada decisdo tomada, a Comissdo de peritos
percebe um valor pecuniririo em montantes iguais pelas
partes, a ser fixado pelo Despacho do Ministro que
tutela a Propriedade Intelectual
10. As decisdes da qomissIo de peritos integram os
tarif6rios gerais da entidade de gest6o colectiva, sendo

demonstrado falta ou reduzida
representatividade das entidades representativas de
utilizadores intervenientes no procedimento colectivo
em relagdo ao ntrmero de potenciais utilizadores do
respectivo sector abrangido pelos tarifirios gerais

invocado

e

acordados.

Artigo 44.'
Procedimento individual para a fixag5o de um

tarif6rio

objecto de dep6sito nos termos do artigo 38.o do
presente Diploma.

11. As decis6es da comissdo de peritos

cabem

As entidades de gestio colectiva e os utilizadores
que tenham participado nas negociagOes podem
recorrer ao procedimento individual para a fixag6o de

recurso ao Tribunal Judicial nos termos legais.

um tarif6rio quando, cumulativamente:

Artigo
Procedimento colectivo para a fixagflo de um
43.o

'

a) N6o se encontre a

tarifirio

definigdo

1. As entidades de gestiio colectiva e as entidades
procedimento

colectivo para a fixaq1o de um tarifSrio, desde que
comprovem a sua efectiva representatividade.

2. O procedimento colectivo s6 pode ter lugar

na

sequ6ncia de um processo de negociagdo realizado nos

termos do artigo 38.o deste Diploma e,
expirado o pruo previsto no n.o 2 do artigo

acordo

quando
41.o do

de um tarifririo aplic6vel es

utilizag6es em causa;

representativas de utilizadores que tenham participado

nas negociag6es podem recolrer ao

vigorar um

depositado, nos termos do artigo 39.o do
presente Diploma" que tenha por objecto a

b)

N6o tenha sido depositada junto ao SENAPIQSTP, nos termos do n.o 4 do artigo anterior, h6
menos de dois anos, a decisdo de comissdo de
peritos que tenha por objecto a defini96o de um
tarifario aplic6vel as utilizag6es em causa;

c)

N6o se encontre pendente um procedimento
colectivo para a fixag6o de um tarif6rio nbs
termos do artigo anterior que tenha por objecto

a

definig6o de um tmif6rio aplic6vel

as

utilizagdes em causa;

d) Os utilizadores n6o sejam membros ou
representados por qualquer entidade

4. Determinada pela comissdo de peritos a tarifa a
aplicar em relagio i utilizag5o ou tipo de utilizagdo em
caus4 devem os montantes em falta ou em excesso em

virtude da aplicagEo de tarifa provis6ria ou da
suspensdo da cobranga nos termos dos nrimeros
anteriores ser, consoante os casos, pagos ou
devolvidos, desde:

a) O

representativa de utilizadores que mantenham
com a entidade de gest6o colectiva acordos em
vigor para a fixagdo de tarifSrios aplic6veis as

inicio da negociagdo, tratando -se

de

procedimento colectivo;

b)

utilizag6es em causa, independentemente de
tais acordos terem sido ou ndo objecto de
dep6sito junto da Instituig6o que se ocupa do
Registo de Direito de Autor.

O inicio da utilizagSo em causa, tratando -se de
procedimento individual.

5. O recurso a qualquer um dos procedimentos para

a fixagio de um tarifririo previstos nos artigos

anteriores ndo dispensa a obteng6o, por parte dos
utilizadores, da autoizaqdo ou licenga necessdria para

Artigo 45.o
Efeitos da pend6ncia dos procedimentos de
fixagflo de tarif6rios

a

1. Na pend6ncia dos procedimentos colectivos ou
individuais de fixagflo de tarifarios mant6m -se
provisoriamente em vigor:

a)

Os tarifSrios gerais determinados por acordo
com as entidades representativas de
utilizadores;

b) Os tarif6rios resultantes de

acordos

respectiva utilizag6o

de

anterior dep6sito junto ao SENAPIQ-STP;

d)

I

Os tarifSrios determinados na sequ€ncia de
decisdes anteriormente proferidas em

l

procedimento colectivo.

)

)

l
a

2. O disposto no nrimero anterior 6 aplic6vel ainda
que
os referidos acordos, actos de dep6sito ou decisOes
,
tenham deixado de vigorar por forga da sua denrincia
ou caducidade.

1 Sem prejuizo dos deveres de fixaglo, divulgagdo,
razoabilidade e tanspar6ncia dos tarifarios, ndo est6o
abrangidas pelo regime previsto para a fixagdo de
tarif6rios gerais as seguintes utilizag6es:

a)

|-

TI

De obras, prestagOes, fonogramas, videogramas
e emiss6es de radiodifusio que importem actos
.de exploraglo distintos.dos referidos na alinea
d) do artigo 2.o deste Decreto-Lei.

b) De obras liter6rias, dram6ticas,

dram6ticomusicais, coreogrdficas ou pantomimicas;

s

3. Fora dos casos previstos no n.ol deste artigo,
quando os tarif6rios em causa tenham sido fixados
unilateralmente pelas entidades de gestdo colectiva, d
aplic6vel, com as necess6rias adaptagOes, o disposto na
altnea b) do n.2 e o n.o 4 do artigo 40 o do presente
Diploma, devendo as licengas provis6rias ser emitidas
atd ao prazo de 15 dias a contar do termo do prazo
referido no n.o 6 do artigo 42.o deste Decreto-Lei, se
outro mais curto n6o for solicitado pelo utilizador.

prestag6es,

Artigo 46."
Regimes especiais

individual;

Os tariflirios que tenham sido objecto

obras,

6. O disposto no nrimero anterior 6 aplic6vel sempre
que a remunerag6o ou compensagdo a determinar nio
seja contrapartida de uma utilizagdo livre ou de uma
licenga compulsiva expressamente prevista na lei.

anteriormente firmados com os utilizadores que
tenham tido intervenglo em procedimento

c)

de

fonogramas, videogramas ou emiss6es, nem prejudica
o recurso aos hibunais judiciais por parte dos titulares
de direitos ou das entidades de gestdo colectiva que os
representem para reagirem contra a utilizagdo ilicita de
repert6rio protegido.

c)

Singulares e especfficas de uma ou v6rias
obras, prestagSes, fonogramas, videogramas e
emissSes;

d)

De obras, prestag6es, fonogramas, videogramas
e emiss6es para cuja autorizagSo a entidade de
gestdo respectiva n6o se encontre mandatad4

n6o exerga efectivamente a respectiva gestdo
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ou para as quais seja necess6ria a afioizagdo
individualizada do seu titular;

e)

Corespondentes d c6pia privada zujeita ao
pagamento de compensaglo aos titulares de
direitos.

REPUBLICA

a)

Realizagdo

b)

Envio ds entidades de gestlo

colectiva
e outros
pareceres
competentes de relat6rios,
elementos que se mostrem necess6rios para a

interposigIo ou prossecugdo de aca6es
judiciais, civis ou penais, que tenham por causa
; existEncia de irregularidades e ilicitos
praticados pelas entidades de gestdo colectiva'

CAPITT]LO W
FiscalizagSo e Sang6es

Artigo 49.'
Destituigio dos corPos gerentes

I

Fiscalizagfro

O Ministdrio responsdvel pela 6rea da cultur4

atravds da Direcgdo da cultura, exerce tutela inspectiva
sobre as entidades de gest?lo colectiva.

o

normal desempenho dos

poderes

enunciados no ntmero anterior, devem as entidades de
gestSo colectiva prestar anualmente d Direcaio da
cultura os seguintes elementos:

a)

IndicagSo dos membros que comp6em os
6rg6os sociais;

b)
c)

C6pia dos relat6rios de gestio e contas do
exercicio, bem como dos planos de actividade

Lista dos pregos

e tarifas em vigor na

instituig6o;

e)

Lista dos contratos celebrados com entidades
estrangeiras para efeitos de repres.entagdo;

f)

No caso previsto no nirmero anterior, compete aos
associados ou cooperadores e a Direcado da Cultura
informar as entidades de gest6o colectiva competentes
de todos os elementos disponiveis necess6rios n
propositura da ac96o judicial.
2.

procedimento referido no nitmero anterior
segue as noffnas que regulam os processos de
jurisdigdo volunt6ria.

3. O

4. O juiz decidir6 a final,

C6pia dos estatutos e respectivas alteragSes;

e do orgamento;

d)

A pr6tica pelos corpos gerentes de actos graves de
gestio prejudiciais aos interesses da entidade, dos
issociados ou cooperadores e de terceiros implica o
pedido judicial de destituig[o dos 6rg5os sociais.
1.

Artigo 47.'
Tutela insPectiva

Para

devendo nomear uma
comissdo provis6ria de gestdo, pelo prazo m6ximo de
um ano, encarregada de assegurar a gestAo corrente da

entidade

5. E legitimo recolrer a provid6ncias cautelares para
atingir os objectivos referidos no nrimero anterior, caso '
se verifique a necessidade urgente de salvaguardar
legitimos interesses da entidade, dos associados ou
cooperadores ou de terceiros.

Lista dos acordos celebrados com entidades
Extinsro

3. As entidades de gestio colectiva devem informar
a Direcgdo da cultura, no prazo mfximo de 30 dias a
contar da sua verificagdo, de qualquer alteraglo aos
elementos referidos no nirmero anterior.
Artigo 48."
Ambito da tutela

A

de gestio colectiva e de convocar a

assembleia geral para eleger os novos 6rg[os sociais'

representativas de utilizadores

'

das entidades de gestdo colectiva

6

revestida dos

oliffiir[

de gestso

1. A

Direc96o da Cultura deve solicitar ao
SENAPIQ-STP a extingdo das entidades de gestdo
colectiva:

a)

Que violem as disposigOes legais, de forma
muito grave ou reiteradamente;

b)

Cuja actividade nlo coincida com o objectivo
expresso nos estatutos;

Direcgdo da cultura no processo de fiscalizagSo

seguintes poderes:

e

pr6tica de quaisquer irregularidades;

compensag6o equitativas.

2.

inqu6ritos, sindicflncias

deiignadamente, quando existam indicios da

para a fixa96o de tarifArios
necess6rias adaptagSes, as
as
com
gerais aplica -se,
tarifas relativas aos direitos de remunerag6o ou

l.
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inspecgdes, sempre que se mostre necess6rio e,

2. O regime previsto
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c)

para
Que utilizem reiteradamente meios ilicitos
aprossecugdo do seu objecto;

d)

Que retenham indevidamente as remuneragOes
dos titulares de direitos.

2. Sem prejuizo de eventual responsabilidade civil,
penal e conha-ordenacional de tais entidades e das
pessoas que atuem por conta ou em representagdo
destas, constitui tambdm causa de extingdo a falta de
autorizagdo, registo ou comunicagdo das entidades que
exergam efectivamente a gestdo colectiva.

sECqAo

2. As sang6es acess6rias t0m a durag6o m6xima de
dois anos.

Artigo 53."
Instrug6o dos processos e aplicagflo das coimas
Compete d Direcgdo da Cultura

r

A decis6o de aplicagdo da coima referida no ntmero
anterior cabe recurso ao Ministdrio tutelar da cultura.

51.o

Contra-ordenagdes

Artigo 55."

1- Sem prejuiza da

responsabilidade penal, as
entidades de gestEo colectiva que violem os requisitos
de acesso d actividade e seu exercicio incorrem em
confra-ordenagSo punivel

com coima em um valor
minimo de 10.000,00 Dbs (Dez mil Dobras) d
30.000,00 Dbs (Trinta mil de Dobras) como valor
m6ximo.

2. Incorrem ainda em contra-ordenagdo as pessoas
singulares que actuem por conta ou em representagdo
das entidades de gestdo colectiva, sendo o limite
minimo e mi{ximo da coima prevista no nflmero

Aplicagflo das sangdes acess6rias

A Direc96o da Cultura deve solicitar ao SENPIeSTP o cancelamento ou suspensSo do registo das
entidades de gestEo colectiv4 nos termos da alinea b)
1.

do n.o

3. A violagSo dos deveres previstos nas alineas a) a
g) do n.o I no artigo 25.o e nas alineas a) a m) do n.o 2
do artigo 26.o, ambos do presente Diploma, constitui
contra-ordenagiio punivel com coima de 5.000,00 Dbs
(Cinco mil Dobras) a 10.000,00 Dbs (Dez mil Dobras).

).

Artigo 56."
Produto das coimas

I

Dobras).

a)
b)

6. A tentativa 6 punivel com a coima aplicfvel d
contra-ordenag[o consumada, sendo os limites
minimos e miiximos reduzidos a um tergo.

1. Consoante a gravidade da infracgflo e a culpa do
agente, podem ser aplicadas as entidades de gestio
colectiva, simultaneamente com a coima tipificada no
artigo anterior, as seguintes sang6es acess6rias:

a)
b)

Interdigdo do exercicio da actividade;
Cancelamento ou suspensdo do registo.

20 Yo paru o Estado.

Artigo 57."
Relat6rio anual sobre a transpar6ncia

l. As entidades de gestlo colectiva elaboram e
publicam, at6 Margo do ano seguinte ao respectivo
exercicio, um relat6rio anual sobre a transpar€ncia.
2. O relat6rio anual sobre a transpar6ncia

deve

conter, pelo menos, as seguintes informagdes:

a)

Artigo 52."
Sangdes acess6rias

80 Yo para a Direcglo da Cultura;

D[i"*-1ffi*1,I',

de

5. A neglig6ncia 6 punivel, sendo os limites minimos
e m6ximos das coimas aplic6veis reduzidos d um tergo.
)
)

O produto das coimas reverte:

4. O incumprimento das obrigagOes previstas nos n.os
2, 4,5 e 7 do artigo 34.' deste Diploma constitui
contra-ordenagEo punivel com coima de 2.000,00 Dbs

(Dois mil de Dobras) a 5.000,00 Dbs (Cinco mil

Decreto-Lei.

2. A Direcgdo da cultura pode solicitar ao 6196o

I,

r

I do artigo 52.o do presente

responsSvel pela inspecgdo das actividades econ6micas
a implementagdo da sangfio acess6ria estabelecida na
alinea a) do n.o 1 do artigo 52.o deste Decreto-Lei.

anterior reduzido para metade.

I

dos

Artigo 54.'
Recurso

Sang6es

Artigo

a instrug6o

processos de contra- ordenagdo, bem como a decisdo
sobre a aplicag6o da coima-

Informagdes sobre as recusas de concessdo de
uma licenga;

b)

Descrigdo da estrutura juridica e de governanga
da entidade de gest2lo colectiva;

c)

InformagSes sobre as entidades retidas ou
controladas, directa ou indirectamente, no todo
ou em parte, pela entidade de gestdo colectiva;

d)

lnformag6es sobre

o

montante

total das

remuneragdes pago aos membros dos 6rg6os de

454
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administrag6o ou direcgdo, bem como sobre
outros beneficios eventualmente concddidos;

e)

oa

nr,punttc,q

ae zozz

lnformag6esfinanceiras,nomeadamente:

As entidades de gestio colectiva exercem as suas
fung6es respeitando os princfpios gerais da
concorr€ncia no Ambito nacional e internacional e o

i) As receitas de direitos, por categoria de

pais.

disposto na legislagSo da concorr6ncia em vigor no

direitos geridos e por tipo de utilizagio bem
como sobre os rendimentos resultantes do seu
investimento;

ii) O custo de gestio

dos direitos e de outros

servigos prestados pela entidade de gest6o
colectiva aos titulares de direitos, constando
pelo menos os custos operacionais e
financeiros respeitantes i gestlo de direitos e d
fungdo social e cultural desenvolvid4 os custos
de funcionamento e financeiros, os recursos
utilizados para cobrir os custos e as dedugOes
efectuadas;

iii) Os montantes devidos aos titulares de
direitos, discriminados por categoria e tipo de
utilizag6o,

bem como a frequ6ncia

do

respectivo pagamento, os valores ainda n6o
atribufdos e as raz6es para a sua ndo
distribuigdo;

iv) As relag6es com outras entidades de gestdo
colectivE ibnstando, pelo menos, os montantes
recebidos e pagos, as comiss6es de gest6o e
outras dedug6es devidas ou pagas e os

montantes distribuidos directamente aos
titulares de direitos de oufras entidades de
gestSo colectiva;

0

x.'ss - ts ae ptaio

i

Percentagem afecta fungdo social e cultural,
nos termos do artigo 21." do presente Diploma,
bem como sobre a respectiva utilizagdo.

3. O relat6rio anual sobre a transpar0ncia deve ser
publicado no sitio da entidade de gestSo colectiva ou
por qualquer outro meio.

Artigo 59."
Direito subsidi{rio
E subsidiariamente aplic6vel is entidades de gestEo
colectiva a legislagIo sobre associagdes e cooperativas,
consoante a respectiva natureza juridica.

Artigo 60.'
Entrada em vigor

O presente Decreto-Lei entra em
publicag6o.

vigor ap6s a sua

Visto em conselho de Miniskos em 25 de Janeiro de
2022.- Primeiro-Minisho e Chefe do Governo, Jorge

Lopes Bom Jesus; Ministro das Infraestruturas e
Recursos Naturais, Osvaldo Antdnio Cravid Viegas
D'Abreq Ministro do Planeamento Finangas, e
Economia Aanl, Engrdcio do Sacramento Soares da

Graga; Minisha dos Neg6cios

Estrangeiros,

CooperagSo e Comunidades, Edite dos Rantos da Costa

Ten Jua; Ministro da Presiddncia do Conselho de
Ministros, C.S e Novas Tecnologias, Wuando Borges
Castro de Andrade; Ministra da Justiga Administrag6o
Pirblica e Direitos Humanos, Ivete da GraEa dos
Santos Lima Corceia; Minisho da Agricultura, Pescas e
Desenvolvimento Rural, Francisco Martins dos
Ramos; Minisha da Educag6o e do Ensino Superior,
Julieta lzidro Rodrigues; Ministro dos Assuntos
Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralizagdo,
Cilcio Pires dos Santos; Ministro do Turismo e
Cultura, Aerton do Rosdrio Crisdstomo; Ministro da
Satde, Edgar Manuel Azevedo Agostinho das Neves;
Ministro do Trabalho, Solidariedade, Familia e
Formag6o Profissional, Adllander Costa de Matos;
Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo,
Vinicio Teles Xavier de Pina..
Promulgado em 12 de Maio de2022.
da Repriblica, Carlos Manuel Yila Nova.

- O Presidente
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