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SUMÁRIO:
1- Breve Historial sobre os DA/DC em STP;
2-Plano de Ação de Nairobi, sobre DA/DC com patrocínio da
OMPI/ARIPO/OAPI;
3-Criação das Sociedades de Gestão Coletiva dos Direitos de Autor
e Direitos Conexos (SGC) em STP e o seu papel na
sustentabilidade da classe dos Autores e Interprétes e outros;
*A Cópia Privada como exemplo de instrumento para benefício
monetário dos autores, no seio deste organismo;
4-Regulamento sobre os Direitos de Autor e Direitos Conexos em
STP;
5-A “Marca País S.Tomé e Príncipe” e o selo nacional de garantia,
na promoção dos Autores São-Tomenses de obras artísticas e
literárias, além fronteiras;

SUMÁRIO(CONT)
6- Adesão à Convenção de Berna sobre os DA/DC;
7-Elaboração e Publicação do Decreto-Lei nº 2/2017, sobre os DA/DC;
8-Adesão à Covenção de Maraquech;
9-Assinatura do Protocolo de Beijing sobre os audiovisuais;
10-Seminários diversos patrocinados quer pela ARIPO, como pela OMPI;
*Sede da ARIPO, Namíbia, Correia do Sul, etc.;
11-Elaboração e Publicação do Decreto-Lei nº 9/2022 sobre a Cópia
Privada;
12-Domesticação do Plano de Acção de Nairobi sobre DA/DC, com
Patrocínio da OMPI/ARIPO/OAPI, uma ação conjunta destinada à todos
os países Africanos;
13-O Decreto-Lei sobre as Sociedades de Gestão Coletiva dos Direitos de
Autor e Direitos Conexos

BREVE HISTORIAL SOBRE OS DA/DC EM STP
1- Mandato da OMPI para dar maior atenção aos DA/DC;
2-Assinatura de um Protocolo de Cooperação entre o SENAPI e a
Direção Geral da Cultura;
3- Visita de estudos à Portugal, no âmbito dos DA/DC com patrocínio
da OMPI;
*Capacitação no IGAC (Inspeção Geral das Actividades Culturais de
Portugal);
*Palestras sobre temas diversos no âmbito dos DA/DC;
*Encontros de trabalho na Sociedade Portuguesa de Autores (SPA):
4- Elaboração do PNDPI (Plano Nacional de Desenvolvimento da
Propriedade Intelectual);
5-Elaboração de um Plano de Acção para o Desenvolvimento dos
DA/DC;

MAPA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR -DA/DC
Tratado/Convenção
1-A constituição política da
RDSTP

Âmbito
Artº 46-Garantia de Proteção dos
direitos à propriedade intelectual,
incluindo os direitos do autor

Adesão/Ratificação
Lei nº1/2003

Código dos Direitos de Autor e Regula o exercício da atividade
Direitos Conexos
em STP

Dec-Lei nº2/2017

Convenção de Berna -1886

Intercâmbios internacionais entre
os autores dos países membros

14/03/2016 (Adesão)

Tratado sobre os Direitos de
Autor da OMPI (WCT-1996)

Direito de colocação das suas
obras para melhor acesso

27/01/2020 (Assinatura)

Protocolo de Beijing-(WIPO2012)

Acesso as obras das Indústrias
criativas (Interpretações e
Execuções audiovisuais)

15/10/2020 (Ratificação

Covenção de Marraquech

Acesso a pessoas cegos, com
deficiência visual ou outras
dificuldades para texto impresso

15/10/2020 (Ratificação

Tratado das Performances e
Fonogramas (WPPT-1996)

Direito Exclusivo sobre as suas
obras

27/01/2020 (Assinatura)

AS SOCIEDADES DE GESTÃO COLETIVA DOS
DA/DC (SGC/EGC)

-As SGC podem ser de dois tipos : de Gestão Pública ou de Gestão
Privada;
*Assembleia Geral de membros para eleição dos corpos dirigentes
*Campanhas de sensibilização para os utentes das obras no sentido
de aceitarem contribuir com as taxas
*Fornecimento de software pela OMPI
*Criação de um sistema de registo das obras na SGC
-O decreto-Lei sobre as SGC (já Publicado);
-A Cópia Privada e a Taxa de Compensação Equitativa;

DEFINIÇÃO DAS SGC/EGC




Gestão Coletiva de direitos é a forma pela qual os
criadores e titulares de direito se organizam a fim de se
fazerem representar perante os usuários de sua criação
e/ou património, órgãos governamentais e não
governamentais, instituições de mesma natureza e
também a sociedade;
OBS: A autorização para o exercício da gestão colectiva
do direito de autor e dos direitos conexos das entidades
de gestão colectiva com estabelecimento em território
nacional é requerida junto ao SENAPIQ-STP.

OBJETO DAS SGC/EGC
A gestão dos direitos patrimoniais que lhes sejam
confiados em relação a todas ou a algumas
categorias de obras, prestações e outros bens
protegidos;
 A prossecução de actividades de natureza social e
cultural que beneficiem colectivamente os seus
associados ou cooperadores;
 Exercer e defender os direitos morais dos seus
associados ou cooperadores, quando estes assim
o solicitem.


ÓRGÃOS DAS SGC
Assembleia de membros;
 Um órgão de administração ou direcção;
 Um conselho fiscal;
 Os Estatutos podem prever a existência de um
órgão executivo, singular ou colectivo,
subordinado ao órgão de administração, e por
este designado, com funções de gestão
corrente e de representação da entidade de
gestão colectiva.


VANTAGENS DAS SGC/EGC
Maior Controlo na utilização das obras;
 Maior facilidade de negociação com os
eventuais utilizadores;
 Possibilidade de obtenção de maiores
benefícios económicos, mediante pagamento
de retribuições apropriadas;


ENTIDADES DE GESTÃO COLETIVA EM PORTUGAL












AGECOP - Associação para a Gestão da Cópia Privada;
ANGAE - Associação Nacional de Gestão de Autores e
Executantes;
APEL - Associação Portuguesa de Editores e Livreiros;
ASSOFT - Associação Portuguesa de Software;
AUDIOGEST - Associação para a Gestão e Distribuição de
Direitos;
GDA - Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas
intérpretes ou Executantes, CRL;
GEDIPE - Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de
Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais;

SPA - Sociedade Portuguesa de Autores;
VISAPRESS – Gestão de Conteúdos dos Média

O DECRETO-LEI SOBRE O REGULAMENTO DO
SETOR DA CULTURA EM FASE DE ELABORAÇÃO
PELA DGC


A necessidade de harmonização deste DecretoLei com as ações em curso, tendentes a promover
o sector dos DA/DC, para que se torne mais
eficaz.

A CÓPIA PRIVADA COMO BASE DE
SUPORTE DAS EGC
Abrangência
1-Enquadramento económico e sócio-cultural
2-Objecto/Justificação/Enquadramento Jurídico
3-Legislação Aplicável

ENQUADRAMENTO
ECONÓMICO E SÓCIO-CULTURAL
O preâmbulo do Decreto-Lei nº9/2022, que regula o Regime de
Cobrança da Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada,
prevê a necessidade de se providenciar para que paulatinamente os
autores e artistas são-tomenses possam beneficiar-se de uma
sociedade culturalmente moldada de acordo com os mecanismos da
Propriedade Intelectual, legalmente amparados.
PI-O regime da PI obriga os países a instituirem um sistema de
proteção de direitos e a sua consequente remuneração.

OBJETO/JUSTIFICAÇÃO/ENQUADRAMENTO
JURÍDICO
Art 5º do Decreto-Lei nº 9/2022
A Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada, decorre da obrigação de
tributação devida na importação dos equipamentos e no consumo dos serviços de
internet referidos no artigo 2º deste Decreto-lei.
 Art 2º do Decreto-Lei nº9/2022
1.Sobre a importação de máquinas e aparelhos constantes da lista anexa... que
permitam a fixação de obras como finalidade única ou principal e, bem assim, de todos
e quaisquer suportes materiais virgens analógicos das fixações e reproduções ,que por
quaisquer meios possam obter-se fixa-se uma Taxa de Compensação como
contribuição para o desenvolvimento cultural do país, com base no valor CIF.
2.Sobre os serviços de acesso à internet recai uma taxa compensatória pelo uso do
direito patrimonial.


MEDIDAS DE COMBATE A PIRATARIA
O Art. 19º do mesmo Decreto, nas medidas de
combate à pirataria, prevê que o Governo, em
estreita cooperação com as demais instituições
públicas e privadas, deve promover a criação de
mecanismos que visem incentivar o uso autorizado
das obras, assim como o pagamento dos direitos
de autor e direitos conexos.

A MARCA PAÍS S.TOMÉ E PRÍNCIPE E O SELO
NACIONAL DE GARANTIA
Criar um selo de garantia que será aplicado
aos produtos das indústrias criativas e aos
produtos obtidos por transformação industrial
ou artesanal, ou ainda de outra proveniência,
antes da sua colocação no mercado para
exportação além fronteiras ou para circulação
interna (Made in STP);
 Baseado nos atributos da Marca País “S.Tomé
e Príncipe”.


ELABORAÇÃO DO 2º PNDPI (PLANO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL)
 Após a implementação do I PNDPI (2014-2018), o
SENAPIQ-STP propõe-se a concluir o 1º draft do II
PNDPI, no 1º semestre do corrente ano que
integrará algumas medidas do I PNDPI, em fase
de consolidação e novas ações de acordo com as
orientações estratégicas da OMPI e ARIPO para o
próximo quinquénio, a saber:
*Inovação, Indústrias Criativas e Qualidade
• Economia Azul, Economia Verde, Economia Digital

PLANO DE AÇÃO DE NAIROBI SOBRE DA/DC
Áreas:
 I-Política;
 II-Estrutura Legal;
 III-Garantir as cadeias de valor : Ambiente
Económico;
 IV-Criar Conhecimento e reforçar de Capacidades

DOMESTICAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE
NAIROBI SOBRE DA/DC, COM PATROCÍNIO DA
OMPI/ARIPO/OAPI
O II Plano de Ação Nacional da PI (II PNDPI) ao estar
alinhado à implementação do Plano Estratégico de
Nairobi, destacará as seguintes ações:
*O roteiro calendarizado, com as ações/atividades
para implementação das SGC;
*A obtenção do selo garantia baseado nos atributos
da “Marca País-S.Tomé e Príncipe”;
*Estratégia de intervenção da SGC em STP;
*Adopção da legislação complementar


LINKS PARA ACESSO AOS DOCUMENTOS

-http://senapi-stp.net/spip.php?rubrique1

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/resu
lts?countryOrgs=ST&last=true

Muito Obrigado
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