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FUNÇÕES CHAVE DAS EGC

Licenciamento de utilizações e usuários de
acordo (na maioria dos casos) com tarifas e
condições padronizadas e devidamente
publicadas

Cobrança de direitos e respectiva distribuição
aos autores e outros titulares de direitos

Acção política a favor da protecção efectiva
dos direitos dos autores. Essa acção é
realizada em órgãos nacionais ou
internacionais, sejam eles governamentais ou
não-governamentais, representando a
comunidade criativa

Acção social e cultural para promover os
interesses dos autores e salvaguardar o seu
bem-estar.



RELAÇÃO AUTOR – EGC - UTILIZADOR

MULTIPLICIDADE 
DE 

AUTORES
EGC

MULTIPLICIDADE

DE

USUÁRIOS



LICENCIAMENTO 

As EGC licenciam a utilização e a exploração das obras
sob qualquer forma e por qualquer meio e processo,
analógico ou digital, e fixam as respectivas condições.

O processo de autorização/licenciamento é 
fundamental para o sucesso da gestão.



LICENCIAMENTO

FIABILIDADE 

NO 

LICENCIAMENTO

MEIOS 
TÉCNICOS

MEIOS 
HUMANOSCREDIBILIDADE



ENTIDADES DE GESTÃO 

COLECTIVA

AUTORIZAÇÕES
(licenciamento)

Membros 
directos

Congéneres 
Internacionais

MANDATOS



SOCIEDADE PORTUGUESA DE 

AUTORES 

SPA

25.000 
autores 

portugueses

90 países
200 congéneres 
internacionais



ÁREAS DE CRIAÇÃO



O LICENCIAMENTO NA 

ESTRUTURA DA SPA



LICENCIAMENTO 

A SPA encontra-se estruturada em três grandes

áreas responsáveis pela concessão de

autorizações, que são simultaneamente

responsáveis pela cobrança e fiscalização.

DEPIM
Departamento de 

Palavra, Imagem, 

Movimento/

Direitos Individuais

DEXED

Departamento de 

Execução Pública

DEDIM

Departamento de 

Direitos Musicais



LICENCIAMENTO: DEPIM 

Artes Cénicas

Teatro
- Recital
- Bailado
- Ópera

- Leituras Públicas
- Stand up

- Novo Circo

Texto 
- Tradução 
- Música 

- Adaptação 
- Dramaturgia 
- Encenação 
- Coreografia 
- Cenografia 
- Figurinos

Audiovisual/Publicidade

- Televisão 
- Cinema 
- Rádio 

- Internet 
- Publicidade

Realização
- Argumento

- Guião
- Cenografia

Edição Literária

Livros
- Manuais escolares

- Revistas
- Jornais
- Internet

- Texto
- Texto tradução

- Texto Jornalístico
- Poesia

Artes Plásticas

Livros
- Revistas
- Jornais
- Internet

- Exposições

Grafismo
- Fotografia
- Cenografia
- Escultura

- Arquitectura



LICENCIAMENTO: AUDIOVISUAL/ 

PUBLICIDADE (ex de ficha)



PROJECTO ESPECIAL: 

AUTOPUBLICAÇÃO



PROJECTO ESPECIAL: 

AUTOPUBLICAÇÃO



LICENCIAMENTO: DEDIM

GENÉRICA

• Sem necessidade de consulta prévia 

dos autores.

• A SPA deve ser consultada previamente, 

a fim de emitir a respectiva licença.

• EX: Espectáculo de música ao vivo, 

licença para passar música num 

estabelecimento comercial, concerto de 

música erudita, etc. 

ESPECÍFICA

• Carece da prévia consulta, e respectiva

autorização dos respectivos titulares 

dos direitos de autor.

• Cabe exclusivamente aos autores 

aprovar ou proibir a utilização da obra, 

bem como estabelecer as condições de 

autorização a aplicar.



QUANDO É NECESSÁRIA 

AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES?

uma obra ?

Sempre que fizer uma adaptação (alterar a letra, fazer um tradução)

Se a obra for inédita (nunca tenha sido fixada anteriormente)

Sempre que fizer um arranjo (alterar a música)

Sempre que utilize excertos de uma obra (samples, medleys, etc.)

Sempre que utilize fragmentos (ainda que segundos)

Sempre que sincronize música com imagem (filmes, telenovelas, series, etc.)

Sempre que utilize uma música associada a publicidade, genérico,
campanhas políticas, etc.



LICENCIAMENTO: SINCRONIZAÇÃO

Associação entre uma música e 
imagem

Associação de uma música a uma 
publicidade

Associação de uma música a um 
genérico

Associação de uma música a uma 
campanha política

Inclusão de uma música numa obra 
audiovisual (filme, doc, serie, etc)

Fixação num vídeo para comunicação 
pública numa plataforma digital

Nova versão de obra (ex.: letra 
alterada) para inclusão em programa 

TV, campanha publicitária, etc...



LICENCIAMENTO: MÚSICA ERUDITA

Cobrança efectuada em 
função da proporção das 

obras executadas que ainda 
não tenham caído no domínio 

público;

Repertório de Concertos 
desta natureza contempla 

programas com autores cujas 
obras já caíram em domínio 

público

Método de cobrança 
proporcional, através da 

classificação dos 
respectivos programas, 

garantindo que a cobrança é 
apenas para as obras 

protegidas, com um valor 
mínimo por espectáculo de 

acordo com a lotação do 
espaço onde este decorre.



LICENCIAMENTO: NOVAS 

TECNOLOGIAS

Áreas de Licenciamento

Utilização de obras
musicais e literário-
musicais em páginas de
Internet

Toques de telemóvel

Venda Digital de Música

Rádios On-line
e

Podcast

Emissão de Licenças
para DJ

Web TV´s

Fornecimento
de

Música Ambiente

Streaming
e

Special Streaming



LICENCIAMENTO:DEXED 
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.
Gestão e Facturação

de Contratos –
Grandes Operadores

Gestão e Facturação 
de Protocolos

Gestão e Facturação
de Grandes Usuários

Concertos de Música 
Ligeira

Gestão de Programas 
de Música ao Vivo

Delegações

Participação em 
acções de 

esclarecimento



LICENCIAMENTO:DEXED – Tabelas públicas





LICENCIAMENTO:DEXED - Fiscalização



RECUSA NA CONCESSÃO DE LICENÇAS

● As concessões de licenças para a utilização dos

Direitos de Autor estão sujeitas a um pagamento

fixado em tabela (gestão colectiva) ou a um

pagamento de acordo com as indicações dos

Autores (gestão individual).

● Sempre que as condições não respeitem as

indicações dos autores e/ ou os pagamentos

fixados, as licenças de utilização dos direitos

são RECUSADAS.



COBRANÇA POR TIPOLOGIA 2018

ÁREAS EUROS €

EXECUÇÃO PÚBLICA 23.859.940,42

DEPIM 7.411.310,60

DEDIM
(Cópia Privada)

7.964.241,42
(3.611.302,96)

GESTÃO DE CONTRATOS 10.422.010,90

GESTÃO INTERNACIONAL 1.301.025,07

TOTAL 50.958.528,41 20 655 237 235,59 (AOA)



EVOLUÇÃO DA COBRANÇA (2008-2018)



PARCERIAS

Capacidade de tratamento dos dados envolvidos

no licenciamento:

RECURSOS 

HUMANOS
Profissionais 

qualificados

MEIOS 

TÉCNICOS

Hardware e 

Software

PILARES FUNDAMENTAIS NO 

LICENCIAMENTO



RIGOR NO LICENCIAMENTO

• PREVISIBILIDADE: o usuário tem de saber 

com o que conta.

• CREDIBILIDADE: confiança de que o valor 

está a ser bem cobrado e que se destina 

efectivamente aos autores.

• INFORMAÇÃO: terem acesso a informação 

necessária para esclarecimento de dúvidas.



SPA - Sociedade Portuguesa de Autores

OBRIGADA!

paula.cunha@spautores.pt
Paula Cunha,PhD
Administradora na SPAutores


