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Exposição de motivos 

 

A Diretiva n.º 2001/29/CE, do Parlamento e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa 

à harmonização de determinados aspetos dos direitos de autor e conexos na sociedade da 

informação, permite aos Estados-Membros a escolha de limitações e exceções aos 

indicados direitos. 

Entre estas, no âmbito do direito de reprodução, figura a cópia privada. O referido diploma 

comunitário concede amplo espaço de liberdade aos legisladores nacionais na conformação 

normativa da cópia privada, aspeto que tem sido sublinhado pela jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Caso se verifique a existência de dano significativo para os titulares de direitos com a 

admissão legislativa da cópia privada, incumbe aos Estados preverem a criação de uma 

compensação equitativa, de acordo com a modalidade que for considerada mais ajustada às 

diversas circunstâncias dos casos em causa e aos ambientes tecnológicos que os moldam. 

A Lei n.º 62/98, de 1 de setembro, alterada pela Lei n.º 50/2004, de 24 de agosto, veio 

criar, à semelhança de outros países europeus, o modelo de regulamentação, em concreto, 

da designada compensação equitativa no indicado domínio. 
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Apesar de estar já anunciado publicamente pelas instâncias comunitárias competentes a 

necessidade de se promover, com brevidade, a revisão do enquadramento normativo desta 

matéria, importa proceder imediatamente à modernização da legislação nacional aplicável, 

em termos minimamente adequados, de modo a evitar a ocorrência de eventuais prejuízos 

desrazoáveis para os titulares de direitos, com perda do equilíbrio dos interesses legítimos 

em presença, os quais cumpre ao legislador assegurar. 

Neste contexto, a presente lei clarifica e alarga o quadro de isenções atualmente previsto e 

considera alguns equipamentos e suportes que devem ser abrangidos no âmbito da fixação 

e reprodução digitais que, por excelência, são hoje objeto de uma utilização exponencial. A 

opção adotada atendeu particularmente aos princípios da proporcionalidade e adequação 

face às utilizações típicas dos diversos equipamentos e suportes, ao enquadramento e 

contextualização com montantes praticadas nos restantes países da União Europeia e à 

racionalidade dos montantes face ao preço de venda do equipamento ou suporte, com 

especial atenção para a conjuntura económica atualmente vivida e que justificou um 

desagravamento dos valores de compensação atualmente em vigor. 

O procedimento de alteração que agora tem lugar, é efetuado sem prejuízo da 

reformulação integral do modelo existente, quando possível e necessário, que tome em 

conta as melhores práticas e as orientações que vierem a ser acolhidas oportunamente no 

âmbito da União Europeia. 

Assim: 

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à 

Assembleia da República a seguinte proposta de lei: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei procede à segunda alteração da Lei n.º 62/98, de 1 de setembro, que regula o 

disposto no artigo 82.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. 
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Artigo 2.º 

Alteração à Lei nº 62/98, de 1 de setembro 

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º da Lei n.º 62/98, de 1 de setembro, alterada pela Lei 

n.º 50/2004, de 24 de agosto, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 1.º 

[….] 

1- [Anterior corpo do artigo]. 

2- O disposto na presente lei não se aplica aos computadores, aos seus 

programas, nem às bases de dados constituídas por meios informáticos. 

Artigo 2.º 

[….] 

Com vista a beneficiar os autores, os artistas intérpretes ou executantes, os 

editores e os produtores fonográficos e videográficos, uma quantia é incluída 

no preço de venda: 

a) De todos e quaisquer aparelhos que permitam a fixação de obras 

como finalidade única ou principal; 

b) [….]. 

Artigo 3.º 

Compensação equitativa 

1 - A quantia mencionada no artigo anterior, tem a natureza de compensação 

equitativa, em ordem a compensar adequadamente os titulares de direitos 

dos danos patrimoniais sofridos com a prática da cópia privada. 

2 - [….]. 
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3 - [….]. 

4 - No preço da primeira venda em território nacional e antes da aplicação do 

IVA em cada um dos aparelhos, dispositivos e suportes analógicos e digitais 

que permitem a reprodução e armazenagem de obras, é incluído um valor 

compensatório nos termos da tabela que constitui o anexo à presente lei. 

Artigo 4.º 

[….] 

1 - Estão isentos do pagamento das compensações previstas nos artigos 3.º e 

4.º os equipamentos e suportes adquiridos por pessoas singulares ou 

pessoas coletivas, públicas ou privadas, nas seguintes condições: 

a) Cujo objeto de atividade seja a comunicação audiovisual ou produção 

de fonogramas e de videogramas, exclusivamente para as suas 

próprias produções; 

b) Cujo objeto de atividade seja o apoio a pessoas portadoras de 

diminuição física, visual ou auditiva; 

c) Aparelhos, dispositivos ou outros suportes ou dispositivos de 

armazenamento, como discos rígidos ou SSD, internos ou externos, 

com ou sem saídas áudio e/ou vídeo;  

d) Suportes especialmente destinados a gravação de imagens ou outro 

tipo de obras para uso exclusivo no âmbito da atividade profissional 

do seu sector, designadamente na atividade de fotógrafo, designer, 

arquiteto ou engenheiro; 

e) Aparelhos, dispositivos ou suportes destinados exclusivamente para 

fins clínicos, atividade da justiça e segurança interna. 
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2 - Para os efeitos do disposto no número anterior, as entidades previstas no 

n.º 1 devem: 

a) Previamente à aquisição dos equipamentos e aparelhos, requerer junto 

da entidade gestora das compensações e cobrança, a declaração 

prevista na alínea seguinte, indicando e comprovando o respectivo 

objecto de atividade; 

b) Apresentar, no ato da compra dos aparelhos e suportes, uma 

declaração emitida pela pessoa colectiva responsável pela cobrança e 

gestão das quantias previstas na presente lei, de onde conste que a 

utilização dos mesmos se integra numa das situações de isenção 

consagradas. 

3 - Estão ainda isentas do pagamento das compensações previstas na presente 

lei as pessoas coletivas que utilizem os equipamentos e suportes de 

armazenamento previstos na tabela a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º de 

modo a que aqueles não sejam disponibilizados a pessoas singulares para 

uso individual, mas fazendo parte integrante de sistemas de processos 

automatizados de gestão documental e de dados que não incluam 

reproduções de obras protegidas.» 
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Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

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

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 
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ANEXO  

(a que se refere o n.º 4 do artigo 3.º) 

Tabela de compensação equitativa 

1 - Aparelhos, equipamentos e instrumentos técnicos de reprodução  

a) Equipamentos multifunções ou fotocopiadoras jacto de tinta - 5 euros/unidade  

b) Equipamentos multifunções ou fotocopiadoras laser: 

Até 40 páginas por minuto – € 12,5 

Mais de 40 páginas por minuto – € 25  

c) Scanners e outros equipamentos dedicados apenas à digitalização - € 2/unidade 

d) Impressoras jacto de tinta – € 2,5/unidade 

e) Impressoras laser – €7,5/unidade 

2 - Aparelhos, dispositivos e suportes 

1 - Equipamentos e aparelhos analógicos: 

a) Gravadores áudio – € 0,20 / unidade  

b) Gravadores vídeo – € 0,20 / unidade 

2 - Equipamentos e aparelhos digitais que compreendam as seguintes funções e não 

tenham incluídas memórias ou discos rígidos:  

a) Gravadores de discos compactos específicos (CD) - €1/unidade; 

b) Gravadores de discos versáteis - €2 /unidade; 

c) Gravadores mistos de discos compactos (CD e DVD) - € 3/unidade. 
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3 - Suportes e dispositivos de armazenamento: 

a) Suportes materiais analógicos, como cassetes áudio ou similares - € 0,10/ unidade; 

b) Suportes materiais analógicos, como cassetes vídeo ou similares - € 0,10/unidade; 

c) Discos compactos (CD) não regraváveis - € 0,05/unidade; 

d) Discos Compactos de 8 centímetros - € 0,05/unidade; 

e) Discos de formato «Minidisc» - € 0,05/ unidade;   

f) Discos compactos regraváveis data (CD-RW) - € 0,10/unidade; 

g) Discos versáteis não regraváveis  (DVD-R) - € 0,10/unidade; 

h) Discos versáteis regraváveis (DVD-RW) - € 0,20/unidade; 

i) Discos Versáteis RAM (DVD-RAM) – € 0,20/unidade; 

j) Memórias USB - € 0,02 por cada GB de capacidade de armazenamento ou fração, 

com o limite de €10; 

k) Cartões de memória - € 0,02 por cada GB de capacidade de armazenamento ou 

fração, com o limite de €10; 

l) Memórias e discos rígidos integrados em aparelhos com funções de cópia de 

fonogramas e/ou videogramas – € 0,02 por cada GB de capacidade ou fração, 

com o limite de €25; 

m) Suportes ou dispositivos de armazenamento, como discos externos denominados 

«multimédia» ou outros que disponham de uma ou mais saídas ou entradas de 

áudio e vídeo e que permitam o registo de sons e ou imagens animadas – €0,02 

por cada GB de capacidade de armazenamento ou fração, com o limite de €25; 
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n) Memórias e discos rígidos integrados em aparelhos com função de televisor e em 

aparelhos que assegurem o interface entre o sinal de televisão e o televisor, 

incluindo os descodificadores ou aparelhos de acesso a serviços de televisão por 

subscrição, que permitam armazenar sons e imagens animadas – 0,02€ por cada 

GB de capacidade ou fração, com o limite de €25; 

o) Memórias ou discos rígidos integrados em computadores que não se incluam na 

alínea anterior – € 0,005 por cada GB de capacidade ou fração, com o limite de 

€10; 

p) Discos rígidos externos ou SSD que dependam de um computador ou de outros 

equipamentos ou aparelhos para desempenhar a função de reprodução e que 

permitam o armazenamento de imagens animadas e sons - € 0,005 por cada GB 

de capacidade ou fracção, com o limite de €10; 

q) Memórias e discos rígidos integrados em aparelhos dedicados à reprodução, 

leitura e armazenamento de fonogramas, quaisquer obras musicais e outros 

conteúdos sonoros em formato comprimido – € 0,25 por cada GB de capacidade 

de armazenamento ou fração, com o limite de €25; 

r) Memórias e discos rígidos integrados em telefones móveis que permitam 

armazenar, ouvir obras musicais e ver obras audiovisuais – € 0,15 por cada GB de 

capacidade de armazenamento ou fração, com o limite de €25; 

s) Memórias ou discos rígidos integrados em aparelhos tabletes multimédia que 

disponham de ecrãs tácteis e permitam armazenar obras musicais e audiovisuais - 

€ 0,15 por cada GB de capacidade de armazenamento ou fração, com o limite de 

€25. 

Ao mesmo aparelho, dispositivo ou suporte apenas pode ser aplicada uma compensação 

equitativa ao abrigo de uma das alíneas anteriores.  
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Projeto para circulação e agendamento 

Diploma:  

Forma de ato: Lei 

Gabinete Responsável: Secretário de Estado da Cultura. 

Sumário a publicar em Diário da República:  

Procede à segunda alteração da Lei n.º 62/98, de 1 de setembro, que regula o disposto no 

artigo 82.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. 

 

1. Impacto no âmbito Programa de Assistência Económica e Financeira 

Sim:  

Não x

 

1.a. Medida do Memorando de Entendimento em que se enquadra: 

1.b. Verificação da conformidade com a medida 

Sim:  

Não 

 

2. Impacto legislativo: 

2.a. Audições obrigatórias 

 

 Executadas: 

Sim: 

Não x
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Quais: 

1.  

2.  

3.  

(Acrescentar, se necessário). 

 

2.b Audições facultativas 

  Executadas: 

 

Quais: 

1. AGECOP – Associação para a Gestão da Cópia Privada

2.  

3.  

(Acrescentar, se necessário). 

 

 

 

 

 

 

 

Sim: X

Não: 
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2.c. Participação de grupos de trabalho ou comissões integradas por peritos, 

personalidades de reconhecido mérito, ou entidades académicas, nos trabalhos 

preparatórios de iniciativas legislativas ou regulamentares, bem como o recurso a 

entidades terceiras à Administração Pública (n.ºs 3 e 5 da Deliberação do Conselho 

de Ministros n.º 608/2012, de 11 de dezembro) 

 

   Executadas: 

 

Quais: 

1.  

2.  

3.  

(Acrescentar, se necessário). 

 

3. Número de procedimentos administrativos: o projeto mantém, cria ou reduz 

procedimentos administrativos?  

Mantém: X 

Cria:  Quantos: 

Reduz:  Quantos:  

 

 

 

 

Sim: 

Não x
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4. Número de obrigações de prestação de informação: o projeto cria, mantém ou reduz 

obrigações de prestação de informação por privados ao Estado (assinalar a opção 

aplicável)?  

Mantém: x 

Cria:  Quantos: 

Reduz:  Quantos:

 

5. Taxas: o projeto cria, mantém ou reduz o número de taxas existente? 

Mantém:  

Cria: x Quantos:

Reduz:  Quantos:

 

6. Receita pública: o projeto mantém, aumenta ou reduz receita pública? 

Mantém: x 

Aumenta Referir quanto:

Reduz:  Referir quanto:

 

7. Despesa pública: o projeto mantém, aumenta ou reduz a despesa pública? 

Mantém: x 

Aumenta Referir quanto:

Reduz:  Referir quanto:

 



 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

  
 

 
Proposta de Lei  n.º    

 
 

14 
 

8. Recursos humanos: o projeto implica manutenção, aumento ou redução de recursos 

humanos? 

Mantém: x 

Aumenta Quantos:

Reduz:  Quantos:

 

9. Ponderação na ótica das políticas de família e de natalidade 

Sim:  Qual: 

Não x

 

10. Implicações com igualdade de género 

Sim:  Qual: 

Não x

 

11. Proceder à avaliação sucessiva do impacto 

Sim: 

Não: X 
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Outros 

12. Legislação a alterar 

Quanto: 1 

1. Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º da Lei n.º 62/98, de 1 de setembro, alterada pela 

Lei n.º 50/2004, de 24 de agosto. 

2.  

3.  

(Acrescentar, se necessário). 

 

13. Legislação a revogar 

Quanto: 0 

1.   

2.  

3.  

(Acrescentar, se necessário). 

 

14. Transposição de ato normativo da UE  

    Quanto:  

Sim:  Qual: 

Não X 
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15. Aprova convenção internacional 

Sim:  Qual: 

Não X 

 

16. Regulamentos: 

1. Sumário: 

Entidade competente: 

Forma: 

Prazo: 

(Acrescentar, se necessário). 

 

17. Proposta de nota para a comunicação social 


