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TOQUES DE TELEMÓVEL

Serviço Descrição

Toques de telemóvel 12% (*)

Número de transferências mensais Preço ao consumidor

0 – 50 000 12,00%

50 001 – 100 000 11,25%

100 001 – 150 000 10,50%

150 001 – 200 000 9,75%

200 001 – 250 000 9,00%

+ 250 000 8,25%

N.º de obras Valor mensal

1 a 50 3,00 €

51 a 100 4,59 €

101 a 500 11,17 €

501 a 1000 14,86 €

1001 a 10 000 55,00 €

10 001 a 100 000 155,33 €

100 001 – 1 000 000 355,85 €

Percentagem 
de direitos

- 12% por transferência de obras (Download).                                                                                                               
Esta percentagem será regressiva, conforme o aumento do número de  transferência mensais:

- Pela comunicação pública das obras (disponibilização de músicas ou parte de músicas em site, com audição on-line), 
 o valor mínimo de 3,00 € (três euros) por mês até 50 obras disponibilizadas                                                   Este valor 
será progressivo, conforme o  aumento do número de obras disponibilizadas mensalmente:

- 0,02€ (dois cêntimos) pelo armazenamento (upload) de cada obra incluída em ficheiro, com um mínimo de 
cobrança de 100€ (cem euros) mês.



RÁDIOS ON-LINE

Serviço Descrição

Rádio On-line 3% (*)

Acessos em simultâneo Valor mensal Valor semestral Valor anual

1 a 50 17,50 € 99,75 € 189,00 €

51 a 125 52,50 € 299,25 € 567,00 €

126 a 230 102,50 € 584,25 €

231 a 500 152,50 € 869,25 €

+ de 501 a definir a definir a definir

- Os valores apresentados referem-se a valores mínimos por licenciamento.

- O Modo de Pagamento Semestral beneficia de um desconto de 5% sobre os valores mínimos.

- O Modo de Pagamento Anual beneficia de um desconto de 10% sobre os valores mínimos.

PODCAST

Podcast - Mínimo de 0,15€ por ficheiro descarregado, com a obrigatoriedade de 18,00 € mensais

WEB TV

Web TV 6% (*)

SITES

Informativos Generalistas

27,50 € 52,50 €

- Os valores apresentados são mensais.

- O Modo de Pagamento Semestral beneficia de um desconto de 5% sobre os valores mínimos.

- O Modo de Pagamento Anual beneficia de um desconto de 10% sobre os valores mínimos.

Percentagem 
de direitos

1 107,00 €

1 657,00 €

- Estabelecimentos de Ensino e Instituições de Solidariedade Social beneficiam de um desconto acrescido de 5% 
sobre os anteriores.

- Os valores apresentados referem-se a valor mínimos por licenciamento, no que se refere exclusivamente a  
Comunicação Pública das obras na Internet.



MÚSICA AMBIENTE EM SITE / SINCRONIZAÇÃO

Musica Ambiente em site / Sincronização
- Comunicação Pública de acordo com a tabela de comunicação pública

COMUNICAÇÃO PÚBLICA ON-LINE / MÚSICA EM SITE

Serviço Descrição

Comunicação Pública On-Line / Música em Site

SITES

Duração (tempo) Comercial Não comercial Pessoal

Até 15 minutos 16,00 € 8,00 € 4,00 €

Até 30 minutos 24,00 € 12,00 € 6,00 €

Até 60 minutos 36,00 € 18,00 € 9,00 €

Mais de 60 minutos

- Os valores apresentados são mensais.

Armazenamento
0,02 € por obra armazenada

Mínimo mensal de 100,00 €

Fornecimento de  Música Ambiente

Pagamento de 5,50% sobre o PVP com o mínimo de:

 4,00 € por local (de 1 a 50 lojas)

 3,00 € por local (de 51 a 200 lojas)

 2,00 € por local (a partir de 201 lojas)

- Os escalões apresentados serão aplicados de forma regressiva, conforme o aumento do número de lojas

- Valor de fixação da obra a definir pelo autor. Este valor é pago uma única vez.

2,00 € por cada 5 minutos 
adicionais

1,00 € por cada 5 minutos 
adicionais

0,50 € por cada 5 minutos 
adicionais



CONCERTOS ON-LINE (SEM ACESSOS PAGOS)

Serviço Descrição

10% (*)

N.º de visualizações Montantes mínimos por concerto/Diário/Sessão

Até 150 118,00 €

151 a 250 216,00 €

251 a 350 250,00 €

351 a 500 296,00 €

501 a 750 320,00 €

751 a 1000 390,00 €

1001 a 1500 410,00 €

1501 a 2000 460,00 €

2001 a 2500 512,00 €

2501 a 3000 562,00 €

3001 a 3500 608,00 €

3501 a 4000 658,00 €

4001 a 4500 710,00 €

+ de 4501

(*) Percentagem a aplicar sobre a exploração comercial do evento digital, todas as receitas provenientes de cobranças de publicidade e patrocínios.

Percentagem 
de direitos

Transmissão de concertos On-line 
(sem acessos pagos)

Valor do escalão anterior (até 4500 visualizações)        
+0,12 € por visualização



CONCERTOS ON-LINE (COM ACESSOS PAGOS)

Serviço Descrição

10% (*)

N.º de visualizações Montantes mínimos por concerto/Diário/Sessão

Até 150 148,00 €

151 a 250 270,00 €

251 a 350 313,00 €

351 a 500 370,00 €

501 a 750 400,00 €

751 a 1000 488,00 €

1001 a 1500 513,00 €

1501 a 2000 575,00 €

2001 a 2500 640,00 €

2501 a 3000 703,00 €

3001 a 3500 760,00 €

3501 a 4000 823,00 €

4001 a 4500 888,00 €

+ de 4501

(*) Percentagem a aplicar sobre a exploração comercial do evento digital, todas as receitas provenientes de cobranças de bilhetes/acessos, publicidade e patrocínios.

Percentagem 
de direitos

Transmissão de concertos On-line  
(com acessos pagos)

Valor do escalão anterior (até 4500 visualizações)        
+0,15 € por visualização



TRANSMISSÃO DE EVENTOS (LIVE STREAMING)

Serviço Descrição

10% (*)

N.º de visualizações Montantes mínimos por evento/Diário/Sessão

Até 150 100,00 €

151 a 250 145,00 €

251 a 350 180,00 €

351 a 500 220,00 €

501 a 750 275,00 €

751 a 1000 350,00 €

+1001

 - Aplica-se a eventos que não sejam do tipo/ou não incluam concertos

- No caso de se tratarem de eventos com acesso pago +25% dos valores mínimos acima indicados

(*) Percentagem a aplicar sobre a exploração comercial do evento digital, todas as receitas provenientes de cobranças de publicidade e patrocínios.

Percentagem 
de direitos

Transmissão On-line de eventos 
live streaming

Valor do escalão anterior (até 1000 visualizações)            
+0,15 € por visualização



Serviços AVOD (Ad-Supported) Video On Demand

Percentagem de direitos Descrição

15,00%

- Condições indicativas. Este tipo de licenciamentos é analisado caso a caso.  

Por stream/play 0,10 €

Serviços SVOD – Subscription Video On Demand (Subscrição)

Percentagem de direitos Descrição

3,75%

- Condições indicativas. Este tipo de licenciamentos é analisado caso a caso. 

Por subscritor (Per Subscriber Minima) / por mês 0,20 €

Serviços TVOD (Transaction Video On Demand) / Pay Per View / Pay as  you go

Percentagem de direitos Descrição

8,00%

- Condições indicativas. Este tipo de licenciamentos é analisado caso a caso. 

Por transacção/transferência 0,10 €

Percentagem aplicada sobre o valor das receitas brutas publicitárias, parcerias, e/ou patrocínios, sem IVA. 
 Com os seguintes mínimos garantidos:

Percentagem aplicada sobre o valor de cada subscrição/valor pago por subscritor, sem IVA.                  
Com os seguintes mínimos garantidos:

Percentagem aplicada sobre o valor de cada transacção, sem IVA.                                                              
Com os seguintes mínimos garantidos:



Serviços STREAMING ON DEMAND (Música) – Subscrição

Percentagem de direitos Descrição

15,00%

- Condições indicativas. Este tipo de licenciamentos é analisado caso a caso. 

Por subscritor (Per Subscriber Minima) / por mês 0,60 €

Serviços STREAMING ON DEMAND (Música) – Ad-Supported

Percentagem de direitos Descrição

15,00%

- Condições indicativas. Este tipo de licenciamentos é analisado caso a caso. 

Por stream/play 0,10 €

Serviços PERMANENT DOWNLOAD / PayAsYouGo (Música)

Percentagem de direitos Descrição

9,00%

- Condições indicativas. Este tipo de licenciamentos é analisado caso a caso. 

Por faixa (single track) 0,20 €
Por álbum (10 a 15 faixas) 1,00 €
Álbum (por cada faixa suplementar +15 faixas) 0,20 €

Percentagem aplicada sobre o valor de cada subscrição/valor pago por subscritor, sem IVA.                  
Com os seguintes mínimos garantidos:

Percentagem aplicada sobre o valor das receitas brutas publicitárias, parcerias, e/ou patrocínios, sem IVA. 
 Com os seguintes mínimos garantidos:

Percentagem aplicada sobre o valor pago pelo consumidor (por faixa ou álbum) ao operador/digital service 
provider, deduzido de IVA.  Com os seguintes mínimos garantidos:



VENDA DIGITAL DE MÚSICA

Serviço Descrição

Venda Digital de Música 15,00%

Serviço Descrição

Streaming 13,00%

- 0,10 € por visualização/audição de obras

Percentagem 
de direitos

 - 15% (Quinze por cento) do valor pago pelos consumidores aos operadores, deduzido de IVA, tendo 
sempre por  mínimo €0,20 (Vinte cêntimos) por transferência.

- Uma avença mensal no valor de €150 (cento e cinquenta euros), pela utilização de streams 
(disponibilização de músicas ou  parte de músicas em site, com audição on-line) gratuitos nos serviços do 
fornecedor de conteúdos.

Percentagem 
de direitos

-  Percentagem a aplicar sobre a exploração comercial do site, todas as receitas provenientes de 
cobranças de serviços, publicidade e patrocínios.
- Os Valores mínimos para este licenciamento são analisados caso a caso, tendo por base um nº mínimo 
de visitas



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

      - Direitos morais

      - Direitos gráficos

      - Direitos de adaptação / modificação de obras

      - A sincronização de obras musicais e/ou literário-musicais protegidas por direitos de autor com imagens

      - Publicidade / Campanhas promocionais

      - Direitos conexos

 Notas

 Território  Portugal

 Digital Multi-territorial

Contactos:
 *Custo de uma chamada para a rede fixa nacional

Estes licenciamentos não incluem:

(*) As percentagens apresentadas incidem sobre a exploração comercial do site, todas as receitas provenientes de cobrança 
de serviços, publicidade e patrocínios.

Serviços do tipo SVOD; TVOD; Streaming; Streaming On Demand; Permanent downloads; fornecidos em contexto multi-
territorial por digital service providers, serão objecto de análise e negociação individual.

E-mail: novas.tecnologias@spautores.pt

Telefone: 21 359 44 02 / 21 359 44 00

Morada: Av. Duque de Loulé, 31 - 1069-153 Lisboa  PORTUGAL
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