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INTRODUÇÃO

A utilização de obras musicais, com ou sem letra, em que se verifica uma alteração/adaptação - carece da prévia consulta e indispensável 
consulta dos respectivos titulares de direitos de autor. 

Apenas a interpretação fiel, logo sem quaisquer arranjos e/ou adaptações que não alterem ou desvirtuem a integridade e genuinidade das 
obras originais (quer na letra, na melodia ou estilo), não carece de autorização prévia do seu titular de direitos, ficando a sua utilização sujeita 
apenas ao seu Licenciamento em caso de Edição Física e/ou Digital e Execução pública, a fim de serem assegurados os devidos direitos de 
autor.

Qualquer utilização da(s) obra(s) que não respeite os pressupostos acima mencionados, carece de autorização prévia dos autores ou do 
organismo que os representa, cabendo aos mesmos autorizar, ou não, e em caso afirmativo estabelecerem as condições específicas para 
cada utilização.

Caso pretenda efectuar um pedido de Autorização, deverá preencher os impressos disponíveis na nossa página web: 
www.spautores.pt/usuarios/formularios

http://www.spautores.pt/usuarios/formularios


CONDIÇÕES DE AUTORIZAÇÃO

Tipo de autorização Descrição
Valor mínimo

(O valor abaixo é meramente indicativo)

Arranjos modificação da música
25,00 € (vinte e cinco euros) por obra

Adaptações modificação na letra / inclusão de nova letra

Traduções modificação da língua original (a favor da obra original)

Uso de Sample utilização de pequeno fragmento

- Ao valor acima indicado, acrescerão os valores para cada tipo de utilização (Edição física e/ou digital e Execução Pública)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 - Sempre que for utilizada em Concertos, deve comunicar junto dos nossos serviços de Execução Pública ou Música Erudita, no sentido de obter a respectiva licença

 - Em caso de edição Física e/ou Digital, deverá preencher os formulários para o efeito, no sentido de obter a respectiva Licença.

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

www.spautores.pt/usuarios/tabelas

E-mail: autorizacoes.dedim@spautores.pt

Telefone: 21 359 44 14 / 21 359 44 00

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

http://www.spautores.pt/usuarios/tabelas
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