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OS CONTRATOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM PORTUGAL 

O presente artigo pretende abordar o tema da produção de 
conteúdos no sector audiovisual de um ponto de vista jurídico. A 
produção e os direitos de utilização e transmissão de uma obra 
audiovisual são uma realidade concreta, complexa e em 
movimento.  
 
A nível internacional tal realidade é condicionada pela existência 
de dois grupos de sistemas jurídicos perfeitamente distintos: por 
um lado, os sistemas de tradição continental (europeia ou latina), 
onde se inserem, entre outros países, Portugal, Espanha, 
França, Itália e Alemanha; e, por outro lado, aqueles sistemas 
que seguem a tradição do copyright (anglo-saxónica), 
nomeadamente os E.U.A. e o Reino Unido.  
 
É certo, porém, que a globalização e a internacionalização dos 
produtos audiovisuais e, em especial, a influência directa ou 
indirecta da indústria audiovisual dos E.U.A., cujas produtoras e 
distribuidoras exercem um domínio mundial, acarreta como 
principal consequência a implementação das práticas de 
mercado desse país, as quais acabam por ser aplicadas, em 
muitos casos, em países com uma tradição jurídica distinta, 
quando tais países são consumidores directos desses produtos.  
 
Entrando na análise concreta dos contratos de produção 
audiovisual, o primeiro aspecto a ter em conta é que tais 
contratos devem qualificar-se como contratos relativos a direitos 
de autor. Nesta esfera, são fundamentais e prioritários os 
interesses de ordem pessoal, moral e espiritual do criador. Daí a 
existência de várias normas no Código do Direito de Autor que 
protegem de modo especial esses interesses, derrogando, em 
vários aspectos, o regime comum dos contratos.   
 
Desta forma, surge o “direito de retirada” que assiste ao autor da 
obra, isto é, o poder de retirar tal obra a todo o tempo de 
circulação e fazer cessar a respectiva utilização, sejam quais 
forem as modalidades desta, contando que tenha razões morais 
atendíveis, mas com a obrigação de indemnizar os interessados 
pelos prejuízos causados (vide art. 62º do Código do Direito de 
Autor).  
 

Média 

A faculdade de uma produtora – enquanto autora de uma obra 
audiovisual – poder desvincular-se unilateralmente do contrato 
celebrado com um canal de televisão, indemnizando o próprio 
canal pelos prejuízos causados, constitui uma derrogação de 
regras comuns aos contratos, nomeadamente o princípio da 
eficácia dos contratos, consagrado no art. 406º, nº 1, do Código 
Civil.  
 
Partindo, assim, do princípio que as obras intelectuais dispõem 
de uma disciplina jurídica própria e especial, a qual se poderá 
sobrepor em alguns aspectos à regulação das modalidades 
típicas dos contratos de prestação de serviços, e atendendo à 
legislação própria do Código do Direito de Autor, cabe destacar 
algumas considerações a ter em conta neste tipo de contratos. 
Assim: 
 
No que diz respeito à titularidade da obra audiovisual e tendo 
em conta que Portugal integra o sistema continental ou latino da 
Propriedade Intelectual, os autores da obra aparecem como 
titulares originários dos direitos de autor, embora podendo ceder 
a terceiros todos os direitos que possam ser transmissíveis. E 
isso sucede frequentemente quanto aos canais de televisão, os 
quais pretendem que os direitos de propriedade, material e 
intelectual, sobre a obra produzida fiquem na sua titularidade, 
sem prejuízo da salvaguarda dos direitos morais dos seus 
criadores intelectuais.  
 
Solução contrária adoptaram os países do sistema do copyright, 
os quais qualificam o produtor como autor da obra audiovisual, 
outorgando-lhe todos os direitos de carácter patrimonial sobre a 
obra, assumindo este, assim, a responsabilidade sobre o 
resultado final.   
 
Na nossa opinião, a prática seguida em Portugal de atribuir a 
titularidade dos direitos patrimoniais ao canal de televisão 
apenas faria sentido caso o próprio canal de televisão 
fornecesse à produtora todos os elementos criativos da obra 
audiovisual. Deste modo, poderia considerar-se como uma obra 
de   encomenda   transmitindo-se   a   vertente   económica   dos  
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direitos de autor para o canal de televisão, passando a fazer 
parte da sua propriedade. Ainda nestes casos, porém, a 
produtora deve tentar que o canal de televisão lhe reconheça a 
faculdade de poder reutilizar na sua actividade o know-how e os 
elementos utilizados na produção, sempre que os mesmos 
sejam, por si só, objecto de protecção em matéria de direitos de 
autor relativos à obra audiovisual.  
 
Na verdade, quando a obra audiovisual for criada pela produtora, 
o canal de televisão deve reconhecer, em qualquer caso, que os 
direitos exclusivos de autor e de propriedade intelectual 
pertencem à produtora e não lhe podem ser retirados. O canal 
limitar-se-á a transmitir a obra audiovisual nos limites temporais, 
territoriais e quaisquer outros acordados pelas partes no 
contrato, tal como o número de retransmissões do mesmo. 
 
É importante que o limite territorial de transmissão da obra 
audiovisual fique delimitado, já que em diversos casos as  
entidades detentoras dos canais de televisão nacionais são 
igualmente titulares de canais por cabo internacionais e, não 
sendo contratualmente limitada a emissão de conteúdos nesses 
canais, permitir-se-á que a obra audiovisual seja emitida em 
inúmeros países. Isso poderá constituir um problema nos casos 
em que uma produtora detenha a licença de emissão de um 
determinado programa televisivo e o autorize a ser emitido num 
canal ao abrigo dos direitos cedidos na licença. Se não acautelar 
este aspecto com os canais de televisão, depois não poderá 
ficar surpreendida ao ver o referido programa emitido em zonas 
territoriais não reguladas na licença.  
 
Por outro lado, no que concerne ao tema das retransmissões 
por cabo, quando seja concedido ao canal de televisão a 
utilização   integral  dos  direitos  de  retransmissão  por   cabo  e  
  
 

satélite, em simultâneo, sem alterações, adições ou 
substituições,  incluindo  retransmissões  codificadas  em  canais  
“pay per view”, a produtora deverá ter direito, nesses casos, à 
cobrança dos direitos de retransmissão das obras audiovisuais.  
 
No mesmo sentido, a responsabilidade da produtora resultante 
da utilização ilícita da obra audiovisual pelo canal de televisão, 
ou pela parte que tenha obtido por contrato o direito de 
transmissão da obra audiovisual, deverá ser obviamente 
acautelada.   
 
Por um lado, a utilização inadequada da obra audiovisual por 
parte do canal de televisão não poderá acarretar qualquer 
responsabilidade para a produtora relativamente a eventuais 
reclamações fundadas em violação de direitos de autor, ou 
quaisquer outros direitos de propriedade intelectual, que sejam 
apresentadas por terceiros, devendo a produtora ser 
reembolsada das quantias em que esta possa vir a ser 
condenada em consequência das referidas reclamações 
interpostas por terceiros.  
 
Por outro lado, sendo a produtora titular dos direitos de 
propriedade intelectual de uma obra audiovisual, deverá dispor 
da faculdade de “step in”, assumindo a defesa do canal de 
televisão contra qualquer reclamação efectuada por um terceiro, 
relativamente aos direitos de autor da obra audiovisual.  
 
Com estas pequenas notas pretendemos apenas salientar 
alguns aspectos a serem acautelados nos contratos de produção 
televisiva em Portugal. Cumpre ainda ressalvar que, hoje em dia, 
tais matérias são cada vez mais reguladas e discutidas nos 
diversos contratos de produção.  
 

Avenida da Liberdade, 38, 3º 
1250—145 Lisbon 

 
Tel: (+351) 213 700 190 
Fax: (+351) 213 829 003 

 
info@alvespereira.com 
www.alvespereira.com 

 


