
Número dos serviços  DSE4011 
Designação dos 
serviços  

Registo dos Organismos de Gestão Colectiva de Direitos de 
Autor e de Direitos Conexos 

Breve apresentação 
dos serviços 

O direito de autor existe nas obras originais de quaisquer 
meios de expressão fixos e com formas.  As várias obras 
literárias (incluindo software de computador), musicais, 
dramáticas, artísticas e as obras das criações originais no 
domínio científico são protegidas nos termos do Regime do 
Direito de Autor.  Os direitos conexos ao direito de autor 
indicam que os artistas intérpretes ou executantes, 
produtores de fonogramas e de videogramas, organismos de 
radiodifusão e empresários de espectáculos que obtêm 
legalmente o direito de autor de outrem gozam um direito 
semelhante ao direito de autor em relação às suas 
actividades de interpretação, produtos de fonogramas e de 
videogramas, e programas de radiodifusão e de televisão. 
Os organismos de gestão colectiva de direitos de autor e de 
direitos conexos são organizações gerais para a protecção 
dos respectivos direitos, sendo responsáveis pelo 
recebimento das procurações dos titulares dos direitos de 
autor e de direitos conexos, inspecção e exame da situação 
de utilização das obras, representação em nome dos 
titulares dos direitos para negociação com os utentes das 
obras e emissão das licenças, cobrança das taxas de 
utilização e distribuição justa das taxas de utilização 
cobradas aos respectivos titulares dos direitos. 

Entidade responsável Direcção dos Serviços de Economia (DSE) - Departamento 
da Propriedade Intelectual (DPI) 

Local de 
atendimento 

Endereço: Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.°s 1-3, 8° andar, 
Macau 

Apresentação dos Documentos: Rua do Dr. Pedro José 
Lobo, n.°s 1-3, 2° andar, Macau (Centro de Recepção) 

Horário de 
funcionamento  

2ª a 5ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:45 
6ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:30 

Formas de consulta Tel.no： 
Centro de Recepção - 8597 2266, 8597 2220  
Consultas de Pedidos - 8597 2614, 8597 2624 

Fax no ：2871 5291 



E-mail ：dpi@economia.gov.mo 
Website ：http://www.economia.gov.mo 

 
Número das 
formalidades 

DSE4011A 

Forma de tratamento  Formalidades do Registo dos Organismos de Gestão 
Colectiva de Direitos de Autor e de Direitos Conexos 

Serviços 
relacionados 

Emissão de Certidão dos Organismos de Gestão Colectiva 
de Direitos de Autor e de Direitos Conexos 

Destinatário e 
requisitos 

Todas as pessoas colectivas sediadas na RAEM e que 
tenham a gestão colectiva de direitos de autor e de direitos 
conexos como objecto principal. 

Formalidades O requerente deve preencher o formulário “Pedido de 
Registo dos Organismos de Gestão Colectiva de Direitos de 

Autor e de Direitos Conexos” em chinês ou português, 
apresentar o formulário com os anexos no balcão de Pedido 
de Registo da Propriedade Industrial do Centro de 
Recepção da DSE (2° andar) e dirigir-se à Tesouraria do 
Centro de Recepção da DSE (2° andar) para efectuar o 
pagamento da taxa de registo.  O pagamento pode ser feito 
em numerário ou em cheque cruzado, em patacas, passado 
em nome da Direcção dos Serviços de Economia. 

Documentos 
necessários 

1. Formulário “Pedido de Registo dos Organismos de Gestão 
Colectiva de Direitos de Autor e de Direitos Conexos” 
devidamente preenchido (pode ser descarregado 
através da webpage da DSE, ou obtido gratuitamente 
no DPI da DSE); 

2. Cópia autenticada dos respectivos estatutos (sempre 
que possível indicação dos titulares dos órgãos 
sociais); 

3. Lista dos titulares dos direitos e dos organismos 
congéneres sediados noutros ordenamentos jurídicos 
que o organismo representa ou se propõe representar. 

Taxa (ou imposto) Taxa de registo : MOP500. 
Prazo Caso todos os documentos necessários tenham sido 

apresentados, o prazo será de cerca de um mês. 
Observações 1. As formalidades do registo dos organismos de gestão 

colectiva de direitos de autor e de direitos conexos 
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devem ser tratadas na DSE com uma antecedência 
mínima de 30 dias em relação à data de início de 
actividade; 

2. São obrigados a comunicar à DSE no prazo de 30 dias 
após a aprovação ou celebração, respectivamente, os 
seguintes elementos: 
- Alterações aos estatutos; 
- Alterações na composição dos órgãos sociais; 
- Alterações na lista de representados; 
- Acordos que celebrem com outras entidades 

congéneres, com entidades representativas de 
utilizadores ou com organismos de radiodifusão. 

O organismo de gestão colectiva de direitos de autor e 
de direitos conexos deve apresentar junto do balcão de 
Pedido de Registo da Propriedade Industrial do Centro 
de Recepção da DSE (2° andar), mediante o 
preenchimento do formulário “Entrega das 
Comunicações Obrigatórias dos Organismos de Gestão 

Colectiva de Direitos de Autor e de Direitos Conexos” que 
pode ser descarregado através da webpage da DSE, ou 
obtido gratuitamente no DPI da DSE, o pedido 
acompanhado dos documentos comprovativos. 

Download de 
formulários 

1. Pedido de Registo dos Organismos de Gestão Colectiva de 
Direitos de Autor e de Direitos Conexo 

2. Entrega das Comunicações Obrigatórias dos Organismos de 
Gestão Colectiva de Direitos de Autor e de Direitos 
Conexos 

Website das 
Legislações 

1. Regime do Direito de Autor e Direitos Conexos 
- Decreto-Lei n.° 43/99/M (alterada pela Lei n.º 
5/2012, de 10 de Abril［BORAEM 15 ( I Série)，
10/04/2012］ 

2. Regulariza a utilização do formulário próprio e a 
tabela do Regime do Direito de Autor e Direitos 
Conexos - Despacho do Chefe do Executivo n.o 
272/2012［BORAEM 40 ( I Série)，04/10/2012］ 
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