Tabela 1

Modelo de licenciamento e preços para:
EMPRESAS DE CLIPPING
Reprodução e distribuição de conteúdos editoriais

(2021)

Cópia (papel + digital) e distribuição (qualquer suporte)

Categoria da Licença

Custo da Licença

Licença para reprodução
distribuição e análise de
conteúdos editoriais nacionais e
dos contratos de representação
internacional

4,5% sobre 40% do volume
de negócios nacional do ano
anterior

Publicação de conteúdos editoriais

Armazenamento de conteúdos editoriais

Nas situações que incluam também a publicação de
conteúdos editoriais, será aplicado o seguinte princípio:

A constituição de arquivos dos conteúdos jornalísticos
das obras representadas pela VISAPRESS, para além do
período de 30 dias, é válida durante o período em que a
licença e sua renovação se mantenham ativas, sem
qualquer interrupção, mediante o pagamento do valor
de 7% sobre o valor da tabela. Com a subscrição da
licença devem ser declaradas as Bases de Dados de
conteúdos editoriais existentes.

•

Publicação em sites e Newsletters da
entidade – acresce 15% ao valor da tabela

Obs:
Para os casos de entidades prestadoras de serviço de clipping que iniciam a atividade, a licença tem um custo anual de
1.200€
Entende-se ainda por clipping a disponibilização de relatórios de análise qualitativa e/ou quantitativa, relatórios de gestão
/ monitorização e demais indicadores.
Alertamos para o facto de que em sentença proferida pelo Tribunal de Propriedade intelectual em setembro de 2019 foi
declarado que “, é aos titulares do direito de autor que compete definir os termos em que autoriza a utilização da obra,
incluindo a contrapartida monetária pela licença.”
Todas as demais situações deverão ser alvo de análise específica
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Tabela 2

Modelo
de licenciamento
para:
A – Reprodução
e distribuiçãoedepreços
conteúdos
editoriais (valores anuais)
Cópia (papel RELAÇÕES
+ digital) e distribuição
(qualquer
suporte)
AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO,
PÚBLICAS
E PUBLICIDADE
Reprodução e distribuição de conteúdos editoriais

(2021)

Cópia (papel + digital) e distribuição (qualquer suporte)

Nº de
colaboradores
1–3
4 – 10
11 – 20
21 – 29
> 30

Publicações periódicas Nacionais, Regionais e Revistas
Valor Anual
430,00 €
650,00 €
1 200,00 €
1 800,00 €
2 400,00 €

Às Agências de Comunicação que efetuam clipping para clientes acresce a Tabela respetiva

Publicação de conteúdos editoriais

Armazenamento de conteúdos editoriais

Nas situações que incluam também a publicação de
conteúdos editoriais, será aplicado o seguinte princípio:

A constituição de arquivos dos conteúdos jornalísticos
das obras representadas pela VISAPRESS, para além do
período de 30 dias, é válida durante o período em que a
licença e sua renovação se mantenham ativas, sem
qualquer interrupção, mediante o pagamento do valor
de 7% sobre o valor da tabela. Com a subscrição da
licença devem ser declaradas as Bases de Dados de
conteúdos editoriais existentes.

•

Publicação em sites e Newsletters da
entidade – acresce 15% ao valor da tabela

Obs: Todas as demais situações, para além dos âmbitos de
utilização referidos, deverão ser alvo de análise específica.
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Tabela 3

Modelo de licenciamento e preços para:

UTILIZADORES SECUNDÁRIOS
(2021)

Reprodução e distribuição de conteúdos editoriais
Cópia (papel + digital) e distribuição (qualquer suporte)

Publicação de conteúdos editoriais
Nas situações que incluam também a publicação de
conteúdos editoriais, será aplicado o seguinte princípio:
•

Publicação em sites e Newsletters da
entidade – acresce 15% ao valor da tabela

Armazenamento de conteúdos editoriais
A constituição de arquivos dos conteúdos jornalísticos
das obras representadas pela VISAPRESS, para além do
período de 30 dias, é válida durante o período em que a
licença e sua renovação se mantenham ativas, sem
qualquer interrupção, mediante o pagamento do valor
de 7% sobre o valor da tabela. Com a subscrição da
licença devem ser declaradas as Bases de Dados de
conteúdos editoriais existentes.

Volume de negócios em Milhões de Euros
até 10 M

de 10 a 20 M

de 20 a 200 M

de 200 a 1.000 M

Mais de 1.000 M

Valor Anual

Nº de destinatários*
1–3

350,00 €

981,75 €

2 434,74 €

5 295,56 €

7 413,78 €

4 – 10

420,00 €

1 178,10 €

2 921,69 €

6 354,67 €

8 896,54 €

11 – 35

472,50 €

1 325,36 €

3 286,90 €

7 149,01 €

10 008,61 €

36 – 55

542,50 €

1 521,71 €

3 773,85 €

8 208,12 €

11 491,36 €

56 – 90

665,00 €

1 865,33 €

4 626,01 €

10 061,56 €

14 086,19 €

91 - 145

857,50 €

2 405,29 €

5 965,11 €

12 974,12 €

18 163,77 €

146 – 235

1 172,50 €

3 288,86 €

8 156,38 €

17 740,12 €

24 836,17 €

236 - 375

1 662,50 €

4 663,31 €

11 565,02 €

25 153,91 €

35 215,47 €

376 – 610

2 485,00 €

6 970,43 €

17 286,65 €

37 598,47 €

52 637,86 €

610 – 1000

3 797,50 €

10 651,99 €

26 416,93 €

57 456,82 €

80 439,55 €

Mais de 1000

Sujeito a negociação

Obs: Todas as demais situações, para além dos âmbitos de
utilização referidos, deverão ser alvo de análise específica.

*Cálculo de Valores do Licenciamento
O cálculo dos valores assenta no número de empregados /
colaboradores (internos/externos), que recebem conteúdos.
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Tabela 4

Modelo de licenciamento e preços para:

ESTADO
(2021)

Reprodução e distribuição de conteúdos editoriais

Nº de
empregados/colaboradores

Valor Anual

Cópia (papel + digital) e distribuição (qualquer suporte)

1–3

350,00 €

4 – 10

420,00 €

11 – 35

472,50 €

36 – 55

542,50 €

56 – 90

665,00 €

91 - 145

857,50 €

146 – 235

1 172,50 €

236 - 375

1 662,50 €

376 – 610

2 485,00 €

610 – 1000

3 797,50 €

1001 – 1600

5 950,00 €

1601 – 2600

9 450,00 €

2601 – 4200

15 050,00 €

4201 - 6800

24 150,00 €

Mais de 6800

Sujeito a
negociação

Publicação de conteúdos editoriais
Nas situações que incluam também a publicação de
conteúdos editoriais, será aplicado o seguinte princípio:
•

Publicação em sites e Newsletters da
entidade – acresce 15% ao valor da tabela

Armazenamento de conteúdos editoriais
A constituição de arquivos dos conteúdos jornalísticos
das obras representadas pela VISAPRESS, para além do
período de 30 dias, é válida durante o período em que a
licença e sua renovação se mantenham ativas, sem
qualquer interrupção, mediante o pagamento do valor
de 7% sobre o valor da tabela. Com a subscrição da
licença devem ser declaradas as Bases de Dados de
conteúdos editoriais existentes.

Obs: Todas as demais situações, para além dos âmbitos de
utilização referidos, deverão ser alvo de análise específica.

Cálculo de Valores do Licenciamento
O cálculo dos valores assenta no número total de
empregados / colaboradores da entidade a licenciar.

Entidades sem fins lucrativos têm um desconto sobre o valor
total de 15%.
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Tabela 5

Modelo de licenciamento e preços para:
UTILIZAÇÕES NA WEB
(2021)

Reprodução e distribuição de conteúdos editoriais
Cópia (papel + digital) e distribuição (qualquer suporte)

Colocação online:
Reprodução de capas

Valor mensal

Valor anual

242,40 €

2.525,00 €

Disponibilização de links para
artigos
Valor mensal
96,96 €

Valor anual
1.010,00 €

Envio por email: *
Disponibilização de extratos de
artigos

Links para artigos e/ou extratos

Valor mensal

Valor anual

Valor mensal

145,44 €

1.515,00 €

339,36 €

Valor anual
3.535,00 €

Clipping digital
*Nos casos de envio por email de clipping digital,
compreendendo exclusivamente o envio de clipping
extraído dos sites de jornais e revistas a partir das suas
versões online, considera-se a aplicação do modelo em
vigor para as empresas de clipping, sempre que o
mesmo seja aplicável e sem prejuízo de situações
especiais que possam merecer uma análise especifica,
designadamente quando se verifique a ausência de
parâmetros que permitam calcular o valor da licença
nesses moldes.

Armazenamento de conteúdos editoriais
A constituição de arquivos dos conteúdos jornalísticos
das obras representadas pela VISAPRESS, para além do
período de 30 dias, é válida durante o período em que a
licença e sua renovação se mantenham ativas, sem
qualquer interrupção, mediante o pagamento do valor
de 7% sobre o valor da tabela. Com a subscrição da
licença devem ser declaradas as Bases de Dados de
conteúdos editoriais existentes.

Obs: Todas as demais situações, para além dos âmbitos de utilização referidos, deverão ser alvo de análise específica.
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