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Tabelas de Licenciamento 
  

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 

Tabela 1 

Modelo de licenciamento e preços para:  

EMPRESAS DE CLIPPING  

(2022) Reprodução e distribuição de conteúdos editoriais 

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

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 

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. 

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 
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