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Lei que regula a P~ teci;;ao dos Direitos de Autor e Conexos, nas areas
das Artes, Li ratura, Ciencia ou outras forums de conhecimento e
cria,ao. evoga a Lei n. 0 4/90, de 10 de Mar,o e toda a legislai;;ao
que contt· ie a presente Lei, devendo-se, na resolu,ao dos litigios
niio trans· ados em julgado, aplicar-se a presente Lei em ludo o que
benefic'

inis erios do Administro~iio
do Territorio e do Educo~ao
Dccreto Executivo Conjunto 11.° 251/14:
Cria a (.'.scola do Ensino Prim,irio n.0 3 - Maquela, sita no Municipio de
Lucala, Provfncia do Kwanza Norte, com 7 salas de aulas, 14 turmas,
2 n1mos e aprova o quadro de pessoal da Escola criada.
Decreto Executivo Conjunto n.° 252/ 14:
Cria a Escola do E nsino Primario e I Ciclo do Ensi no Secundario
n .° 7 - Candjamba, sita no Municfpio de Chitato, Provincia da Lunda
-Norte, com 4 salas de aulas, 12 tumias, 3 tumos e aprova o quadro
de pessoal da Esco la criada.
Decreto Executivo Conjunto a.° 253/14:
Cria a Escola do Ensino Primario c I Cicio do Ensino Secund:irio deno
minada «4 do Bairro Norte», sita no Municipio de Chitato, Provincia
da Lunda-Norte, com 7 salas de aulas, 21 turmas, 3 tumos e aprova
o quadro de pessoal da Escola criada.

ASSEMBLEIA NACIONAL
Lei n.0 15/14
de 31 de Julho

Considerando que a Constitui<;iio da Republica de Angola
protege a liberdade de expressiio da actividade intelectual
no dominio literario, artistico e cientifico, assegurando aos
criadores interpretes, executantes e as entidades encarregues
da gestiio patrimonial destes direitos a faculdade de livremente
utilizar, transmitir ou alienar as obras, nos limites da lei;

Considerando que o regime previsto pela Lei n. 0 4/90,
de IO de Mar<;o, Lei dos Direitos de Autor, niio protege os
direitos dos interpretes, executantes, produtores e organismos
de radiodifusiio, bem como dos criadores no dominio das
novas tecnologias de informac;:iio e comunicac;:iio;
Havendo necessidade de regular o Sistema Nacional de
Direitos de Autor e Conexos, visando a eficaz protecc;:ao destes
direitos inerentes a propriedade intelectual;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo,
nos termos da alinea b) do artigo 161. 0 da Constituic;:ao da
Republica de Angola, a seguinte:

LEI DOS DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS
CAPITULO I
Disposii;oes Gerais
ARTIGO 1.°
(Objecto)

A presente Lei regula a Protecc;:iio dos Direitos de Autor
e Conexos nas areas das artes, literatura, ciencia ou outras
fonnas de conhecimento e cria<;iio.
ARTIGO 2.°
(Ambito de aplica~iio)

I. 0 Regime Juridico sobre os Direitos de Autore Conexos
incide sobre os criadores, artistas interpretes, executantes,
produtores, meios de difusao e outros organismos de veiculai;iio,
bem como entidades de gestao colectiva de obras intelectuais
de natureza literaria, artistica e·cientifica.
2. Os Direitos de Autor e Conexos compreendem os direitos
morais e os direitos patrimoniais.
3. Para efeitos ' ~-a presente Lei, as obras que incidem
sobre o saber tradicio_n al e os usos e costumfS sao em tudo
equiparadas as obras de natureza literaria, artistica e cientifica.
4. A presente Lei protege as obras que incidam ou sejam
produzidas por meio de tecnologias de informac;:ao e comu
nicac;:ao, bem como as transcris;oes e arranjos, quando se
revistam e respeitem a originalidade ea sua autenticidade.
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5. A presente Lei protege as obras de arquitectura edifica
das em Angola e as outras obras artlsticas incorporadas num
im6vel situado em Angola.
6. As obras sao protegidas pelo simples facto da sua
criac;:ao, seja qual for o modo ou a forma de expressao
e independentemente do seu conteudo, valor, destino e
divulgac;:ii.o pt1blica.
ARTIU03.0

(Defini~ocs)

Para efeitos da presente Lei entende-se por:
1. <<.A11tor» a pessoa fisica que cria uma obra intelectual
de natureza literaria, artlstica e cientffica.
2. «.Artista lnterprete ou Executante» o actor, cantor,
musico, bailarino ou qualquer outra pessoa que
actue, cante, recite, declame ou execute ou, de
outro modo, represente obras literarias ou artis
ticas, incluindo obras de cultura oral.
3. «C6pia» o resultado de qualquer acto de reprodu
c;:iio ou transcric;:iio de uma obra para um suporte
identico OU nao.
4. «C6pia de um Fonograma» suporte material con
tendo sons, tomados directa ou indirectamente
de um fonograma e que incorpora a totalidade
ou uma parte substancial dos sons fixados sabre
um fonograma.
5. «Comunicar;,"io por Caba» a transmissiio de uma obra
ao publico por meio de fio ou por qualquer outra
via constituida por substancia material.
6. «Contrafacr;iio» a utilizac;:ao de uma obra protegida
sem a autorizac;:ao do titular do direito protegido.
7. «Cria~·iJo lntelectual» a obra que resulta do exercicio
intelectual no dominio da literatura, das a1tes, das
ciencias, assi m como outras formas do saber, seja
qua! for o meio ou a forma de exteriorizac;:ao do
conhecimento, e o merito.
8. «C11/t11ra Oral» o conhecimento empirico, transmitido
de gerac;:ao em gerac;:ao, atraves das fontes orais.
9. «Direitos de Autor» o reconhecimento da criativi
dade de natureza patrimonial e pessoal ou moral,
assim como a protecc;:ao de que goza a cultura oral
atribufda a um ou mais autores.
10. «Direitos Conexos» os direitos inerentes aos artistas
interpretes ou executantes, produtores de fono
gramas, organizac;:oes de radiodifusao ou outros
meios de veicula9ao.
I I. «Emprestimo» a transferencia da posse do original
ou de um exemplar da obra por um tempo limitado,
com fins nao lucrativos, para uma instituic;:ao de
servic;os ao publico.
12. «Fonograma» toda a fixa9ao de sons de uma execu9ao ou interpretac;:ao que nao seja fixac;:ao incluida
em obra audiovisual.
13. «Locariio» a transferencia da posse a terceiros da
obra original ou de um exemplar da obra por uma
durac;:iio limitada, com fins lucrativos.
14. «Medida Tecnica de Protecr;uo» a designa9ao atri
buida a qualquer tecnica ou qualquer dispositivo
ou componente servindo para impedir ou limitar,

no ambito do seu funcionamento normal, a reali
za9ao, em relac;ao a uma obra ou um objecto de
direitos conexos, actos nao autorizados pelo titular
dos respectivos direitos.
I 5. «Obra Audiovisual» o registo de sons, imagens ou
sons e imagens num supo1te material suficiente
mente estavel e duradouro, de forma a pennitir
a sua percepc,:ao, reproduc,:ao ou comunicac;:ao de
modo nao efemero.
16. «Ohra Cinematogrifi,ca» uma sequencia de ima
gens visuais gravadas em material de qualquer
natureza, transll'.1cido ou nao, de modo a conseguir
pelo uso desse material imagens em movimento
ou imagens para serem gravadas noutro material
por meio do qua) podem ser exibidas.
17. «Ohra Jornalistica» todo o trabalho que tenha como
finalidade a divulga9ao de factos noticiosos para
informa9ao ao publico, bem como de factos e
opinioes de natureza artfstica, literaria, cientifica
ou estudos de interesse publico.
18. «Obra Divulgada» considerada como ta!, a divul
gac,:ao apresentada nos termos legais, ao publico,
sendo indiferente os meios, ou o tipo de obra.
19. «Ohra Feita em Co-Autoria» a que for criada por
uma pluralidade de pessoas sejam elas colectivas
ou singulares, publicas ou privadas, quer possa
discriminar-se ou nao, o esforc;o de cada uma delas.
20. «Obra Publicada» a criac,:ao intelectual que for edi
tada com o consentimento do autor ou criador, seja
qua! for o modo de fabrico dos exemplares, desde
que se tenha em considera9ao a natureza da obra.
21. <<Produtor» a pessoa fisica ou juridica que toma a
iniciativa da produ9ao e tern a responsabilidade
econ6mica da primeira fixa9ao do fonograma ou
da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza
do supo1te utilizado.
22. «Programa de Computador» o conj unto de instru
c;oes expressas por palavras, c6digos, esquemas
ou por qualquer outra fonna, capaz de, quando
incorporado num suporte legivel por maquina,
fazer com que uma maquina com capacidade de
tratamento da infonnac,:ao consiga indicar, realizar
ou completar uma func;iio pa1ticular, uma tarefa
ou um resultado.
23. «Radiodifusiio» a transmissao de sons ou de ima
gens e sons, por meio de ondas radioelectricas,
fio, cabo ou satelites, com a finalidade de recep9ao
pelo publico ..
24. «Reprodll(;oo» a feitura de varios exemplares duma
obra literaria, atiistica ou cientifica por qualquer
forma material, incluindo a grava9ao sonora,
visual, edic;ao grafica ou informatica.
25 . «Representar;ao 011 Execu(·c,o» a demonstrac;:ao ou
recita9ao pub!ica duma obra dramatica, nas varias
formas, musical, ballet, pantominas e asseme
lhadas, com ou sem musica, com a participac;:ao
de artistas, em espac;:os publicos ou particulares.
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SEC<;:AO I
Das Obras Protegidas

ARTIGO 4. 0
(Obras originais)

Para os efeitos da presente Lei consideram-se obras
originais, entre outras, as seguintes:
a) Livros, folhetos, jornais, revistas e outros escritos;
b) Conferencias, lic;oes e obras analogas tanto escritas
como orais;
c) Obras dramaticas e dramatico-musicais;
d) Obras musicais, com ou sem palavras, tenham ou
nao forma escrita, desde que registadas;
e) Obras coreograficas e as pantomimas;
j) Obras cinematograficas, televisivas, fonograficas,
videograficas e radiofonicas e outras nao conhecidas
produzidas por processes analogos ou informaticos;
g) Trabalhos jornalisticos assinados e caracterizados
por uma intervenc;:ao pessoal do autor, tais como
artigos de opiniao, cr6nicas, analises, comentarios,
ensaios, repo1iagens investigativas e entrevistas;
h) Obra de desenho, pintura, escultura, gravura, lito
grafia, tapec;:aria, ceriimica, azulejo, arquitectura,
obras estilfsticas ou criac;:oes aiiisticas para a moda;
i) Obras fotograficas ou produzidas por processo analogo;
J) Obras de arte aplicada, quer artesanais quanto realiza
das por processo industrial, desenhos ou modelos,
incluindo o design que constitua criac;:ao artistica,
independentemente da protecc;:ao relativa a pro
priedade industrial;
k) Ilustrac;:oes, mapas, cartas geograficas, projectos,
pianos, esboc;:os e obras plasticas relacionadas com
a geografia, a topografia, a arquitectura, a enge
nharia, o paisagismo, a cenografia, o urbanismo e
a ciencia em geral, quer se encontrem ou nao em
suportes de qualquer tipo incluindo o info1matico;
I) Programas de computador, ligados ou nao em rede;
m) Par6dias e outras composic;:oes literarias ou musi
cais, ainda que inspiradas num tema ou motive
de outra obra.
ARTIGO 5.0
(Obras derivadas)

I. As obras que, constituindo criac;ao intelectual nova,
resultarem da transformac;:ao de obra originaria, sao protegidas
como obras derivadas, nas quais se incluem:
a) As traduc;:oes, adaptac;:oes, transposic;oes, arranjos e
outras transfonnac;:oes de quaisquer obras litera
rias, artisticas e cientificas;
b) As obras que resultarem das anotac;:oes e estudos
sobre textos juridicos, bem como a jurisprudencia;
c) As antologias, enciclopedias e compilac;oes de obras,
as colectiineas de meros dados, tais como bases
de dados, reproduzidas em suporte exploravel
por maquina ou de qualquer outra forma e as
colectaneas de expressoes culturais tradicionais,
desde que essas colectiineas sejam originais na sua
escolha, coordenac;ao ou disposii;:ao das materias
que contem.
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2. A protecc;ao das obras mencionadas na alinea c) nao
deve prejudicar a proteq:ao das obras pre-existentes utilizadas
para elaborar tais obras.
ARTIGO 6.0
(Obras colectivas)

l. Os Direitos de Autor e Conexos sobre a obra colectiva
sao caracterizados pela participac;ao de diferentes autores,
cujas contribuic;oes se fundem numa criac;ao aut6noma e e
atribuido a pessoa singular ou colectiva, de natureza publica
ou privada, que organizar e dirigir a sua criac;ao, em nome de
quem deve divulgar ou publicar.
2. Se no conjunto da obra colectiva for possfvel identi
ficar a produc;:ao criativa em especifico de algum ou alguns
patiicipantes aplica-se o regime de colaborac;ao.
3. Os jornais e outras publicac;oes peri6dicas presumem
-se obras colectivas, pertencendo as respectivas empresas os
Direitos de Autor e Conexos sobre as mesmas, sem prejuizo
dos direitos dos respectivos colaboradores e jornalistas.
ARTIGO 7.0
(Obras compositas)

A titularidade dos Direitos de Auter e Conexos de uma
obra que resulte da incorporac;:ao de uma outra pre-existente
independentemente da sua publicac;ao total ou parcial, desde
que obtida a autorizac;ao do autor, e do autor da obra comp6sita.
ARTIGO 8.0
(Obras feitas em colabora~ao)

I. A titularidade da obra feita em colaborac;ao, na sua
unidade, pe1ience em comum a todos os que participam na sua
criac;:ao, presumindo-se de igual valor a contribuic;ao indivisa
de cada um, salvo acordo expresso em contrario.
2. Quando possa discriminar-se a contribuic;:ao individual
de qualquer dos colaboradores, este pode exercer em relac;:ao a
obra os direitos de autor, desde que nao prejudique a utilizac;ao
da obra comum.
ARTIGO 9.0
(Obras anonimas ou de au tor desconhecido)

0 direito autoral sobre as obras an6nimas ou cujo autor
nao seja conhecido, enquanto nao for legalmente demonstrada
a sua identidade e titularidade e exercida pela pessoa fisica
ou jurfdica, singular ou colectiva que primeiro a cornunicou
ao publico.
ARTIGO 10.0
(Obras fotograficas)

J. As obras fotograficas sao protegidas quando organizadas
de forma a transrnitir uma mensagern jornalistica, artistica
ou estetica, mostrando ainda originalidade na sua criac;ao,
devendo os contratantes, utilizadores, observadores ou
expositores respeitarem os requisites dos Direitos de Autor
e Conexos do criador.
2. A reproduc;ao, cornunicac;:ao ou exposic;:ao de obras
fotograficas deve respeitar os direitos fundarnentais do hornem,
sujeitando-se aos lirnites do direito a imagem,,prevista por lei.
3. As obras fotograficas devem identificar o nome do autor,
no caso de obras fotograficas de artes plasticas deve tambem
constar o norne do autor da obra fotografica.
4. A violac;ao das regras previstas nos n. 0 ' 2 e 3 do presente
ai1igo e passive! de responsabilizac;ao civil promovida pelos
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lesados, sem prejuizo da apreensiio das obras por decisiio
administrativa ou judicial.
ARTIGO I 1.0
(Obra radiodifundida)

l. Entende-se por obra radiodifundida que foi criada
segundo as condi9oes especiais da utilizac;;iio pela radiodifusiio
sonora ou visual e, bem assim, as adapta9oes a esses meios
de comunica9iio de obras originariamente criadas para outra
forma de utiliza9iio.
2. Consideram-se co-autores da obra radiodifundida, como
obra feita em colabora9iio, os autores do texto, da musica e da
respectiva realiza9iio, bem como da adapta9iio se niio se tratar
de obra inicialmente produzida para a comunica9iio audiovisual.
3. Aplica-se a autoria da obra rad iodifundida, com as
necessarias adapta9oes, o disposto nos artigos seguintes quanto
a obra cinematografica.
ARTIGO 12.0
(Obra cincmatognHica)

I. Consideram-se co-autores da obra cinematografica:
u) 0 realizador;
b) 0 autor do argumento, dos dialogos, se for pessoa
diferente, e o da banda musical.
2. Quando se trata de adapta9iio de obra niio composta
expressamente para o cinema, consideram-se tambem co
-autores os autores da adaptac;;iio e dos dialogos.
ARTIGO 13.0
(Utiliza~ao de outras obras na obra cinematografica)

Aos dire itos dos criadores que niio sejam considerados
co-autores, nos tennos do artigo 12.0 , e ap licavel o disposto
no artigo 7 .0
ARTIGO 14.0
(Obra fonografica ou vidcografica)

2. A autorizai;:iio deve ser dada por escrito e assinada
pelo autor ou representante, devendo o documento prever o
principio da preservai;iio da originalidade e sentido da obra,
incluindo os Ji mites, bem como as adapta9oes, modificai;oes
e tradu9oes que possam ter lugar.
3. No caso de ocorrerem tradui;oes de uma lingua de Angola
para a lingua portuguesa ou urna lingua estrangeira e v isando
garantir a fiabilidade da tradu<;iio, os editores devem solicitar
sempre que necessario o parecer tecnico dos 6rgiios e servi9os
da Administrai;iio P(1blica responsaveis pelo estudo cientifico
das linguas de Angola ou das institui9oes publicas ou privadas
vocacionadas para o estudo e ens ino de linguas estrangeiras.
ARrlGO 18.0
(Titulo da obra)

A proteci;iio concedida as obras artisticas, literarias, cientificas
e outras e extensiva ao titulo desta, desde que seja original e
niio se confunda com o de qualquer outra obra anteriormente
divulgada, niio consista numa designai;iio generica, necessaria
ou usual, do assunto nelas versado ou no nome de personagens
hist6ricas, literarias ou mitol6g icas.
ARTIGO 19.0
(Titulo de jornal ou de q ua lq uer publica~iio pcriodica)

0 titulo de jomal ou de qualquer publicai;iio peri6dica e
protegido com a respectiva publicai;ao se esta for editada com
regularidade, desde que registados na Entidade de Tutela da
Comunica<;iio Social.
ARTH.iO'.!0. 0
(Altcra~:io de obra origina l)

Todas as alterai;oes que incidarn sobre a obra original
independentemente da sua natureza, nao serao consideradas
di stintas da obra original, fazendo-se sempre referencia ao
conte(1do alterado nas sucessivas edii;oes, correc9oes efec

Considerarn-se autores da obra fonografica ou videograficos
os autores do texto ou da musica fi xada e ainda, no segundo
caso, o realizador.

tuadas, mudan9a de titu lo, identifica9iio do autor e formato.

AR11GO 15.0
(Obra de a rquitectura, urbanismo c «design»)

I. As obrasjomalfsticas ou sirnilares publicadas ou divulgadas,
com ou sem assinatura em jornal ou publica9iio amiloga, devem
identificar o autor ou criador intelectual, pertencendo-lhes os
direitos patrimoniais e morais resultantes nel es, incluindo as
facu ldades de permitir ou proibir a uti lizai;ao da obra, salvo
convern;iio em contrar io.
2. A publica91io de obras jornalistas em separado ou a sua
publica9ao em outro meio de comunica9ao social da mesrna
natureza deve ser efectuada com autoriza9iio expressa do autor.
3. Sem prejuizo da autorizai;:ao da e mpresa proprietaria
do j ornal ou publicai;:iio similar, quando existir uma relai;iio
laboral de subordina9iio, a publica9iio deve respeitar o periodo
de tres meses passados ap6s a publica9ao do traba lho .

Autor de obra de arqu itectura, de urbanismo ou de design

e o criador da sua concep9iio global e respectivo projecto .
ART IGO 16.0
(Colaboradores tccnicos)

Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser
titulares, as pessoas singulares ou colectivas intervenientes
a titu lo de colaboradores, agentes tecnicos, desenhadores,
construtores ou outro semelhante na produ9ao e divulga9iio das
obras a que se referem os artigos 11.0 e seguintes niio podem
invocar relativamente a estes quaisquer poderes incluidos no
direito de autor.
ARTJGO 17.

0

(Obras traduzidas)

I. A tradu9iio de qualquer obra implica autoriza9ao do
autor ou criador intelectua l, podendo ainda ser concedida
por quern tenha representac;;ao ou competencias para o efeito,
adquirindo assim o direito as compensai;oes e a proteci;iio
juridica, equiparaveis aos autores de obras orig inais em tudo
quanto for possivel, nos limites convencionados.

ARTIGO'.!1.0
(Obras jornalisticas)

ARTIGO 22.0
(Origcm de obra publicada e niio publicada)

I. A obra publicada tern como origem o pais da primeira
publica9iio, salvo quando tiver sido publicada simultanearnente
em varios pafses, com o tempo de proteci;ao ou dura9iio di versa
ao previsto pela presente Lei , considerando-se, neste caso,
como pais de origem, aquele que conceder menor dura9ao
de proteci;iio.
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2. 0 pais de origem da obra nao publicada e o estado de
origem do autor, ou de que tenha a nacionalidade, nos termos
da presente Lei.
3. Considera-se pais de origem das obras de arquitectura
e de artes gnificas ou plasticas, incorporadas num im6vel
ou niio, aquele em que estas foram edificadas ou realizadas,
salvo quando tiver sido transferida de forma ilegal ou sem
o consentimento do criador ou da entidade representativa.
4. Para efeitos do presente artigo deve entender-se como
obra publicada, a obra publicada em dois ou mais paises
no perfodo de trinta dias a contar da primeira publica9ao,
incluindo a (tltima.
ARTIGO 23.0
(Autenticidade de obras artisticas)

1. Todas as obras devem ter assinatura do autor ou autores,
quando a natureza ou tipo o permitir, sendo nas obras de
arquitectura obrigat6ria a designac;ao do autor ou autores,
de forma legivel e identificavel e a repetic;ao da obra deve
sujeitar-se a pennissiio do autor, salvo convern;:ao em contrario.
2. Nas exposic;oes de obras de natureza estilistica ou
de moda, os organizadores devem identificar as pec;as em
exposic,-:ao, os criadores, bem como os trajes.
SEC<;'AO 11
Obras Nao Protegidas

ART!GO24.0
(Obras niio protegidas)

l. 0 presente Diploma nao abrange:
a) As leis, decisoes de 6rgaos administrativos e judi
ciais publicados ou nao em Diario da Repziblica;
b) Os discursos e alocu96es feitas em publico, salvo
quando compiladas em livros pelos seus autores;
c) As noticias do dia e relatos de acontecimento com
caracter de simples informac,-:ao transmitidas pelos
meios de comunicac;ao social.
2. Os simples factos e dados, as ideias, os processos, os
sistemas, os metodos operacionais, os conceitos, os principios
ou as descobertas nao sao, por si s6 protegidas nos termos da
presente Lei, salvo quando fo rem ou servirem de referencia
de uma obra seja de que natureza for.
CAPITULO ll
Dos Direitos de Autor e Conexos
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ARTIGO 26.0
(Objecto de registo)

Constitui objecto e estao sujeitos a registo:
a) Os factos que impliquem a constituic;ao, transmissao,
onerac;ao, alienac;ao, modificac;ao ou extinc,-:ao dos
Direitos de Autor e Conexos;
b) As escrituras e estatutos de sociedades colectivas
de gestao de Direitos de Autor e Conexos e as
respectivas reformulac;oes e modificac;oes;
c) 0 nome literario ou artistico;
d) 0 tftulo de obra nao publicada;
e) Os contratos celebrados entre o autor e terceiros ou
actividades conexas;
j) Os convenios ou protocolos celebrados entre as
entidades representativas de gestao colectiva e
entidades congeneres nacionais ou estrangeiras;
g) Os convenios ou protocolos relativos aos Direitos
de Autor e Conexos;
h) Os convenios ou contratos de interpretac;ao ou
execu9ao celebrados pelos artistas, interpretes e
executantes ou seus representantes, quer sejam
nacionais ou estrangeiros, com o promotor, desde
que o espectaculo seja de caracter nacional;
i) Os titulos de jornais e outras publicac;oes peri6dicas;
j) 0 titulo de uma obra nao publicada;
k) 0 exercicio da actividade fotografica ou videografica
nas modalidades seguintes: edic,-:ao, produ9ao, dis
tribuic,-:ao, fabrico, importac;ao, estudio de gravac;ao
e comercializac;ao, aluguer e comodato;
I) 0 exercfcio da actividade Jiteraria nas modalidades
seguintes: edic,-:ao, distribuic,-:ao, fabrico, impo1ta9ao, comercializac;ao e produc;ao;
m) 0 exercicio da actividade de artesanato, nas seguintes
modalidades: comercializac;ao, fabrico, importa
c;ao e exportac;ao;
n) As caracteristicas graficas e distintivas das obras.
ARTIGO 27.0
(Obras fundadas no saber tradicional)

As obras fundadas no saber tradicional, transmitidas de
gerac;ao em gerac;ao, atraves da tradic;ao oral, nao carecem de
registo, salvo quando organizadas, estudadas ou depositadas
em suporte fisico, exigindo do seu autor o respeito pelo
previsto na presente Lei.
ART!GO 28.0

SEC<;'AO I
Registo dos Dircitos de Autor e Conexos
ARTIGO 25.0
(Forma de registo)

l. A protec9ao da titularidade dos Direitos de Autor e
Conexos ocorre por forc,-:a da lei, nao dependendo para o
efeito de registo.
2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, para
efeitos constitutivos, declarativos ou de publicidade eexigivel
o registo para eficacia dos direitos previstos na presente Lei.
3. Constitui meio probat6rio da titularidade dos Direitos de
Autor e Conexos o documento autentico, declarac;ao ou certidao,
passados pelo 6rgao competente pela gestao administrativa
de Direitos de Autor e Conexos, para efeitos de reivindicac,-:iio
e defesa dos direitos.

(Nome literario ou artfstico)

0 nome literario ou artfstico s6 e registavel em beneficio do
criador de obra anteriom1ente registada, servindo o registo do nome
literario ou a1tistico para efeitos de mera publicac;ao do seu uso.
ARTTGO 29.0
(Registo·1irovis6rio)

1. As obras que suscitem duvidas sobre a sua autoria sao
passiveis de registo provis6rio, par um perfodo de 120 dias,
cabendo ao autor ou seu representante provar a singularidade
e exclusividade das mesmas junto do 6rgii.o competente da
gestao administrativa de Direitos de Autor e Conexos.
2. 0 registo das obras torna-se definitivo se no prazo
referido no n. 0 I nao houver lugar a quaisquer contestac;oes ou
embargos, ea ausencia de elementos que atestem a exclusivi
dade da obra da lugar aanulac;ao do reconhecimento oficioso.
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3. A obra que possa criar equivocos nao deve ser publicada
sem previa clariticar;ao da situar;ao.
SEC('AO II
Dos Direitos de Autor c Conexos em Geral
ARTIGO 30.0
(Conteudo dos direitos morais)

0 autor de uma obra tern o direito de:
a) Exigir o reconhecimento da autoria da sua obra ea men
r;ao do seu nome, sempre que ela seja comunicada ao
publico, salvo quando a obra incidental for incluida
em reportagens de acontecimentos de actualidade,
atraves dos meios de comunicar;ao social;
b) Defender a sua integridade, opondo-se a toda e
qualquer defonnar;ao, mutilar;ao ou modificar;ao
da mesma e, de um modo geral, a todo e qualquer
acto que a desvirtue nos seus prop6sitos e o possa
afectar na sua honra e considerar;ao;
c) Conservar a sua obra inedita, de a modificar antes ou
depois de comunicada ao publico, de a retirar de
circular;ao ou suspender qualquer fom1a de utili
zar;ao ja autorizada, ressalvando-se, neste ultimo
caso, as indemnizar;oes devidas a terceiros, pelos
prejuizos que resultam da suspensao ou retirada
da circular;ao;
d) Aceder outer acesso ao exemplar ultimo ou raro da
obra, quando estiver em poder de terceiros, a fim
de exercer o direito de publicar;ao, divulgar;ao ou
comunicar;ao ao p(tblico ou utilizar;ao da obra.
A RTIUO 31.0
(Conte11do dos direitos patrimoniais)

2. 0 direito de distribuir;ao previsto na alfnea d) do n. 0 1 nao
se aplica aos originais nem as c6pias ou exemplares das obras
que ja foram alvo de venda ou qualquer outra transferencia
de propriedade em qualquer pais, no territ6rio nacional com
a autorizar;ao do titular do direito.
3. O direito de aluguerprevisto na alinea e) do n. 0 1 nao se
aplica, aos programas de computador, cujo objecto essencial
nao e o pr6prio programa.
ARTIGO 32.0
(Transmissao dos direitos)

1. 0 criador ou autor pode autorizar a utilizar;ao da sua
obra, no todo ou em parte, por qualquer meio ja conhecido ou
que venha a ser inventado, devendo a autorizar;ao ser reduzida
a escrito, em instrumento que defina as respectivas condir;oes
e o modo de utilizar;ao autorizado.
2. O autor pode transmitir os seus direitos patrimoniais,
no todo ou em parte, por documento escrito, em que se fixem
as condir;oes e os limites dessa transmissao.
3. O autor que nao tenha comprovadamente conhecimento
dos requisitos previstos nos numeros anteriores do presente
artigo pode anular a autorizar;ao de utilizar;ao da obra, salvo
quando haja beneficios para o autor.
ARTIGO· 33.0
(lnalienabilidade dos direitos morais)

Cabe ao autor ou seu representante legal, a defesa da
honra e da titularidade da obra cujo conteudo e inalienavel
e intransmissivel.
SEC<;AO 111
Dos Direitos Conexos
ARTJGO 34.0

(Ambito de aplica~iio dos dircitos conexos)

l. O autor ou o titular do direito sobre uma obra tern o
direito exclusivo de efectuar ou de autorizar as seguintes acr;oes:
a} Reprodur;ao da obra;
b) Tradur;ao da obra;
c) Adaptar;ao, arranjo ou qualquer outra transforma
r;ao da obra;
d) Distribuir;ao ao publico do original, de uma c6pia
ou de um exemplar da obra;
e) Aluguer do original, de uma c6pia ou de um exemplar
de uma obra audiovisual, de uma obra incorporada
num fonograma ou de um programa de computador;
j) Representar;ao ou execur;ao publica da obra;
g) Radiodifusao da obra;
h) Comunicar;ao da obra ao publico sob qualquer
outra forma;
i) Distribuir;ao, quando nao intrfnseca ao contrato
firmado pelo autor com terceiros para uso ou
explorar;ao da obra;
j) Distribuir;ao para oferta de obras ou produr;oes
mediante cabo, fibra 6ptica, satel ite, ondas ou
qualquer outro sistema que permite ao usuario
realizar a selecr;ao da obra ou produr;ao para
percebe-la em um tempo e lugar previamente
dete1minados por quern fonnule a demanda, e nos
casos em que o acesso as obras ou produr;oes se
far;a por qualquer sistema que importe pagamento
pelo usuario.

1. As disposir;oes da presente Lei relativas a protecr;ao dos
artistas, interpretes ou executantes aplicam-se:
a} Aos artistas interpretes ou executantes que tenham
a nacionalidade angolana;
b) Aos artistas interpretes ou executantes que nao tenham
a nacionalidade angolana, mas cujas interpretar;oes
ou execur;oes tern lugar no territ6rio angolano, ou
estao incorporadas em fonogramas e videogramas
protegidos em vi11ude da presente Lei, ou nao
foram fixados num fonograma e v ideograma,
mas estao incorporados em emissoes protegidas
pela presente Lei.
2. As disposir;oes da presente Lei relativas a p rotecr;ao
dos fonogramas e videogramas aplicam-se :
a) Aos fonogramas e vi deogramas cujos produtores
tenham a nacionalidade angolana;
b) Aos fonogramas e videogramas cuja primeira fixar;ao
foi efectuada em Angola;
c) Aos fonogramas e videogramas publicados pela
primeira vez em Angola.
3. As di sposir;oes da presente Lei relativas a protecr;ao
das emissoes de radiodifusao aplicam-se as emissoes dos
organismos de radiodifusao cuja sede se situa em Angola e
sejam difundidas por emissores situados em Angola.
4. As disposir;oes da presente Lei aplicam-se igualmente
aos artistas interpretes ou executantes, aos produtores de
fonogramas e videogramas, aos organismos de radiodifusao
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e aos organismos de origem que estao protegidos em vi1tude
de um tratado ou outro acordo internacional de que Angola
seja parte.
5. As disposic;:oes da presente Lei relativas a protecc;:ao das
obras literarias e artisticas aplicam-se:
a) As obras cujos autores sejam cidadaos angolanos
residentes ou que ten ham Angola como residen
cia habitual;
b) As obras publicadas pela primeira vez em Angola ou
publicadas pela primeira vez noutro pals e publi
cadas igualmente, dentro de um prazo de 30 dias,
em Angola, independentemente da nacionalidade
ou da residencia do autor;
c) As obras audiovisuais cujo produtor tern sede ou
residencia habitual em Angola.
6. As disposic;:oes da presente Lei aplicam-se igualmente
as obras protegidas em Angola em virtude de um tratado ou
outro acordo internacional de que Angola seja patie.
ARTIGO 35.
(Regime geral)
0

1. Um artista interprete ou executante tern o direito exclusivo
de efectuar ou autorizar os seguintes actos:
a) A radiodifusao ou outra comunicac;:ao ao publico
da sua interpretac;:ao ou execuc;:ao, salvo quando
essa radiodifusao ou outra comunicac;:ao e rea
lizada a partir de uma fixac;:ao da interpretac;:ao
ou da execuc;:ao autorizada pelo atiista interprete
ou executante, ou e uma remissao efectuada ou
autorizada pelos meios de difusao e outros orga
nismos de veiculac;:ao que difunda em primeiro
lugar a interpretac;:ao ou execuc;:ao;
b) A realizac;:ao, a paitir de uma fixac;:ao, da interpretac;:ao
ou da execuc;:ao autorizadas pelo artista interprete
ou executante;
c) A reemissao efectuada ou autorizada pelo organismo
de radiodifusao que difunde em primeiro lugar a
interpretac;:ao ou execuc;:ao;
d) Afixac;:ao da sua interpretac;:ao ou execuc;:ao nao fixada;
e) A reprodw;:ao directa ou indirecta, de qualquer
maneira ou forma, de uma fi xac;:ao da sua inter
pretac;:ao ou execuc;:ao;
j) A di stribuic;:ao ao publico de uma fixac;:ao da sua
interpretac;:ao ou execuc;:ao ou de c6pias ou exem
plares dela;
g) 0 aluguer ao publico de uma fixac;:ao da sua interpre
tac;:ao ou execuc;:ao ou de c6pias ou exemplares dela;
h) A colocac;:ao ao dispor do publico de uma fixac;:ao
em fonograma da sua interpretac;:ao ou execuc;:ao,
por fio ou sem fio, de modo que cada pessoa possa
ter acesso a e]a a partir do lugar e no momenta
individualmente escolhidos.
2. 0 disposto no presente atiigo nao se aplica nos casos em
que o artista interprete ou executante autorizou a incorporac;:ao
da sua prestac;:ao numa fixac;:ao audiovisual, por presumida
cessao contratual dos seus direitos patrimoniais exclusivos
sobre a fixac;:ao ao produtor.
3. 0 direito de distribuic;:ao previsto na alinea t) do n.0 I nao
se aplica as c6pias ou exemplares das fixac;:oes de obras que
ja foram alvo de venda ou outra transferencia de propriedade
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em qualquer pals ou no territ6rio nacional, com a autorizac;:ao
do a1iista interprete ou executante.
4. Independentemente dos seus direitos patrimoniais, e ate
ap6s a cessao <lesses direitos, o artista interprete ou executante
conserva o direito de exigir o respeito pelos direitos morais
em rela9ao a sua prestac;:ao, salvo quando o modo de utilizac;:ao
desta impoe esta omissao.
ARTIGO 36.0
(Pressupostos de aplicai;ao)

l. Os direitos conexos sao objecto da protecc;:ao da presente
Lei, desde que:
a) 0 artista ou executante tenha a nacionalidade angolana
ou tenha residencia habitual no territ6rio nacional;
b) A actividade seja efectuada no territ6tio angolano;
c) A prestac;:ao original seja fixada ou radiodifundida
pela primeira vez no territ6rio angolano;
d) Nao sejam afastados os direitos adquiridos por
acordos bilaterais ou convenc;:oes de que o Estado
Angolano seja paiie.
2. A protecc;:ao dos direitos conexos deve aplicar-se sub
sidiariamente o regime dos Direitos de Autor e Conexos em
geral, em tudo que for analogo.
ARTIGO 37.0
(Direitos dos artistas intcrpretes ou executantcs)

I. Um artista, interprete ou executante tern o direito
exclusivo de efectuar ou autorizar os seguintes actos:
a} A radiodifusao ou outra comunicac;:ao ao publico da
sua interpretac;:ao ou execuc;:ao, salvo quando essa
radiodifusao ou outra comunicac;:ao e realizada a
pattir de uma fixac;:ao da interpretac;:ao ou da exe
cuc;:ao autorizadas ou e uma reemissao efectuada
ou autorizada pelo organismo de radiodifusao
que difunde em primeiro lugar a interpretac;:ao
ou execuc;:ao;
b) Afixac;:ao da sua interpretac;:ao ou execuc;:ao nao fixada;
c) A reprodw;:ao directa ou indirecta, de qualquer
maneira ou fonna, de uma fixai;ao da sua inter
preta9ao ou execuc;:ao;
d) A distribuic;:ao ao publico de uma fixac;:ao da sua
interpretac;:ao ou execuc;:ao ou de c6pias ou exem
plares dela;
e) 0 aluguer ao pttblico de uma fixac;:ao da sua interpre
tac;:ao ou execuc;:ao ou de c6pias ou exemplares dela;
j) A colocac;:ao ao dispor do publico de uma fixac;:ao
em fonograma da sua interpretac;:ao ou execuc;:ao,
de modo que cada pessoa possa ter acesso a ela
a partir do lugar e no momenta individualmente
escolhidos.
2. Seo artista interprete ou e).(ecutante autorizou a incorpo
rac;:ao da sua prestac;:ao numa fixac;:ao audiovisual, considera-se
ter cedido ao produtor da fixac;:ao os seus direitos patrimoniais
exclusivos sobre ela.
3. 0 direito de distribuic;:ao previsto na alinea d) do n. 0 I nao
se aplica as c6pias ou exemplares das fixac;:oes de obras que
ja foram alvo de venda ou outra transferencia de propriedade,
no estrangeiro e no ten-it6rio nacional, com a autorizac;:ao do
a11ista interprete ou executante.
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4. Sem prejuizo dos seus direitos patrimoniais, e ate ap6s
a cessao <lesses direitos, o artista interprete ou executante
conserva os direitos morais.
ARTIGO 38.0
(Dircitos dos produtores de fonogramas c vidcogramas)

Um produtor de fonogramas e videogramas tern o direito
exclusive de efectuar ou autorizar os seguintes actos:
a) A reprodu9ao directa ou indirecta, de qualquer
maneira ou forma, do fonograma e videograma;
b) A disttibui9ao ao pl'.1blico do original ou de c6pias
ou exemplares do fonograma e videograma;
c) 0 aluguer ao pl'.tblico de uma c6pia ou de um exem
plar do fonograma e videograma;
d) A coloca9ao ao dispor do publico do fonograma e
videograma, de modo que cada pessoa possa ter
acesso a ela a partir do lugar e no momento indi
vidualmente escolhidos;
e) 0 direito de distribui9ao previsto na alinea b) do
n. 0 I nao se aplica aos originais ou as c6pias dos
fonogramas e videogramas que ja foram alvo de
venda ou outra transferencia de propriedade no
estrangeiro e no territ6rio nacional corn a autori
zai;:ao do produtor.
ARTIGO 39.0
(Direitos dos organismos de radiodifusao)

Urn organismo de radiodifusao tem o direito exclusive de
efectuar ou autorizar os seguintes actos:
ll) A remissao da sua emissao de radiodifusao;
b) A comunica9ao ao pl'.1blico da sua emissao de
radiodifusao;
c) A fixai;:ao da sua emissao de radiodifusao;
d) A reprodui;:ao de uma fixai;:ao da sua ernissao de
radiodifusao.
0

ART1GO40.

(Limita~iies da protcc~ao)

0 disposto nos a1iigos anteriores nao e aplicavel aos casos
em que os actos forern respeitantes:
a) A utilizac;iio de fragmentos curtos, na medidajusti
ficada para fornecer infonnai;:oes sobre um tema
de actualidade;
b) A reprodui;:ao unicamente para fins de investigac;ao
cientifica;
c) A reprodui;:ao unicamente para fins de ensino directo,
salvo se as interpretac;oes ou execuc;oes e os fono
gramas e videogramas em causa foram publicados
como material de ensino ou de instrui;:iio;
d) Aos casos nos quais, em virtude da primeira parte
da presente Lei, uma obra pode ser utilizada sem
autoriza9ao do autor ou do titular dos Direitos de
Autor e Conexos.
ART!CiO 41.0
(Remunera~ao equitativa 1>ara a utiliza~ao
de fonogramas e videogramas)

I. Quando um fonograma e videograma publicado para
fins de comercio, ou uma reprodui;:ao desse fonograma e
videograma e utilizado directamente para a radiodifusao ou
outra comunicai;:ao ao publico ou e alvo de interpretai;:ao ou
execu9iio publica, o utilizador deve pagar ao produtor uma

impo1iiincia unica como remunerai;:ao equitativa dos artis
tas, interpretes ou executantes e do produtor do fonograma
e videograma.
2. Salvo conveni;:ao contraria, rnetade da irnpo1iiincia
recebida pelo produtor nos tennos do numero anterior deve
ser paga aos atiistas, interpretes ou executantes.
3. Para efeitos do presente artigo, os fonogramas e video
gramas colocados ao dispor do publico, de rnodo que cada
pessoa possa ter acesso a ela a partir do lugar e no momento
individualmente escolhidos, sao considerados publicados
para fins de comercio.
4. As disposir,-:oes do n. 0 I do presente atiigo nao se aplicarn
na medida em que a utilizai;:ao do fonograma e videograma
dependa de um direito exclusive.
SEC~'AO IV
Titularidade dos Direitos
ART IG042. 0
(Autor ou criador intelectual)

0 autor de uma obra e o primeiro titular dos direitos morais
e patrimoniais sobre a sua obra, sem prejufzo de propriedade
intelectual dos conhecimentos sobre o saber tradicional,
gozando da mesma proteci;:ao em todos os casos e cabendo-lhe
o direito de ser protegido pelo Estado.
ARTTGO 43.0
(Autores de simbolos de Estado)

Os autores dos simbolos de Estado devem merecer o
reconhecimento corno criadores dos mesmos, sendo-lhes
reconhecidos os direitos rnorais e patrimoniais previstos na
presente Lei.
ARTIG044. 0
(Co-autoria)

I. A titularidade de obra feita em co-autoria pertence, em
com um, aos autores ou criadores intelectuais, presumindo-se
de igual valor a contribuir,-:ao indivisa de cada um, salvo quando
nao haja coincidencia entre ambos, cabendo sempre ao criador
intelectual os direitos de natureza moral ou patrimonial, sem
prejuizo de qualquer acordo em materia de direitos disponiveis.
2. Os co-autores podem exercer os Direitos de Autor e
Conexos, no iimbito do princfpio da boa-fee, na publicai;:ao
da obra, devendo os nomes de todos co-autores constarem da
obra publicada, salvo convenc;ao em contrario.
3. Os direitos previstos nos numeros anteriores nao se
aplicam aos meros colaboradores ou auxiliares, que tenham
contribuido para a divulgai;:ao ao publico, ou tenharn contribuido,
corn conhecimentos tecnicos, que nao tenham como elemento
fundamental o conteudo substancial da obra intelectual.
ARTIGO 45. 0
(Titulllridade sobre bases de dados)

0 titular do direito patrimonial sobre uma base de dados
tern o direito exclusive, relativamente a fo1ma de expressao
da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir:
a) A reproduc;ao total ou parcial, por qualquer meio
ou processo;
b) A tradui;:ao, adaptai;:ao, reordenai;:ao ou qualquer
outra modificai;:ao;
c) A distribuii;:ao do original ou c6pias da base de dados
ou a sua comunicai;:ao ao p11blico;
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d) A reproduyao, distribui<;ao ou comunica<;ao ao

publico dos resultados da tradu<;ao, adapta<;ao,
ou qualquer outra modifica<;ao.
ARTIG046.

0

(Titularidade das obras derivadas de contratos)

1. 0 titular dos direitos morais e patrimoniais deco1Tentes
de contrato de trabalho e regra geral o prestador de servi<;o
enquanto autor da obra, pelo que supletivamente e salvo
conven9ao contraria, nos termos do contrato, os direitos
patrimoniais sobre essa obra sao considerados como auto
maticamente transferidos ao empregador ou ao mandante.
2. Nos casos em que haja um contrato de presta<;ao de
servi9os, os direitos patrimoniais sabre a obra sao transferidos
para o contratante ou entidade por si representada.
ARTIG047.0
(Protec~lio de colaboradores e auxiliares)

Aos colaboradores ou meros auxiliares que tenham contri
buido para a obra, sem que tenham sido contratados para ta!,
aplica-se-lhes o disposto no n. 0 3 do artigo 25. 0 da presente
Lei, sem prejuizo dos Direitos Conexos, quando os houver.
SUBSEC<;:AO I
Titularidade dos Direitos Conexos

ARTIG048.0
(Regime geral)

1. Todos os Direitos Conexos sobre a presta9ao do artista
interprete ou executante, efectivado nos termos do contrato de
trabalho ou por encomenda especifica, pertencem a entidade
contratante, salvo em materias artisticas ou esteticas que sao
exclusivas do criador intelectual.
2. Todos os direitos inerentes aos participantes devem
ser exercidos por estes ou respectivos representantes e, em
caso de morte de um pa1iicipante, nada obsta a continuidade
do projecto salvo o devido quinhao na propor<;ao acordada
pelas partes.
3. Nos casos em que a obra esteja conclufda devem os
sucessores ou herdeiros ser informados sobre as questoes
patrimoniais, sendo-lhes exigivel a coopera9ao na continuidade
e salvaguarda do projecto.
ARTIG049.0
(Produtorcs fonogn'tficos e videograficos)

1. Ao produtor de fonogramas, videogramas ou de instru
mentos infonnaticos relevantes para a fixa9ao de dados ou
factos que possam servir de informa<;ao ou transmissao de
conhecirnentos, presume-se a titularidade exclusiva a titulo
oneroso ou gratuito a reprodw;:ao, distribui<;ao, comunica<;ao ao
publico, exporta<;ao e quaisquer outras modalidades analogas.
2. E condi<;ao essencial da protec<;ao reconhecida aos
produtores de fonogramas e videogramas ou de instrumentos
informaticos descritos no numero anterior que em todas as c6pias
autorizadas e no respectivo inv6lucro contenha o seguinte:
a) Uma men9ao constituida pelo simbolo P (rodeada
por um circulo);
b) A identifica<;ao do artista com o nome ou pseud6nimo;
c) A indica<;ifo do ano da primeira publicac;:ao no caso
de ser Angola, ou da primeira no exterior e pos
terior anode publicac;:ao no territ6rio angolano;
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d) A c6pia autorizada deve respeitar os requisitos ou a

indica9ao da primeira obra.
ARTIGO 50.0
(Titularidade das obras audiovisuais)

I. Os co-autores de obra audiovisual sao titulares dos
direitos morais e patrimoniais, nos termos da lei.
2. 0 contrato celebrado entre o produtor de uma obra
audiovisual e os co-autores dessa obra relativo as contribui9oes
dos co-autores na realiza<;ao dessa obra implica a cessao ao
produtor dos direitos patrimoniais dos co-autores sobre as
contribuic;:oes, salvo estipula<;ao contraria.
3. Os co-autores conservam os seus direitos patrimoniais
sabre outras utiliza<;oes das suas contribui<;oes, na medida em
que possam ser utilizadas separadamente da obra audiovisual,
salvo estipula9ao contraria do contrato.
SEC(:AOV
Limites e Excep,oes aos Oil'eitos de Autore Conexos

ARTIGO 51.0
(Utiliza,oes licitas sem autoriza,ao)

1. Sao permitidas, independentemente de autoriza<;ao do
autor e sem que haja lugar a qualquer remunera9ao, as seguintes
utilizai;:oes de obras ja licitamente divulgadas, desde que o
seu tftulo e o nome do autor sejam mencionados e respeitada
a sua genuinidade e integridade:
a) A representa<;ao, execu<;ao, exibi9ao cinematografica
e a comunica9ao de obras gravadas ou radiodi
fundidas, quando efectuadas em local privado,
sem entradas pagas e sem fins lucrativos, ou em
estabelecimentos escolares para fins exclusiva
mente didacticos;
b) A reproduc;:ao por processes fotograficos ou simi
lares, quando efectuadas para fins didacticos por
bibliotecas publicas ou pa1iiculares, centros ou
arquivos de documentac;:ao de interesse geral ou
publico, institui9oes com voca9ao cientifica ou tec
nol6gica, estabelecimento de ensino seja qua! for o
nfvel quer sejam publico ou particulares e tenham
corno finalidade a divulgai;;ao do conhecimento;
c) A reprodui;:ao das obras incluidas em repo11agens de
actualidades filmadas ou televisionada ou quando
se trate de obras expostas permanentemente em
lugar pt'.1blico;
d) A reprodui;:ao, tradu<;ao, adapta9ao, arranjo ou qual
quer outra transforma<;ao para uso exclusivamente
individual e privado;
e) A cita<;ao de curtos fragmentos de obras alheias,
sob forma escrita, sonora ou visual, quando se
justifique por razoes de ordem cientifica, crftica,
didactica OU de informai;:ao para consolidar 0
argumento ou nao o discurso, a cita<;ao pode
incluir afloramentos das ideias sem desvirtuar a
finalidade da obra citada;
j) A reprodu<;ao de discursos, alocuc;:oes e conferencias
proferidas em lugar pt'.1blico ou com a presen9a
de imprensa falada ou escrita;
g) A execu<;ao de hinos ou canticos patri6ticos ofi
cialmente reconhecidos, assim como as obras de
caracter religiosa ou em rituais religiosos.
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2. A reproduc;iio privada a que se refere as alineas d) do
presente artigo niio se aplica nos seguintes casos:
a) A reproduc;ao de obras de arquitectura revestindo a
forma de predios ou de outras construc;oes similares;
b) A reprodw;:iio reprografica de um livro inteiro ou de
uma obra musical sob forma grafica (partituras);
c) A reproduc;iio da totalidade ou de partes importantes
de bases de dados em forma digital;
d) A reproduc;iio de programas de computador, nos
termos da presente Lei;
e) A nenhuma outra reproduc;iio de uma obra que afecte
a explora<;iio normal da obra ou cause um prejufzo
injustificado aos interesses legitimos do autor.
ARTIGO 52.0
(Excep91ies sobre reprodu91ies temponlrias de obras)

E permitida a reproduc;iio temporaria de uma obra com a
condi<;iio de que essa reproduc;iio:
a) Se realize durante uma transmissiio digital da obra
ou de um acto destinado a tomar perceptive I uma
obra armazenada em forma digital;
b) Seja efectuada por uma pessoa fisica ou juridica
autorizada, pelo titular dos Direitos de Autor ou
pela lei, a efectuar essa transmissiio da obra ou o
acto destinado a torna-la perceptive];
c) Tenha wn caracter acess6rio em relac;iio a transmissiio,
tenha lugar no ambito de uma utilizac;ao normal
do material e seja automaticamente anulada sem
pem1itir a recuperac;ao electr6nica da obra para fins
alem daqueles previstos pelo presente Diploma.
0

ARTIGO 53.
(Excep9oes relativas a pessoas com necessidades especiais)

I. E permitido, sem autorizac;ao do autor ou outro titular
dos Direitos de Autor e Conexos, reproduzir uma obra publi
cada para o rnetodo braille ou qualquer outro que permita a
percepc;iio da obra, bern como a sua distribuic;iio exclusiva a
estas pessoas, desde que tais actos tenham por finalidade a
difusiio, ensino ou instrlH;:iio com caracter humanista e nao
tenham fins lucrativos.
2. Esta igualmente autorizada a distribuic;iio de exemplares
realizados no estra ngeiro, se as condic;oes anteriormente
mencionadas estiverem cumpridas.
3. As disposic;oes previstas nas alineas I) e 2) aplicam-se
com a condic;iio que indiquem a fonte e o nome do autor.
ARTIGO 54.0
(Excep9oes sobrc actividadcs nao comcrciais)

1. Uma biblioteca ou um servic;o de arquivo sem fins de
lucro directo ou indirecto pode, sem a autorizac;iio do autor
ou do titular do direito de autor, reproduzir uma obra em
um s6 exemplar por reproduc;ao reprografica quando a obra
reproduzida eum artigo, outra obra breve ou um extracto curto
de obra que foi alvo de publicac;ao e quando a reproduc;ao se
destina a responder ao pedido de uma pessoa fisica, com a
condic;ao de que:
a) A biblioteca ou o servic;o de arquivo estejam convictos que
a c6pia realizada sera utilizada unicamente para fins
de estudo ou de investigac;ao universita1ia ou privada;
b) A reproduc;iio da obra, seja ela qua! for, constitua
um acto isolado produzindo-se, se for repetido,
em ocasioes diferentes e sem relac;ao entre elas;

c) Essa reproduc;iio nao esteja autorizada em virtude

de uma licenc;a colectiva concedida por um orga
nismo de gestao colectiva do direito de autor, de
que a biblioteca ou o servic;o de arquivo tinha ou
devia ter conhecimento;
d) Quando essa reproduc;iio e feita com o fim de pre
servar ou, se necessario, substituir outro exemplar
ou com o fim de substituir um exemplar perdido,
destruido ou tornado inutilizavel da colecc;iio
perrnanente de outra biblioteca ou de outro ser
vic;o de arquivo, caso seja impassive] obter novo
exemplar com condic;oes aceitaveis ea reproduc;ao
da obra, seja ela qual for, constitua um acto iso
lado produzindo-se, se for repetido, em ocasioes
diferentes e sem rela<;iio entre elas.
ARTIGO 55.0

(Excep9iies sobre reprodu~ilo e adapta~ao
de programas de computador)

A reproduc;iio em um s6 exemplar ou a adaptac;iio de um
programa de computador pelo proprietario legitimo de um
exemplar desse programa esta permitida sem autorizac;iio do
autor ou do titular do direito de autor, na condic;ao de que a
c6pia ou a adaptac;ao realizada seja necessaria:
a) Para que o programa de computador possa ser utili
zado com um computador, para o fim para o qua!
foi adquirido e na medida prevista no momento
da aquisic;ao;
b) Para fins de arquivo e para substituir o exemplar
legitimamente detido do programa de computa
dor, caso este tenha sido perdido, destrufdo ou
tornado inutilizavel;
c) Nenhuma c6pia ou adaptac;ao de um programa de
computador deve ser utilizada para fins outros que
aqueles previstos na alinea a), e qualquer c6pia
ou adaptac;ao dessa natureza deve ser destrufda
logo que a posse do exemplar do prograrna de
computador deixa de ser licita.
ARTICiO 56.0
(ExceJJ\Oes sobre grava\oes efemcras)

I. Um organismo de radiodifusiio esta autorizado a efec
tuar, para fins das suas pr6prias emissoes e por seus pr6prios
meios, sem autorizac;iio do autor ou do titular do direito de
autor, uma gravac;ao efemera de qualquer obra que esteja
autorizado a difundir.
2. Todos os exemplares dessa gravac;iio devem ser destruidos
dentro do prazo de seis meses seguindo a sua realizac;ao ou
dentro de um prazo mais longo, se o au tor consentir.
3. Sem prejufzo do disposto no numero anterior, a conservac;iio
de um exemplar nos arquivos oficiais e autorizada se a gravac;ao
em causa apresentar um interesse documentario excepcional.
ART!GO 5,7.0
(Excep9oes sobre obras para fins de seguran9a publica)

A utilizac;iio de urna obra esta permitida para fins de
seguranc;a publica e para assegurar o born desenrolar de um
processo adm inistrativo, parlamentar oujurisdicional ou para
o reportar.
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ARTIGO 58.0
(Excep~iics sobre obras didacticas ou de investiga\ao cientifica)

Para fins exclusivamente didacticos ou de investiga9ao
cientifica e licito, sem consentimento do autor, obter uma
licen9a nao exclusiva para traduzir e publicar em portugues ou
qualquer das linguas de Angola uma obra licitamente divulgada,
que o seu autor nao haja retirado de circula9ao, ou reproduzi-la,
desde que se mostrem preenchidas as condi9oes seguintes:
o) Hajam decotTido tres anos sobre a primeira publica9ao ou reprodu9ao da mesma obra, sem que outra
tradu9ao haja sido publicada ou se encontrem
esgotados os exemplares da respectiva reprodu9ao
dentro do mesmo prazo;
b) 0 requerente da licenc;a prove ter solicitado autori
za9ao para a tradu9ao, publica9ao ou reprodu9ao
ao titular dos respectivos direitos sern que !he
tenha sido possivel a sua obten9ao;
c) A tradu9ao e reprodu9ao se efectuem e os respectivos
exemplares sejam distribuidos exclusivarnente
no territ6rio angolano, ressalvando-se apenas a
exporta9ao de exernplares destinados a cidadaos
angolanos residentes fora do Pais ou organiza9oes
por estes constituidos, dentro dos lirnites estrita
mente necessarios e corn expressa proibi9ao de
actividades corn finalidade lucrativa;
d) Seja assegurada ao titular dos direitos de tradu9ao,
publicac;ao e reprodu9ao, urna rernunera9ao justa
e equitativa, conforrne os usos nacionais ou inter
nacionais e se proceda a sua transferencia em
moeda convertivel.
ARTIGO 59.0
(Exccp~iies sobre utiliza\'.ii0 de fonogramas c videogramas)

A licen9a sabre videograrnas e fonogramas e concedida ao
organismo de radiodifusao sonora ou audiovisual com sede na
Republica de Angola, exclusivamente para fins indicados nas
alineas do artigo anterior, desde que a traduc;ao ea reproduc;ao
se efectuern a partir de exemplares licitarnente produzidos.
ARTIGO 60."
(Disposi~iies acessurias ao regime de liccn~as)

1. A licen9a pode compreender, alem da obra publicada
sob forma impressa ou outra analoga, os textos incorporados
ou integrados em fixa9ao audiovisual destinados ao uso
escolar e cientffico.
2. Os organisrnos estrangeiros podem obter as obras quando
existirem acordos ou reciprocidade entre ambos.
3. A obra original, assirn corno os Direitos de Autor e
Conexos que recaiam sobre a obra primeira em todos os
manuais ou exemplares traduzidos e publicados, bem como
as referencias das adapta9oes linguisticas em uso, devem ser
protegidos e respeitados.
4. 0 6rgao de gestao administrativa dos Direitos de
Autor e Conexos e a entidade cornpetente para a emissao
das licen9as a que se referern os artigos anteriores, sendo a
licen9a intransmissivel e exclusiva para os fins requeridos e
descritos no requerimento.
5. A concessao de licern;:as a que se refere os artigos anteriores
pressupoe o curnprimento do disposto no artigo I .0 do Anexo
da Conven9ao de Berna.
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SECC,:AO VI
Contratos de etiliza~ao das Obras

ARTIGO 61.0
(Autoriza\iio escrita)

I. Os contratos pelos quais o autor concede a terceiros
a autoriza9ao para utilizar a sua obra sao obrigatoriamente
reduzidos a escrito, devendo identificar as partes contratan
tes, o titulo e o tipo de obra, o direito ou direitos cedidos, o
modo de utilizac,:ao o prazo de cessao, os limites se aplicavel
e a forma e o montante da rernunera9ao correspondente e as
modalidades do seu pagamento.
2. As partes podem celebrar contratos tipicos e/ou atipicos
nominados ou inominados nos termos da presente Lei.
ARTIGO 62.0
(Contrato de edi~ao)

1. 0 contrato de edic;ao consiste na autoriza9ao concedida
pelo autor ao editor para produzir por qualquer rneio ou fonna de
elaborac;ao um ou varios exemplares da obra, por conta pr6pria.
2. Do contrato de edic;ao devem constar, alem das indica9oes referidas no artigo anterior, os prazos de entrega da obra,
inicio e conclusao da edi9ao, a distribui9ao e comercializa9ao,
dep6sito legal, o mero de exemplares ou tiragem, o custo da
edi91io, o prec;o previsional de cada um, bem como o montante
de remunerac,:ao do autor.
3. No caso da remunerac;ao consistir numa percentagem
sobre o pre90 de venda, o autor e editor devem proceder
semestralmente a verifica9ao de contas e demais procedimentos
necessarios a boa execu9ao do previsto no contrato.
4. Sobre qualquer alterac,:ao sabre o prec,:o de venda, nos termos
do numero anterior, o editor deve prestar infonnac;oes ao autor.
ARTIGO 63.°
(Edi~oes variadas)

Nao sao permitidos contratos de edi9ao sabre a mesma
obra na mesrna lingua para o mesmo territ6rio, salvo quando
se tratar de acordos entre os contratantes por razoes eco
n6micas, tecnicas ou esteticas, devendo o autor e editores
convencionarem os termos do contrato, respeitando o previsto
na presente Lei, ou quando se tratar de edi9ao em linguas
diferentes ou estrangeiras.
ARTIGO 64.°
(Deveres do editor e do autor)

0 editor e o autor ou seus representantes devem pautar-se
pelos deveres gerais de boa-fee estao sujeitos aos direitos e
deveres contratuais, ao respeito pelos deveres legais, sendo
responsaveis pelo incumprimento, bem como pela resolu9ao ou
extin9ao das respectivas obriga9oes por razoes de insolvencia,
doenc;a ou rnorte ou outras causas reconhecidas legalmente
quando nao existirem condi9oes para continuidade da actividade.
ARTIGO 65.°
(Contrato de represcnta~ao c cxccu~ao)

Pelo contrato de representac;ao ou execuc;ao p11blica, o autor
autoriza a representa9ao publica da su~_obra, considerando-se
excluidas dessa autorizac;ao a transmissao radiofonica, tele
visiva, captac;ao cinematografica, divulga9ao por satelite ou
por meio informatico, quer anal6gico ou digital, ou qualquer
outro modo de reprodu9ao do espectaculo em que tais obras
sejam incluidas.
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ARTlGO 66.0
(Rcpresenta~,io amadora)

A representac;:ao e

execuc;:ao realizada por amado res
vigora a li berdade contratual, presumindo-se gratuita, salvo
quando actividade tenha uma fo nna constante e reiterada e
uma vertente de comercial.
ARTIGO 67.0
(Contrato de utiliza~iio c representa~:lo cinematografica)

Pelo contrato de utilizac;:ao cinematografica, o produtor
adquire o direito de utilizar mun filme uma obra literaria,
artistica ou cientifica, distribuir e exibi r o filme, obrigando-se
a remunerar os seus autores, actores e realizadores.
ARTIGO 68.°
(Contrato de transmissao radiofonica sonora ou visual)

I. A autorizac;:ao concedida para a transmissao pela
radiodifusao sonora ou visual de uma obra nao compreende
a facu ldade de a gravar nem de a comunicar a qualquer lugar
publico por altifalantes ou qualquer outro processo utili zado
para a difusao de sinais, sons e imagens, exposic;:ao em rede
informatica ou programa de computador, faculdade essa que
depende de autorizac;:ao pr6pria e pode dar lugar a remune
rac;:ao suplementar e e exclusiva para emissoes a partir do
territ6rio nacional.
2. Um organismo de radiodifusao esta autorizado a efectuar,
para fins das suas pr6prias emissoes e por seus pr6prios meios,
sem autorizac;:ao do autor ou do titular dos Direitos de Autor e
Conexos, uma gravac;:ao efemera de qualquer obra que esteja
autorizado a difundir.
ARTIGO 69.°
(Conteudo do contrato de transmissao e retransmissao)

I. 0 contrato de transmissao e retransmissao deve prever:
a) A remunerac;:ao acrescida ou supl ementar sempre
que haja retransmissao;
b) A nova transmissao por outro organismo de radio
difusao ou televisiva.
2. A comercializac;:ao obtida para radiodifusao ou actividade
similar e independente do tipo de transmissao, fi xada em 20%
sobre o total do contrato ou, nos casos em que as pa11es nada
prevejam, sobre o total das comercializac;:oes pelo organismo
emissor que tenha obtido vantagem ilicita.
3. Os organismos de radiodifusao ou de imprensa tele
visiva poderao real izar fixac;:oes autorizadas pelos titulares
ou representantes, atendendo em todos os casos o interesse
publico e as limita<;:oes ou excepc;:oes previstas na presente Lei.
ARTlOO 70.0
(Obras encomendas ou criadas por contrato)

Nos casos em que a obra criada por um autor por conta de
uma pessoa fisica ou juridica tenham origem num contrato de
trabalho, ou em caso de obra encomendada portal pessoa ao
autor, salvo disposic;:ao contniria do contrato, o primeiro titular
dos direitos morais e patrimoniais eo autor, porem, os direitos
patrimoniais sabre essa obra sao considerados transferidos
ao empregador ou ao mandante, na medida justificada pelas
suas actividades habituais no momenta da criac;:ao da obra.

ARTlGO 71.0
(Contrato sobrc obras jornaHsticas)

E livre a celebrac;:ao de contratos para venda por assinatura
de obras de natureza jornalistica ou s imila res, desde que
se garanta ao editor ou autor a proteci;:ao dos conteudos da
publicac;:ao seja em vol umes, fasciculos ou folhas seguidas,
por tempo determinado ou indefinido.
SEC<;.'AO Vll
Dura~:io dos Direitos de Au tor e Conexos

AR rIGO72.0
(Regime gcral)

1. Os Direi tos de Autor e Conexos mantem-se durante
toda a vida do autor e durante 70 anos depois da morte do
mesmo, contados a partir do dia l de Janeiro, do ano segui nte
ao da morte, em beneficio dos seus herdei ros, nos termos da
legislac;:ao em vigor.
2. No caso de obra em regime de co-autoria, os prazos do
numero anterior contam-se a partir da morte do co-proprietario
que falecer em ultimo lugar.
3. As disposic;:oes dos n. 05 I e 2 do presente Diploma sao,
entretanto, aplicaveis se a identidade do autor for revelada
ou ja nao deixar qualquer duvida.
ARTIGO 73.0
(Dura~iio dos direitos patrimoniais)

I. Os direitos patrimoniais sabre uma obra colectiva,
an6nima ou sob pseud6nimo sao protegidos durante 70 anos
a contar da data da produc;:ao, da primeira apresentac;:ao ao
publico ou da primeira publicac;ao, sendo a considerar a que
ocorrer mais tarde.
2. Os direitos patrimoniais sobre uma obra fotografica ou
de artes aplicadas silo protegidos durante 45 anos a contar do
dia I de Janeiro do ano seguinte ao da morte, em benefici o
dos seus herdeiros.
3. A durac;:ao de protecc;:ao dos direitos dos artistas, inter
pretes ou executantes vence ao fim do 70.0 ano civil seguindo
o ano de fixac;:ao da interpretac;:ao ou execuc;:ao.
4. A durac;:ao da protecc;:ao dos direitos dos produtores de
fonogramas vence no fim do 70. 0 ano civil seguindo o ano
de publicac;:ao do fonograma ou, se essa publicac;:ao nao foi
efectuada a partir da fixac;:ao do fonograma, no fim do 70.0 ano
civil seguindo o anode fixac;:ao.
5. A durac;ao da protecc;:ao dos direitos dos organismos de
radiodifusao estende-se do momenta da difusao da emissao
ate ao fim do 35.0 ano civil seguindo o ano dessa d ifusao.
6. A durac;ao do direito a remunerac;:ao equitativa previsto
pelo presente Diploma estende-se desde a data de publicac;:ao
do fonograma ate ao fim do 70.0 ano civil seguindo o ano
de publicac;:ao.
ARTIGO 74.0
(Dura~ao dos direitos mocais)

I. Os direitos morais sao ilimitados no tempo, sendo
imprescritiveis e inalienaveis.
2. Os direitos morais ap6s a morte do autor silo exercidos
pelos sucessores o u titulares do direito de autor, para tanto
habi litados, ou supletivamente, pelo organ ismo do Estado
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responsavel pelos Direitos de Autor e Conexos, quando os
interessados nao exercerem a defesa desses direitos sem
motivo atendivel.
ARTIGO 75.0
(Dura~ao de obras de cultura oral)

A protec9ao das obras de cultura oral quando nao seja o
resultado do processo de escrita ou quando o Estado considerar
a necessidade de protecr;ao especial de obras produzidas ou
corporizadas em arte, literatura, ciencias ou ainda em supo11e
informatico anal6gico ou digital e ilimitada no tempo.
ARTIGO 76.0
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do mecanismo de cobranr;a e distribui9ao de Direitos de Au tor
e Conexos silo reguladas em Diploma pr6prio.
ARTIGO 78.0
(Cobran~a c distribui~ao dos Direitos de A utor c Concxos)

1. Pela utiliza<;ao de obras de natureza intelectual e
artistico-cultural, aos autores e devida uma remunerar;ao a
ser fixada em Diploma pr6prio.
2. Os titulares dos Direitos de Autor tern o dever de pagar
aos titulares de Direitos Conexos o correspondente a uma
percentagem nao inferior a 20% da receita total obtida, salvo
acordo entre as partes.
ARTIGO 79.

0

(Domfnio publico)

1. A obra liteniria, ai1istica ou cientifica, findo o prazo de

proteci,:ao dos Direitos deAutor e Conexos, pode ser livremente
utilizada, havendo obrigatoriamente men9ao do nome do seu
autor e respeitando-se a sua integridade.

(Dircito de compeusa~ao por ccipia privada)

I. Como meio de garantir a compensar;ao pela utiliza9ao
da criar;ao intelectual pelo publico no geral quer directa quer
indirectamente, sao criadas condi<;oes para que no prer;o de
venda ao pt'.1blico de quaisquer aparelhos, sejarn de que natureza

2. Os direitos morais, relativos as obras caidas no dominio
publico, sao exercidos pelo 6rgao responsavel pela gestao

for, desde que possam ser meios de fixar;ao e reprodur;ao de

administrativa dos Direitos de Autor e Conexos.

obras, incluir-se uma compensa<;ao financeira, com a finali

3. As obras caidas em dominio publico por razoes con
sideradas convenientes sao declaradas como tal pelo orga
nismo competente.

dade de proteger todo o autor quer sejam a11istas interpretes

4. A publicar;ao ou divulgar;ao licita de obra inedita, ap6s
a caducidade dos Direitos de autor e conexos, goza de um

2. 0 regime especffico e o montante da compensa<;ao,

periodo de 15 anos contados a partir do dia seguinte ao da
publicar;ao, sendo protegida como se de autor se tratasse
quanto aos direitos patrimoniais.
5. As analises crfticas e cientificas de obras consideradas de
dominio publico beneficiam da protecr;ao prevista no numero
anterior do presente artigo.
CAPITULO III
Das Entidades de Gestao Colectiva
ARTIGO 77.0
(Entidadcs de gestiio colectiva dos Direitos de Autor c Concxos)

I. 0 Estado garante a livre constituic;:ao de entidades de

gestao colectiva, para a defesa dos Direitos de Autor e Conexos,
nos termos da presente Lei.
2. Para o efeito do previsto no numero anterior, os titu
lares dos Direitos de Autor e Conexos podem organizar-se,
atraves de pessoas colectivas sob a forma de cooperativas
ou sociedades para a gestao e a cobranr;a dos seus direitos,
devendo conceder as necessarias autorizar;oes para a utiliza<;ao
e explorac;:ao das obras.
3. As entidades de gestao colectiva devem celebrar contratos
ou convenios de representar;ao com organismos estrangeiros
congeneres, quando os direitos dos seus membros sao exercidos
no territ6rio da Republica de Angola e os direitos dos autores
angolanos nos paises respectivos.
4. A organizar;ao e funcionamento das entidades de gestao
colectiva dos Direitos de Autor e Conexos e o funcionamento

ou executantes quer sejam editores, produtores fonograficos
ou videograficos.
cobran<;a e afectar;ao sao regulados em Diploma pr6prio.
CAPITULO IV
Violar;ao, Protecr;ao
e Defesa dos Direitos de Autor e Conexos
ARTTGO 80.

0

(Mcdidas judiciais provisorias)

1. A pedido do titular dos Direitos de Autor e Conexos, o
Tri bunal competente para conhecer as ac<;oes civis movidas
em virtude da presente Lei pode, conforme as disposi96es
pe11inentes do C6digo de Processo Civil, e das condir;oes que
considerar razoaveis:
c1) Proferir uma injunr;ao preliminar proibindo a violac;:ao
ou o prosseguimento da violar;ao de um direito
protegido em virtude da presente Lei;
b) Ordenar a apreensao cautelar das c6pias ou exern
plares de obras ou de fonogramas que se sus
peita tenharn sido realizados ou importados sem
autorizar;ao do autor ou do titular do direito de
autor, caso a sua realizar;iio ou importa<;ao esteja
sujeita a aut?rizar;ao, assim como a apreensiio
dos materiais e instrurnentos que se suspeitem ter
sido utilizados principalmente para rea!izar essas
c6pias ou exemplares ou de o vir a ser de futuro;
c) Ordenar medidas cautelares rapidas e eficazes para
salvaguardar os elementos'·de prova pertinentes
para a viola9ao alegada.
2. Ao disposto no numero anterior e ao previsto pela
presente Lei e aplicavel a legislar;ao em vigor sobre buscas
e apreensoes.
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ARTTGO 8 1.0
(Medidas de ,·esponsabilidade civil por viola~iio
de Oircitos de Autor c Conexos)

I. Se estiver provado que um acto constitui violar,:ao de
um direito protegido em virtude da presente Lei, o Tribunal
pode, a pedido do titular dos direitos, proibir o prosseguirnento
desse acto.
2. 0 titular de qualquer direito protegido pela presente Lei
pode solicitar o pagamento de uma compensas;ao pelo autor
da violar,:ao, - se este tinha conhecimento ou tinha motivos
validos de pensar que estava a afectar esse direito - por danos

2. 0 disposto no numero anterior aplica-se igualmente
a qualquer acto proibido pelos direitos dos organismos de
radiodifusao, se ti verem sido cometidos voluntariamente e
a nivel comercial.
3. A importancia da multa e determinada pelo Tribunal,
levando em considerar;ao, em particular, a importancia dos
ganhos que o infractor retirou da violas;ao.
4. 0 Tribunal pode aumentar ate ao dobro o limite superior
das sanr;oes previstas no n. 0 1 quando o infractor for condenado
por nova violar,:ao cometida menos de cinco anos depois de
uma condenas;ao por uma violar,:ao anterior.

e prejuizos para reparar o prejuizo sofrido em consequencia

ARTIGO 84.0

do acto de violar;ao, assim como o pagamento das despesas
causadas por essa violar;ao, as quais podem incluir as des
pesas judiciais.
3. A importancia dos danos e prejuizos e fi xada em confor
midade com o regime de responsabilidade civil prevista pelo
C6digo Civil Angolano, levando em considerar;ao a importancia
do prejuizo material e moral sofrido pelo titular do direito.
4. 0 Tribunal pode igualmente ordenar a cobranr;a dos
beneficios, mesmo se o autor da violas;ao nao sabia ou nao
tinha moti vos validos de pensar que estava a afectar um direito.
5. Quando estiver provado que c6pias ou exemplares afectam
um direito, o Tribunal pode ordenar, velando pela proporr,:ao
justa da sanr,:ao com a gravidade da ofensa e levando em

(Usurpa~iio)

A usurpar;ao ea utilizar;ao de uma obra literaria, artfstica
ou cientifica nao autorizada pelo respectivo criador intelectual
ou autor, artista, produtor de fonograma e videograma ou do
organismo de radiod ifusao, ou a utilizar;ao de uma obra ou
prestar;ao por qualquer das seguintes formas:
a) A divu lgar,:ao ou publicar,:ao abusiva prevista;

h) A divulgar,:ao ou publicas;ao abusiva de uma obra

ainda nao divulgada nem publicada pelo seu autor
OU

nao destinada

a di vul ga9ao OU publicar;ao,

independentemente da referencia ao seu autor ou
da finalidade comercial;

considerar;ao os interesses legitimos dos terceiros, a destruir,:ao

c) A publicac,:ao ou compilar,:ao de obras publicadas ou

dessas c6pias ou exemplares e das suas embalagens ou a sua
eliminar;ao dos circuitos comerciais por qualquer outro meio

ineditas, sem a autorizar;ao do seu criador ou autor;
d) A utilizar;ao excessiva de uma obra, prestar,:ao de

razoavel, sem indemnizar;ao de nenhum tipo, de modo a evitar

artista, fonogramas, v ideogramas ou emissao

qualquer prejuizo ao titular do direito.

radiodifundida, excedendo os limites da auto

ARTTGO 82.0
(Medidas judiciais)

l . 0 Tribunal pode, levando em considerar;ao as condi
s;oes enunciadas no artigo anterior, ordenar a destruir;ao ou a
eliminar;ao dos circuitos comerciais por qualquer outro meio
razoavel, sem indemnizas;ao de nenhum tipo, do material utili
zado principalmente para realizar c6pias ou exemplares ilicitos,
de modo a reduzir para o minimo os riscos de novas ofensas.
2. 0 Tribunal pode ordenar ao infractor de infonnar o
detentor do direito da identidade dos terceiros participando
na produ9ao e na distribuir,:ao das mercadorias ou serv ir;os
em causa, assim como dos seus circuitos de distribui r,:ao,
salvo se essa medida estiver fora de proporr;ao em relar;ao a
gravidade da ofensa.
ARTIGO 83.0
(Responsabilidade criminal 1ior viola~ao
de Oircitos de Autor e Concxos)

1. Em conformidade com as disposir,:oes pertinentes do

C6digo Penal e do C6digo de Processo Penal vigentes em
Angola, qualquer violar,:ao de um direito protegido em vi11ude
da presente Diploma e objecto de sanr,:iio prevista por Lei,
sem prejufzo de multa.

riza9ao concedida, sem prejuizo das exceps;oes
previstas na presente Lei.
ARTIOO 85.0
(Contrafac~iio c 1ilagio)

1. A contrafacr,:ao enquanto acr;ao de utilizas;ao fraudu
lenta de uma obra literaria, anistica ou cientffica de outrem,
divulgada ou nao divulgada, sem a devida autorizar,:ao do
respectivo autor, representante legal ou sucessor, e passive!
de responsabilizar;ao civil e criminal, nos tennos da Lei.
2. 0 plagio enquanto forma de apresentar;ao ou alteras;ao
de uma obra, total ou parcialmente sem referir-se ao respectivo
autor ou criador, salvo quanto tratar-se questoes tecnicas
que exigem metodos especificos para o efeito, e pass ive! de
responsabilizar;ao civil e criminal, nos termos da Lei.
3. 0 previsto no numero anterior nao e aplicavel aos casos
de meras semel hanr,:as entre obras de tradus;ao devidamente
autorizadas ou aos casos suje itos ao ~_e gime de excepr;oes
devidamente reconhecida por lei.
4. Os bens usurpados ou contrafeitos sao apreendidos nos
termos da legislac,:ao vigente, ou utilizados em beneficio dos
titulares dos Direitos de Autor e Conexos, devendo os 6rgaos
competentes lavrar os respectivos autos e aplicar as multas.
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ARTIGO86. 0

c) Que estejam principalmente concebidos, produzidos,
adaptados ou realizados com o objectivo de per

(Comercializa~iio e divulga~iio de obras protegidas)

I. A comercializayao ou divulgayao de a1iigos ou obras
de natureza intelectual nao autorizada devidarnente, ou que
exorbite o consentimento acordado e assinado por ambos, pode
dar lugar a apreensao de todos os exernplares reproduzidos ou
ainda a suspensao da divulgayao, a requerimento do lesado.
2. As obras apreendidas sao perdidas para o autor ou criador
intelectual, quando provada que fazern parte das obras quer
divulgadas e publicadas ou nao do requerente ou denunciante.
3. Nao existindo prova sobre a quantidade ou extensao
do bem usurpado, a autoridade administrativa responsavel
pela aplicayao da multa deve ter em conta o preyo normal
praticado no mercado, o tipo de obra ea importancia cultural e
comercial, o local da apreensao ou o tipo de estabelecirnento.
ARTIGO 87.
(Viola~iio do direito moral ou pessoal)
0

Viola os direitos morais ou pessoais dos autores, aquele que:
a) Arrogar-se fraudulentamente a paternidade de uma
obra literaria, artistica ou cientifica;
b) Arente contra a genuinidade ou integridade de urna
obra praticando acto que a desvi1iue e possa afec
tar a honra e a reputayao do autor ou do artista;
c) Fa<;a circular imagens ou retirar ou trabalhos de
natureza a1iistica, literaria ou cientifica em rede
de computador ou programa de computador ou
informatico, fazendo-se passar como sua ou com
intuito de ofender a dignidade moral do autor ou
criador intelectual;
d) Exponha ainda que momentanea, imagens ou obras
em supo1ie informatico em rede;
e) Nao identifique a obra e o autor de obra devidamente
autorizada.
SEC(,"AO I
Regime de Proibi~iies
ARTTGO 88.0

(Proibi~1io de viola~:"io de med id as tccnicas de protec~iio)

I. Urna rnedida tecnica de protecyao e chamada «eficaz»
quando pem1ite ao titular dos direitos controlar a utilizai;:ao de
uma obra ou de urn objecto de Direitos Conexos protegidos
em vi1iude da presente Lei por rneio de um c6digo de acesso
ou de um procedimento de protec9ao - tal como criptagem,
interferencia ou qualquer outra transformas;ao da obra ou
outro objecto ou de urn rnecanismo de controlo de c6pia ·
que afecta esse objectivo de protec9ao no ambito normal do
seu funcionamento.
2. Nao e pe1mitido contomar medidas tecnicas eficazes, nem:
a) Fabricar, irnportar, distribuir, vender, alugar, anun
ciar a venda ou o aluguer ou possuir dispositivos,
produtos ou cornponentes, ou tambem assegurar
para fins cornerciais a presta<_;ao de servi90s que
sejam alvo de promo9ao, publicidade ou comer
cializa9ao com o objectivo de contornar medidas
tecnicas eficazes;
b) Nos casos em que s6 tenham um objectivo comercial
limitado ou uma utiliza9ao limitada que nao seja
contornar medidas tecnicas eficazes;

mitir ou facilitar o contorno de qualquer medida
tecnica eficaz.
3. Nao obstante o disposto no n. 0 2 do presente artigo, a
pedido do beneficiario de uma excep9iio ou limita9ao, o 6rgao
de gestao adrninistrativa dos Direitos de Autor e Conexos
pode ordenar que os meios necessarios sejam colocados ao
dispor, na medida estritamente necessaria, para perrnitir que
o interessado beneficie da excep9ao ou limita9ao.
4. As disposi<;oes constantes da alfnea b) do n. 0 2 nao se
aplicam a uma obra ou outro objecto colocado ao dispor do
publico, com as condi<;oes previstas num acordo contratual,
de modo que cada pessoa possa ter acesso a ela a pmiir do
lugar e no momenta individualrnente escolhidos.
CAPITULO V
Disposi9oes Finais e Transitorias
ARTIGO 89.0
(Aplica~iio <las multas e finalidadc)

I.

E competente para aplica9ao das

multas o orgao de

gestao administrativa dos Direitos de Autor e Conexos.
2 . A apreensao efectuada por entidades ou organisrnos
policiais no ambito das suas competencias nao prejudicam a
aplica9ao de multas em materia de natureza auroral.
3. As receitas derivadas de rnultas tern a finalidade esti
mular a cria9ao intelectual, devendo ser revertido 70% para
a Conta Unica do Tesauro e 30% para o Programa de Apoio
as Actividades Artisticas e Culturais.
ARTIGO 90.0
(lnterpreta,;ao e integra,;iio de lacunas)

I. Os casos nao previstos na presente Lei podem
ser regulados:
u) Pelas conven9oes, acordos intemacionais de que

Angola seja pa1ie, adira e ratifique;
b) Pelos contratos celebrados pelas pmies em tudo que

os dignifique, na parte patrimonial;
c) Pelos pri ncfpios gerais de Direito P(1blico ou Privado,

consoante os casos;
d) Pelos usos, costumes ou praticas consuetudinarias,

aceites nas comunidades de cultura oral ou entre
profissionais que servern de orientas;ao social ou
local, desde que nao colidam por excesso corn os
principios que es_truturam os interesses do Estado
Angolano;
e) Jurisprudencia, Doutrina ou pareceres que serviram
de orienta9ao em casos ana4ogos ou similares.
2. A integra9ao de lacunas deve ter sempre em conta o
espirito do sistema, devendo ainda lirnitar a interpreta9ao
anal6gica as normas excepcionais, sem prejuizo de interpre
ta9ao extensiva.
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ARTIGO 91. 0
(Aplicabilidade dos tratados internacionais)

E m conformidade com os p oderes de legados pelo
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137. 0 da

As disposiyoes de qualquer tratado internacional relativo

Constituic;ao da Rep ublica de Angola. e de acordo com o

aos Dire itos de Autore Conexos de que Angola seja pa rte sao

estabelecido no n. 0 4 do artigo 2. 0 do Decreto Presidencial

aplicaveis as questoes tratadas na presente Le i e, em caso de

n. 0 6/10, de 24 de Fevereiro; determina-se:

confliro com as disposi,;oes da presente Lei, vigora o previsto

1. E criada a Escola do Ens ino Primario n. 0 3 - \ laquela,
sita no Municipio de Lucala, Provincia do Kwanza-, orte,

pelo direito intemo.

com 7 salas de aulas, 14 turmas, 2 turnos com 36 alunos por

ARTIGO 92.0
(Rernga~iio e aplica~iio no tempo)

Erevogada a Lei n.

0

sala e capacidade para 756 alunos.

4/90, de IO de Man,o, e toda a legis

la,;ao que contrarie a presente Lei, devendo-se, na resoluyao
dos litigios nao transitados em j ulgado, aplicar-se a presente

E aprovado o

2.

respectivo quadro de pessoal da Escola

ora criada, constante dos modelos anexos ao presente Decreto
Executivo Conjunto, de le faze ndo pa11e integrante.
Publique-se.

Lei em tudo o que beneficiar o autor.

Luanda, aos 15 de Julho de 20 14.

ARTIG093.0
(Direito subsidiario)

E m tudo o que nao estiver especi alm ente regulado na
presente Lei, sao s ubsidiariamente aplicaveis as normas per

0 Ministro da Administrac;ao do Territ6rio, Bornito de
Sousa Balta=ar Diogo.
0 Ministro da Educac;ao, Pinda Simao.

tinentes do C6digo de Processo Civil e Cod igo de Processo
Penal vigentes no Pais.

MODELO PARA A CRIA<;AO/
LEGALIZA<;AO DA ESCOLA

ARTIG094.
(D iividas e omissoes)
0

As duvidas e o missoes que se suscitarem da interpre

Dados sobre a Escola

ta,;ao e aplica,;ao do presente Diploma sao resolvidas pela

Provincia: Kwanza- orte.

Assembleia Nacional.

Municipio: Lucala.
ARTIGO 95.

0

Escola n. 0 3 -

(F.ntrada em v igor)

A presente Lei entra em v igor trinta (30) dias apos a
sua publica,;ao.

1

Maquela.

ivel de ensino: Primario.

Classes que lecciona: Inicia,;ao a 6." C lasse.
Zona geografica/Quadro domiciliar: Rura l.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda,

N. 0 de salas de aulas: 7.

aos 22 de Ma io de 2014.
•

0 President e da A ssembleia Nac ion a l, Fernando da

Piedade Dias dos Santos.

0

1•0

de turmas : 14.
de turnos 2.

N. 0 de a lunos/Sala: 36.

Pro mulgada aos 14 de Julho de 2014.

Total de alunos: 756.

Publiq ue-se.

II
Quadro de Pessoa!

0 Presidente da Republica, Josf EoL-ARDO oos SAN10s.

!\eccssidadcs do Pessoa!

MINISTERIOS, DA ADMINISTRACAO
DO TERRITORIO EDA EDUCA~AO
~

Catcgoria/Cargo (c)

I

Director

4

Coordenador

I

Chefe de Sccretaria

Decreto Executivo Conjunto n. 0 251/14
de3 1 deJulho

14

Pes~oal Docente

4

Pessoa I Administrati, o

de E duca,;ao, conjugado com as di sposi,;oes do Decreto

6

Auxiliar de Limpe1a

Presidencial n. 0 l 04/11 , de 23 de Maio, que define as condiyoes

6

Oper.irio nilo Qua!ificado

0

0

Ao a brigo do disposto no artigo 71. da Le i n. 13/0 I,
de 3 1 de Dezembro, que aprova a Lei de Bases do Sistema

e procedimento de elabora,;ao, gestao e controlo dos quadros
de pessoal da Adm inistra,;ao Publica;

Total de trabalhadores

36

