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COLÓQUIO GEDIP 

PROGRAMA PREVISTO 

915h  -  Sessão de Abertura Susana Gato, presi- 

dente da Direção da Gedipe 

9.30h - Transparência e Fixaçao de Tarifários Seta o 

envolvimento das partes rnretesçadas um garante de 

maior transparência' 

Orador convidado 

Miguel Carretas. advogado e diretor-geral da 

Audiogest 

945h - Guiche Unico Agilizacao dos processos e 

transparência dos mesmos" 

Orador convidado 

Paulo Santos, advogado e diretor-geral da Gedipe 

10.00h - Mandatos de Representação: Como se 

configuram estes face ao principio da liberdade 

contratual? 
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Orador convidado 

Victor Castro Rosa, responsável pelo Gabinete de 

Estudos e Relações Exteriores da Gedipe 

10.15h - Transparência e Regulamentos de 

Distribuição: A clareza e divulgação poderão contri-

bui, per se para uma maior transparencia" 

Orador convidado 

Luis Sampaio, vice-presidente da GDA 

10 30h - Relatório de Transparência: Como e quem 

o deve fazer? 

Orador convidado 

Rui Silva Lopes, advogado e membro da Direção 

da Agecop 

Debate 

11 45h - Sessão de perguntas e respostas 

ESPECIALISTAS NACIONAIS 
debatem nova lei da transparência 
Gedipe organiza colóquio lá amanhã, reunindo vários especialistas na Faculdade de Direito de Lisboa 

A
Gedipe vai realizar 
no próximo dia 14 de 
abril, quinta-feira, das 
9.00 às 12.30 horas, 
um colóquio sobre 

a nova lei das sociedades de 
gestão e as novas modalidades 
de funcionamento e transpa-
rência que a mesma trouxe ao 
panorama das sociedades de 
gestão coletiva em Portugal, 
há precisamente um ano (Lei 
n.9  26/2015, de 14 de abril). 

A sessão de trabalhos, que 
decorre no auditório principal 
da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, apresenta 
cinco painéis relacionados 
com a Lei n.9  26/2015, de 14 de 
abril, abordando temas como 
a Transparência e Fixação de 
Tarifários, o Guiché Único, os 
Mandatos de Representação, a 
Transparência e Regulamentos 
de Distribuição ou o Relatório 
de Transparência. Todos estes 
temas serão apresentados e de-
batidos por especialistas. 

No dia em que se comemora 
um ano após a atualização da 
Lei n.2  26/2015, que regula as 
entidades de gestão coletiva de 
direito de autor e dos direitos 
conexos e a par das preleções, 
vai realizar-se uma mesa-redon-
da para debate, aberta ainda à 
participação pública. 

A Gedipe - Associação para 
a Gestão de Direitos de Autor, 
Produtores e Editores é uma 
sociedade de gestão coletiva 
que representa em Portugal os 
produtores cinematográficos, 
videográficos, de televisão in-
dependente e as produções pró-
prias das televisões generalistas. 

Tem como objetivo o exercício 
e a gestão coletiva do Direito de 
Autor e Direitos Conexos, refe-
rentes aos conteúdos audiovisuais 
produzidos e editados pelos au-
tores, produtores e editores seus 
representados, bem como a co-
brança e distribuição das remune-
rações resultantes desse exercício 
em Portugal e no estrangeiro. ■ 


