
DECLARAÇÃO

Eu, __________________________________________________________________, 

residente em _________________________________________________, com o Cartão de 

Cidadão nº____________, encarregado de educação de 

_____________________________________________, com o Cartão de Cidadão nº 

_____________, declaro, para os devidos e legais efeitos conceder à Rádio e Televisão de 

Portugal, S.A., (RTP) com sede social na Av. Marechal Gomes da Costa, n.º 37, 1849-030 

Lisboa, titular do NIPC 500225680, os direitos utilização da prestação do meu educando no 

_________________________ (Programa) como 

_____________________________________ (âmbito da prestação), a realizar no dia 

_______________, em ____________________ (local), sem quaisquer limitações, podendo a 

RTP, nomeadamente:

• Fixar e utilizar as referidas prestações artísticas, inseridas no Programa com vista à 

radiodifusão televisiva, em direto ou diferido, sem limitações temporais, isto é a todo o tempo, e 

territoriais, e qualquer que seja o número emissões, por qualquer meio técnico de difusão ou 

de comunicação, nomeadamente, pela via digital e hertziana terrestre, incluindo a distribuição 

por cabo e satélite, fibras óticas, fios, sistemas de comunicação através da Internet, em 

qualquer dos seus canais ou serviços de programas, atuais ou futuros, em sinal aberto ou 

condicionado, de âmbito regional, nacional ou internacional nas condições que entender por 

mais convenientes.

• Efetuar todo o tipo de comunicação ao público ou a execução pública do Programa, 

qualquer que seja o fim, incluindo a colocação à disposição do público;

• Distribuir, vender, alugar, ou, por qualquer forma, ceder o programa nos termos e 

condições que entender;

• Efetuar a exploração de quaisquer outros direitos de usos secundários do Programa.

Os direitos supracitados serão exercidos sem prejuízo do meu direito à honra, intimidade e 

imagem de acordo com a legislação em vigor.

Os direitos acima consignados podem ser exercidos uma ou mais vezes, a todo o tempo e em 

qualquer lugar por qualquer meio técnico conhecido ou que venha a ser criado, sem 

necessidade de prévia autorização ou dando lugar a qualquer outra compensação

Lisboa, 
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___________________________________________________

(Nome completo e assinatura conforme ao Bilhete de Identidade) 
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