
Autorização de Utilização de Som e Imagem 

 

Para os devidos efeitos, ……………………………...........……..……, Bilhete de Identidade nº ……………………,  
e ………………………………………………………., Bilhete de Identidade nº …………………, responsáveis pelo 

menor ………………….………………………………………………...…., e no que se refere à participação no 

Projeto JOGOS REAIS (doravante designado Projeto), autoriza a Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP), 

com sede em Lisboa, na Av. Marechal Gomes da Costa, nº 37, com NIPC 500225680 e matriculada sob o 

mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, a divulgar a gravação da sua imagem e som 

em todas as utilizações que a RTP faça do Projeto, tais como as adiante referidas:  

 

1. Difusão, em direto, no todo ou em parte, do Projeto, nos seus serviços de programas de rádio, televisão e 

web; 

2. Fixação e colocação, no todo ou em parte, do Projeto, à disposição do público, a pedido, no sítio da 

internet da RTP ou outro a designar; 

3. Difusão do Projeto, no todo ou em parte, em direto ou em diferido, no território de Portugal ou no 

estrangeiro, em qualquer dos seus serviços de programas (rádio, televisão e web) existentes ou a criar, 

através da utilização de qualquer meio técnico de difusão, de distribuição ou de comunicação atualmente 

conhecido ou que venha a ser criado, incluindo, nomeadamente, a transmissão através da via hertziana 

terrestre, satélite, sistemas de distribuição por fio ou cabo, por telefone, por fibras óticas, sistemas de 

receção por encomenda e transmissão através da Internet. 

4. Exploração de direitos de usos secundários, tal como a venda, o aluguer, a emissão codificada, o video-

on-demand, a edição em livros, discos, CD, DVD, ou outros suportes, bem como para utilização em 

ações de merchandising e promoções. 

5. Os direitos referidos no número anterior poderão ser exercidos uma ou mais vezes, e a todo o tempo, 

sem necessidade de prévia autorização da signatária acima identificada; 

 

A RTP garante que respeitará o direito de imagem do convidado, de tal forma que nenhuma das utilizações 

efetuadas possa vir a afetar a sua dignidade pessoal, tendo sempre em conta os usos habituais em televisão 

sem prejuízo do direito à honra, intimidade e imagem, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Vila Nova de Gaia, ………………………….……………….. de 2017 

 

…………..……………………………………………………………….. 
 

…………..…….…………………………………………………………. 
(pais ou responsáveis legais pelo menor) 


