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2    Contexto 
Este manual tem como objectivo proporcionar orientação na implementação do Código de Gravação de 
Padrão Internacional (ISRC). 

 

O ISRC foi desenvolvido pela indústria discográfica internacional através da International 

Organisation for Standardisation (ISO) em resposta à necessidade de identificar gravações de 

música e vídeo. A versão atual é conhecida por International Standard ISO 3901:2001. 
 

A ISO é uma federação mundial de entidades de padrão nacionais. O ISO 3901:2001 foi preparado e 

é administrado pela Technical Committee ISO/TC 46, Information and documentation, 

Subcommittee 9, Presentation, identification and description of documents e foi ratificado como 

norma internacional em 2001, após a adoção da norma original em 1986. 
 

A International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) tem recomendado, desde 1988, aos 

seus membros que o ISRC deve ser adotado como forma internacional de identificação de 

gravações sonoras e vídeos musicais de pequeno formato. 
 

Em 1989 o IFPI Secretariat foi nomeado como Autoridade Internacional de Registo para o ISRC 

pela ISO e funciona como a Agência Internacional do ISRC; e desde 1989, 49 Agências Nacionais 

foram nomeadas pela Agência Internacional. 
 

Este Manual do ISRC explica o funcionamento do sistema e quais os precedimentos para assegurar 

que os ISRCs são atribuídos corretamente. Foi completamente revisto a partir das edições 

anteriores do Guia Prático do ISRC, que foram removidas. Este manual reflete as alterações 

efetuadas na revisão do ISO 3901:2001. 
 

O Manual ISRC será reeditado anualmente de forma a refletir as práticas acrodadas para a 

utilização e administração de ISRC. 
 

 

3    Interpretação do ISO 3901:2001 
 

3.1   Âmbito e propósito do ISRC 
 

O Código de Gravação de Padrão Internacional (ISRC) proporciona uma forma de identificar 

exclusivamente gravações de som e vídeos musicais a nível internacional. Para o intuito deste 

manual, uma gravação de vídeo musical é definida como um vídeo musical de pequeno formato 

inicialmente produzido para apoiar o lançamento de uma faixa. 
 

Realçamos que o ISRC identifica gravações sonoras e gravações de vídeos musicais e não produtos 

físicos (‘despositivos de armazenamento’) e que não existe conflito com sistemas de numeração de 

catálogos de produtos existentes, com os quais coexiste. O ISRC também não identifica pacotes 

distribuídos digitalmente, embora gravações sonoras e de vídeo incluídas em tais pacotes devam ser 

identificadas com um ISRC. 
 

O sistema do ISRC foi criado de forma a que qualquer entidade que crie gravações de som possa 

obter forma de emitir ISRCs independentemente da sua afiliação em, ou parceria com, associações 

da indústria e outras entidades.                                                                                                                       .
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3.2   Princípios do ISCR 
 

Cada gravação distinta deve ter o seu ISRC único. 
 

O primeiro proprietário ou o proprietário atual dos direitos de uma gravação é quem normalmente 

atribui o ISRC, desde que não tenha sido emitido nenhum ISRC previamente. O ISRC identifica a 

gravação durante a sua vida e serve para ser usado por produtores de som e de vídeos musicais 

(editoras discográficas), assim como por organizações de copyright, organizações de radiodifusão, 

bibliotecas, entidades licenciadas, etc. 
 

Qualquer gravação nova ou alterada deverá receber um novo ISRC (ver secção 4.9.1Re-mixes/ 

Edições / ). A Reutilização de um ISRC que já tenha sido atribuído a outra gravação não é 

permitida. (ver Secção 4.1.3 Não reutilização.) 
 

Se uma gravação for vendida ou licenciada e depois publicada sem alterações, o ISRC permance o 
mesmo. 

 

3.3   Benefícios do ISRC 
 

O ISRC foi desenvolvido com o objectivo de facilitar a troca precisa de informação acerca da 

titularidade e da utilização de gravações e para simplificar a administração dos direitos sobre as 

mesmas. É um método global e único de identificação de gravações de música e vídeo. 
 

Ao identificar todas as gravações sonoras e de video que são publicadas, independentemente do 

formato sob o qual são publicadas, o ISRC permite o restreamento e a localização destas gravações 

através da cadeia de valor musical. 
 

Potenciais utilizadores das gravações sonoras e de vídeo também terão mais facilidade em obter 

informação acerca do actual proprietário dos direitos uma vez que as bases de dados de 

repertórios proporcionarão esta informação através do ISRC. 
 

Para além disso, em muitos territórios, o ISRC é cada vez mais uma ferramenta no combate 
contra a pirataria.  
 
A adoção do sistema ISRC pela comunidade musical, como um todo, traz os seguintes benefícios: 

1.   O  ISRC, sendo o padrão reconhecido mundialmente para a identificação de gravações, pode ser 
facilmente aceite e implementado internacionalmente e permite conectividade entre diferentes 
bases de dados e sistemas. 

2.   O sistema de codificação ISRC é compatível com os padrões desenvolvidos no campo da 

electrónica de consumo. Ao estar incorporado em meios de gravação digital e 

manufaturados apropriados, as gravações são legíveis pelo equipamento de hardware. 

3.   O ISRC é cada vez mais utilizado em sistemas de gestão de direitos de copyright e direitos 
digitais. 

4.   A implementação do ISRC é eficaz a nível de custos; o ISRC pode ser operacionalizado sem 

requerir investimento especial em equipamento. Apenas necessita de uma estrutura capaz 

de lidar com a administração de ISRC dentro da organização em causa. 
 

3.4   Administração do sistema ISRC 
 

A administração do sistema ISRC é efectuado a dois níveis:                                                                                   :
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3.4.1    Administração Internacional 
 

A administração internacional do sistema ISRC está nas mãos da International ISRC Agency 

(IFPI Secretariat). 

O endereço da Agência Internacional é: 

ISRC Agency 

IFPI Secretariat 

10 Piccadilly 

London W1J 0DD 

United Kingdom 

Telephone: +44 (0) 20 7878 7900 

Fax: +44 (0) 20 7878 6832 

Email: isrc@ifpi.org 

Website: www.ifpi.org/isrc 
 

As responsabilidades da International ISRC Agency são: 
 

1.   Promover a utilização do sistema a nível mundial; 

2.   Nomear as agências ISRC nacionais (ou regionais)  e manter uma lista das Agências ISRC 
Nacionais; 

3.   Administrar o sistema ISRC nos territórios onde não existe uma Agência ISRC Nacional; 

4.   Recomendar procedimentos para a implementação eficaz do sistema ISRC e publicar 

periodicamente  os mesmos; 

5.   Responder a questões acerca da implementação do sistema ISRC; 

6.   Reportar anualmente à ISO a sua actividade, a adoção mundial do ISRC, e a relevância 

contínua do texto do ISO 3901 e recomendar quaisquer alterações que sejam necessárias. 
 

3.4.2    Administração Nacional 
 

A administração do ISRC dentro de territórios é delegada às agencias nomeadas, que formam a 

ligação entre os Registantes e a Agência ISRC Internacional. 
 

Uma lista de Agências ISRC nomeadas está incluída no Apendice Um: Lista de agências, e também 

está disponível no website da Agência ISRC Internacional (www.ifpi.org/isrc). Esta lista está sempre 

actualizada. 
 

As responsabilidades das Agências Nacionais são: 
 

1.   Sob pedido, atribuir Códigos de Registo a todas as entidades no seu território que desejem 

registar gravações de som e de vídeos musicais, independentemente da sua afiliação em, 

ou parceria com, a Agência Nacional, associações da indústria e outras entidades; 

2.   Informar a todos os registantes qual o Código de País apropriado; 

3.   Promover o uso do sistema ISRC junto à industria de gravação e outas entidades e 

utilizar os melhores esforços para assegurar que um ISRC seja atribuído a todas as 

gravações de som e de vídeos musicais publicados no seu território; 

4.   Encorajar a atribuição apropriada de ISRCs a gravações às quais não tenham sido atribuídas na 

altura da sua publicação;                                                                                                                        .

mailto:isrc@ifpi.org
http://www.ifpi.org/isrc
http://(www.ifpi.org/isrc).
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5.   Manter um registo de todos os Códigos de Registantes e das entidades a que foram atribuídos e, 
em conformidade com o ISO 3901:2001, Anexo A.5.2, manter uma listagem: 

Código de País 
 

Código de 
Registante 

Registante (Nome, 
Morada e outros 
detalhes de contacto) 

Departamento ou 
pessoa a contactar (se 
necessário) 

Data de emissão 
do Código de 
Registante 

 
6.   Reportar anualmente à Agência ISRC Internacional os Códigos de Registante atribuídos no seu 

território (conforme acima) e a implementação do ISRC; 

7.   Proporcionar aos Registantes diretrizes no idioma local, quando apropriado, acerca da 

implementação prática do sistema e resolver problemas operacionais em conjunto com a 

Agência ISRC Internacional de forma a prevenir inconsistências; 

8.   Agir como controlador e mediador para todos os assuntos relacionados com ISRC no seu país, 
pedindo conselho à Agência ISRC Internacional quando apropriado; 

9.   Assegurar tanto quanto possível que as gravações de som e de vídeo publicadas no seu 

território sejam incluídas em bases de dados de repertório apropriadas, quer operadas 

pela própria Agência ou por outra entidade a nível nacional ou regional. 
 

3.5   Descrição do ISRC 
 

A seguinte descrição faz o resumo do International Standard ISO 3901: 2001 mas não o substitui. 

Onde seja necessária interpretação, deverá fazer-se referência ao document ISO, que é dominante. 

Cópias do ISO3901: 2001 poderão ser obtidas de entidades de padrão nacionais e diretamente da 

ISO (www.iso.org). 
 

3.5.1    Geral 
 

O ISRC é um identificador único para gravações de som e vídeos musicais no qual um, e apenas um, 

código de identificação é atribuído a cada versão da gravação. 
 

Para fins de atribuição de códigos, o ISRC é separado nos seus diferentes elementos. No entanto, 

quando o código está a ser utilizado, é o número inteiro que representa a gravação de som ou 

vídeo musical e nenhum significado deverá ser atribuído a qualquer element singular. Em 

particular, o Código de Registante (ver Secção 3.5.3. Código de Registante) não pode ser assumido 

como identificador do actual proprietário de direitos, uma vez que a titularidade poderá ter mudado 

desde a sua atribuição. Para além disso, os direitos poderão variar, consoante o território. Da 

mesma forma, o ano de referência não pode ser assumido como o ano da gravação. Este 

representa o ano em que foi atribuido o ISRC, que pode ou não ser o ano em que foi publicada a 

gravação (ver Secção 3.5.4 Ano de Referência). 

 

O ISRC é alfanumérico, utilizanod dígitos (os dez numerais Árabes 0 - 9) e as 26 letras do alfabeto 

Romano. O ISRC consiste de doze caracteres, representando País  (2 caractéres), Registante (3 

caracteres), Ano de Referência (2 dígitos) e Designação (5 dígitos). Para visualização, está dividido em 

quatro elementos separados por hífenes. As letras ISRC devem sempre preceder um código ISRC. Os 

hífenes, no entanto, não fazem parte do código ISRC. Ver Secção 4.10 Implementação do ISRC em 

Software para a apresetnação do ISRC em software informático. Os elementos aparecem na 

seguinte ordem: 
 

-     Código de País 

-     Código de Registante 

-     Ano de Referência                                                                                                                                             .

http://www.iso.org/
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-     Código de Designação 

 
A estrutura do ISRC é demostrada no exemplo seguinte: 

 

ISRC FR - Z03 - 98 – 00212 
ISRC FR Z03 98 00212 
Identificador do 
Código 

Código de País 
(2 caractéres) 
FR = França 

Código de 
Registante 
(3 caractéres) 
Z03 = Mercury 
France 

Ano de Referência 
(2 dígitos) 
98 = 1998 

Código de 
Designação 
(5 dígitos) 

 

3.5.2    Código de País 
 

O Código de País identifica o país de residência do registante. Quando o registante faz parte de um 

grupo que opera em diversos países, o registante pode optar por: 
 

(i)          Registar no país onde se encontra a sua entidade de operação local ou 

(ii)         Registar no país onde se situa a sua sede internacional. 
 

Ao tomar esta decisão, deve ser tomada em consideração a operação de bases de dados de 

repertório e outras atividades relacionadas com a indústria. Recomenda-se que os registantes 

consultem a sua Agência Nacional acerca do assunto. 
 

O Código de País consiste em duas letras atribuídas ao país de acordo com o ISO 3166-1- Alpha-2 

standard. Cópias do ISO 3166 estão disponíveis nas entidades de padrões nacionais e diretamente 

da ISO (www.iso.org). A ISO age atualmente como Agência de Manutenção para o ISO 3166 e 

publica uma listagem gratuíta de códigos de países no seu website - 

http://www.iso.org/iso/country_codes.htm. A Agência ISRC Internacional informará a cada Agência 

Nacional o código correto para o seu território. As agências Nacionais informarão a todos os 

registantes o Código nacional de País. 
 

Exemplos: 

FR = França 

JP = Japão 

GB = Reino Unido 
 

3.5.3    Código de Registante 
 

O código de Registante identifica a entidade que atribui o Código de Designação num ISRC. Uma vez 

que os ISRCs são normalmente atribuídos na altura antes da preparação da Pre-Master de 

produção final, o Código de Registante reflete normalmente o produtor original da gravação. No 

entanto, caso o produtor de uma gravação venda os direitos da mesma antes de lhe ser atribuída um 

ISRC, o novo proprietário deverá ser considerado como Registante quando fizer a solicitação do 

ISRC. 
 

O Código de Registante é alfanumérico e consiste em três caracteres, em que cada um poderá ser 

numérico ou alfabético. Isto permite uma capacidade maxima de 46,656 Códigos de Registante por 

território. As Agências Nacionais atribuirão códigos apropriados de acordo com as condições e os 

custumes locais, assegurando a singularidade dentro do seu território.                                                 .

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/iso/country_codes.htm
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O Código de Registante é atribuído pelas Agências nacionais após solicitação por parte de uma 

entidade que deseje atribuir ISRCs. As Agências ISRC Nacionais devem atribuir um Código de 

Registante a todos as entidades que o solicitem, independentemente da sua afiliação, ou da sua 

parceria, com a organização que age como Agência Nacional. As Agências Nacionais poderão cobrar 

um valor razoável para cobrir os custos que possam ter na atribuição de Códigos de Registante, mas 

deverão ter em conta que a prática usual é de desempenhar esta função sem custos. 
 

3.5.4    Elemento de Ano de referência 
 

O elemento de Ano de referência identifica o ano em que o ISRC é atribuído à gravação. 
 

Esta atribuição normalmente será efetuada no ano no qual a preparação da Pre-Master de produção 

final é terminada. O Código de Ano de referência consiste nos últimos dois dígitos do ano no qual o 

ISRC é atribuído (ver Secção 4.8 Ano de Referência). 
 

Definições deste campo, em revisões anteriores do ISO 3901 e documentação associada, referiam o 

ano da gravação. Esta prática não está em concordância com o ISO 3901: 2001. A utilização do ano 

de atribuição facilita a manutenção da singularidade, uma vez que não é necessária uma 

listagem de ISRCs atribuídos em anos anteriores para evitar um código duplicado. O ano de 

gravação é uma informação importante mas deve ser obtido através da metadata associada com a 

gravação e não do elemento do Ano de Referência. 
 

Exemplos: 
 

92 para 1992 
 

00 para 2000 
 

Embora o elemento do Ano de Referência tenha apenas dois dígitos, o problema do ano 2000 (‘Y2K’) 

não surge, na prática, com o ISRC. (Ver Secção 4.8 Ano de Referência) 
 

3.5.5    Código de Designação 
 

O Código de Designação consiste em cinco digitos atribuídos pelo Registante. Números para o 

Código de Designação devem, preferencialmente, ser atribuídos sequencialmente e deve-se ter 

cuidado para assegurar que um Código de Designação nunca seja reutilizado no mesmo ano de 

calendário. 
 

Os Registantes cujos sistemas possam assegurar singularidade têm liberdade para atribuir Códigos 

de Designação da forma que entenderem, por exemplo fazendo a divisão do campo numérico total 

pelas unidades de negócio. 
 

O Código de Designação deverá ter sempre cinco dígitos. Quando o Código de Designação tiver 

menos de cinco dígitos, deverá ser completado a partir da esquerda, com zeros para ficar com 

cinco dígitos, por exemplo,’00013’. 
 

3.6   Distinção entre Gravações de Som e de Vídeos Musicais 
 

Uma vez que a legislação nacional muitas vezes diverge, no que concerne à gestão de direitos de 

gravações de som e de vídeos musicais, (por exemplo, como fonogramas ou videogramas), 

recomenda-se que os procedimentos para atribuir ISRC incluam uma forma de distinguir entre 

formatos audio e audiovisuais para facilitar a gestão dos direitos.                                                               .
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Agências ISRC nomeadas poderão decidir qual o método apropriado para fazer esta distinção. Dois 

métodos possíveis são: 
 

1.   Desde que o Código de Registante seja alfanumérico e consista de três caracteres, as 

agências de ISRC nomeadas poderão administrar este código para se adequar às suas 

necessidades. Por exemplo, empresas que produzam tanto gravações de som como de 

vídeos musicais, podem ter Códigos de Registante diferentes para cada formato. 
 

Exemplo: 
 

AA2 = Código de Registante usado pela ‘Empresa X’ em ISRC para gravações de som. 
 

ZZ8 = Código de Registante usado pela ‘Empresa X’ em ISRC para gravações de vídeos musicais. 
 

2.   Informação acerca do formato de gravação pode fazer parte da informação ISRC básica que os 

registantes adicionam às bases de dados de repertório (ver Secção 4.1.5 Registo em Bases 

de Dados de Repertório). Esta informação pode ser disponibilizada aos utilizadores do 

sistema de uma forma apropriada, o que lhes permite identificar se um ISRC atribuído se 

refere a um item audio ou audiovisual. 
 

Cada agência deverá assegurar, no entanto, que o método escolhido mantém o sistema ISRC com 

uma capacidade numérica suficiente para servir a produção de gravações do seu território. 
 

3.7   Codificação do ISRC 
 

O ISRC deverá ser codificado nos dispositivos de armazenamento de som digital durante o 

processo de pre-mastering ou gravação de acordo com as especificações do formato utilizado. 
 

Portanto, o ISRC deve ser atribuído para cada gravação quando a Master é terminada e a 

decisão de publicar for tomada. 
 

Normalmente, o sistema de gravação utilizado irá permitir que um ISRC seja associado a cada faixa. 

Se não for o caso, a Agência ISRC Internacional tem a capacidade de abordar os fabricantes de tais 

sistemas para promover os benefícios para todas as partes envolvidas, da inclusão de capacidade 

de ISRC. Entretanto, no entanto, deverão ser atribuídos ISRCs embora o sistema de gravação não 

permita que estes sejam associados às faixas. 
 

À medida que surgem novos formatos, a Agência ISRC Internacional irá trabalhar com as 

indústrias relevantes para assegurar que o ISRC possa ser utilizado nos seus sistemas. 
 

3.7.1    Disco Compacto 
 

No caso dos Discos Compactos, os ISRCs e outros dados PQ são codificados no disco (canal Q) no 

processo de masterização do disco. Devido a isto, os ISRCs devem ser codificados para cada faixa na 

Pre-Master do CD. Os códigos ISRC, junto com o aviso de Cópia Digital Proibida (se apropriado), e o 

código relevante de ponto de venda, tal como EAN/UPC devem ser inseridos na Pre-Master durante 

o processo de pre-masterização da Master original. 
 

3.7.2    Mini-Disc 
 

O processo para o Mini-Disc é muito similar ao do Disco Compacto.                                                                   .
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3.7.3    DVD-Audio 
 

No DVD-Audio, o ISRC está contido nos packet headers de um stream audio e pode ser incluido 

através de sistemas de edição. 
 

3.7.4    DVD-Video 
 

O DVD-Video tem uma estrutura similar ao DVD-Audio e o ISRC e pode ser incluido através de sistemas 
de edição. 

 
3.7.5    Super Audio CD 

 

Para o formato SACD (Super Audio CD), a especificação de codificação ISRC está contido na SACD 

System description Part 2, Audio Specification. Refere que o ISRC e a Listagem de Género devem 

estar presentes na área chamada “Área TOC”, que contém informação acerca de cada faixa. A 

especificação SACD recomenda que o ISRC esteja presente mas se não houver nenhum atribuído, o 

código NUL (00h) é utilizado automaticamente. 
 

3.7.6    Vídeo Musical VHS e outros formatos analógicos de cassette 
 

Sendo um formato analógico, não há um local claro para inserir a informação ISRC. Quando os vídeos 

musicais são fornecidos aos radiodifusores, recomenda-se que tenham um número ISRC no relógio 

temporizador antes do vídeo e na documentação que acompanha o vídeo. 
 

3.7.7    Música Distribuída Eletronicamente 
 

A maioria dos formatos de música distribuída eletronicamente permitem a inclusão de um 

ISRC, que pode ser inserido através de software de edição. 
 

Quando os formatos distribuídos eletronicamente incluem várias faixas, o ISRC de cada faixa 

deve estar associado à faixa na metadata do ficheiro. 
 

3.7.8    MP3s 
 

O formato MP3 permite a inclusão de informação de gestão de direitos, como o ISRC, no entanto 

raramente é usado. O que é utilizado é o sistema de tags ID3, que não faz parte do padrão 

internacional, mas permite a codificação do ISRC. 
 

Recomenda-se, portanto, que um ISRC seja codificado num tag ID3. 
 

 
 

4    Diretrizes de Implementação 
 

4.1   Princípios 
 

4.1.1    Input Criativo 
 

Um ISRC separado deve ser atribuído para cada faixa diferente de uma gravação na qual tenha 

havido um novo input criativo ou artistico mas não a uma faixa inalterada quando esta e reutilizada 

num novo album de gravações. 
 

4.1.2    Exploração Separada 
 

Se, em qualquer altura futura, o ativo puder ser explorado separadamente, e isto não implicar 

necessariamente um valor monetário, então deve ser atribuído um ISRC. Exemplos incluem: clips de 

30 segundos, faixas escondidas, interlúdios, conversação (callouts e skits).                                                . 



3ª Edição Manual ISRC Agosto 2009 

13 

 

 

 

Estes exemplos serão tratados individualmente na Secção 4.9.4 Casos Especiais 
 

4.1.3    Não reutilização 
 

De forma a garantir a identificação única e não ambígua de uma gravação, após ser atribuído, um 

ISRC não deve, sob circunstância alguma, ser reutilizado. Reconhece-se que, devido a erros 

técnicos, poderão haver números atribuídos incorretamente. Se isto acontecer, o número deverá 

ser apagado da lista de números utilizáveis e não deve ser atribuído a outra gravação. 
 

Os Registantes devem reportar à Agência Nacional, às bases de dados de repertório e a todos 

os parceiros relevantes os números apagados e as gravações às quais foram atribuídos. 
 

Um novo ISRC deve ser atribuído sempre que uma gravação tenha sido reeditada num formato 

revisto ou totalmente remasterizado. Ver também as Secções 4.9.1Re-mixes/ Edits / Session 

Takes e 4.9.10 Re-masterização. 
 

4.1.4    Independência de Formatos 
 

Um único ISRC é usado para cada gravação inalterada, independentemente do formato em que é 
publicado. 

 
4.1.5    Registo em bases de Dados de Repertório 

 

Enquanto que, sob o ISO3901: 2001, não existe a obrigatoriedade de manter registos (para além 

daqueles necessários para assegurar a singularidade), nem de registar a atribuição junto à Agência 

Nacional ou a qualquer outra entidade, o sistema ISRC terá pouco valor se não forem mantidos esses 

registos e não forem mantidas bases de dados exaustivas. Portanto, é fortemente recomendado que 

os registantes mantenham bons registos e que assegurem que os detalhes da gravação (a metadata) 

e o ISRC atribuído, sejam incluídos nas bases de dados de repertórios relevantes. A Agência ISRC 

Internacional pode aconselhar a base de dados apropriada para cada caso particular. 
 

Já se iniciaram os trabalhos para standardizar um conjunto mínimo de metadata. Isto está a ser 

efetuado pela Agência ISRC Internacional, em cooperação com utilizadores e as Agências Nacionais. 

Uma vez completado, será incluído no Capítulo 5. 
 

4.2   Administração 
 

4.2.1    Administração pelas Agências Nacionais 
 

O sistema ISRC é aberto a todos os produtores genuínos de gravações de som e de vídeos 

musicais: isto inclui indivíduos e empresas. Se uma Agência receber um pedido de uma entidade 

acerca da qual não está segura, recomenda-se que contacte essa entidade e se assegure de que esta 

compreende realmente para que serve o sistema ISRC e quais as suas obrigações (ver Secção 4.2.2 

Administração pelos Registantes). 
 

Se, uma vez efetuada essa verificação, a Agência Nacional estiver convencida que a entidade não é 

um produtor genuíno, a Agência Internacional deve ser informada para que possa (a) lidar com as 

averiguações relacionadas com a recusa e (b) monitorizar o número de tais ocorrências.                      .
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4.2.2    Administração pelos Registantes 
 

Um Registante é responsável por atribuir o Código de Designação (ver Secção 3.5.5 Código de 
Designação). 

 

Os Registantes só podem atribuir ISRCs após receberem um Código de Registante da Agência ISRC 

Nacional (ou da Agência ISRC Internacional, quando apropriado) para o seu território. Por favor 

consultar o Apêndice Um: Lista de Agências ou www.ifpi.org/isrc para ver a lista das Agências. 
 

O proprietário de uma gravação poderá tomar providências junto a outra entidade para que esta atribua 
ISRCs em seu nome. 

Caso o faça, deve assegurar-se que é mantida a singularidade e que sejam fornecidos detalhes da 

gravação a uma base de dados de repertório relevante. 
 

O ISRC deve ser incluído em toda a documentação relevante relativa aos direitos de uma 

gravação e ao seu licenciamento. 
 

Um Registante deve assegurar que uma pessoa competente seja responsável pela atribuição de 

ISRC e que sejam aplicados os regulamentos pertinentes. 
 

Um Registante deve manter um registo de todos os ISRCs que tenham sido atribuídos. 
 

4.3   Exemplos de um pedido de ISRC 
 

Exemplo 1. Nova gravação: 
 

Para um álbum com dez gravações obtidas a partir de masters de gravações realizadas em 

1991, onde um ISRC é atribuído após a finalização das gravações nesse ano. 
 

ISRC FR-Z03-91-01231 (Gravação Nº 1) 

ISRC FR-Z03-91-01232 (Gravação Nº 2) 

ISRC FR-Z03-91-01233 (Gravação Nº 3) 

E por aí adiante até… 
 

ISRC FR-Z03-91-01240 (Gravação Nº 10) 
 

Exemplo 2. Compilação: 
 

Para compilar um novo album utilizando gravações previamente publicadas 
 

Exemplos da utilização de gravações completas, na sua totalidade 
 

ISRC FR-Z03-91-01234 (Gravação Nº 1) 

ISRC FR-Z03-90-02345 (Gravação Nº 2) 

ISRC FR-Z03-89-03456 (Gravação Nº 3) 

E por aí adiante até ... 
 

ISRC FR-Z03-88-06789 (Gravação Nº 10)

http://www.ifpi.org/isrc
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Deve notar-se que os ISRCs atribuídos em anos anteriores devem ser mantidos. Não devem ser 

atribuídos novos ISRCs às gravações. 
 

4.4   Ativos de Vídeo Associados 
 

Para além de usar os ISRC para identificar gravações de som e de vídeos musicais, os ISRC podem 

ser usados para identificar material audio e audiovisual: 
 

-     que esteja associado a uma gravação publicada de som ou vídeo musical de pequeno formato, 

-     que seja publicado em associação com a mesma, e 

- onde uma performance musical não seja uma parte substancial do conteúdo (por 

exemplo, entrevistas, material documentário, etc.) 
 

Os Registantes que utilizem esta cláusula devem assegurar que o material em causa possa ser 

claramente identificado em metadata fornecido às bases de dados de repertório. 
 

4.5   Vídeos de Concertos 
 

Quando é publicado um video de um concerto inteiro (quer seja um produto para revenda, para 

distribuição eletrónica ou para radiodifusão) a gravação deve ser identificada normalmente por um 

ISRC. 
 

Caso partes dessa gravação sejam subsequentemente exploradas como gravações de som, de 

vídeo musical ou outro tipo de vídeo (ver Secção 4.4 Ativos de Vídeo Associados) devem ser 

atribuídos ISRCs separados às partes que sejam exploradas separadamente. 
 

4.6   Gravações com Copyright Expirado 
 

Um ISRC deve ser atribuído às gravações mesmo que o seu copyright tenha expirado. 
 

Uma gravação que seja domínio publico num país, poderá estar protegida noutro. Sem o ISRC, seria 

impossível registar a exploração de tal gravação. Mesmo que os direitos sobre a gravação tenham 

expirado, poderão ainda existir obrigações para com os autores e editores. E, finalmente, poderá 

surgir uma situação igual à que surgiu no Reino Unido em 1988, onde os direitos expirados puderam 

ser reativados através de uma extensão do prazo. Sem o ISRC seria impossível controlar a exploração 

de gravações nestas circunstâncias. 
 

4.7   Re-mixes Multi-Canal 
 

Um mix multi-canal de uma faixa deverá ter um ISRC diferente do mix estéreo do mesmo material. 
 

Exemplo: 
 

Um mix 5.1 e um mix estéreo mix da mesma master tape de 48 faixas (a “multi-track”) 

devem ter diferentes ISRCs, mesmo quando efectuadas pela mesma pessoa ao mesmo 

tempo. 
 

No entanto, quando a faixa estéreo é derivada do multi-canal por um processo simples de mix-down  

no equipamento do consumidor, não deverá ser atribuído um novo ISRC. 
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Exemplo 
 
Uma faixa estéreo num disco de DVD-Audio que deriva de fato de uma faixa 5.1 no disco através 
da aplicação de coeficientes estáticos (por exemplo, esquerdo = 0.7 esquerdo frente + 0.5 centro 
+ 0.2 esquerdo surround – 0.1 direito surround) deve ter o mesmo ISRC que a faixa de 5.1 canais. 

 

Em geral, o processamento audio em equipamentos de consumo não justifica a atribuição de um 

novo ISRC, mesmo se se os controlos para ligar e desligar o processamento sejam levados com a 

gravação original. 
 

Exemplo: 
 

Uma faixa para audição com auscultadores, que seja processada no equipamento do 

consumidor de uma faixa 5.1 deve ter o mesmo ISRC que o 5.1. 
 

Quando o mesmo mix é fornecido utilizando tecnologias diferentes, quer no mesmo suporte 

ou noutro suporte, o mesmo ISRC deverá ser utilizado. 
 

Exemplo: 
 

Quando a mesma faixa multi-canal aparece num disco DVD para playback, tanto em 

leitores audio como vídeo (em Pulse Code Modulation (PCM)/Meridian Lossless Packing 

(MLP) e Dolby Digital/AC3 respectivamente), o mesmo ISRC deve ser usado. No entanto, 

com estas tecnologias, os mixes poderão ser diferentes – porque, por exemplo, ao contrário 

do PCM/MLP, a banda Dolby Digital - limita o canal “.1”. neste caso, devem atribuir-se ISRCs 

diferentes. 
 

4.7.1    Manutenção de Registos 
 

É responsabilidade o Registante assegurar que os seus registos distinguem entre versões diferentes 

do mesmo material para mixes multi-canal, da mesma forma que o fazem para ‘takes’ diferentes do 

mesmo material. 
 

4.7.2    Codificação em Suportes 
 

Reconhece-se que alguns suportes não permitem que diferentes ISRCs sejam associados a mixes 

diferentes do mesmo material. Neste caso, o registante deve atribuir os diferentes ISRCs, mas 

apenas um ISRC deve ser atribuído ao suporte em questão. A Agência ISRC Internacional recomendará 

os procedimentos para estas circunstâncias. 
 

4.7.3    Ano de Referência 
 

De acordo com as recomendações atuais, o elemento do Ano de Referência deve refletir o ano de 

atribuição do ISRC. Como tal, quando um ISRC é atribuido a um mix multi-canal de material 

publicado previamente, o ano de referência usado para o mix multi-canal deve ser o ano de 

atribuição do ISRC. 
 

4.8   Ano de Referência 
 

O elemento do Ano de Referência deve refletir o ano de atribuição do ISRC. Como tal, uma faixa que 

tenha sido originalmente lançada em 1996 mas que não tenha recebido um ISRC até 2001 deverá ter 

um Ano de referência de 2001 (“01”). O ano de referência não tem qualquer significado a nível de 

copyright, e o Ano de Referência num ISRC deve ser atribuído como o ano actual. 
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Para além disso, embora o ano de referência tenha apenas dois dígitos, não há o problema do ano 

2000 (‘Y2K’) com o ISRC. O problema do ano 2000 no sistema ISRC não ocorrerá até ao ano 2040 

porque, mesmo sob recomendações prévias, o elemento de Ano de um ISRC deve representar o ano 

da gravação. Houve uma recomendação de que anos anteriores a 1940 não devessem ser utilizados. 

Houve, no entanto, um pequeno número de gravações que que receberam ISRCs que representam 

anos anteriores a 1940 e a Agência ISRC Internacional e as respectivas Agências Nacionais estão a 

trabalhar em recomendações que evitem duplicações. Estas serão incluídas em publicações futuras 

deste manual. 
 

4.9   Recomendações em Circunstâncias Particulares 
 

As seguintes recomendações são feitas pela Agência ISRC Internacional após consulta de 

utilizadores e de Agências Nacionais. 
 

4.9.1    Re-mixes/ Edits / Session Takes 
 

Se forem produzidas multiplas gravações de som na mesma sessão de gravação, com ou sem 

alterações a nível de orquestração, arranjos, ou artista e se estas forem preservadas ou 

transformadas em produtos comerciais, cada gravação será codificada com um novo ISRC. 
 

Um novo ISRC será atribuído a cada re-mix, edição ou nova versão de uma gravação. 
 

Recomenda-se que o Registante associe nas suas bases de dados os números ISRC das 

gravações originais usadas nos remixes. 
 

4.9.2    Alterações no Tempo de Leitura 
 

O tempo de leitura de uma gravação é uma característica importante, uma vez que é usado para a 

criação do produto e também como elemento básico para o cálculo de taxas pelas autoridades de 

copyright, estações de radiodifusão e pelo proprietário dos direitos. 
 

Se o tempo de leitura for alterado, um novo ISRC será atribuído. 
 

As seguintes regras devem ser aplicadas para determinar se um novo ISRC deve ser atribuído. 
 

- Um disco começa com a primeira modulação gravada e termina com a última 

modulação gravada. 

- Desvios no tempo de leitura, resultantes de diferentes métodos de medição ou alterações de 

fade e que não tenham influência sobre os direitos legais, não devem resultar na 

atribuição de um novo ISRC. 

- Quando uma alteração de duração é pretendida por motivos ‘musicais ou artísticos’, 

um novo ISRC deve ser atribuído. A margem limite recomendada é de 10 segundos. 
 

4.9.3    Casos Especiais 
 

Um ISRC separado deve ser atribuído a qualquer nova (e diferente) versão de uma gravação (ver Secção 

4.9.1 Re-mixes/ Edits / Session Takes), que vá ser explorada, independentemente da natureza 

da exploração. Seguem-se directrizes específicas para casos particulares.                                    .
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4.9.3.1    Clips de 30 segundos 

Como mesmo os clips de 30 segundos necessitam de licenciamento, estes podem ser explorados 
separadamente (ver Secção 4.1.2 Exploração Separada). Portanto, devem receber um ISRC distinto. 

 
4.9.3.2    Faixas Escondidas 

Embora, atualmente, não seja possivel embeber tecnicamente um ISRC numa faixa escondida num Disco 
Compacto, recomenda-se, em todo o caso, a atribuição de um ISRC. 

 
4.9.3.3    Interlúdios 

São faixas breves que contêm música e/ou fala que são geralmente colocadas entre canções num 

álbum pop ou urbano. Encontrados em produtos comerciais e promocionais, por vezes têm o seu 

próprio número “skip” e por vezes estão anexadas à faixa seguinte. Se puderem ser explorados 

separadamente, devem receber um ISRC. 
 

4.9.3.4    Callouts 

São excertos de canções existentes; são utilizados como o “chamariz” ou a parte contagiante de 

uma gravação e são geralmente usados em produtos de promoção pop. Indo de alguns segundos 

até quase um minuto, têm o seu próprio número “skip”. Se puderem ser explorados 

separadamente, devem receber um ISRC. 
 

4.9.3.5    Skits 

Quando um skit é principalmente música ou relacionado com música, e puder ser explorado 

separadamente, um ISRC deve ser atribuído. 
 

4.9.3.6    Entrevistas 

A atribuição de um ISRC depende se o Registante pode explorer separadamente a obra no futuro. 

Em caso positivo, um ISRC deve ser atribuido. 
 

4.9.4    Compilações (miscelâneas) 
 

Quando gravações previamente publicadas são compiladas, os ISRCs serão usados da seguinte forma: 
 

- Se forem utilizadas gravações previamente publicadas na sua totalidade e inalteradas, serão 

usados os ISRCs originais. 

-     Se forem utilizadas  gravações previamente publicadas parcialmente, por exemplo, com fade in 
ou fade out, deve ser atribuído um novo ISRC. A duração do fade deve exceder o limite 
recomendado de 10 segundos. 

 
4.9.5    Atribuição de ISRC a gravações existentes 

 

Gravações às quais não tenham sido atribuídos ISRCs, devem receber um ISRC atribuído pelo novo 

proprietário dos direitos, antes de serem novamente publicadas. Nestes casos, o Código de 

Registante será o do atual proprietário dos direitos. 
 

4.9.6    Restauração de gravações históricas 
 

As tecnologias de re-masterização e edição (incluindo re-pitching, re-equalising, de-noising, de-

clicking, etc.) oferecem muitas formas de processar gravações históricas de forma a irem de 

encontro aos padrões de qualidade atuais. Quando é efetuado um restauro completo da qualidade 

de som, a gravação processada deve ser considerada uma gravação separada e, como tal, receber 

um novo ISRC.                                                                                                                                                        .
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4.9.7    Gravações vendidas, licenciadas a / ou distribuídas por agentes. 
 

O ISRC deve ser mantido, independentemente de quando ou por quem a gravação é criada, 

distribuída ou vendida. 
 

4.9.8    Repertório Licenciado 
 

Os números ISRC têm de ser originados pelo licenciante e devem possuir o código de registante do 

licenciante. É da responsabilidade do licenciado informar o licenciante acerca de como obter um 

código de registante caso não o tenha. Quando o licenciante não puder ou não quiser atribuir um 

ISRC, as Agências ISRC Nacionais podem autorizar o licenciado a atribuir um ISRC. Detalhes completos 

estão contidos no ISRC Bulletin 2007/02 no website do ISRC (www.ifpi.org/isrc). 
 

4.9.9    Acordos divididos 
 

As entidades envolvidas na titularidade dividida devem acordar acerca de qual delas é responsável 

pela atribuição do ISRC singular usado para identificar a faixa. Deve ser assegurada a numeração 

única da gravação a nível mundial. 
 

Bases de dados de repertórios, outros utilizadores e sociedades de coleção (quando aplicável) 

devem ser notificados acerca da titularidade dos direitos para o seu território. A utilização de um 

Código de Registante em conjunto com um determinado Código de País não indica a titularidade 

nesse ou em qualquer outro território. 
 

4.9.10  Re-masterização 
 

Quando uma faixa é remasterizada com o intuito de ser reproduzida num novo suporte, sem 

restauro da qualidade de som (ver também Secção 4.9.1 Re-mixes/ Edits / Takes), não é necessário 

um novo ISRC. 
 

É, no entanto, da responsabilidade do Registante decidir onde estabelecer o limite entre 

restauro de som (re-masterização completa) e re-masterização simples. 
 

4.9.11  Repertório Clássico 
 

Na música clássica, muitas vezes os artistas variam de movimento a movimento (por exemplo, o 

Messiah de Handel) e cada vez mais, os movimentos individuais são transmitidos. À data, muitos 

destes movimentos não estão identificados com ISRCs separados. Em alguns territórios, a peça 

completa de música é identificada com um ISRC e depois os movimentos individuais são 

identificados com outros ISRCs, que são depois associados nos sistemas de bases de dados 

relevantes. 
 

Como, muitas vezes, os direitos variam de movimento para movimento, recomenda-se que sejam 

atribuídos ISRCs separados a cada parte (faixa) de uma gravação composta assim como um ISRC 

global para a gravação como um todo. No entanto, quando todas as partes de uma peça clássica 

puderem ser exploradas individualmente, um Registante poderá optar por atribuir ISRCs apenas às 

partes da obra clássica e não atribuir um ISRC à totalidade da obra. 
 

Implementações (atribuir um ISRC apenas à gravação total) poderão subsistir mas a 

recomendação acima deverá ser implementada assim que possível. 
 

 
 
 
 

 

http://www.ifpi.org/isrc
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4.9.12  Toques Telefónicos 

 

Se o proprietário dos direitos necessitar de identificar, de forma inequívoca, clips de ficheiros 

audio digitalizados, conhecidos por toques telefónicos, que são utilizados em telemóveis, 

recomenda-se que lhes sejam atribuídos ISRCs 

 

Desde que a integridade do sitema não seja danificada, os utilizadores têm liberdade para 

usar o ISRC de outras formas. Portanto, se o clip exacto não for considerado importante, o clip 

poderá ser descrito como um ‘clip de 30 segundos do ISRC GB-XX1-02-12345’. Se o clip exacto 

for importante, poderá ser descrito como ‘0m36s a 1m06s do ISRC GB-XX1-02-12345’. 

 

4.10 Software de Implementação de ISRC 
 

Quando um software de computador apresentar um ISRC, deve separar os quatro elementos com 

hífenes (ver Secção 3.5.1 Geral). A menos que o contexto o torne desnecessário (como uma 

apresentação em tabela) deve preceder o código com os caracteres ISRC. 
 

Em casos em que o software aceite inputs de utilizadores, pode aceitar prestativamente os quatro 

elementos e apresentá-los aos utilizadores com os hífenes separadores. Encorajamos os criadores 

de software a permitir que os utilizadores possam pré-definir os elementos de Código de País e 

Código de Registante, a oferecer por defeito o ano atual no elemento de Ano de Referência e a 

permitir a atribuição sequêncial de Códigos de Designação. A inserção de ISRCs atribuídos numa 

base de dados local poderá ser de considerável utilidade para os utilizadores. O registo automático 

em bases de dados de repertório apropriadas (ver Secção 4.1.5 Registo em Bases de Dados de 

Repertório) é também encorajado. 

 

5    REQUISITOS MÍNIMOS DE METADATA 
 

Como referido na Secção 4.1.5 Registo em Bases de Dados de Repertório, para se obter o maior 

proveito do sistema ISRC, os Registantes devem assegurar que os detalhes da gravação sejam 

fornecidos a uma base de dados de repertório apropriada. Os administradores de tal base de 

dados especificarão os requisitos de dados para assegurar a identificação única das gravações mas 

um conjunto mínimo de dados será especificado pela Agência ISRC Internacional. 
 

Esta secção será revista futuramente, de forma a incluir a especificação deste conjunto mínimo de dados. 
 

 
 

6    PADRÕES DE INTERCÂMBIO DE DADOS 
 

Durante os últimos quatro anos houveram vários projetos que visavam desenvolver os padrões 

para o intercâmbio de informação acerca de gravações. Estes incluiram: 
 

- Music Industry Integrated Identifiers Project (MI3P) – uma iniciativa da IFPI e da RIAA 

(Recording Industry Association of America) em conjunto com as socidades de 

direitos de autores, representadas pela BIEM e a CISAC; 

-     Moving Pictures Expert Group - MPEG-21 Digital Item Declaration. 

- MUSE Digital Media Communication System – um projeto financiado pela Comissão 

Europeia para o desenvolvimento de padrões para auxiliar o intercâmbio de dados entre 

várias entidades na cadeia de valores. 
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Nos próximos doze meses, a Agência ISRC Internacional, em cooperação com utilizadores e com as 

Agências Nacionais, irá continuar a trabalhar em prol da criação de padrões de intercâmbio de 

dados para informação de repertório. 
 

Esta secção será revista futuramente de forma a incluir uma descrição desses padrões de 

intercâmbio de dados 

 

7    NOMEAÇÃO E DEVERES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS  
 

7.1   Procedimento para a Nomeação de Agências Nacionais 
 

Desde a sua nomeação em 1989 como Autoridade de Registo Internacional para o 

International Standard Recording Code (ISRC) pela ISO (International Organisation for 

Standardisation), o IFPI Secretariat nomeou 49 Agências ISRC Nacionais. 
 

Uma lista completa destas agências está disponível em www.ifpi.org/isrc 
 

As responsabilidades das Agências ISRC nacionais estão descritas na Secção 3.4.2. Administração 
Nacional. 

 

Uma vez que uma entidade decida que quer ser nomeada Agência ISRC Nacional, aplicam-

se os seguintes procedimentos: 
 

1.   Uma entidade que pretenda tornar-se Agente ISRC Nacional deve requerer junto à 

Autoridade de Registo Internacional (IFPI Secretariat), através do formulário padrão (Ver 

Apêndice Dois – Candidatura para Nomeação de Agências ISRC Nacionais) fornecendo todos 

os detalhes de contacto, assim como fundamentos pelos quais deva ser nomeada e a sua 

capacidade de cumprir a função. 

2.   A Autoridade de Registo Internacional (IFPI Secretariat) enviará por mail um resumo da 
candidatura a outras agências nacionais e a membros da indústria gravadora local (se o 
candidato não for seu associado comercial). Aceitará exposições, fará as averiguações 
apropriadas e recomendará a aceitação ou a rejeição. 

3.   Uma vez tomada uma decisão, esta será comunicada, como acima, e será publicada no 

website da IFPI (www.ifpi.org/isrc) por um período de 14 dias para comentários, após os 

quais, uma decisão incontestada tornar-se-á final. 

4.   Objeções substanciais de um candidato a uma rejeição provisional ou de outra entidade perante 
uma aceitação provisional serão submetidas a um painel de recurso, consistindo do CEO da IFPI, o 
secretário do ISO TC46/SC9 (a comissão de padrões que lida com o ISRC) e um especialista 
independente escolhido por acordo entre os dois primeiros membros. O painel de recurso 
terá em conta as condições locais no território relevante e o funcionamento 

harmonioso do sistema internacional do ISRC na tomada de decisão, que será 

final. 

5.   Os nomes dos candidadtos bem sucedidos serão publicados no website da IFPI. 
 

7.2   Processo de Reporte pelas Agências Nacionais 
 

De acordo com o ISO 3901, as Agências ISRC Nacionais devem reportar, uma vez por ano, à Agência 

ISRC Internacional (IFPI Secretariat), acerca da implementação do ISRC na sua região/território. Estes 

relatórios devem ser enviados eletronicamente e em formato standard. 
 

Em Abril de cada ano, as Agências ISRC Nacionais devem fornecer à Agência ISRC Internacional a 

seguinte informação para todos os códigos registantes que tenham atribuído  (quer estejam ou 

não a ser usados actualmente). 

 

http://www.ifpi.org/isrc
http://www.ifpi.org/isrc
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Código de 
País 

Código de 
Registante 

Audio ou 
Vídeo 

Nome e 
Morada do 
Registante 

Departamento 
ou Pessoa de 
Contacto 

Data de 
Emissão de 
Código de 
Registante 

 

Os dados devem ser fornecidos preferencialmente num ficheiro Excel (.xls), ou então num ficheiro de 

valores separados por vírgulas (.csv). Qualquer outro formato para submissão de dados deverá ser 

previamente aprovado pela Agência ISRC Internacional. 
 

Ao mesmo tempo, será solicitada informação que formará a base da revisão anual, que será publicada a 
cada mês de Junho e enviada para a ISO de acordo com o ISO 3901 e que será usada para fins 
promocionais gerais. Os dados requeridos para esta publicação poderão mudar de ano para ano, mas o 
seu intuito é gerar maior interesse e uma participação positiva na utilização do ISRC e ilustrar as 
melhores práticas, assim como destacar iniciativas tomadas para reforçar a implementação do 
sistema ISRC a nível mundial. 

 

 

8    GLOSSÁRIO DE TERMOS 
Este glossário lista os  termos chave que são usados de forma específica neste documento dentro 

do sistema ISRC. Será mantido tão sucinto quanto possível mas será usado para definir novos de 

uma forma que evite definições duplicadas ou sobrepostas. 
 

Termo Definição ou termo(s) sinónimo(s) 
Candidato Qualquer entidade, incluindo um indvíduo 

que produz gravações de som e/ou vídeos 
musicais e que pretende obter um Código de 
Registante de umaAgência ISRC 

CD Disco Compacto – um formato digital onde se 
pode codificar um ISRC. 

Código de Designação Quarto elemento do identificador ISRC. 
Referência única de cinco dígitos usada para 
distinguir cada faixa. 

DVD Informalmente conhecido por Digital Video 
Disc ou Digital Versatile Disc. Um disco ótico 
para armazenar tecnologia e um formato onde 
se pode codificar um ISRC. 

DVD-A DVD – Audio. Um formato de DVD. 
DVD-AR DVD – Audio Recordable. Um formato de DVD. 

Agência Internacional International Federation of the Phonographic 
Industry (IFPI) nomeada pela ISO para 
fiscalizar globalmente o sistema ISRC; 
desempenha a função de Agência 
Nacional nas regiões onde não existe uma 
Agência Nacional. 

ISRC International Standard Recording Code 
Licenciado Uma empresa ou indivíduo que negoceia a 

utilização de uma gravação de som ou vídeo 
musical para as quais não detém os direitos, 
para utilização no seu próprio produto. 
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Licenciante Uma empresa ou indivíduo que detém os 
direitos de uma gravação de som ou vídeo 
musical que está licenciada a outra empresa 
ou indíviduo que negoceia a utilização dessa 
gravação de som ou de vídeo musical, para a 
qual não detém os direitos, de forma a utilizá-
la no seu próprio produto. 

Metadata Informação descritiva acerca de uma 
gravação de som ou vídeo musical. 

MP3 MPEG 1, Layer 3 – um formato de 
compressão, parte do conjunto de 
padrões do Moving Picture Expert Group 
(MPEG), utilizado para armazenar 
gravações de som. 

Gravação de Vídeo Musical Um video musical de pequeno formato 
inicialmente produzido para apoiar a 
publicação de uma faixa. 

Agência Nacional Uma organização nomeada pela Agência 
Internacional para gerir o sistema ISRC dentro 
de um dado território. 

SACD Super Audio Compact Disc – um formato de 
disco audio de alta qualidade, que usa uma 
estrutura física similar ao DVD. 

Registante Um Candidato bem sucedido. 
Código de Registante Segundo elemento do identificador ISRC.Uma 

referência alfanumérica com três caracteres 
que identifica a entidade que atribui o ISRC. O 
Código de registante é único dentro da Agência 
emissora. 

Utilizador Empresa ou indivíduo que desempenha 
qualquer função dentro do sistema ISRC. 

Ano de Referência Terceiro elemento do identificador ISRC. Os 
últimos dois anos do ano atual, que designam 
o ano de atribuição do ISRC. 
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APÊNDICE UM: LISTA DE AGÊNCIAS 
 

 
 

A lista acutalizada das Agências ISRC Nacionais está agora disponível no website da 

ISRC em www.ifpi.org/isrc.                                                           .

http://www.ifpi.org/isrc


3rd Edition ISRC Handbook August 2009 

25 

 

 

 

 

APÊNDICE DOIS – CANDIDATURA PARA NOMEAÇÃO DE AGÊNCIAS 

ISRC NACIONAIS 
 

Contexto 
 

Desde que o IFPI Secretariat foi nomeado em 1989 como Autoridade Internacional de Registo para 

o Código de Gravação de Padrão Internacional (ISRC) pela ISO (International Organisation for 

Standardisation), já nomeou 49 Agências ISRC nacionais. Uma lista completa destas agências está 

disponível em www.ifpi.org/isrc. Estas nomeações são agora efetuadas sob os Procedimento para 

Nomeação de Agências Nacionais (ver Secção 7.1 Procedimento para Nomeação de Agências 

Nacionais). 
 

Os potenciais candidatos devem ler o procedimento e preencher o formulário seguinte. 
 

Uma vez preenchido, por favor devolver o formulário à International ISRC Registration Authority 

(IFPI Secretariat) em isrc@ifpi.org ou fax +44 (0) 20 7878 6832 identificado como “Candidatura para 

Agência ISRC Nacional”. 
 

Parte 1 – Informação de Contacto 
 

Pessoa de Contacto  

Organização  

Morada completa  

Telefone  

Fax  

Email  

Website  

 

 

Parte 2 – Fundamento para Nomeação 
 

Indique razões concisas pelas quais a sua organização deve ser nomeada Agência ISRC Nacional no 

seu país. 
 
 
 

 
 
Parte 3 – Capacidade de Desempenhar a Função 

 

Porque acha que a sua organização pode desempenhar a função de Agência ISRC Nacional? O que 

fará para assegurar a implementação total do sistema ISRC no seu país? 

http://www.ifpi.org/isrc
mailto:isrc@ifpi.org

