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1. A Senhora Deputada não inscrita Cristina Rodrigues tomou a iniciativa de 

apresentar o Projeto de resolução n.º 1207/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues) - 

Recomenda o combate à pirataria de publicações jornalísticas contribuindo para 

um jornalismo mais independente e plural -, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

artigo 156.º (Poderes dos Deputados) da Constituição da República Portuguesa e da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes dos Deputados) do Regimento da 

Assembleia da República (RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 19 de abril de 2021, tendo 

sido admitida e baixado à Comissão de Cultura e Comunicação no dia 20 do mesmo 

mês. 

 

3. A discussão da iniciativa ocorreu na reunião da Comissão de Cultura e 

Comunicação do dia 2 de junho de 2021. 

 

4. A Senhora Deputada Cristina Rodrigues apresentou a iniciativa, referindo que nos 

regimes democráticos existe uma premissa generalizada de que, para além de ser 

fundamental assegurar a liberdade de criação de empresas e organizações 

jornalísticas, é também essencial assegurar os direitos dos jornalistas. 

Consequentemente, o Estado deverá garantir todas as condições para que o 

exercício jornalístico seja plural e independente, por forma a reduzir as dificuldades e 

riscos económicos e financeiros desta atividade, decorrentes das sucessivas crises 

económicas, e atualmente sanitária, que se têm verificado. 

 

5. Apesar de se poder cair na ideia de que o jornalismo foi perdendo terreno na era 

digital devido ao excesso de informação e de acesso livre que está ao alcance de 

qualquer cidadão, as recentes crises que proliferam pelos países europeus, 

nomeadamente os elevados níveis de abstenção, e a difusão desmesurada de 

informações falaciosas, mais vulgarmente apelidadas de fake news, vieram 

evidenciar que o exercício do jornalismo livre e plural é cada vez mais essencial para 

as sociedades ocidentais. Ou seja, o jornalismo surge como um bem público à 

semelhança, por exemplo, da justiça, da saúde e da educação. 

 

6. Os últimos anos têm sido marcados por uma profunda transformação estrutural dos 

meios de comunicação social. As novas tecnologias tiveram e continuam a ter um 
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papel preponderante nessa transformação que, como tudo, teve aspetos positivos e 

negativos. Se, por um lado, se verificou um reforço da autonomia individual, 

possibilitando novas formas de participação cívica democrática, por outro lado, a sua 

utilização também facilitou a difusão de conteúdos nocivos e ilegais.  

 

7. Às dificuldades impostas pela transformação tecnológica e pela crise sanitária, alia-

se o aumento da pirataria de publicações jornalísticas, também conhecida como 

pirataria de jornais e revistas, cujas partilhas facilmente ocorrem através de 

aplicações de conversação, como, por exemplo, WhatsApp e Telegram.  

 

8. Segundo dados da Visapress, as perdas que a pirataria provoca ascendem a cerca 

de 85 milhões de euros anuais. Esta situação cria entropia na criação de um modelo 

de negócio que sabemos ser rentável e, consequentemente, coloca em causa a 

sustentabilidade de uma imprensa livre e independente, factor indispensável num 

Estado de Direito Democrático. 

 

9. Nestes termos, recomenda-se ao Governo que promova uma Campanha Nacional 

de combate à pirataria de publicações jornalísticas, dando a conhecer os impactos 

negativos dessa prática para o pluralismo e democracia, bem como a circunstância 

de se tratar de ato criminoso já previsto e punido por lei; que esta campanha seja 

produzida e promovida em articulação com associações e organizações que visem a 

proteção de direitos de autor e a independência do jornalismo; que o processamento 

das aquisições de espaço e tempo de antena da referida campanha possa ser 

efetuada no âmbito de compra antecipada de publicidade institucional do Estado em 

órgãos da comunicação social; que em articulação com as associações e 

organizações que visem a proteção de direitos de autor e independência do 

jornalismo, crie mecanismos eficazes que possibilitem a proteção das criações dos 

titulares de direitos de autor; que aumente a fiscalização da prática do crime de 

usurpação previsto no Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos; que seja 

criado um código de boas práticas de utilização de peças noticiosas na 

Administração Pública; que aumente a fiscalização junto da Administração Pública 

para que todas as entidades que a integrem apenas recorram a empresas de 

clipping licenciadas; que reforce com medidas administrativas a obrigatoriedade para 

as entidades do sector publico central e local de todo o tipo de licenciamento pela 

utilização de serviços de clipping e similares; que efetue a Transposição da Diretiva 
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do Direito de Autor no Mercado Único Digital tendo em consideração as 

particularidades que a atual legislação em vigor já reconhece à imprensa 

portuguesa; que crie políticas públicas concretas que permitam que o sector 

beneficie da transição para o digital em condições de igualdade de outros sectores 

de atividade. 

 

10. A Senhora Deputada Raquel Ferreira (PS) referiu que o projeto de resolução em 

análise refere-se a duas realidades distintas: a pirataria digital e os serviços de 

clipping. Transmitiu que o Grupo Parlamentar do PS não acompanha o projeto de 

resolução sub judice, porque nalguns casos é redundante com aquilo que está a 

ser feito, noutros parece extemporâneo e ainda noutros casos não foca nos 

efetivos destinatários destes propósitos, que não é o Governo.  

 

11. A Senhora Deputada Olga Silvestre (PSD) saudou a apresentação do projeto de 

resolução, pois trata-se de uma matéria da maior relevância. Disse que a evolução 

da tecnologia digital veio alterar de forma significativa, a forma como as obras e 

outros materiais protegidos são criados, produzidos, distribuídos e explorados. 

Salientou a necessidade e a urgência em promover medidas de combate a 

qualquer forma de pirataria. 

 

12. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível nos projetos de 

resolução referidos, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na sessão 

plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Assembleia da República, em 2 de junho de 2021 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO 
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(Ana Paula Vitorino) 


