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ASSOCIAÇÃO D3 – DEFESA DOS DIREITOS DIGITAIS
Contributo da D3 ao Projeto de Lei n.º 706/XIV

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia
da República

A D3 - Associação Direitos Digitais vem por este meio enviar um contributo sobre o Projeto de Lei
n.º 706/XIV, que “delimita as circunstâncias em que deve ser removido ou impossibilitado o
acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos, bem como os procedimentos e meios para
alcançar tal resultado”, apresentado pelos deputados do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes e
José Magalhães.
A proposta, pedida publicamente pelos intermediários ao legislador [Expresso, 19 de Fevereiro de
2021] que, escassos dias depois, já dela dava entrada no Parlamento, visa transformar em lei os
dois polémicos memorandos de entendimento, que desde 2015 têm permitido à Inspecção-Geral
das Actividades Culturais (IGAC) bloquear websites a pedido das entidades de gestão colectiva e
outros intermediários.
Parece ser o entendimento das várias entidades que pediram este projecto de lei, que a lei já permite
o bloqueio de sites desde 2004, o que deixa por explicar o facto dessas mesmas entidades tudo
terem feito para criar um memorando de entendimento entre a IGAC e várias entidades privadas
para o bloqueio de sites em 2015 e um procedimento técnico para o bloqueio de live streaming em
2018. Mais ainda, se considerarmos que as mesmas entidades sempre elogiaram tais mecanismos
de autorregulação, afirmando constantemente o seu sucesso.
Já os deputados-autores deste projecto não concordam, e bem, tendo em conta os vários casos de
falsos positivos que ocorreram, com a suposta eficácia dos tais mecanismos de autorregulação,
como explicitado na exposição de motivos: “É também evidente que tais objetivos não podem, por
natureza, ser alcançados através de mecanismos de autorregulação.”.
É por isso surpreendente verificar que o projecto agora apresentado decalque o memorando de
2015, sendo este o maior problema desta proposta: ao transpor os procedimentos do
memorando, o legislador transpôs também os problemas.
Com este projeto de lei, o legislador decide dar um poder absoluto à IGAC: é a IGAC que recebe
as denúncias, que decide sobre essas denúncias, que decide sobre o processo de contraordenação, e
que aplica as coimas.
Esse poder absoluto é também visível noutros pontos. A título de exemplo, no ponto 1 do artigo 3º
pode ler-se que a IGAC “notifica o infrator para, no prazo máximo de 48 horas, cessar essa
atividade e remover o serviço ou o conteúdo de Internet”, sendo que o legislador define como
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disponibilização ilícita de conteúdos protegidos pelo direito de autor e pelos direitos conexos, a
comunicação, a disponibilização ao público, ou o armazenamento de conteúdos protegidos, "sem
autorização dos respetivos titulares do direito de autor e dos direitos conexos." (negrito nosso).
Ora, é possível uma pessoa singular ou colectiva fazer um uso legítimo de uma obra, mesmo sem
autorização dos titulares do direito de autor e direitos conexos. Por exemplo, quando esse uso é
realizado no âmbito de uma excepção ao direito de autor e direitos conexos. No entanto, esta
possibilidade não é explicitada pelo legislador neste projecto. Na verdade, o legislador nunca
coloca a hipótese de poder existir um engano ou um erro de análise por parte da IGAC.
Mas no passado, no âmbito do memorando de 2015, foi bloqueado um site de divulgação de
publicações musicais, por mostrar através da técnica de embedding um vídeo da actuação de uma
artista num programa de um canal da televisão pública alemã, vídeo esse partilhado pelo canal de
televisão no seu perfil oficial do YouTube (a partir do qual foi realizado o embedding), com
autorização para qualquer pessoa ver e para qualquer pessoa partilhar, através da técnica de
embedding, em qualquer site. A análise deste caso, com base em documentos pedidos à IGAC pode
ser lida no seguinte endereço: https://paulasimoesblog.wordpress.com/2016/03/10/igac-e-mapinetnao-cumprem-memorando-de-entendimento/. Por volta da mesma altura, o Serviço de Regulação e
Inspecção de Jogos bloqueou também um site de uma empresa legítima, e cujo caso foi analisado
aqui: https://revolucaodosbytes.pt/srij-assume-responsabilidade-pelo-bloqueio-errado-da-carbongames/.
Assim, antes da notificação para remover o conteúdo, deveria a IGAC ser obrigada a
contactar o alegado infrator, enviando a documentação e argumentos em que se baseia para
bloquear o site e pedir para o alegado infrator se justificar.
O projecto de lei agora proposto vai ainda mais longe do que os memorandos, abrangendo
entidades para além dos fornecedores de acesso à Internet, como aquelas “que prestem o serviço de
associação de conteúdos em rede, por meio de instrumentos de busca, hiperligações ou processos
análogos” e aquelas que “prestem serviços de armazenagem”. Tal englobamento parece sobreporse à já existente Lei do Comércio Electrónico. É necessário sublinhar ainda que se aproxima a
transposição da Directiva do Direito de Autor, assim como está a ser discutido neste momento, na
Europa, o regulamento Digital Services Act, que vai mudar estas regras. Para que um novo regime
não prejudique a aplicação de outro anterior não basta escrever na lei “que não prejudica”. Tem de
efectivamente não prejudicar a aplicação dos outros regimes.
Um outro ponto que mostra o poder absoluto de quem denuncia é um problema que decorre do
memorando e que não é corrigido neste projeto de lei: o legislador parece querer manter a
mensagem que é colocada no site bloqueado e que dependendo do ISP informa que o site foi
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bloqueado por decisão administrativa ou judicial. Ora, as entidades denunciantes podem assim
mandar bloquear qualquer site, apenas com o intuito de denegrir aquele site. Basta que quando
alguém se queixar, digam que foi um lapso. Mas no entretanto as pessoas que foram ao respetivo
site já viram a mensagem e não é possível restaurar a confiança dessas pessoas porque não é
possível sabermos quem são. Assim, o legislador deve determinar que a mensagem diga
explicitamente por qual entidade foi o site bloqueado, a razão, e um contacto de email dessa
entidade, para no caso de alguém achar que foi o erro possa avisar rapidamente.
Devemos ainda salientar que o projeto de lei não contém elementos dissuasores de erros, enganos,
ou potenciais abusos. Nem para as entidades denunciantes, nem para a IGAC, nem para os ISP, o
que mostra mais uma vez o poder absoluto que se está a dar a estas entidades: não sendo
responsabilizadas por enganos ou erros, não têm nenhuma motivação para fazerem uma análise
aturada e justa do processo. Recorde-se que em 2016 foi bloqueado um site que nem sequer existia,
o URL não estava sequer registado, só porque o endereço era parecido com outro site que queriam
bloquear. O caso foi descrito aqui: https://revolucaodosbytes.pt/site-pirata-inexistente-bloqueado/.
Por fim, a D3 subscreve na íntegra e chama a atenção para as considerações realizadas pela
ANSOL – Associação para o Software Livre relativamente aos bloqueios de IP, que conseguem ao
mesmo tempo ser uma solução inadequada aos fins que se visa alcançar, e perigosa, pelos danos
colaterais que acarreta.
Gratos pela atenção,
Associação D3 – Defesa dos Direitos Digitais
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