
 

Propostas de alteração ao Projeto de Lei n.º 706/XIV 

 

No artigo 1.º, n.º 1:  

 

Onde se lê: “A presente lei estabelece os procedimentos de fiscalização, controlo e regulação da 

licitude dos conteúdos protegidos pelo direito de autor e pelos direitos conexos, disponibilizados 

em ambiente digital.”  

 

Deve ler-se: “A presente lei estabelece os procedimentos de fiscalização, controlo, remoção, 

limitação e bloqueio do acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos pelo direito de autor 

e pelos direitos conexos.” 

 

 

Aditamento do artigo 1.º, n.º 3:  

 

“O disposto na presente lei não se aplica aos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em 

linha, definidos na alínea 6) do artigo 2.º da Diretiva 2019/790, relativa aos direitos de autor no 

mercado único digital, os quais são responsabilizados nos termos do artigo 17.º do mesmo 

diploma e a legislação que o transponha para a ordem interna.” 

 

Aditamento do artigo 1.º, n.º 4:  

 

“A presente Lei não prejudica a aplicação do disposto: 

a) Na Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril, relativa aos 

direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e sua transposição para a ordem 

jurídica nacional;  

b) No Código do direito de autor e direitos conexos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de 

março; 

c) Na Diretiva 2001/29/CE relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e direitos 

conexos na sociedade da informação, e sua transposição para a ordem jurídica nacional;  

d) Na Diretiva 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual e a Lei n.º 

16/2008, de 1 de abril, que a transpõe para a ordem jurídica nacional.”  

 

No artigo 3.º, n.º 1:  

 

Onde se lê: “Sempre que a IGAC, na sequência de denúncia, detetar um sítio ou serviço de Internet 

que disponibilize conteúdos protegidos pelo direito de autor e pelos direitos conexos, sem 

autorização dos titulares dos direitos, notifica o infrator para, no prazo máximo de 48 horas, cessar 

essa atividade e remover o serviço ou o conteúdo de Internet, sem prejuízo da responsabilidade 

criminal em que incorre.”  
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Deve ler-se: “Quando a IGAC, na sequência de denúncia ou por outro motivo, identificar a 

disponibilização de conteúdos protegidos pelo direito de autor e pelos direitos conexos, sem 

autorização dos titulares dos direitos por um sítio ou serviço de Internet, notifica quem figurar no 

mesmo como sendo o seu responsável para, no prazo máximo de 48 horas, fazer cessar essa 

disponibilização ou invocar o que tiver por conveniente para obstar à determinação da medida.” 

 

Aditamento do artigo 3.º, n.º 2:  

 

“A notificação referida no número anterior, deve ainda ser dada a conhecer ao prestador 

intermediário de serviços de alojamento, sempre que se encontrem disponíveis elementos 

que o permitam identificar e contactar.” 

 

No artigo 3.º, n.º 4 (anterior n.º 3):  

 

Onde se lê: “Decorrido o prazo previsto no n.º 1 sem que se verifique a cessação da referida 

atividade, a IGAC notifica os prestadores intermediários de serviços em rede para os efeitos 

previstos no artigo 5.º, no sentido de remover ou impossibilitar o acesso a determinado conteúdo.” 

 

Deve ler-se: “Decorrido o prazo previsto no n.º 1 sem que se verifique a cessação da 

disponibilização, a IGAC notifica os prestadores intermediários de serviços em rede para que 

removam ou impossibilitem o acesso aos conteúdos em causa, de acordo com os procedimentos 

previstos no artigo 5.º.” 

 

No artigo 3.º, n.º 5 (anterior n.º 4):  

 

Onde se lê: “Não há lugar à notificação prevista no n.º 1, nas seguintes situações:” 

 

Deve ler-se: Não há lugar à notificação prevista no n.º 1, sendo imediatamente efetuada a 

notificação aos prestadores intermediários de serviço, prevista no n.º 3, nas seguintes situações:”  

 

No artigo 3.º, n.º 5, alínea b) (anterior n.º 4):  

 

Onde se lê: “Na ausência de qualquer elemento de identificação disponível e acessível sobre o 

alegado infrator.” 

 

Deve ler-se: “Quando não seja possivel obter a identificação e a forma de contactar o responsável 

pela disponibilização do conteúdo em causa.” 

 

No artigo 3.º, n.º 6 (anterior n.º 5): 

 



 

Onde se lê: “Sem prejuízo da possibilidade de recurso aos meios de tutela judicial dos direitos 

protegidos, não há lugar à notificação dos prestadores intermediários de serviços em rede nos 

termos e para os efeitos previstos no n.º 3, sempre que:” 

 

Deve ler-se: “Sem prejuízo da possibilidade de recurso aos meios de tutela judicial dos direitos 

protegidos, não há lugar à notificação dos prestadores intermediários de serviços em rede nos 

termos e para os efeitos previstos no n.º 3, quando:” 

 

No artigo 3.º, n.º 6, alínea a) (anterior n.º 5): 

 

Onde se lê: “Os conteúdos ilicitamente disponibilizados, detetados pela IGAC, oficiosamente ou por 

via de denúncia, constituam uma parcela substancialmente menor quando comparada com os 

restantes conteúdos disponibilizados pelo sítio ou serviço de Internet em causa, e não for possível 

remover ou impossibilitar o acesso apenas em relação aos conteúdos ilícitos;”  

 

Deve ler-se: “Não sendo possível remover ou impossibilitar o acesso apenas em relação aos 

conteudos ilicitamente disponibilizados, tais conteúdos identificados pela IGAC, oficiosamente ou 

por via de denúncia, constituam uma parcela substancialmente menor quando comparada com os 

restantes conteúdos disponibilizados pelo sítio ou serviço de Internet em causa, e a determinação 

das medidas, limitar de forma excessiva e desproporcionada outros direitos fundamentais de 

terceiros, alheios à prática da atividade ilícita;” 

 

Aditamento do artigo 3.º, n.º 7 (anterior n.º 6):  

 

“Este procedimento não prejudica o apauramento de eventual responsabilidade criminal, nos 

termos gerais.” 

 

No artigo 4.º, n.º 1: 

 

Onde se lê: “O lesado ou quem o represente apresenta denúncia à IGAC da disponibilização ilícita 

em rede de conteúdo sobre o qual detém a titularidade do direito de autor ou de direitos conexos.” 

 

Deve ler-se: “O titular do direito de autor ou do direito conexo lesado, ou quem o represente, 

apresenta a denúncia da disponibilização ilícita em rede de conteúdo sobre o qual detém a 

titularidade, à IGAC.” 

 

No artigo 4.º, n.º 2, alínea a): 

 

Onde se lê: “Designação do sítio, página ou blogue e nome de domínio e subdomínio, sempre que 

aplicável, a forma e a localização das obras, prestações artísticas, fonogramas, videogramas ou 

transmissões, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo anterior, ou dos serviços referidos na alínea 

b) do mesmo número, bem como a data e hora em que foi verificada a respetiva disponibilização;” 



 

 

Deve ler-se: “Designação do sítio, página ou blogue e nome de domínio e subdomínio, sempre que 

aplicável, a forma e a localização das obras, prestações artísticas, fonogramas, videogramas ou 

transmissões, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo anterior, ou dos serviços referidos nas 

alíneas b) e c) do mesmo número, bem como a data e hora em que foi verificada a respetiva 

disponibilização;” 

 

No artigo 4.º, n.º 2, alínea b): 

 

Onde se lê: “Indicação das ligações, hiperligações, impressões de ecrã e quaisquer elementos aptos 

a identificar os conteúdos protegidos e o sítio de Internet onde estes se encontram ilicitamente 

disponibilizados ou os serviços referidos na alínea b) do n.º 2 do artigo anterior;” 

 

Deve ler-se: “Indicação das ligações, hiperligações, impressões de ecrã e quaisquer elementos aptos 

a identificar os conteúdos protegidos e o sítio de Internet onde estes se encontram ilicitamente 

disponibilizados ou os serviços referidos nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo anterior;” 

 

No artigo 4.º, n.º 2, alínea c): 

 

Onde se lê: “Identificação, nos casos previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo anterior, de uma 

amostra das obras, prestações artísticas, fonogramas, videogramas ou transmissões, ilicitamente 

disponibilizados, dos respetivos titulares de direitos, e, sempre que aplicável, das sociedades de 

gestão coletiva que os representam;” 

 

Deve ler-se: “Identificação, nos casos previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo anterior, de uma 

amostra das obras, prestações artísticas, fonogramas, videogramas ou transmissões, ilicitamente 

disponibilizados, dos respetivos titulares de direitos, e, sempre que aplicável, das entidades de 

gestão coletiva que os representam;” 

 

Aditamento do artigo 4.º, n.º 2, alínea e): 

 

“Identificação, sempre que possível, do alegado infrator e do prestador intermédio de serviço de 

alojamento associado ao IP onde os conteúdos ilícitos se encontram alojados;” 

 

No artigo 4.º, n.º 4: 

 

Onde se lê: “A decisão final da IGAC que recair sobre a denúncia é sempre notificada ao 

denunciante.” 

 

Deve ler-se: “A decisão final da IGAC que recair sobre a denúncia é sempre notificada ao 

denunciante, bem como ao responsável pelo sítio ou serviço da Internet em causa e ao prestador 

intermediário de serviços de alojamento, sempre que os elementos disponíveis o permitam.” 



 

 

No artigo 5.º, n.º 1: 

 

Onde se lê: “Sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres legais e regulamentares relativos ao 

exercício da sua atividade, os prestadores intermediários de serviços em rede estão obrigados, no 

prazo máximo de 48 horas, a contar da respetiva notificação, a cumprir as determinações do 

inspetor-geral das atividades culturais, no sentido de remover ou impossibilitar o acesso, a 

disponibilização e a utilização de conteúdo protegido pelo direito de autor e pelos direitos conexos.” 

 

Deve ler-se: “Sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres legais e regulamentares relativos 

ao exercício da sua atividade, os prestadores intermediários de serviços em rede estão obrigados a 

cumprir, no prazo máximo de 48 horas a contar da respetiva notificação, as determinações do 

inspetor-geral das atividades culturais no sentido de remover ou impossibilitar o acesso, a 

disponibilização e a utilização de conteúdo protegido pelo direito de autor e pelos direitos conexos.” 

 

No artigo 5.º, n.º 2: 

 

Onde se lê: “Para efeitos do disposto no número anterior, os prestadores intermediários de serviços 

em rede estão obrigados: 

a) A cumprir as determinações da IGAC para remover ou impossibilitar o acesso a obras ou 

conteúdos protegidos, designadamente, através do impedimento de acesso a determinado ou 

determinados URLs ou DNS associado ou de acesso a conteúdos disponibilizados por 

determinado ou determinados IPs, quando se trate de prestadores intermediários de serviços de 

simples transporte, e prestem o serviço de acesso à Internet; 

b) A cumprir as determinações da IGAC para remover ou impossibilitar o acesso ao conteúdo 

protegido, designadamente, através do impedimento de acesso a determinado ou determinados 

URLs ou DNS associado ou de acesso a conteúdos disponibilizados por determinado ou 

determinados IPs, quando prestem o serviço de associação de conteúdos em rede, por meio de 

instrumentos de busca, hiperligações ou processos análogos; 

c) A cumprir as determinações da IGAC para remover ou impossibilitar o acesso ao conteúdo 

protegido, designadamente, através do impedimento de acesso a determinado ou determinados 

URLs ou de acesso a conteúdos disponibilizados por determinado ou determinados IPs, quando 

prestem serviços de armazenagem a título principal, intermediária ou outro e o conteúdo 

protegido se encontre armazenado nos seus servidores.” 

 

Deve ler-se: “Para efeitos do disposto no número anterior estão obrigados a cumprir as 

determinações da IGAC para remover ou impossibilitar o acesso a obras ou conteúdos 

protegidos, designadamente, através do impedimento de acesso a determinado ou 

determinados URLs ou DNS associado ou de acesso a conteúdos disponibilizados por 

determinado ou determinados IPs, os seguintes prestadores intermediários de serviços em rede: 

a) Prestadores intermediários de serviços de simples transporte, e os que prestem o serviço 

de acesso à Internet; 



 

b) Prestadores intermediários de serviços de associação de conteúdos em rede; 

c) Prestadores intermediários de serviços de armazenagem a título principal, intermediária ou 

outro, desde que o conteúdo protegido se encontre armazenado nos seus servidores." 

 

No artigo 5.º, n.º 3: 

 

Onde se lê: “A possibilidade de remover ou impossibilitar o acesso a determinado IP, que seja fixo, 

e aos conteúdos por ele disponibilizados está condicionada à demonstração, por parte do 

interessado, e verificação, por parte da IGAC, de que o mesmo é típica e essencialmente utilizado 

para a disponibilização ilícita de obras e outro material protegido pelo direito de autor e pelos 

direitos conexos, sendo inexistentes ou marginais outras utilizações, sob pena de indeferimento.” 

 

Deve ler-se: “A remoção ou impedimento de acesso aos conteúdos disponibilizados, por via de 

bloqueio de acesso a um determinado endereço de IP, está condicionada à verificação de que 

aquele endereço é reiterada e recorrentemnete utilizado para a disponibilização ilícita de obras ou 

outro material protegido pelo direito de autor e pelos direitos conexos, sendo inexistentes ou 

marginais outras utilizações.” 

 

Eliminação do artigo 5.º, n.º 4:  

 

“Sem prejuízo do disposto no número anterior, no prazo de 60 dias após a data de entrada em vigor 

do presente diploma, o Governo, através de portaria dos membros do governo responsáveis pelas 

áreas da economia e da cultura, assegura a regulamentação dos termos em que é executada a 

remoção ou o impedimento de acesso a conteúdos disponibilizados ilicitamente.” 

 

No artigo artigo 5.º, n.º : 

 

Onde se lê: “Nos casos previstos na alínea a) do n.º 4 do artigo 3.º, os prestadores intermediários 

de serviços devem adotar as medidas referidas no número anterior, no mais curto prazo possível, 

após a notificação da determinação da IGAC.” 

 

Deve ler-se: “Nos casos previstos na alínea a) do n.º 4 do artigo 3.º, os prestadores intermediários 

de serviços devem adotar as medidas referidas no n.º 2 do presente artigo, no mais curto prazo 

possível, após a notificação da determinação da IGAC.” 

 

No artigo 6.º, n.º 1, alínea c): 

 

Onde se lê: “Em qualquer caso, logo que a cessação dos efeitos da decisão da IGAC seja determinada 

por qualquer autoridade judicial ou judiciária competente, sem prejuízo de tal autoridade poder 

ordenar a sua manutenção por prazo superior.” 

 

Deve ler-se: “Em qualquer caso, logo que a cessação dos efeitos da decisão da IGAC seja 



 

determinada por qualquer autoridade judicial ou judiciária competente, sem prejuízo de tal 

autoridade poder ordenar outras medidas de impedimento de acesso.” 

 

Aditamento de novo artigo 7.º (atual artigo 14.º, n.º 4) com alteração da redação: 

“Os procedimentos administrativos que se descrevem no presente capítulo estão sujeitos ao 

pagamento de taxas, cujo montante é fixado por portaria dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da economia, das finanças e da cultura.” 

 

Artigo 12.º, n.º 1 (anterior artigo 11, n.º 1):  

 

(Alteração da númeração) 

 

Artigo 12.º, n.º 4 (anterior artigo 11, n.º 4):  

 

Onde se lê: “Quando, por motivo justificado, não possam observar-se os prazos fixados nos números 

anteriores, a IGAC, solicita ao tribunal, oportunamente, a respetiva prorrogação, pelo tempo e nos 

termos que a considerar necessária.”  

 

Deve ler-se: “Quando, por motivo justificado, não possam observar-se os prazos fixados nos 

números anteriores, a IGAC solicita ao tribunal a respetiva prorrogação”.  

 

Artigo 12.º, n.º 5 (anterior artigo 11, n.º 5):  

 

Onde se lê: “As comunicações a que se refere o presente artigo devem ser feitas, sempre que 

possível, por transmissão eletrónica de dados ou em plataforma digital apropriada.” 

 

Deve ler-se: “As comunicações a que se refere o presente artigo devem ser feitas por transmissão 

eletrónica de dados ou em plataforma digital apropriada.” 

 

Artigo 13.º, n.º 1 (anterior artigo 12, n.º 1):  

 

Onde se lê: “Recebido o processo no tribunal, é citada a parte contrária, se a houver, para responder, 

querendo, no prazo de dez dias.” 

 

Deve ler-se: “Recebido o processo no tribunal, é citada a parte contrária, se a houver, para 

responder, querendo, no prazo de trinta dias.” 

 

Artigo 14.º, n.º 1 (anterior artigo 13, n.º 1):  

 

Onde se lê: “Da sentença proferida cabe sempre recurso, nos termos da legislação processual civil, 

para o tribunal da Relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal de 

propriedade intelectual, sem prejuízo do disposto no número seguinte.” 



 

 

Deve ler-se: “Da sentença proferida cabe sempre recurso, de plena jurisdição e a ser tramitado nos 

termos da legislação processual civil, para a secção especializada em matéria de propriedade 

intelectual e de concorrência, regulação e supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa.” 

 

Artigo 15.º, n.º 1 (anterior artigo 14, n.º 1):  

 

Onde se lê: “Constitui contraordenação punível com coima de (euro) 5000 a (euro) 100000 a 

violação do disposto nos n.ºs 2, 3, 4 e 5 do artigo 5.º.” 

 

Deve ler-se: “Constitui contraordenação punível com coima de (euro) 5000 a (euro) 100000 a 

violação do disposto nos n.os 1, 2, 4 e 5 do artigo 5.º.” 

 

Eliminação do artigo 15.º, n.º 4 (anterior artigo 14.º, n.º 4),  

(passa a constar do novo artigo 7.º) 

 

No artigo 16.º (anterior artigo 15.º):  

 

Onde se lê: “A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.” 

 

Deve ler-se: “A presente lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação” 

  

 
*A serem aceites estas alterações, todas as remissões do projeto de diploma devem ser atualizadas em conformidade.  




