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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 64/XV/1ª

Pela transposição para o ordenamento jurídico português da Diretiva (UE) 2019/789, que 

estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos aplicáveis a 

determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de 

programas de televisão e de rádio e da Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no 

mercado único digital 

A Diretiva (UE) 2019/789 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019 veio 

estabelecer normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos aplicáveis a 

determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de 

programas de televisão e de rádio e alterar a Diretiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de 

setembro de 1993.

Em concreto, a referida Diretiva (UE) 2019/789 estabelece regras destinadas a melhorar o 

acesso transfronteiriço a um maior número de programas televisivos e radiofónicos, 

facilitando o apuramento dos direitos para a prestação de serviços em linha, acessórios às 

transmissões de determinados tipos de programas de televisão e de rádio e para a 

retransmissão desses programas. Em paralelo, estabelece, ainda, regras relativas à 

transmissão de programas de televisão e de rádio pelo processo de injeção direta.

A Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019,

relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as 

Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE, pretende afirmar a manutenção de elevados padrões de 

proteção de obras e titulares de direitos no mundo digital. Simultaneamente, procura 
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compatibilizar esse desiderato com a defesa da liberdade de expressão, o progresso da 

investigação e o desenvolvimento tecnológico.

Importa salientar que a Diretiva (UE) 2019/789 assim como a Diretiva (UE) 2019/790 

deveriam ter sido transpostas para o ordenamento jurídico português até ao dia 7 de junho 

de 2021.

Apesar deste processo de transposição constituir um momento crucial para aperfeiçoar o 

atual quadro jurídico em matéria de direitos de autor e direitos conexos, particularmente no 

que concerne ao reforço da proteção e salvaguarda dos interesses dos titulares de direitos, o 

anterior Governo, não cumpriu o prazo estabelecido pelo que no dia 26 de julho, a Comissão 

Europeia abriu um primeiro  procedimentos de infração contra Portugal e 22 outros países 

da União Europeia.

Em setembro de 2021 o anterior Governo apresentou na Assembleia da República duas 

Propostas de Lei com vista à transposição das Diretivas em causa, tendo as mesmas 

caducado por força do termo da XIV Legislatura.

No passado dia 19 de maio, e pela segunda vez, a Comissão Europeia enviou dois pareceres 

fundamentados a Portugal, fase inicial de um processo de infração, por ainda não ter 

notificado Bruxelas sobre a transposição das diretivas europeias relativas aos direitos de 

autor e aos direitos conexos.

Pelo que, Portugal tem dois meses para adotar medidas nacionais de transposição para 

ambas as diretivas, sendo que, se não o fizer, a Comissão poderá instaurar uma ação no 

Tribunal de Justiça da União Europeia (UE).

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do PSD propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo a 
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transposição, com muita urgência, da Diretiva (UE) 2019/789 e da Diretiva (UE) 2019/790, 

que já deveriam ter sido adotadas na lei nacional até junho de 2021.
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