
A  D I R E T I V A  E U R O P E I A  
D O  D I R E I T O  D E  A U T O R :

coisas que precisa de saber

Ativa o círculo vicioso do 
investimento necessário para apoiar 
as indústrias criativas na Europa   

A música e as artes estão no coração da identidade e da cultura europeias, 
refletem e celebram os nossos valores essenciais. Mas, atualmente, a sua saúde 
sustentável está em risco.  

É necessário investimento efetivo, talento, trabalho árduo e compromisso a longo 
prazo para criar e produzir obras protegidas pelo direito de autor como música, 
filmes ou livros.

Se as grandes plataformas tecnológicas poderem explorar os conteúdos dos 
artistas sem pagarem valores de licenciamento justos, arriscamo-nos a perder a 
próxima geração de artistas e músicos da Europa. O Youtube, por exemplo, paga menos do que €1 por utilizador, por ano, em 

contrapartida a Spotify paga 18 vezes esse valor.  Esta diferença entre o 
valor da música explorada e a compensação para os criadores é conhecida 
como o Value Gap.
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Trata-se de um passo vital com vista ao 
pagamento justo dos criadores europeus 

Alguns tipos de serviços               como o YouTube da Google exploram conteúdos  
criativos como a música - e permitem aos utilizadores descarregá-la para os 
seus sites - tirando, depois, dividendos com a venda de publicidade altamente 
lucrativa, direcionada para os fãs que visitem estes sites.

Estas plataformas de “Conteúdo Carregado pelo Utilizador” (UUC) tornaram-se 
os maiores serviços de música ‘                       ’, mas evitam pagar aos criadores 
de uma forma justa, reivindicando que não são responsáveis pelos conteúdos 
distribuídos nas suas plataformas. Esta é também uma vantagem injustificada 
sobre outros serviços digitais. 

A Europa representa 

UmTerço
do mercado mundial da música; 
o                     põe em risco:
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Empregos Crescimento InovaçãoX18

O Supervisor Europeu de Proteção de Dados (EDPS) confirmou que a 
proposta não causa quaisquer problemas deste género:

“O artigo 13º (1. b)) pede explicitamente aos Estados Membros que 
assegurem que quaisquer medidas sejam proporcionais, que o 
equilíbrio entre direitos fundamentais dos utilizadores e dos 
detentores de direitos seja preservado, e que não seja imposta 
qualquer obrigação geral de monitorização da informação 
transmitida ou armazenada. Estas garantias proporcionariam, 
certamente, proteções suficientes como solicitado pela Carta [de 
Direitos Fundamentais da União Europeia].” 

RELATÓRIO EDPS, JULHO DE 2018

Não vai reduzir a quantidade
de conteúdos disponíveis 
A indústria da música é uma indústria digital que transformou um longo 
período de declínio num renascimento, com investimento em novos serviços 
de música             . 

Os músicos e as editoras musicais querem que a sua música seja ouvida e 
apreciada              pelo maior número de pessoas possível.

Os artistas e os criadores de conteúdos não apoiariam a Diretiva de Direito 
de Autor se ela restringisse a sua capacidade de chegar aos seus públicos. 

Cria um ambiente de licenciamento 
de música mais justo3

A legislação está projetada para criar um ambiente de licenciamento da 
música mais justo em que nenhuma plataforma possa ganhar uma vantagem 
injusta sobre outros serviços digitais. A legislação estabelece que as 
plataformas de UUC (Conteúdos Carregados pelo Utilizador) não podem mais 
fugir às suas responsabilidades e devem obter uma licença justa, tal como 
ocorre com os serviços da Spotify e da Deezer. Harmonizar as regras de 
atuação, ajudará a promover a inovação digital pelos serviços concorrentes e 
a assegurar um futuro sustentável para os criadores de música e inovadores 
digitais europeus. É importante salientar que os opositores da proposta 
apresentaram alegações falsas que se enumeram a seguir: 

Não irá “acabar com a internet” ou “limitar a 
liberdade de espressão”
Em primeiro lugar, a proposta não altera a forma como os utilizadores usam 
a internet, nem requer a utilização de “filtros para carregamento”, como é 
referido, de forma errada, pelos opositores.

De facto, a proposta dá flexibilidade à forma como as plataformas, que 
trabalham com criadores e detentores de conteúdos, deverão prevenir a 
entrada nos seus serviços conteúdos não autorizados. Uma solução 
tecnológica possível tem vindo, há muito, a ser utilizada pelos serviços de 
UUC e pelas plataformas de redes sociais. A tecnologia de “Reconhecimento 
automático de conteúdos” já está disponível comercialmente, no mercado, 
para negócios de todas as dimensões e já é largamente utilizada por 
serviços UUC             para identificar obras, com o intuito de determinar que 
artistas deverão ser remunerados quando a sua música é tocada.

Em segundo lugar, nada na proposta altera as proteções de “liberdade de 
expressão”, nem limita qualquer expressão original do pensamento, 
criatividade, comentário politico, sátira, ou qualquer outra forma de 
expressão que não esteja atualmente protegida pelo direito de autor.
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A Alta Tech está a combater esta Diretiva 
para proteger os seus próprios interesses

As grandes plataformas de tecnologia estão ávidas de continuar a explorar, a pouco ou 
nenhum custo, o conteúdo criativo que gera o tráfego a partir do qual eles estão a fazer 
grandes quantias de dinheiro através da publicidade e dos dados do utilizador. Ninguém 
vai ao YouTube pela publicidade; os utilizadores vão ao YouTube para aceder ao conteúdo 
criativo – sem estes utilizadores, as plataformas não conseguiriam vender publicidade.

Para proteger a sua vantagem injusta, estas plataformas têm exercido uma pressão 
extraordinária sobre o Parlamento Europeu. Estes esforços não têm nada que ver com a 
garantia da disponibilidade de conteúdos mas com a manutenção da situação atual em 
que podem lucrar com o trabalho dos criadores europeus sem uma justa compensação.

Os artistas, criadores e detentores dos conteúdos europeus exortam os 
Deputados do Parlamento Europeu a não permitirem que a cultura vibrante 
da Europa saia vítima da ganância das plataformas globais da internet.

Precisamos que os Deputados do Parlamento Europeu reconheçam
e fortaleçam o valor da cultura europeia.

Milhares de artistas 
estão a pedir o seu apoio

Veja Plácido Domingo, James Blunt, Francis Cabrel, a Orquestra Filarmónica 
de Viena, Max Martin, Udo Linderberg e muitos mais dirigirem-se 
diretamente aos seus Deputados Europeus para apoiarem esta Diretiva.
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APOIEA CRIAÇÃOE A INOVAÇÃO EUROPEIAS

Veja os vídeos aqui!

Precisamos do seu apoio!

Vote a favor da Diretiva de Direitos de Autor

Vote no dia 12 de Setembro

Vote a favor da criação e da inovação europeias

Leia a carta de Sir Paul McCartney aos 

Deputados do Parlamento Europeu 

pedindo-lhes que votem na Diretiva dos 

Direitos de Autor.  Aqui.

http://ifpi.org/value_gap
http://www.ifpi.org/downloads/European_Parliament_Support_Letter-July_2018.pdf

