
         
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

ARTISTAS E REPRESENTANTES DA INDÚSTRIA MUSICAL PORTUGUESA REUNEM COM 

COMISSÁRIO EUROPEU CARLOS MOEDAS 

Proposta de Diretiva da Comissão Europeia é um primeiro passo positivo para um 

mercado digital de conteúdos justo e competitivo.   

Lisboa, 21 de Setembro de 2016 – O Comissário Europeu Carlos Moedas, responsável pelas 

políticas de Investigação, Ciência e Inovação, reuniu, em Bruxelas, na passada sexta-feira, com 

uma delegação composta por artistas e representantes da Indústria Musical Portuguesa.  

A Delegação Portuguesa - que integrou os autores e artistas David Fonseca e Francisco Maia 

Pereira (D.A.M.A.), os principais produtores musicais nacionais, membros das Direções da AFP e 

AUDIOGEST, e respetivo Diretor-Geral – teve oportunidade de expor as suas preocupações com 

a situação atual da distribuição digital de conteúdos, mas também as suas fundadas expectativas 

na aprovação de medidas legislativas à escala da União. Esteve também presente a Diretora do 

Escritório Europeu da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), Olivia Regnier.    

A reunião centrou-se nas propostas legislativas anunciadas no passado dia 14 de setembro, pela 

Comissão Europeia, propostas essas que a AUDIOGEST e a AFP qualificam como um primeiro 

passo muito positivo para a resolução da questão denominada de “Value Gap” que se traduz 

numa inversão da cadeia de valor que prejudica criadores, intérpretes, produtores e todos 

aqueles que investem na criação e na cultura, em benefício de algumas plataformas.  

O que está em causa é o facto de algumas grandes plataformas de serviços digitais em que o 

conteúdo é carregado pelo utilizador (‘user upload content’), reivindicarem o estatuto de 

“intermediários passivos” para não serem abrangidas pelas regras aplicáveis aos direitos de 

autor e conexos quando, de facto, têm um papel ativo na distribuição de música. 

A proposta de Diretiva que foi tornada pública na passada semana vem clarificar que também 

estas plataformas estão obrigadas a negociar acordos com os titulares de direitos para que 

possam utilizar os seus conteúdos protegidos como é o caso da música. “Este é um início 

promissor de um percurso que esperamos venha a ter como resultado um mercado digital de 

obras e prestações mais justo e leal”, afirmou João Teixeira Presidente da Direção da AFP.  

No decorrer da Reunião os autores e artistas David Fonseca e Francisco Maia Pereira, tiveram 

oportunidade de ilustrar as suas preocupações e apelos com as respetivas experiências pessoais 

enquanto artistas e autores, sublinhando sempre a importância das plataformas digitais para a 

distribuição de conteúdos mas também a necessidade de ser reposta uma situação de justiça e 

equidade entre os sectores criativos e as plataformas digitais.   

Por seu turno o comissário Carlos Moedas, sublinhou que "As tecnologias digitais mudaram a 

forma como a música, os filmes, a TV, a rádio, os livros e a imprensa são produzidos, distribuídos 

e colocados à disposição do público. Novos serviços em linha como a música em linha, 

plataformas de vídeo a pedido e novos agregadores de notícias, tornaram-se muito populares, e 

os consumidores esperam cada vez mais ter acesso aos conteúdos culturais em movimento e 

através das fronteiras. Esta nova realidade não impede que qualquer trabalho criativo deve ser 

remunerado de forma justa, seja ele divulgado em linha ou não.” 



         
 

Recorde-se que, ainda em Julho passado, cerca de 1.600 artistas, entre os quais se contam mais 

de sete dezenas dos mais conceituados artistas portugueses, assinaram uma carta dirigida à 

Comissão Europeia em que apelam para alterações legislativas urgentes, à escala da União, que 

permitam corrigir os desequilíbrios negociais e de valor remuneratório que claramente 

beneficiam algumas das maiores plataformas de distribuição de música, com prejuízo directo 

para os titulares de direitos e para o mercado.  

A AUDIOGEST e a AFP congratulam-se com os progressos alcançados, mas não deixam de 

sublinhar o longo caminho que há ainda a percorrer para o alcançar de um mercado digital de 

conteúdos verdadeiramente justo e ditado por regras de sã e leal concorrência. 
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Foto da Delegação Portuguesa com o Comissário Europeu: Em cima – Miguel Lourenço Carretas (Diretor-Geral da 
AUDIOGEST); João Teixeira (Presidente da AFP – Warner Music Portugal); David Fonseca (Autor e Artista Musical).  
Em Baixo: Francisco Maia Pereira – D.A.M.A. (Autor e Artista Musical); Paula Homem (Membro da Direção da 
AUDIOGEST e AF – Sony Music Portugal); Ana Hernandez (Presidente da Direção da AUDIOGEST – Universal Music 
Portugal); Carlos Moedas (Comissário Europeu responsável pela Investigação Ciência e Inovação); António Rodrigues 
(Advogado especialista em questões europeias).   
 
Esta e outras imagens em: http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?ref=032339&sitelang=en 

 

Para Mais informações: 

AFP – Associação Fonográfica Portuguesa 

AUDIOGEST – Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos 
Av. Sidónio Pais, n.º 20 R/C Dt.º, 1050-215 Lisboa, Portugal |  

Telf: (+351) 213137640  | Fax: (+351) 213137649 
Contacto: Miguel Lourenço Carretas – Director-Geral AUDIOGEST 

E-mail: miguel.carretas@passmusica.pt 
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