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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

RMU Receita média por utilizador 

AV Audiovisual 

BT British Telecom 

GCD Gestão colectiva de direitos 

EGCD Entidades de gestão colectiva de direitos 

DDL Direct Download (Descarregamento Directo) 

GDD Gestão de direitos digitais 

TDT Televisão digital terrestre 

UE União Europeia 

PTF Protocolo de transferência de ficheiros 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet (Alta autoridade para a difusão de obras e 

protecção de direitos na Internet) 

FEPI Fornecedor de endereços de protocolo Internet 

DRDPI Directiva relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual 

IP TV  TV via Protocolo Internet 

FSI Fornecedor de serviços Internet 

LP Long Playing (Discos de longa duração) 

GM  Garantias mínimas 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale (Mercado 

Internacional do Disco e da Edição Musical) 

NMPA National Music Publishers’ Association (Associação Nacional de 

Editoras de Música) 

P2P Peer-to-peer (entre pares) 
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PC Computador pessoal 

ERSP Estação de radiodifusão de serviço público 

ROI  Retorno do investimento 

VOD  Video On Demand (vídeo a pedido) 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 

(Sociedade de autores, compositores e editoras de música) 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVOD  Subscrição de Video On Demand (vídeo a pedido) 

TRIPS Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

relacionados com o Comércio 

TVoIP Televisão via Protocolo Internet 

CGU Conteúdo gerado pelo utilizador 

VHS Video Home System (Sistema doméstico de vídeo) 

TDA Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor 

OMPI Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

TPF Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas 

OMC Organização Mundial do Comércio 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente estudo pretende dar resposta ao desejo expresso pela Comissão da Cultura e da 
Educação do Parlamento Europeu de ser informada acerca do modo como se poderia aplicar 
na prática, numa perspectiva política e económica, uma taxa fixa sobre conteúdos num 
contexto de partilha de ficheiros.  
Este estudo analisa e fornece informações acerca dos seguintes aspectos: a evolução dos 
mercados de produtos e serviços de entretenimento musical e audiovisual nos últimos 10 
anos; tendências e fenómenos de pirataria em linha; os objectivos fundamentais da 
modalidade de taxa fixa sobre conteúdos; o sistema de taxa fixa sobre conteúdos e 
cenários alternativos para a sua implantação. 
O sistema de taxa única sobre conteúdos é uma oportunidade de os titulares de direitos de 
autor oferecerem aos consumidores a possibilidade de realizarem de forma legal a partilha 
de ficheiros P2P, sendo aplicado no âmbito de uma licença colectiva alargada para 
actividades que não estejam abrangidas por acordos transaccionais. Limitada ao que é 
estritamente necessário para descarregar conteúdos de uma rede P2P (ou seja, um direito 
de reprodução e um direito muito limitado de colocação à disposição1), cobrada pelos 
fornecedores de serviços Internet (FSI) e redistribuída por uma entidade de gestão pan-
europeia ad hoc, a taxa fixa sobre conteúdos pode ser uma solução importante para gerar 
valor no mercado legítimo e para reduzir o atractivo e a escala da pirataria. 

Panorâmica da indústria musical 

Desde que foi criada, a legislação de direito de autor procura constantemente manter-se a 
par da evolução tecnológica. Os sistemas de tributação da cópia para uso privado na 
Europa foram alargados por forma a incluírem grande parte da actividade de reprodução e 
da capacidade de armazenamento dos consumidores. 
A indústria musical é um sector complexo que abarca uma diversidade de canais distintos 
ainda que relacionados entre si, designadamente actuações ao vivo, gravações, difusão e 
outras formas do que tradicionalmente se designava exploração secundária. 
A lei do direito de autor prevê o quadro jurídico e económico de base no âmbito do qual 
funciona a indústria musical. Confere, aos titulares de direitos, o direito exclusivo de 
controlar determinadas formas de exploração das suas próprias obras. 
Sempre que tais direitos exclusivos existam, a realização de um acto abrangido pelo âmbito 
de aplicação do direito sem a autorização dos titulares dos direitos constitui uma infracção, 
susceptível de acção judicial por facto ilícito, por infracção penal ou ambas.  

Panorâmica da indústria cinematográfica e audiovisual 

Ao contrário da música, os sectores do audiovisual e do cinema prosperaram e 
desenvolveram-se de forma estável ao longo dos últimos 20 anos, sob reserva apenas de 
ocorrências históricas. 

O cinema europeu entrou neste mercado com novos modelos de distribuição e estruturas 
de financiamento inovadoras. O financiamento tem sido reforçado através de fundos 
públicos, como indica o número considerável de auxílios estatais - a nível europeu, 
nacional, regional e local – de todos os tipos e os fundos especiais (regimes de créditos 

                                                 
1  O direito de colocar à disposição do público outro material a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º da Directiva 

2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos 
aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, deve ser entendido como 
abrangendo todos os actos de colocação das referidas obras à disposição de qualquer pessoa que não esteja 
presente no local onde o acto de colocação à disposição tem origem, não incluindo quaisquer outros actos. 
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fiscais, fundos de acções, associações de benefícios mútuos, entre outros). 
No que toca à distribuição de conteúdo audiovisual, a cadeia de valor começa na produção 
de conteúdos ou aquisição de direitos e prossegue até à venda ao público. 

A comercialização de programas audiovisuais e de cinema requer o desenvolvimento de 
relações contratuais e económicas entre os diferentes tipos de intervenientes, que se 
agrupam em seis categorias identificadas: titulares de direitos e fornecedores de 
conteúdos, agregadores de conteúdos, operadores de plataformas e serviços de vídeo a 
pedido (VoD), distribuidores de serviços e plataformas, fabricantes de material electrónico 
de consumo e utilizadores finais (consumidores).  
A distribuição através de redes digitais quebrou esta linearidade e todos os intervenientes 
dispõem agora de acesso directo ao público (incluindo os próprios artistas). 

Muito embora a distribuição digital facilite uma maior disseminação para benefício dos 
consumidores (a teoria "cauda longa" ou long tail), continua a ser difícil transformá-la em 
vendas (mesmo sem contar com o impacto da distribuição ilegal).  

Evolução da pirataria: efeitos e tendências recentes 
Ironicamente, em muitos mercados a pirataria física está em declínio devido à crescente 
incidência da pirataria em linha: os consumidores já não precisam de pagar por um produto 
físico porque conseguem encontrar o que procuram gratuitamente na Internet. 
A resposta da indústria musical ao crescimento da pirataria em linha decorre em múltiplas 
vertentes: desde uma legislação reforçada até às tecnologias pertinentes para a gestão dos 
seus direitos sobre as gravações que produz. Estas tecnologias englobam a tecnologia para 
a gestão dos direitos digitais (GDD) e outras formas de tecnologia associadas aos sistemas 
de gestão de direitos, como as tecnologias de impressões digitais ou de marcas de água. 
No sector audiovisual, a maior parte das novas formas de aquisição de conteúdos é 
utilizada para fins não autorizados. A variedade de opções de uso não autorizado 
possibilitadas pela revolução digital no âmbito da distribuição de conteúdos criativos - mais 
do que qualquer outro argumento – explica a dificuldade de atribuir o declínio sensível das 
receitas a um só factor ou a um número limitado de factores. 
Nos últimos dez anos, são inúmeros os estudos produzidos com o objectivo de analisar a 
natureza e o impacto da pirataria em linha. No entanto, são demasiadas as vezes que os 
estudos se resumem a meros exercícios de recolha de dados comprovativos baseados nas 
políticas vigentes. Os únicos dados certos são a diminuição das receitas da indústria 
musical e o enfraquecimento ou declínio das vendas de DVD. Igualmente certa é a extensa 
e crescente utilização de redes entre pares2, de sítios de descarregamento directo, etc., 
envolvendo uma elevada percentagem de utilizadores da Internet, e o uso da Internet para 
aceder a conteúdos protegidos por direitos de autor sem qualquer contrapartida financeira 
para os titulares desses direitos. 
No entanto, a co-existência destes dados não constitui necessariamente uma prova 
irrefutável de causalidade.  
O retrato de um "pirata em linha" fica mais confuso à medida que se analisam 
exaustivamente os pormenores e os números totais e globais começam a perder parte do 

                                                 
2  As redes entre pares (P2P - peer to peer), também designadas "fóruns" ou "redes sociais", consistem num sítio 

da Internet especializado que funciona como um "clube" virtual, cujos membros podem comunicar em tempo 
real e trocar mensagens entre si. Muitas dessas redes são locais onde os consumidores procedem ao 
intercâmbio de obras protegidas em formato electrónico tais como músicas, filmes ou excertos de filmes, livros 
e artigos. Trata-se de clubes que reúnem milhares de membros, sendo provavelmente o mais famoso deles o 
Facebook, com milhões de membros em todo o mundo. Estas redes oferecem geralmente listas classificadas de 
obras divulgadas em mensagens específicas enviadas por membros. 
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seu impacto. Na indústria musical e cinematográfica, importa todavia distinguir as duas 
principais categorias de piratas: os piratas mais ou menos bem organizados que pretendem 
ganhar dinheiro com a promoção e/ou facilitação da distribuição de cópias não autorizadas 
com fins lucrativos e os piratas que se dedicam ao descarregamento a partir de sítios 
ilegais da Internet (música e cinema) de faixas musicais e/ou filmes ou séries para uso 
pessoal.  

Principais medidas e mecanismos legais contra a pirataria 

São muitas as diversas abordagens que têm sido adoptadas por diferentes governos para 
fazer face à pirataria em linha. 

Os titulares de direitos foram bem sucedidos enquanto grupo de pressão em prol da 
introdução de leis de resposta gradual em vários países do mundo: Taiwan, França (Lei 
Hadopi), Reino Unido (Lei da Economia Digital de 2010), Coreia do Sul e Nova Zelândia. 
Importa referir outras vias legislativas que têm sido seguidas como, por exemplo, em Itália 
onde o governo criminalizou a violação de direitos de autor quando se disponibiliza obras 
protegidas em redes informáticas sem permissão (decreto Urbani), ou em Espanha (Lei 
Sinde) onde os visados são os intermediários e não os utilizadores. 

Dado que a maior parte destas medidas é recente, ainda é muito prematuro tirar 
conclusões sobre qual das abordagens é mais eficaz. 

Considerações fundamentais para uma taxa fixa sobre conteúdos 

A diversidade de intervenientes ou partes interessadas é uma característica do mundo 
digital, quer no sector audiovisual quer no sector musical. A multiplicidade de modelos 
possíveis de distribuição contribuiu para o aumento significativo de partes interessadas, 
desde criadores a agregadores. Simultaneamente, os operadores de telecomunicações e, 
mais recentemente, os fabricantes de dispositivos envolvidos através da ligação à TV 
desenvolveram estratégias de integração e penetração de mercado. Enquanto os conteúdos 
são mais do que nunca reis e senhores, com produção, distribuição e controlo de catálogos, 
a cadeia de valor tradicional acomoda novos intervenientes que competem entre si no 
domínio da partilha de valor. A estrutura tradicional de exploração corre o risco de colapso, 
ameaçada pelo advento da banda larga de alta velocidade, formatos digitais e distribuição 
digital ou distribuição por todos os potenciais suportes e meios. Para além destes 
intervenientes tradicionais, os consumidores de hoje, através das legendagens feitas por 
utilizadores fãs (fansubbing), P2P, intercâmbios nas redes sociais e transmissão de fluxos 
de vídeo (streaming), detêm o poder de influenciar as estratégias de exploração em cada 
categoria de direitos, suportes e territórios.  
O impacto económico da digitalização e da Internet sobre a criação de valor não é igual nas 
indústrias musical e audiovisual, porquanto estes sectores divergem no que toca a 
consequências e efeitos em termos de estrutura e organização de mercado.   
Consequentemente, a criação de qualquer sistema de taxa fixa sobre conteúdos deve ter 
em conta os diferentes interesses. 

O sistema de taxa fixa sobre conteúdos e outros cenários 

O objectivo económico do sistema de taxa fixa sobre conteúdos é produzir efeitos indirectos 
no mercado que convençam os titulares de direitos da sua utilidade. Nesta perspectiva, um 
sistema que dotasse o sector de um fluxo de receitas idêntico ao que o VoD e a reprodução 
privada rendem ao mercado actual (p. ex. 56 milhões e 28 milhões de euros 
respectivamente no mercado francês) reforçaria a sua credibilidade, porque 
complementaria ofertas de qualidade superior que são essenciais para a economia do 
sector. 
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O objectivo social e político é dar aos utilizadores da Internet a oportunidade de 
procederem ao descarregamento para uso pessoal e à partilha de ficheiros em P2P, dentro 
dos limites da lei, por forma a conquistar o maior número de utilizadores possível. O 
sistema de taxa fixa sobre conteúdos iria, assim, legitimar antes de mais o P2P com obras 
legalmente adquiridas. 
A fixação de um preço para o sistema de taxa fixa sobre conteúdos terá de vencer um triplo 
desafio: ser compatível com a partilha de ficheiros em P2P e simultaneamente reduzir a 
pirataria; representar uma extensão das ofertas legais; e ter a cooperação dos 
fornecedores de serviços Internet (FSI). 
Paralelamente, o mecanismo de fixação de preços utilizado deve satisfazer um conjunto de 
critérios e evitar algumas armadilhas bem conhecidas: definir o preço certo, não perder de 
vista o conceito de preço esperado e não se auto-excluir do circuito de obtenção de receitas 
(os fornecedores de serviços de rede e Internet têm aqui um papel crucial). 
Por conseguinte, o presente estudo apresenta no seu capítulo 4.1.1. os potenciais efeitos 
de uma política de preços para a taxa fixa sobre conteúdos em obras audiovisuais e 
cinematográficas: a hipótese mais reduzida de €2, a hipótese mais elevada de €6 e uma 
hipótese intermédia próxima de uns simbólicos €5, no valor de €4,99. 
A fixação do preço para o sistema de taxa fixa sobre conteúdos é uma das questões a 
considerar, tal como o impacto nos modelos comerciais. Uma segunda questão é a taxa de 
migração dos consumidores, a fim de se poder formular uma previsão da criação ou perda 
de valor geral. 
Segundo a hipótese desenvolvida e apresentada no capítulo 4.1 deste estudo, uma taxa 
fixa sobre conteúdos de €4,99, que produziria mais lucros, é a que tem mais probabilidades 
de sucesso. Tal seria especialmente verdade se a oferta fosse acompanhada da 
possibilidade de o consumidor utilizar esta taxa fixa sobre conteúdos para trocar um grande 
volume mensal de conteúdos, como se contempla neste estudo, uma função que 
aparentemente não se encontra disponível em nenhuma das ofertas existentes 
independentemente da tarifa aplicada. Em nossa opinião, é imperativo que uma opção 
dessa natureza faça parte de qualquer oferta comercial em termos de descarregamento de 
ficheiros, porque se trata de uma prática corrente entre todos os consumidores, 
acostumados a partilhar conteúdos descobertos na Internet. Seria ainda prevista a 
aquisição de suplementos de 1 a 2 euros por mês quando o utilizador excedesse a 
capacidade de descarregamento da assinatura de base (independentemente do número de 
títulos descarregados). 
No mínimo, o sistema de taxa fixa aplicado ao domínio cultural deveria ser capaz de 
cumprir dois importantes objectivos de natureza social: 

 Garantir uma remuneração justa aos autores e à comunidade criativa, com um processo 
de distribuição igualmente justo;  

 Proporcionar um refúgio seguro ao utilizador individual. 

Não se afigura possível uma situação que seja do agrado de todos os intervenientes, nem 
uma solução em que os "males" sejam igualmente distribuídos por todos.  
Quase todas as soluções propostas (desde licenças colectivas voluntárias a licenças 
colectivas obrigatórias, passando por licenças colectivas alargadas) implicam a existência 
de um determinado tipo de entidade de licenças colectivas ou comuns para cobrar e 
redistribuir as receitas. 

Cenários credíveis para a questão da partilha de ficheiros 

Dois cenários afiguram-se possíveis: ou o cenário statu quo (a mesma situação de sempre 
e leis antipirataria) ou o cenário da taxa fixa sobre conteúdos em duas modalidades: a 
introdução de um sistema de taxa fixa sobre conteúdos de aplicação geral que institui um 
novo modelo de negócio legal ou um sistema de taxa fixa sobre conteúdos de aplicação 
limitada. 
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Por diversas razões, explicadas no presente estudo, um sistema de taxa fixa sobre 
conteúdos de aplicação geral representa uma solução inaceitável para muitos dos 
intervenientes3. A taxa fixa sobre conteúdos de aplicação limitada, enquadrada por uma 
moldura política e operacional específica, poderia constituir uma solução exequível. 
Quando se contempla um sistema de taxa fixa sobre conteúdos destinado a utilizações em 
linha não comerciais de obras, a gestão colectiva é um instrumento inevitável, seja qual for 
a abrangência de cobertura desse sistema. 

No domínio da partilha de ficheiros em P2P poderia aplicar-se um sistema baseado nos 
resultados de sucesso produzidos pela directiva "satélite-cabo"4. Ora, a directiva "satélite-
cabo" não criou uma nova isenção ou limitação, nem impôs um regime de licença 
obrigatória, mas limitou o exercício dos direitos exclusivos a entidades de gestão colectiva 
de direitos, razões pelas quais se mantém compatível com os tratados internacionais. No 
caso da partilha de ficheiros P2P, os titulares dos direitos confiam os direitos exclusivos de 
autorização do descarregamento e da partilha de ficheiros, em circunstâncias e limites 
muito específicos, a entidades de gestão colectiva de direitos. 

Conclusões: o que se deve ter em conta para a consecução de um sistema de taxa 
fixa sobre conteúdos? 
Para instituir o que poderá ser uma medida ou política pública de relevo para a indústria 
musical, audiovisual e cinematográfica, importa ter em conta os grandes objectivos da 
política proposta e os diversos passos a seguir, de modo a assegurar que todas as decisões 
e instrumentos, bem como as várias etapas e percurso cronológico, convergem de forma 
lógica para o objectivo. 

Impõe-se prever a protecção do utilizador final, propiciando uma compreensão clara dos 
actos que são legalmente autorizados e dos que não o são, e promovendo a participação 
em redes sociais e P2P, desde que essas actividades não tenham fins comerciais e não 
estejam sujeitas a acordos transaccionais. 

Cumpre promover o exercício de direitos ou licenças colectivas alargadas sempre que 
existirem oportunidades de licenciamento voluntário que não sejam (nem possam ser) 
exploradas pelos titulares de direitos a título individual. Pretende-se, deste modo, 
incrementar o mercado legítimo em detrimento da pirataria. 
O sistema de taxa fixa sobre conteúdos deve restringir-se ao descarregamento 
(downloading) e a certas formas de colocação à disposição ou carregamento (uploading), 
de modo a permitir o acesso a redes P2P cujo protocolo requer habitualmente uma 
determinada forma de uploading durante o downloading. O sistema permitirá a partilha 
global de obras da colecção digital do utilizador final, e limitará qualquer forma de partilha 
– em redes P2P, sítios sociais, cibercacifos (cyber lockers), etc. – a um círculo privado de 
amigos e familiares. A título de exemplo, a licença alargada do direito de colocação à 
disposição5 poderia ser limitada aos 50 melhores amigos, o que significa que as ofertas de 
P2P ou DDL (com ofertas de novos conteúdos) apenas seriam autorizadas no âmbito do 
círculo restrito do utilizador (possivelmente através de uma rede social). 
O sistema de taxa fixa sobre conteúdos implicará a imposição de limitações à capacidade 
dos sistemas de armazenamento utilizados no âmbito da rede autorizada, e à quantidade 
de ficheiros partilhados independentemente dos protocolos ou das aplicações que se utilize. 

Os fornecedores de serviços Internet (FSI) terão a responsabilidade de informar os 
respectivos assinantes quando a quantidade de ficheiros partilhados exceder o volume 
autorizado, bloqueando então a partilha excedente, à semelhança do que já acontece no 
âmbito dos actuais pacotes de assinatura de telemóveis e Internet.  
                                                 
3  Ver Parte 3 do estudo e Capítulo 4.3. 
4  Directiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de Setembro de 1993, relativa à coordenação de determinadas 

disposições em matéria de direitos de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à 
retransmissão por cabo. 

5  Ver nota de rodapé n.º 1. 
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Há que fazer cumprir o estatuto limitado e sem fins comerciais da rede de taxa fixa sobre 
conteúdos e separá-la por completo das redes comerciais, bem como promover uma 
comunicação clara a todos os potenciais utilizadores finais que os esclareça acerca do 
âmbito das actividades permitidas na rede de taxa fixa de conteúdos. As condições devem 
ser normalizadas a nível europeu e estabelecidas por categoria de obra, não sendo portanto 
sujeitas a uma abordagem do tipo "para cada obra um licenciante" ou separadas por 
território de licenciamento ou local de actividade do licenciado e/ou do licenciante. 

Os 42 factores-chave de sucesso para a viabilidade da taxa fixa sobre conteúdos 

Objectivos: 

1. Sempre que os consumidores demonstram  preferência por um certo tipo de utilização 
de conteúdos e é possível licenciar essa utilização de uma forma comercialmente viável, 
é isso que se espera que os titulares de direitos façam. 

2. Os artistas/criadores e outros titulares de direitos, incluindo produtores, devem ter a 
garantia de uma remuneração, baseada no exercício voluntário dos seus direitos 
exclusivos (sob reserva do n.º 1 supra). 

3. Assegurar a manutenção de um equilíbrio justo entre os vários direitos fundamentais 
protegidos pela ordem jurídica comunitária6. 

 

Base jurídica: 

4. Não introduzir novas excepções e limitações aos direitos de autor, porquanto requerem 
alterações de vulto às normas e leis em vigor (e como nem todas são imediatamente 
compatíveis com os instrumentos internacionais, a sua implementação pode ser 
bastante morosa).  

5. Favorecer as licenças colectivas alargadas para o exercício de direitos, se for pertinente 
(promovendo um acesso mais fácil aos repertórios completos), mas sem diluição dos 
direitos exclusivos. Nos casos em que se demonstrar que as licenças voluntárias 
funcionam, não deverão existir mandatos de licenças colectivas.  Sempre que existirem 
oportunidades de licenças voluntárias que não são devidamente exploradas pelos 
titulares de direitos, podem existir mecanismos que permitam explorar essas 
oportunidades de outras formas, à semelhança, por exemplo, do que está previsto na 
directiva "satélite-cabo"7. 

6. Os direitos aqui abordados apenas devem ser exercidos através de uma entidade de 
gestão. Sempre que o titular de direitos não tiver confiado a gestão dos seus direitos a 
uma entidade de gestão, considera-se que a entidade que gere direitos da mesma 
categoria foi mandatada nesses termos pelo titular de direitos. Sempre que os direitos 
dessa categoria forem geridos por mais do que uma entidade de gestão, o titular dos 
direitos de autor poderá decidir qual dessas entidades deve gerir os seus direitos. O 
titular de direitos a que se refere este número deverá ter os mesmos direitos e 
obrigações, decorrentes do contrato entre os licenciados (utilizadores finais) e a 
entidade de gestão que se considera mandatada para gerir os seus direitos, que os 
titulares de direitos que mandataram essa entidade de gestão, e poderá reivindicá-los 
dentro de um prazo estipulado para o efeito. 

7. Se um titular de direitos autorizar a transmissão primária, representação ou colocação à 
disposição de uma obra no espaço da União Europeia, presume-se que ele optou por 
não exercer os seus direitos, no que se refere aos direitos de partilha não comercial em 

                                                 
6  Como refere o Tribunal de Justiça no acórdão do processo C-275/06 Productores de Música de España 

(Promusicae) / Telefónica de España SAU (pedido de decisão prejudicial do Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de 
Madrid). 

7  Ver artigo 9º da Directiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de Setembro de 1993, relativa à coordenação de 
determinadas disposições em matéria de direitos de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por 
satélite e à retransmissão por cabo. 
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apreço, a título individual, para os exercer em conformidade com as disposições supra 
relativas a gestão colectiva.   

8. Não obstante o acima exposto, os titulares de direitos podem rescindir licenças 
colectivas desde que prevejam a licença dos direitos para os fins especificados em 
simultâneo com a emissão de licenças pela entidade de gestão competente. 

9. Se não se chegar a um acordo, há que incluir uma disposição relativa ao processo de 
mediação. 

Viabilidade:  
10. Cumpre prever uma disposição de auto-exclusão das licenças colectivas, ao mesmo 

tempo que se preservam os incentivos à sua utilização: perda de acesso aos montantes 
a serem distribuídos, custo das licenças directas e custo da actividade de aplicação 
directa.  

11. A questão das oportunidades de exploração deve ser tratada com precaução. O grande 
impacto da pirataria faz-se sentir durante os primeiros dois meses após o lançamento 
de uma obra. Simultaneamente, os titulares de direitos devem ter tempo para explorar 
os seus direitos de forma a assegurar o melhor retorno do investimento.  

12. As licenças colectivas não devem ser utilizadas durante um período inicial de 
lançamento de, idealmente, 4 meses (2 meses é um período demasiado curto). Este 
embargo poderia ser alargado até um período máximo de 6 meses, ou até mesmo 12 
meses no caso de obras audiovisuais. Do ponto de vista dos consumidores, um período 
mais curto seria muito mais aceitável, enquanto um período mais longo se arrisca a 
estar condenado ao fracasso. A duração exacta deve ser especificada após a devida 
consulta dos titulares de direitos, essencial nas actividades musicais e cinematográficas. 
Desta forma, cria-se também uma oportunidade específica e exclusiva de exploração 
para os novos serviços comerciais. As dificuldades que um período curto de 
exclusividade impõe aos titulares de direitos são por demais evidentes, mas é 
imperativo que se chegue a um compromisso com o comportamento e as expectativas 
dos consumidores. 

13. As licenças colectivas alargadas de partilha de ficheiros em P2P comportam os direitos 
de comunicação ao público/colocação à disposição8 inerentes ao descarregamento de 
conteúdos. Devem igualmente abranger os actos limitados de colocação à disposição 
(uploading) envolvendo a partilha de direitos de colocação à disposição limitados, mas 
não devem incluir a colocação à disposição de obras para armazenamento em 
"cibercacifos" (cyber lockers) ou a alimentação de redes P2P com conteúdos por 
qualquer outro meio. Estas últimas actividades só devem ser licenciadas em condições 
comerciais normais, pelo menos no caso de obras recentemente lançadas. 

14. Os direitos e as obrigações dos utilizadores devem ser claros e coerentes. 

15. Os intermediários de serviços Internet (FSI) não devem ser licenciantes dos seus 
utilizadores finais, mas podem fornecer a licença ao utilizador final e cobrar a taxa fixa 
sobre conteúdos pelo verdadeiro licenciante, sendo este a entidade de gestão colectiva 
de direitos seleccionada.  

16. É imperativo que exista alguma forma de colaboração em matéria de aplicação efectiva 
entre os FSI e outros intermediários de serviços Internet. Não deverá, nem poderá, 
existir qualquer obrigação geral de monitorização de conteúdos. Os instrumentos 
normais de gestão de tráfego de rede serão suficientes para detectar qualquer 
actividade extraordinária e, evidentemente, as cláusulas de salvaguarda têm de estar 
ligadas à efectivação da devida resposta, em caso de notificação de uma infracção 
(especialmente no caso de obras recentemente lançadas). 

 

                                                 
8  Ver nota de rodapé n.º 1. 
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Especificidade:  
17. A assinatura de produtos com taxa fixa sobre conteúdos deve ser vendida a utilizadores 

finais individuais pelos FSI. 

18. A partilha deve ser limitada a um círculo privado de "amigos e familiares". A título de 
exemplo, a licença do direito de comunicação/colocação à disposição9 (excepto para 
excertos muito curtos) seria limitada a 50 amigos (um número restrito mas 
suficientemente grande), o que significa que uma oferta de P2P ou DDL autorizada só 
seria permitida no âmbito de redes sociais específicas. 

19. O sistema de taxa fixa sobre conteúdos de aplicação limitada permitirá aos 
consumidores partilhar obras no âmbito de redes P2P, da mesma forma que se 
autorizou a reprodução privada de suportes VHS dentro do círculo familiar. 

20. Os descarregamentos devem ser efectuados apenas a partir de cibercacifos (cyber 
locker) autorizados através de fontes legítimas. Para a boa gestão do sistema, todas as 
obras devem ser etiquetadas (ou, de outro modo, oficialmente identificadas). 

21. Para tornar o mecanismo mais relevante, cumpre desenvolver e comunicar, sítio a sítio, 
"regras de participação" normalizadas, tarefa essa que deve ser da competência da 
entidade de gestão colectiva de direitos (EGCD), com o apoio dos titulares de direitos. 
Essas regras deveriam igualmente ser adoptadas pelas plataformas de vídeo a pedido 
(VoD), SVoD e serviços de "catch-up TV" que aconselham os consumidores sobre a 
opção quando subscrevem a oferta de licença, sublinhando também os riscos de 
praticarem actividades P2P não autorizadas. 

22. Por razões práticas, a licença deve assentar numa taxa fixa, ainda que isso crie uma 
certa desigualdade entre os utilizadores intensivos e os utilizadores esporádicos. Uma 
taxa quantitativa não seria escalonável e não se deve impor aos FSI a obrigação de 
monitorizar conteúdos descarregados ou carregados. 

23. As diferenças de comportamento dos consumidores, assim como as cadeias de valor, 
sugerem a ponderação de sistemas de taxa fixa sobre conteúdos, diferentes para obras 
musicais e obras audiovisuais. No entanto, atendendo à complexidade dos processos de 
gestão envolvidos, ao risco de mal-entendidos, à má-fé de certas categorias de 
intervenientes e de consumidores, recomenda-se uma única taxa fixa sobre conteúdos 
de aplicação limitada para música e audiovisual. 

24. Esta licença de uso privado será paga a título voluntário pelos consumidores ao FSI que 
a deverá identificar claramente nas condições comerciais fornecidas. Isto não deve 
impedir os ISP de estabelecerem uma política de "tudo incluído" para a totalidade dos 
seus clientes particulares (presumidamente a uma tarifa mais vantajosa). 

Carácter executório:  
25. Haverá sempre a necessidade de fazer cumprir o período inicial de exclusividade, em 

especial na colocação à disposição de conteúdos, mas a ênfase deve recair em quem 
coloca à disposição e não em quem descarrega. 

26. O estatuto limitado sem fins comerciais desta solução deve ser cumprido e todas as 
actividades comerciais indirectas devem ser proibidas (cf. o caso do sítio Pirate Bay) e 
sujeitas a processo judicial (alegando infracções de licenças). Deste modo, seria 
possível restringir a usabilidade de sítios não licenciados. 

Administração:  
27. Uma gestão transparente é fundamental em prol dos interesses dos titulares de direitos 

e dos consumidores. 

                                                 
9  Ver nota de rodapé n.º 1. 
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28. As entidades detentoras de catálogos extensos devem ser autorizadas a participar e a 
apoiar o sistema, trazendo os direitos dos seus membros para a entidade gestora 
(EGCD) seleccionada. 

29. A taxa fixa sobre conteúdos será cobrada pelos FSI, sendo então (após dedução de uma 
comissão, a ser discutida, como contrapartida por esse serviço) remetida para a EGCD 
seleccionada. 

30. A definição da base de distribuição das receitas pelos titulares de direitos é uma 
questão difícil, que as partes interessadas devem debater até se chegar a um consenso. 

31. As questões de medição devem ser tratadas num estudo futuro, separado, a fim de se 
identificar a melhor solução.  

32. Há que negociar as taxas (com alguma forma de mediação) porquanto não existe uma 
maneira científica de determinar qual deve ser o seu nível. As estimativas de prejuízos 
decorrentes da pirataria não são conclusivas, pelo que a experiência de mercado dos 
FSI será de grande relevância.  

Preços:10 

33. O preço deve ser suficientemente elevado para atingir um nível que crie valor 
acrescentado e garanta uma margem de lucro suficiente para o desenvolvimento de um 
sistema administrativo dedicado à cobrança e devida distribuição das receitas da taxa 
fixa sobre conteúdos. 

34. O preço deve ser fixado num nível suficientemente alto para evitar efeitos secundários 
negativos como a migração de consumidores dos serviços comerciais para o sistema de 
taxa fixa sobre conteúdos.  

35. O preço deverá ser apelativo para os consumidores de modo a persuadi-los do valor 
que podem obter em troca do seu dinheiro (qualidade técnica, partilha P2P autorizada 
entre um círculo limitado de amigos e, obviamente, uma ampla selecção de conteúdos 
disponíveis com base em ofertas comerciais legais). 

36. O sistema de taxa fixa sobre conteúdos poderia ter um preço final no consumidor da 
ordem dos 4 a 6 euros, IVA incluído, por mês, para obras audiovisuais. No entanto, 
segundo a hipótese apresentada no capítulo 4 deste relatório, cumpre desenvolver uma 
pesquisa com base em todos os dados disponíveis a fim de determinar os preços finais 
mais apropriados. 

37. A tarifa de 4,99 euros por mês afigura-se um bom ponto de partida para se chegar a 
um consenso quanto a um preço aceitável para todas partes interessadas. 

Comercialização: 

38. Os consumidores devem ser claramente advertidos do destino final dos seus 
pagamentos, da mesma forma que agora as eco-taxas ou eco-contribuições11 são 
identificadas e claramente etiquetadas nos preços de um número crescente de 
produtos, em especial electrodomésticos, bens electrónicos, automóveis, entre outros. 

39. Estes pagamentos irão apoiar as indústrias e as comunidades criativas. 
 
40. Ao subscrever uma licença, os consumidores estarão a apoiar a comunidade criativa e 

não actividades piratas ou ilegais.  
41. É imperativo promover uma distinção clara entre sistema de taxa fixa sobre conteúdos 

e sistema de tributação da cópia para uso privado. A taxa sobre a cópia para uso 
privado deve ser aplicada exclusivamente à reprodução de obras em suportes físicos 
(DVD). 

                                                 
10  Ver Capítulo 4, ponto 4.1. 
11

  Correspondem ao custo de recolha e reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. 
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42. Impõe-se a prestação de informações muito claras aos consumidores sobre o que é 
permitido fazer no âmbito do sistema de taxa fixa sobre conteúdos. É conveniente 
distinguir claramente entre o que está autorizado dentro do sistema e actividades 
ilegais.  

Recomendações para políticas públicas - Observações prévias 

Os autores do presente estudo estão convictos de que existe um risco político significativo 
associado à proposta e promoção da introdução de um sistema de taxa fixa sobre 
conteúdos de aplicação geral, que poderia deslocar um número extremamente elevado de 
intercâmbios mediados no mercado, até ao ponto de impedir a emergência de novos 
serviços mediados no mercado, já para não falar de uma enorme destruição de valor. 

Um sistema de taxa fixa sobre conteúdos com um objectivo estritamente delimitado deve 
ser entendido como uma forma de evitar a ameaça às liberdades civis de um grande 
número de cidadãos e deve ser tão limitado no seu âmbito de aplicação quanto o 
necessário para cumprir aquele objectivo (assegurando, por exemplo, a concessão das 
licenças aos consumidores e não aos FSI). Consideram igualmente que a proposta descrita 
no presente estudo não constitui o enquadramento total e apenas pretenderam identificar o 
que, em sua opinião, constitui as considerações de carácter genérico para um 
desenvolvimento mais completo do quadro. Estão, todavia, confiantes em que a estrutura 
de gestão proposta com base numa gestão colectiva alargada seja o factor menos 
controverso nas presentes circunstâncias. 
Estão cientes das dificuldades reais (profissionais e culturais) inerentes à construção de um 
sistema viável sem demasiadas consequências imprevistas. 

Por último, gostariam de sublinhar a necessidade de uma visão e orientação políticas fortes 
para prosseguir esta abordagem, atendendo à actual falta de consenso, sendo este 
consenso o requisito fundamental para o sucesso de um projecto desta natureza. 

Estamos perante a oportunidade de garantir uma grande vitória europeia em prol da 
promoção da cultura e das indústrias culturais, que ainda poderia ser reutilizada no âmbito 
de todos os outros conteúdos digitais.  

Viabilidade política 

- A licença de conteúdos criativos não é panaceia para todos os problemas. 

- É um sistema de taxa fixa sobre conteúdos de aplicação limitada que criará valor para a 
comunidade criativa. O objectivo de um tal sistema é claramente reduzir a zona 
cinzenta entre serviços legais e pirataria e devolver milhões de pessoas a práticas 
legítimas. 

- Esta licença não constituirá uma autorização para colocar à disposição catálogos de 
obras musicais e audiovisuais, mas antes proporcionará aos consumidores a 
possibilidade de partilharem de forma legítima uma selecção privada dos seus 
conteúdos criativos preferidos. 

- O sistema de taxa fixa sobre conteúdos não é um novo modelo de negócio que pretende 
substituir os modelos existentes. Trata-se de um sistema complementar que criará um 
valor adicional para a comunidade criativa. 

- As autoridades políticas devem assegurar que as bases políticas do sistema assentam 
num consenso e numa fundamentação clara, e que essa política pública presta 
particular atenção aos aspectos económicos das indústrias criativas de forma a 
preservar a capacidade de produção de conteúdos culturais. 

- As práticas e estruturas existentes devem ser adoptadas para se evitar a reinvenção da 
roda. Nesse sentido, cabe à gestão colectiva alargada facultar o modelo de 
administração do sistema. 
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- A adopção de uma modalidade de gestão colectiva alargada oferecerá as importantes 
vantagens de um consenso entre os titulares de direitos e de uma implantação pan-
europeia, abrindo assim a possibilidade de licenças multinacionais. 

- A limitação da implantação do sistema a uma entidade de gestão colectiva de direitos 
de âmbito pan-europeu permite preservar a compatibilidade com os acordos 
internacionais e evitará a duplicação de custos. 

- É essencial prosseguir a guerra contra as formas comerciais de pirataria. 

- A promoção do sistema de taxa fixa sobre conteúdos junto dos consumidores enquanto 
proposta voluntária, claramente publicitada como tal ("My value for money") ajudará a 
distinguir entre o que é legal e o que não é. 

Viabilidade económica 

 É imperativo que se realize um estudo mais aprofundado do modelo de negócio, que dê 
conta de questões como a fixação de preços, custos de cobrança, custos de gestão, 
oportunidades de exploração, etc. 

 Essa pesquisa deve ainda abranger a questão dos critérios de distribuição das receitas, 
um ponto fundamental para convencer importantes titulares de direitos a trazer as suas 
bibliotecas para a proposta entidade de gestão colectiva de direitos. 

 Por último, este estudo futuro deve igualmente investigar a necessidade de uma política 
de certificação e rotulagem12 que funcione como novo instrumento de luta contra a 
pirataria e as plataformas ilegais. 

 Promover o projecto de forma a assegurar que o maior número de titulares de direitos 
cederá os seus direitos à entidade de gestão colectiva de direitos para que esta 
disponha de catálogos actualizados, modernos e diversificados. É um ponto 
fundamental para garantir o sucesso da taxa fixa sobre conteúdos no mercado e entre 
profissionais. 

Em conclusão 

Por um lado, há titulares de direitos que instituem licenças para utilizações que não estão 
cobertas pelos seus modelos de exploração. Por outro, há consumidores que subscrevem a 
título voluntário uma oferta legítima limitada para descarregar e partilhar ficheiros em P2P. 
As receitas das assinaturas são cobradas pelos FSI e remetidas a uma entidade de gestão 
colectiva de direitos, que organizará a distribuição das receitas segundo uma fórmula de 
cálculo que ainda cumpre definir. Poderá basear-se em resultados comerciais, como as 
vendas de DVD ou os indicadores de descarregamento de VoD, mas será sempre 
necessário chegar a um consenso.  
Há uma dissociação entre as obras que são efectivamente partilhadas por consumidores e o 
que é pago pelo seu descarregamento ou intercâmbio. Não está, de forma alguma, implícita 
uma violação de privacidade dos consumidores porque a utilização de obras específicas não 
é controlada; o sistema basear-se-á no volume de obras partilhadas.  
A pirataria continua a ser um flagelo a que tem de se fazer face.  
O sistema tal como proposto abrangerá unicamente obras cinematográficas e audiovisuais. 
Atendendo às especificidades, à diferente cadeia de valor, aos hábitos de consumo distintos 
e aos volumes envolvidos, o sector da música não se inscreve no âmbito do que aqui é 
proposto. É possível que um sistema idêntico resulte no domínio musical, mas há que 
realizar um estudo exaustivo e prático dos serviços existentes para construir e aperfeiçoar 
um modelo viável que possa ser validado por consumidores e titulares de direitos. Seria, 

                                                 
12  Poderia basear-se na experiência do sistema de certificação HADOPI para plataformas de música que ajuda os 

consumidores a identificar claramente as ofertas legais. 
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todavia, um trabalho que representaria um desafio muito maior do que o colocado pelas 
obras audiovisuais.  

 
INFORMAÇÕES GERAIS 
O presente estudo pretende dar resposta ao desejo expresso pela Comissão da Cultura e da 
Educação do Parlamento Europeu de ser informada acerca do modo como se poderia aplicar 
na prática, numa perspectiva política e económica, uma taxa fixa sobre conteúdos num 
contexto de partilha de ficheiros.  
 
Este estudo analisa e fornece informações acerca dos seguintes aspectos: 
- A evolução dos mercados de produtos e serviços de entretenimento musical e 

audiovisual nos últimos 10 anos (Parte 1 do estudo);  
- Tendências e fenómenos de pirataria em linha (Parte 2 do estudo); 
- Objectivos fundamentais da modalidade de taxa fixa sobre conteúdos (Parte 3 do 

estudo); 
- Sistema de taxa fixa sobre conteúdos e cenários alternativos (Parte 4 do estudo); 
- Conclusões e Recomendações (Parte 5 do estudo). 
 

Âmbito de aplicação do estudo 
Âmbito geográfico 

O estudo abrange os Estados-Membros da União Europeia. Além disso, diversos sistemas 
de países terceiros foram igualmente analisados e utilizados como exemplos de boas (ou 
más) práticas. 
 
Âmbito cronológico 

O estudo cobre os últimos dez anos (2001-2011), complementados com informações sobre 
perspectivas futuras, quando disponíveis. 
 
Âmbito do sector de conteúdos  
De acordo com as especificações que nos foram fornecidas, o estudo abrange os seguintes 
sectores culturais: cinema, televisão e música.  
No estudo, o termo audiovisual inclui filmes de todos os géneros e em todos os suportes: 
cinematográfico, vídeo, vídeo a pedido, etc.  
 

Metodologia 
Instrumentos metodológicos 

A investigação foi desenvolvida com base em dois instrumentos principais: pesquisa 
documental e entrevistas (trabalho de campo). 
A pesquisa documental utilizou as principais fontes impressas e em linha disponíveis. 
As entrevistas foram realizadas na Europa e não só, a alguns dos intervenientes mais 
importantes de cada domínio. As fontes e a lista de entrevistas figuram no apêndice ao 
estudo.  
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Desafios metodológicos 

Falta de dados estatísticos 

Um dos grandes problemas com que os consultores e profissionais em geral se deparam 
neste domínio é a escassez generalizada, em especial a nível da União Europeia, de dados 
estatísticos disponíveis para um estudo desta natureza. Esta situação tornou-se bastante 
evidente, em especial, na análise dos volumes de pirataria, ou na tributação aplicada à 
cópia de uso privado que apenas existe em 25 Estados-Membros da UE. O mesmo se 
passou com a procura de informação detalhada como a repartição do volume de negócios 
dos operadores de telecomunicações entre telefone, banda larga e serviços de conteúdos 
(p. ex. assinatura de canais de IP TV, VoD e SVoD) ou o volume de negócios das várias 
filiais dos respectivos grupos televisivos. Esta lacuna nos recursos estatísticos, que não é 
colmatada pelas publicações do Observatório Europeu do Audiovisual, produz um impacto 
significativo na criação de modelos de negócio e previsões sólidas de dados numéricos. 
 
Preocupações políticas 

O sector audiovisual e mais geralmente as indústrias criativas têm sido relativamente bem 
sucedidas em chamar a atenção dos responsáveis políticos para as suas pretensões e 
necessidades. Durante os últimos 10 anos, outros intervenientes têm surgido e fazem-se 
ouvir nesta matéria. Foi o caso dos operadores de telecomunicações e agora dos 
consumidores. A análise das cadeias de valor no estudo demonstra que, com o acesso 
maciço à Internet de banda larga e alta velocidade e a emergência das redes sociais, os 
interesses dos diferentes participantes na cadeia de valor nem sempre são coincidentes. Há 
que encontrar soluções de compromisso a nível político para a formulação de respostas 
legislativas. À luz destes factos, é no âmbito da procura de um consenso ou, pelo menos, 
de um denominador comum possível que este trabalho encomendado pelo Parlamento 
Europeu se torna necessário.   
  
Multiplicidade de intervenientes envolvidos 

A diversidade de intervenientes ou partes interessadas é uma característica da vertente 
digital dos sectores do audiovisual e da música. Os inúmeros modelos e canais de 
distribuição multiplicaram os intervenientes envolvidos, desde criadores a agregadores. 
Simultaneamente, os operadores de telecomunicações e, mais recentemente, os 
fabricantes de dispositivos envolvidos através da ligação à TV desenvolveram as suas 
próprias estratégias de integração e penetração de mercado. Enquanto os conteúdos são 
mais do que nunca reis e senhores, os novos sistemas de produção, distribuição e controlo 
de catálogos e as cadeias de valor tradicionais atraem novos operadores que competem 
entre si por uma quota do mercado e do valor. Os modelos estabelecidos de distribuição e 
serviços correm o risco de colapso, ameaçados pelo advento da banda larga de alta 
velocidade, formatos digitais e distribuição digital ou distribuição em 360º. O 
comportamento dos consumidores acrescenta mais uma "camada de complexidade": as 
legendagens feitas pelos utilizadores (fansubbing)13, a partilha de ficheiros em P2P, os 
intercâmbios em redes sociais e a transmissão de fluxos de vídeo (streaming) são práticas 
que influenciam as estratégias de exploração em cada categoria de direitos, suportes e 
territórios. 
 
A criação de um sistema de taxa fixa sobre conteúdos deve sempre ter em conta estes 
interesses divergentes.  
 

                                                 
13  A prática de os consumidores acrescentarem legendas. 
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Prazos 

Segundo as condições que nos foram propostas, impunha-se concluir o presente estudo no 
prazo de 4 meses. As limitações de calendário dificultaram a recolha de informações 
exaustivas e a realização de entrevistas a todos os intervenientes de todos os sectores e 
em todos os Estados-Membros, bem como análises aprofundadas de questões específicas 
do modelo de negócio. 
 
Apreciação geral 

Esta missão constituiu um desafio por diversas razões, a saber: 
 Atendendo ao facto de a indústria musical, a nível mundial e na Europa em 

particular, se encontrar numa crise profunda e potencialmente fatal, este estudo 
assume uma relevância crucial; 

 Além disso, atendendo à resistência em muitos domínios e por muitas razões à 
legislação de resposta gradual, é extremamente aconselhável compreender as 
possibilidades e as limitações dos modelos alternativos; 

 Existe um volume enorme de dados e opiniões a recolher e a processar; 
 A obtenção de dados úteis e objectivos junto dos titulares de direitos e dos 

utilizadores de direitos levanta alguns desafios. 
 
Todos estes pontos também se aplicam ao sector audiovisual. As indústrias criativas são 
confrontadas com uma transformação colossal dos hábitos de consumo dos seus 
utilizadores (música mais do que filmes), que foi possibilitada pelas mesmas tecnologias 
que facilitam a pirataria: separar as duas é difícil, não sendo necessariamente do interesse 
imediato dos diferentes intervenientes, que recorrem a todos os meios para ganhar 
vantagem neste novo mundo. 
 
A criação de um sistema de taxa fixa sobre conteúdos, seja qual for o seu âmbito de 
aplicação, implica uma análise exaustiva do sistema de gestão colectiva. A estrutura dos 
sistemas de gestão colectiva na Europa suscita questões políticas extremamente 
controversas e muitas incertezas jurídicas que ainda não se encontram resolvidas no direito 
comunitário.  
 


