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Texto da Comissão Alteração 

(8) As novas tecnologias permitem a 

análise automática computacional de 

informações em formato digital, tais como 

texto, som, imagem ou dados, 

normalmente designada por prospeção de 

textos e dados. Estas tecnologias permitem 

aos investigadores tratar grandes 

quantidades de informação para obter 

novos conhecimentos e descobrir novas 

tendências. Embora as tecnologias de 

prospeção de textos e dados sejam 

predominantes em toda a economia digital, 

existe um amplo reconhecimento de que 

esta prospeção pode beneficiar, 

nomeadamente, a comunidade científica e, 

ao fazê-lo, incentivar a inovação. No 

entanto, na União, os organismos de 

investigação, tais como universidades e 

institutos de investigação, são 

confrontados com a insegurança jurídica 

por não saberem até onde podem levar a 

(8) As novas tecnologias permitem a 

análise automática computacional de 

informações em formato digital, tais como 

texto, som, imagem ou qualquer outro tipo 

de dados, normalmente designada por 

prospeção de textos e dados. Estas 

tecnologias permitem o tratamento de 

grandes quantidades de informação 

armazenada em formato digital para obter 

novos conhecimentos e descobrir novas 

tendências. Embora as tecnologias de 

prospeção de textos e dados sejam 

predominantes em toda a economia digital, 

existe um amplo reconhecimento de que 

esta prospeção pode beneficiar, 

nomeadamente, a comunidade científica e, 

ao fazê-lo, incentivar a inovação. No 

entanto, na União, os particulares e as 

entidades públicas e privadas que dispõem 

de acesso legal aos conteúdos são 

confrontados com a insegurança jurídica 



 

AM\1162331PT.docx  PE624.050v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

prospeção de texto e dados de conteúdos 

digitais. Em certos casos, a prospeção de 

textos e dados pode envolver atos 

protegidos por direitos de autor e/ou o 

direito sobre bases de dados sui generis, 

nomeadamente a reprodução de obras ou 

outro material protegido e/ou a extração do 

conteúdo de uma base de dados. Quando 

não existe qualquer exceção ou limitação 

aplicável, seria exigida aos titulares de 

direitos uma autorização para efetuar tais 

atos. A prospeção de textos e dados pode 

ser igualmente realizada em relação aos 

factos em si ou aos dados que não estão 

protegidos por direitos de autor e, nesse 

caso, não seria necessária qualquer 

autorização. 

por não saberem até onde podem levar a 

prospeção de texto e dados de conteúdos 

digitais. Em certos casos, a prospeção de 

textos e dados pode envolver atos 

protegidos por direitos de autor e/ou o 

direito sobre bases de dados sui generis, 

nomeadamente a reprodução de obras ou 

outro material protegido e/ou a extração do 

conteúdo de uma base de dados. Quando 

não existe qualquer exceção ou limitação 

aplicável, seria exigida aos titulares de 

direitos uma autorização para efetuar tais 

atos. Nos casos em que a prospeção de 

textos e dados é realizada em relação aos 

factos em si ou aos dados que não estão 

protegidos por direitos de autor, não seria 

necessária qualquer autorização. O direito 

à leitura é, na realidade, igual ao direito à 

prospeção. 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

(9) A legislação da União prevê já 

algumas exceções e limitações de 

utilização para fins de investigação 

científica, que podem ser aplicáveis a atos 

de prospeção de textos e dados. Contudo, 

essas exceções e limitações são facultativas 

e não estão totalmente adaptadas à 

utilização de tecnologias no domínio da 

investigação científica. Além disso, nos 

casos em que os investigadores têm acesso 

legal aos conteúdos, por exemplo através 

de assinaturas de publicações ou licenças 

de livre acesso, as condições das licenças 

podem excluir a prospeção de textos e 

dados. Uma vez que a investigação é cada 

vez mais praticada com a ajuda da 

tecnologia digital, existe o risco de a 

posição concorrencial da União enquanto 

área de investigação poder vir a ser 

prejudicada, a menos que sejam tomadas 

(9) A legislação da União prevê já 

algumas exceções e limitações de 

utilização para fins de investigação 

científica, que podem ser aplicáveis a atos 

de prospeção de textos e dados. Contudo, 

essas exceções e limitações são facultativas 

e não estão totalmente adaptadas à 

utilização de tecnologias de prospeção de 

textos e dados, as quais são pertinentes 

muito para além do domínio da 

investigação científica. Além disso, nos 

casos em que o acesso aos conteúdos é 

obtido de forma lícita, por exemplo através 

de assinaturas de publicações ou licenças 

de livre acesso, as condições das licenças 

podem excluir a prospeção de textos e 

dados. Uma vez que a investigação é cada 

vez mais praticada com a ajuda da 

tecnologia digital, existe o risco de a 

posição concorrencial da União enquanto 
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medidas para pôr termo à insegurança 

jurídica no âmbito da prospeção de textos 

e dados. 

área de investigação e de as linhas de ação 

previstas na agenda europeia para a 

ciência aberta poderem vir a ser 

prejudicadas, a menos que sejam tomadas 

medidas para pôr termo à insegurança 

jurídica relativamente à prospeção de 

textos e dados por todos os potenciais 

utilizadores. A legislação da União tem de 

reconhecer que a prospeção de textos e 

dados é cada vez mais utilizada fora dos 

organismos de investigação formal e para 

fins que não a investigação científica, mas 

que, não obstante, fomentam a inovação, 

a transferência de tecnologias e o 

interesse público.  

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

(31) Uma imprensa livre e pluralista é 

indispensável para assegurar um 

jornalismo de qualidade e o acesso dos 

cidadãos à informação, proporcionando 

igualmente uma contribuição fundamental 

para o debate público e o correto 

funcionamento de uma sociedade 

democrática. Na transição da edição 

impressa para a imprensa digital, os 

editores de publicações de imprensa 

enfrentam problemas relacionados com o 

licenciamento da exploração em linha das 

suas publicações e com a recuperação dos 

seus investimentos. Se os editores das 

publicações de imprensa não forem 

reconhecidos como titulares de direitos, o 

licenciamento e a correta aplicação no 

meio digital é, muitas vezes, complexa e 

ineficiente. 

(31) Uma Internet aberta e uma 

imprensa livre e pluralista são 

indispensáveis para assegurar um 

jornalismo de qualidade e o acesso dos 

cidadãos à informação, proporcionando 

igualmente uma contribuição fundamental 

para o debate público e o correto 

funcionamento de uma sociedade 

democrática. Na transição da edição 

impressa para a imprensa digital, os 

editores de publicações de imprensa 

enfrentam problemas para estabelecer a 

sua posição no sentido de fazer valer os 

direitos que detêm por lei ou por 

transmissão, licença ou qualquer outra 

disposição contratual. A sustentabilidade 

do setor da edição de publicações de 

imprensa deve, por conseguinte, ser 

garantida. Se os editores das publicações 

de imprensa não forem reconhecidos como 
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beneficiários da presunção de que podem 

fazer valer os direitos relativos aos 

diferentes contributos para as respetivas 

publicações de imprensa, o licenciamento 

e a correta aplicação no meio digital são, 

muitas vezes, complexos e ineficientes. 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

(32) A contribuição em termos 

financeiros e organizativos dos editores 

para a produção de publicações de 

imprensa tem de ser reconhecida e mais 

encorajada, a fim de garantir a 

sustentabilidade do setor da edição. É, 

portanto, necessário estabelecer à escala da 

União uma proteção jurídica harmonizada 

para publicações de imprensa no âmbito 

das utilizações digitais. Esta proteção deve 

ser garantida de modo eficaz através da 

introdução, no direito da União, de direitos 

conexos ao direito de autor para a 

reprodução e colocação à disposição do 

público de publicações de imprensa no 

âmbito das utilizações digitais. 

(32) A contribuição em termos 

financeiros e organizativos dos 

editores para a produção de 

publicações de imprensa tem de ser 

reconhecida e mais encorajada, a fim 

de garantir a sustentabilidade do setor 

da edição. É, portanto, necessário 

estabelecer à escala da União uma 

proteção jurídica harmonizada para 

publicações de imprensa no âmbito das 

utilizações digitais. Esta proteção deve 

ser garantida de modo eficaz através da 

introdução, no direito da União, de 

uma presunção de que os editores de 

publicações de imprensa têm o direito 

de defender, em nome próprio, os 

direitos de autores e de utilizar as vias 

de recurso disponíveis relativamente a 

obras publicadas na respetiva 

publicação de imprensa e 
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relativamente às utilizações digitais.  
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Texto da Comissão Alteração 

(33) Para efeitos da presente diretiva, é 

necessário definir o conceito de publicação 

de imprensa de uma forma que abranja 

apenas publicações jornalísticas, 

publicadas por um prestador de serviços, 

atualizadas periódica ou regularmente em 

todos os suportes, para fins de informação 

e entretenimento. Essas publicações 

incluiriam, por exemplo, jornais diários, 

revistas semanais ou mensais de interesse 

geral ou específico e sítios Web de 

notícias. As publicações periódicas com 

fins científicos ou académicos, tais como 

revistas científicas, não devem ser 

abrangidas pela proteção concedida às 

publicações de imprensa nos termos da 

presente diretiva. Esta proteção não 

abrange a utilização de hiperligações, que 

não constitui uma comunicação ao 

público. 

(33) Para efeitos da presente diretiva, é 

necessário definir o conceito de publicação 

de imprensa de uma forma que abranja 

apenas publicações jornalísticas, 

publicadas por um prestador de serviços, 

atualizadas periódica ou regularmente em 

todos os suportes, para fins de informação 

e entretenimento. Essas publicações 

incluiriam, por exemplo, jornais diários, 

revistas semanais ou mensais de interesse 

geral ou específico e sítios Web de 

notícias. As publicações periódicas com 

fins científicos ou académicos, tais como 

revistas científicas, não devem ser 

abrangidas pela proteção concedida às 

publicações de imprensa nos termos da 

presente diretiva. Essa proteção não 

abrange a utilização de um sistema 

informático de referenciação ou 

indexação, como hiperligações. 
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Texto da Comissão Alteração 

(34) Os direitos concedidos aos editores 

de imprensa ao abrigo da presente 

diretiva devem semelhantes aos direitos de 

reprodução e de colocação à disposição 

do público previstos na Diretiva 

2001/29/CE, no que diz respeito às 

utilizações digitais. Devem igualmente ser 

sujeitos às mesmas disposições em 

matéria de exceções e limitações 

aplicáveis aos direitos previstos na 

Diretiva 2001/29/CE, incluindo a exceção 

sobre citações para fins de crítica ou 

análise, prevista no artigo 5.º, n.º 3, alínea 

d), da referida diretiva. 

Suprimido 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

(37) Ao longo dos últimos anos, o 

funcionamento do mercado de conteúdos 

em linha tornou-se mais complexo. Os 

serviços em linha que proporcionam 

acesso a conteúdos protegidos por direitos 

de autor carregados pelos utilizadores sem 

o envolvimento de titulares de direitos 
prosperaram e tornaram-se importantes 

fontes de acesso aos conteúdos em linha. 

Esta situação prejudica as possibilidades 

dos titulares de direitos para determinar 

se e em que condições as suas obras e 

outro material protegido são utilizados, 

bem como as possibilidades de obterem 

remuneração adequada para o efeito. 

(37) A evolução das tecnologias digitais 

conduziu ao aparecimento de novos 

modelos comerciais e reforçou o papel da 

Internet enquanto principal mercado para 

a distribuição de conteúdos protegidos por 

direitos de autor. Ao longo dos anos, os 

serviços em linha que permitem aos 

utilizadores carregar conteúdos e torná-

los acessíveis ao público prosperaram e 

tornaram-se importantes fontes de acesso 

aos conteúdos em linha, facilitando a 

diversidade de conteúdos e o acesso aos 

mesmos, embora constituam igualmente 

um desafio nos casos em que são 

carregados conteúdos protegidos por 

direitos de autor sem autorização prévia 

dos titulares dos direitos. 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

  (37-A) Atualmente, o consumo de 

conteúdos criativos é maior do que nunca. 

Este consumo é facilitado pelas 

plataformas em linha e pelos serviços de 

agregação, que constituem uma forma de 

alargar o acesso às obras culturais e 

criativas e proporcionam às indústrias 

culturais e criativas oportunidades 

consideráveis para desenvolver novos 

modelos de negócio. Ao mesmo tempo, 

este aumento do consumo não se tem 

repercutido de forma comparável nas 

receitas dos artistas e autores. 

Or. en 
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Considerando 38 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Nos casos em que os prestadores de 

serviços da sociedade da informação 

conservam e facultam ao público acesso a 

obras ou outro material protegido por 

direitos de autor carregados pelos 

utilizadores, excedendo assim a mera 

disponibilização de instalações físicas e 

executando um ato de comunicação ao 

público, estes são obrigados a celebrar 

acordos de licenciamento com os titulares 

de direitos, a menos que sejam elegíveis 

para a isenção de responsabilidade 

prevista no artigo 14.º da Diretiva 

2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

Nos casos em que os prestadores de 

serviços da sociedade da informação 

disponibilizam aos utilizadores serviços de 

armazenamento de conteúdos e facultam 

ao público acesso a fonogramas, 

transmissões, filmes ou obras musicais, e 

sempre que esta atividade constitua um 

ato de comunicação ao público na 

interpretação do Tribunal de Justiça da 

União Europeia, assumindo assim um 

papel ativo para além do mero alojamento 

de obras carregadas pelos utilizadores, os 

prestadores de serviços da sociedade da 

informação devem ser obrigados a celebrar 

acordos de licenciamento com os titulares 

de direitos relativamente a obras ou outro 

material protegidos por direito de autor. 

No entanto, as micro e pequenas 

empresas na aceção da 

Recomendação 2003/361/CE da 
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Comissão, bem como os serviços que 

atuem numa capacidade não comercial, 

como as enciclopédias em linha, e os 

prestadores de serviços em linha cujo 

conteúdo é descarregado com a 

autorização de todos os titulares de 

direitos em causa, como os repositórios 

educativos ou científicos e serviços 

semelhantes, não devem ser considerados 

prestadores de serviços de partilha de 

conteúdos em linha, na aceção da 

presente diretiva. Os prestadores de 

serviços de computação em nuvem para 

uso individual que não oferecem acesso 

direto ao público, as plataformas de 

desenvolvimento de software de código 

aberto, os arquivos e repositórios de 

software e os mercados em linha tal como 

definido no artigo 4.º, n.º 17 da Diretiva 

(UE) 2016/1148, não devem ser 

considerados prestadores de serviços de 

partilha de conteúdos em linha, na aceção 

da presente diretiva. 
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Texto da Comissão Alteração 

No que diz respeito ao artigo 14.º, é 

necessário verificar se o prestador de 

serviços desempenha um papel ativo, 

incluindo através da otimização da 

apresentação das obras ou materiais 

carregados ou da sua promoção, 

independentemente da natureza dos meios 

utilizados para esse efeito. 

Suprimido 

Or. en 

 

 


