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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 
quanto à matéria de fundo:

– a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que o desporto contribui significativamente para a inclusão social, a educação 
e a formação, a criação de emprego, a empregabilidade e a saúde pública na União1;

2. Relembra ainda que o desporto promove e ensina valores como a tolerância, a 
solidariedade, a cooperação e a participação cívica;

3. Constata que o desporto é um setor económico em crescimento, que representa 2,12 % 
do PIB da União e 2,72 % do emprego na União (ou seja, cerca de 5,67 milhões de 
postos de trabalho)2; 

4. Entende que os direitos de transmissão em direto de eventos desportivos constituem a 
principal fonte de rendimento do desporto profissional na União e que tais eventos 
representam uma importante fonte de conteúdos para os operadores dos meios de 
comunicação; observa que este rendimento é vital para o desenvolvimento do desporto 
recreativo, uma vez que, em muitos países europeus, a redistribuição ao desporto 
recreativo depende diretamente das receitas provenientes dos direitos de transmissão 
de eventos desportivos;

5. Assinala que o principal desafio enfrentado pelos organizadores de eventos 
desportivos no ambiente digital é a pirataria em linha de transmissões em direto dos 
eventos que organizam;

6. Recorda que o aumento da transmissão em direto não autorizada de eventos 
desportivos é prejudicial para o desporto profissional e para o desporto recreativo, e 
ameaça a organização e a sustentabilidade dos eventos desportivos, bem como a 
estabilidade financeira de todo o setor do desporto;

7. Regista que os organizadores de eventos desportivos investem recursos financeiros, 
técnicos e humanos significativos para fazer face à pirataria em linha e colaborar com 
os prestadores de serviços;

8. Salienta que a COVID-19 teve um impacto devastador nos organizadores de eventos 
desportivos, sobretudo nas receitas de bilheteira, aumentando assim a dependência dos 
organizadores de eventos desportivos em relação às receitas de transmissão;

1 Comunicação da Comissão de 18 de janeiro de 2011 – «Desenvolver a Dimensão Europeia do Desporto», COM 
2011(12)
Resolução do Parlamento Europeu, de 2 de fevereiro de 2012, sobre a dimensão europeia do desporto (JO C 239E 
de 20.8.2013, p. 46)
Resolução do Parlamento Europeu, de 2 de fevereiro de 2017, sobre uma abordagem integrada da política do 
desporto: boa governação, acessibilidade e integridade (JO C 252 de 18.7.2018, p. 2)
2 European Commission Study on the Economic Impact of Sport Through Sport Satellite Accounts, 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012&from=PT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+PDF+V0//PT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_PT.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
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9. Sublinha que a pirataria em linha de emissões desportivas em direto ocorre 
independentemente de o evento desportivo estar disponível na televisão em sinal 
aberto ou mediante serviços de assinatura;

10. Realça que as ofertas legais de conteúdos desportivos devem ser mais bem promovidas 
na União e insta a Comissão a adotar medidas que facilitem a procura de ofertas legais 
de conteúdos desportivos, bem como a atualizar regularmente a lista dessas ofertas na 
página Agorateka.eu;

11. Recorda a declaração da Comissão, que figura em anexo da Resolução do Parlamento 
Europeu sobre os direitos de autor no mercado único digital, aprovada em março de 
2019, segundo a qual «a Comissão avaliará os desafios dos organizadores de eventos 
desportivos no ambiente digital, em particular questões relacionadas com a 
transmissão ilegal em linha de emissões desportivas»3;

12. Solicita à Comissão que apresente quanto antes uma proposta legislativa para abordar 
o problema da pirataria em linha de emissões desportivas;

13. Frisa que os conteúdos desportivos são geralmente distribuídos em regime de 
exclusividade e, com frequência, assinalados com marcas de água digitais e algoritmos 
de identificação, pelo que não restam dúvidas quanto à titularidade do direito de 
transmissão desses conteúdos em linha, e que as advertências enviadas pelos 
organizadores de eventos desportivos a intermediários sobre transmissões ou vídeos 
ilegais quase nunca são contestadas;

14. Solicita a remoção ou o bloqueio do acesso a transmissões em direto ilegais de eventos 
desportivos por intermediários em linha, de imediato ou num prazo máximo de 
30 minutos após a receção da notificação por parte dos titulares dos direitos, de modo 
a garantir a sua eficácia;

15. Insiste em que os fornecedores de servidores de streaming e as plataformas de 
streaming devem implementar uma ferramenta de retirada em tempo real para remover 
ou impossibilitar o acesso a transmissões em direto ilegais de eventos desportivos 
disponíveis nos seus serviços;

16. Defende que os Estados-Membros e as partes interessadas devem continuar a 
promover, entre os consumidores, um consumo responsável de conteúdos desportivos 
em linha;

17. Exorta as partes interessadas do setor do desporto, os organismos de radiodifusão, os 
intermediários em linha e as autoridades nacionais a continuarem a colaborar e a 
intercambiar informações sobre boas práticas, tendo em vista resolver o problema da 
pirataria em linha de emissões desportivas.

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_PT.pdf (ainda não publicado no JO).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_PT.pdf

