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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações à Comissão sobre o Ato legislativo sobre os serviços digitais 
que adapta a regulamentação comercial e o direito civil aplicável às entidades que 
operem em linha
(2020/2019(INL))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/1150 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo à promoção da equidade e da transparência 
para os utilizadores profissionais de serviços de intermediação em linha1,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)2,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
cria o programa Europa Digital para o período de 2021-2027 (COM(2018)0434),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de outubro de 2018, sobre tecnologias de cadeia 
de blocos e aplicações de cifragem progressiva: reforçar a confiança através da 
desintermediação3,   

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 19 de fevereiro 
de 2020, intitulada «Uma estratégia europeia para os dados» (COM(2020)66), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 19 de fevereiro 
de 2020, intitulada «Construir o futuro digital da Europa» (COM(2020)67),

– Tendo em conta o artigo 10.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos,

– Tendo em conta os artigos 47.º e 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e da Comissão da Cultura e da Educação,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A9-0000/2020),

A. Considerando que os serviços digitais, que são uma pedra angular da economia da 
União e o meio de subsistência de um grande número dos seus cidadãos, têm de ser 

1 JO L 186 de 11.7.2019, p. 57.
2 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
3 JO C 11 de 13.1.2020, p. 7.
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regulamentados de uma forma que equilibre as principais preocupações, 
nomeadamente o respeito pelos direitos fundamentais e por outros direitos dos 
cidadãos, com a necessidade de apoiar o desenvolvimento e o progresso económico;

B. Considerando que uma série de aspetos essenciais do direito civil e comercial não 
foram abordados de forma satisfatória na legislação nacional ou da UE, e que esta 
situação é exacerbada pela evolução cada vez mais rápida no domínio dos serviços 
digitais durante as últimas décadas, caracterizada, em particular, pela emergência de 
novos modelos de negócio;

C. Considerando que algumas empresas que oferecem serviços digitais beneficiam, 
devido a fortes efeitos de rede baseados em dados, de uma posição dominante no 
mercado que dificulta cada vez mais a concorrência por parte de outros intervenientes 
no mercado;

D. Considerando que a aplicação ex post do direito da concorrência não pode, por si só, 
dar uma resposta eficaz ao impacto da posição dominante no mercado de determinadas 
plataformas em linha sobre a concorrência leal no mercado único digital;

E. Considerando que as plataformas de alojamento de conteúdos evoluíram, deixando de 
ser uma mera exibição de conteúdos e convertendo-se em organismos sofisticados e 
em intervenientes no mercado, em particular no caso das redes sociais que recolhem e 
exploram dados de utilização; que os utilizadores têm motivos razoáveis para esperar 
condições equitativas na utilização de tais plataformas; 

F. Considerando que as plataformas de alojamento de conteúdos podem determinar os 
conteúdos que são apresentados aos seus utilizadores, influenciando assim 
profundamente a forma como obtemos e comunicamos informação, ao ponto de as 
ditas plataformas se terem tornado, efetivamente, espaços públicos na esfera digital; 
que os espaços públicos devem ser geridos de forma a respeitar os direitos 
fundamentais e os direitos civis dos utilizadores;

G. Considerando que a defesa da lei no mundo digital não implica apenas a aplicação 
efetiva dos direitos, mas também, em particular, a garantia de acesso à justiça para 
todos; que a delegação em empresas privadas da tomada de decisões sobre a 
legalidade dos conteúdos ou das competências em matéria de aplicação da lei pode 
comprometer o direito a um processo equitativo e a um recurso efetivo;

H. Considerando que as plataformas de alojamento de conteúdos utilizam frequentemente 
mecanismos automatizados de eliminação de conteúdos que suscitam preocupações 
legítimas em matéria de Estado de direito, em particular quando são incentivadas a 
utilizar esses mecanismos de forma proativa e voluntária, o que resulta na eliminação 
de conteúdos sem uma base jurídica clara, em violação do artigo 10.º da Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos, segundo o qual as formalidades, condições, restrições 
ou sanções que regem o exercício da liberdade de expressão e de informação devem 
ser previstas pela lei;

I. Considerando que os regimes de direito civil que regem as práticas das plataformas de 
alojamento de conteúdos se baseiam em determinadas disposições setoriais a nível da 
União, bem como em atos legislativos aprovados pelos Estados-Membros a nível 
nacional, e que existem diferenças consideráveis tanto no que se refere às obrigações 
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impostas às plataformas de alojamento de conteúdos como no que se refere aos 
mecanismos de execução dos vários regimes de direito civil; que esta situação exige 
uma resposta à escala da União;

J. Considerando que o atual modelo de negócio de determinadas plataformas de 
alojamento de conteúdos consiste em promover conteúdos suscetíveis de atrair a 
atenção dos utilizadores e, por conseguinte, de gerar mais dados para a definição de 
perfis, a fim de apresentar publicidade direcionada mais eficaz e, dessa forma, 
aumentar os lucros; que esta definição de perfis associada à publicidade direcionada 
conduz frequentemente à amplificação de conteúdos baseada na exploração das 
emoções, dando muitas vezes origem ao sensacionalismo nos sistemas de 
fornecimento de notícias («news feeds») e de recomendações;

K. Considerando que a apresentação de publicidade contextual aos utilizadores requer 
menos dados do utilizador do que a publicidade comportamental direcionada e, por 
conseguinte, é menos intrusiva; 

L. Considerando que a escolha da lógica algorítmica subjacente a esses sistemas de 
recomendação, à conservação de conteúdos ou à colocação de anúncios publicitários 
permanece à discrição das plataformas de alojamento de conteúdos, com poucas 
possibilidades de supervisão pública, o que suscita preocupações em matéria de 
responsabilização; 

M. Considerando que as plataformas dominantes de alojamento de conteúdos dão aos 
seus utilizadores a possibilidade de utilizarem os respetivos perfis para aceder a sítios 
Web de terceiros, o que lhes permite acompanhar as suas atividades mesmo fora do 
ambiente da sua própria plataforma, constituindo assim uma vantagem competitiva no 
acesso aos dados para os algoritmos de conservação de conteúdos;

N. Considerando que os chamados «contratos inteligentes», baseados em tecnologias de 
livro-razão distribuído, incluindo as cadeias de blocos, que permitem a manutenção de 
registos descentralizados e totalmente rastreáveis e o recurso à autoexecução, estão a 
ser utilizados em vários domínios sem um quadro jurídico adequado; que existe 
incerteza quanto à legalidade desses contratos e à sua aplicabilidade em situações 
transfronteiriças;  

O. Considerando que as condições das plataformas, que não são negociáveis, indicam 
frequentemente tanto a legislação aplicável como os tribunais competentes fora da 
União, o que constitui um obstáculo ao acesso à justiça; que a questão de saber quais 
as normas de direito internacional privado que dizem respeito aos direitos sobre os 
dados é ambígua tanto no direito da União como no direito internacional;

P. Considerando que o acesso aos dados é um fator importante para o crescimento da 
economia digital; que a interoperabilidade dos dados pode desempenhar, através da 
eliminação dos efeitos de dependência, um papel importante para garantir a existência 
de condições de mercado equitativas;

Ato legislativo sobre os serviços digitais

1. Solicita à Comissão que apresente sem demora injustificada um conjunto de propostas 
legislativas que contenha um ato legislativo sobre os serviços digitais com um vasto 
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âmbito de aplicação material, pessoal e territorial, incluindo as recomendações 
constantes do anexo à presente resolução; considera que, sem prejuízo dos pormenores 
das futuras propostas legislativas, deve ser escolhido como base jurídica o artigo 114.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

2. Propõe que o Ato legislativo sobre os serviços digitais contenha um regulamento que 
estabeleça direitos contratuais no domínio da gestão de conteúdos, preveja normas e 
procedimentos transparentes, vinculativos e uniformes para a moderação de conteúdos, 
e garanta vias de recurso judicial acessíveis e independentes;
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Direitos no domínio da moderação de conteúdos

3. Considera que qualquer decisão final sobre a legalidade dos conteúdos gerados pelos 
utilizadores deve ser tomada por um órgão judicial independente e não por uma 
entidade comercial privada;

4. Insiste em que o regulamento deve proibir as práticas de moderação de conteúdos que 
sejam discriminatórias;

5. Recomenda a criação de uma agência europeia encarregada de monitorizar e assegurar o 
cumprimento dos direitos contratuais no domínio da gestão de conteúdos, de auditar 
todos os algoritmos utilizados para a moderação e a conservação automatizadas de 
conteúdos, e de impor sanções em caso de incumprimento; 

6. Sugere que as plataformas de alojamento de conteúdos apresentem regularmente 
relatórios de transparência à agência europeia sobre a conformidade das suas condições 
com as disposições do Ato legislativo sobre os serviços digitais; sugere igualmente que 
as plataformas de alojamento de conteúdos publiquem numa base de dados acessível ao 
público as suas decisões sobre a eliminação de conteúdos gerados pelos utilizadores;

7. Recomenda a criação de organismos independentes de resolução de litígios, 
encarregados de resolver os litígios relativos à moderação de conteúdos; 

8. Adota uma posição firme no que diz respeito ao facto de o Ato legislativo sobre os 
serviços digitais não dever conter disposições que obriguem as plataformas de 
alojamento de conteúdos a recorrer a qualquer forma de controlo ex ante totalmente 
automatizado dos conteúdos, e considera que qualquer mecanismo deste tipo utilizado 
voluntariamente pelas plataformas deve ser sujeito a auditorias por parte da agência 
europeia, a fim de garantir a conformidade com o Ato legislativo sobre os serviços 
digitais; 

Direitos no domínio da conservação de conteúdos, dos dados e da publicidade em linha

9. Considera que a amplificação dos conteúdos orientados para o utilizador com base nas 
opiniões ou posições apresentadas nesses conteúdos é uma das práticas mais 
prejudiciais na sociedade digital, especialmente nos casos em que a visibilidade desses 
conteúdos é aumentada com base em interações anteriores dos utilizadores com outros 
conteúdos amplificados e com o objetivo de otimizar os perfis dos utilizadores para fins 
de publicidade direcionada; 

10. Considera que a utilização de publicidade direcionada deve ser regulamentada de forma 
mais rigorosa, a favor de formas de publicidade menos intrusivas e que não exijam um 
acompanhamento exaustivo da interação com os conteúdos;

11. Recomenda, por conseguinte, que o Ato legislativo sobre os serviços digitais estabeleça 
limites claros no que respeita às condições de acumulação de dados para efeitos de 
publicidade direcionada, especialmente quando os dados são acompanhados em sítios 
Web de terceiros; 

12. Insta a Comissão a avaliar a possibilidade de definir condições contratuais equitativas 
para facilitar a partilha de dados, com o objetivo de corrigir os desequilíbrios no poder 
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de mercado; sugere, para o efeito, que se explorem opções para facilitar a 
interoperabilidade e a portabilidade dos dados;

13. Solicita que as plataformas de alojamento de conteúdos deem aos utilizadores a 
possibilidade de autorizarem a utilização de publicidade direcionada com base na 
interação prévia do utilizador com conteúdos na mesma plataforma de alojamento de 
conteúdos ou em sítios Web de terceiros;

14. Solicita, além disso, que se garanta aos utilizadores um grau adequado de influência 
sobre os critérios em função dos quais se processa a conservação de conteúdos e a sua 
visibilidade para os utilizadores; afirma que tal deve incluir também a possibilidade de 
os utilizadores serem excluídos de qualquer conservação de conteúdos;

15. Propõe que as plataformas de alojamento de conteúdos publiquem todos os anúncios 
patrocinados visíveis para os seus utilizadores;

16. Lamenta a atual assimetria de informação existente entre as plataformas de alojamento 
de conteúdos e as autoridades públicas e apela a um intercâmbio simplificado das 
informações necessárias;

Disposições relativas aos contratos inteligentes e às cadeias de blocos

17. Exorta a Comissão a avaliar o desenvolvimento e a utilização das tecnologias de livro-
razão distribuído, incluindo as cadeias de blocos e, em particular, os chamados 
«contratos inteligentes», nomeadamente as questões sobre a legalidade e o cumprimento 
dos contratos inteligentes em situações transfronteiriças, e a apresentar propostas 
relativas ao quadro jurídico adequado;

18. Recomenda vivamente que os contratos inteligentes incluam mecanismos que possam 
ser utilizados para pôr termo à sua execução, nomeadamente por forma a ter em conta as 
preocupações das partes mais fracas e para assegurar o respeito pelos direitos dos 
credores em caso de insolvência e reestruturação;

Disposições relativas ao direito internacional privado

19. Considera que as condições não negociáveis não devem impedir o acesso efetivo à 
justiça nos tribunais da União nem privar de direitos os cidadãos ou as empresas da 
União, e que a situação dos direitos de acesso aos dados ao abrigo do direito 
internacional privado é incerta e dá origem a desvantagens para os cidadãos e as 
empresas da UE;

20. Salienta a importância de assegurar que a utilização dos serviços digitais na União seja 
plenamente regida pelo direito da UE, sob a jurisdição dos tribunais da União;

21. Conclui, além disso, que as soluções legislativas para estas questões devem ser 
encontradas a nível da União, se a ação a nível internacional não for viável ou se existir 
um risco de que tal ação demore demasiado tempo a ser executada;

o

o o
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22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e as recomendações 
detalhadas que figuram em anexo à Comissão e ao Conselho.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
RECOMENDAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA REQUERIDA

A. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA PROPOSTA REQUERIDA

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA PROPOSTA:

• A proposta apresenta tanto propostas que devem ser incluídas no Ato legislativo sobre 
os serviços digitais como propostas acessórias ao mesmo.

• A proposta visa reforçar as normas de direito civil e comercial aplicáveis às entidades 
comerciais que operam em linha no domínio dos serviços digitais.

• A proposta visa reforçar os direitos contratuais em relação à moderação e à 
conservação de conteúdos. 

• A proposta visa continuar a abordar o problema das condições injustas aplicáveis no 
domínio dos serviços digitais.

• A proposta suscita a questão dos aspetos relativos à recolha de dados em violação dos 
direitos contratuais justos dos utilizadores.

• A proposta aborda a importância de uma aplicação justa dos direitos dos utilizadores 
em matéria de interoperabilidade e portabilidade. 

• A proposta aborda a necessidade de regular adequadamente os aspetos de direito civil 
e comercial das tecnologias de livro-razão distribuído, incluindo as cadeias de blocos 
e, em particular, os contratos inteligentes.

• A proposta salienta a importância das normas de direito internacional privado que 
proporcionem clareza e segurança jurídicas no que respeita às condições não 
negociáveis utilizadas pelas plataformas em linha e aos direitos de acesso aos dados, 
de modo a que o acesso à justiça seja devidamente garantido. 

I. PROPOSTAS A INCLUIR NO ATO LEGISLATIVO SOBRE OS SERVIÇOS DIGITAIS

Os elementos fundamentais das propostas a incluir no Ato legislativo sobre os serviços 
digitais deverão ser:

Um regulamento «sobre os direitos contratuais no domínio da gestão de conteúdos» que 
contenha os seguintes elementos:

• Deve aplicar-se à gestão de conteúdos, incluindo a moderação e a conservação de 
conteúdos, no que diz respeito aos conteúdos acessíveis na União. 

• Deve definir princípios para a moderação de conteúdos, nomeadamente no que se 
refere às práticas discriminatórias de moderação de conteúdos. 

• Deve prever normas formais e processuais para um sistema de notificação e ação. 

• Deve estabelecer um mecanismo independente de resolução de litígios.
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• Deve respeitar plenamente as normas da União que protegem os dados pessoais e os 
direitos fundamentais. 

Deve criar-se uma agência europeia de gestão de conteúdos, com as seguintes tarefas 
principais: 

• auditoria regular dos algoritmos utilizados pelas plataformas de alojamento de 
conteúdos para efeitos de moderação e conservação de conteúdos;

• revisão regular da observância, pelas plataformas de alojamento de conteúdos, do 
regulamento e de outras disposições que façam parte do Ato legislativo sobre os 
serviços digitais, em particular no que diz respeito à correta aplicação, nas suas 
condições, das normas relativas aos procedimentos de notificação e ação e à 
moderação de conteúdos, com base em relatórios de transparência fornecidos pelas 
plataformas de alojamento de conteúdos e pela base de dados pública de decisões 
sobre a eliminação de conteúdos, a estabelecer pelo Ato legislativo sobre os serviços 
digitais;

• colaboração com as plataformas de alojamento de conteúdos em matéria de boas 
práticas para cumprir os requisitos de transparência e responsabilização no que 
respeita às condições, bem como em matéria de melhores práticas no domínio da 
moderação de conteúdos e dos procedimentos de notificação e ação;

• aplicação de coimas em caso de incumprimento do Ato legislativo sobre os serviços 
digitais. As coimas devem ser fixadas, no máximo, em 4 % do total do volume de 
negócios anual a nível mundial do intermediário de alojamento de conteúdos e ter em 
conta o cumprimento geral, pela plataforma, do Ato legislativo sobre os serviços 
digitais. As coimas devem contribuir para um fundo específico especial destinado a 
financiar os custos de funcionamento dos organismos de resolução de litígios descritos 
no regulamento. Os casos de incumprimento devem incluir:

o a não aplicação do sistema de notificação e ação previsto no regulamento,

o a não facilitação de condições transparentes, acessíveis e não discriminatórios,

o a não facultação de acesso à agência europeia aos algoritmos de moderação e 
conservação de conteúdos para efeitos de revisão,

o a não apresentação de relatórios de transparência à agência europeia;

• publicação de relatórios semestrais sobre todas as suas atividades.

Os relatórios de transparência sobre a gestão de conteúdos devem ser elaborados do 
seguinte modo:

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deve incluir disposições que exijam que as 
plataformas de alojamento de conteúdos forneçam regularmente à agência relatórios de 
transparência. Tais relatórios devem, nomeadamente, conter:

 informações sobre as notificações tratadas pelo intermediário de alojamento de 
conteúdos, incluindo as seguintes:
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o o número total de notificações recebidas,

o o número de notificações recebidas por categoria de entidade notificante, tais 
como particulares, autoridades públicas ou empresas privadas,

o o número total de pedidos de eliminação tratados,

o o número total de contranotificações recebidas ou recursos interpostos, bem como 
informações sobre a forma como foram resolvidos,

o o tempo médio decorrido entre a publicação, a notificação, a contranotificação e a 
ação;

 informações sobre o número de efetivos responsáveis pela moderação de conteúdos, a 
sua localização, formação e competências linguísticas, assim como sobre quaisquer 
algoritmos utilizados na tomada de decisões;

 informações sobre os pedidos de informação por parte das autoridades públicas, tais 
como os responsáveis pela aplicação da lei, incluindo o número de pedidos 
plenamente satisfeitos e o número de pedidos que não foram satisfeitos ou que apenas 
foram parcialmente satisfeitos;

 informações sobre a aplicação das condições.

As plataformas de alojamento de conteúdos devem, além disso, publicar as suas decisões 
sobre a eliminação de conteúdos numa base de dados acessível ao público.

Os organismos independentes de resolução de litígios que serão criados pelo regulamento 
devem elaborar relatórios sobre o número de recursos que lhes foram apresentados, incluindo 
o número de recursos a que foi dado seguimento.

II. PROPOSTAS ACESSÓRIAS AO ATO LEGISLATIVO SOBRE OS SERVIÇOS 
DIGITAIS

As medidas relativas à conservação de conteúdos, aos dados e à publicidade em linha 
que violem os direitos contratuais justos dos utilizadores devem incluir:

 Medidas destinadas a limitar os dados recolhidos pelas plataformas de alojamento de 
conteúdos, com base nas interações dos utilizadores com conteúdos alojados em tais 
plataformas, com o objetivo de completar a definição de perfis para publicidade 
direcionada, nomeadamente mediante a imposição de condições rigorosas para a 
utilização de publicidade direcionada.

 A possibilidade de os utilizadores de plataformas de alojamento de conteúdos optarem 
por receber ou não publicidade direcionada.

 A disponibilização, pelas plataformas de alojamento de conteúdos, de um arquivo dos 
anúncios patrocinados mostrados aos seus utilizadores, que contenha as seguintes 
informações:

 o estado atual do anúncio (ativo ou inativo),
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 o tempo durante o qual o anúncio esteve ativo,

 o nome e os contactos do anunciante;

 o número total de utilizadores a quem o anúncio foi mostrado,

 informações sobre o grupo de utilizadores visados,

 o montante pago pelo anúncio.

O caminho para uma aplicação justa dos direitos dos utilizadores em matéria de 
interoperabilidade e portabilidade deve incluir: 

 uma avaliação da possibilidade de definir condições contratuais equitativas para 
facilitar a partilha de dados, com o objetivo de corrigir os desequilíbrios no poder de 
mercado, em particular através da interoperabilidade e da portabilidade dos dados.

O caminho para uma regulação adequada dos aspetos de direito civil e comercial das 
tecnologias de livro-razão distribuído, incluindo as cadeias de blocos e, em particular, os 
contratos inteligentes, deve englobar: 

 medidas que assegurem a criação de um quadro legislativo adequado para o 
desenvolvimento e a implantação de serviços digitais que utilizem as tecnologias de 
livro-razão distribuído, incluindo as cadeias de blocos, nomeadamente para os 
contratos inteligentes; 

 medidas que garantam que os contratos inteligentes sejam dotados de mecanismos 
que possam ser utilizados para pôr termo à sua execução, nomeadamente atendendo 
às preocupações das partes mais fracas e no respeito pelos direitos dos credores em 
caso de insolvência e reestruturação. 

O caminho para normas equitativas de direito internacional privado que não privem os 
utilizadores do acesso à justiça deve:

 prever medidas que garantam que as condições não negociáveis não contenham 
disposições que regulem questões de direito internacional privado em detrimento do 
acesso à justiça;

 prever medidas que clarifiquem as normas de direito internacional privado no que diz 
respeito aos dados, de uma forma que não seja prejudicial para os assuntos da União;  

 basear-se no multilateralismo e, se possível, ser objeto de acordo nas instâncias 
internacionais adequadas. 

Apenas nos casos em que seja impossível alcançar uma solução baseada no multilateralismo 
num prazo razoável será conveniente propor a adoção de medidas a aplicar na União, a 
fim de garantir que a utilização dos serviços digitais na UE seja plenamente regida pelo 
direito da União, sob a jurisdição dos tribunais da UE.
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B. TEXTO DA PROPOSTA LEGISLATIVA REQUERIDA

Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

relativo aos direitos contratuais no domínio da gestão de conteúdos 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, nomeadamente, o 
artigo 114.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

Deliberando nos termos do processo legislativo ordinário,

Considerando o seguinte: 

(1) As condições que os prestadores de serviços da sociedade da informação aplicam nas 
relações com os utilizadores são frequentemente não negociáveis e podem ser 
unilateralmente alteradas por esses prestadores. É necessária uma ação legislativa para 
estabelecer as normas mínimas aplicáveis a essas condições, em especial normas 
processuais relativas à gestão de conteúdos.

(2) No que se refere à moderação de conteúdos, os regimes de direito civil que regem as 
práticas das plataformas de alojamento de conteúdos baseiam-se em determinadas 
disposições setoriais a nível da União, bem como em atos legislativos aprovados pelos 
Estados-Membros a nível nacional, e existem diferenças consideráveis tanto no que se 
refere às obrigações impostas por esses regimes de direito civil às plataformas de 
alojamento de conteúdos como no que se refere aos seus mecanismos de execução.

(3) A fragmentação dos regimes de direito civil que regem a moderação dos conteúdos 
pelas plataformas de alojamento de conteúdos não só cria incerteza jurídica, que pode 
levar essas plataformas a adotar práticas mais rigorosas do que o necessário para 
minimizar os riscos decorrentes da utilização do seu serviço, mas também conduz a uma 
fragmentação do mercado único digital, o que dificulta o crescimento e a inovação.

(4) Atendendo aos efeitos prejudiciais da fragmentação do mercado único digital, à 
natureza internacional do alojamento de conteúdos e à posição dominante de um 
número reduzido de plataformas de alojamento de conteúdos localizadas fora da União, 
é necessário que as várias questões que se colocam em relação ao alojamento de 
conteúdos sejam regulamentadas de forma a permitir uma total harmonização e, por 
conseguinte, por meio de um regulamento.

(5) No tocante às relações com os utilizadores, o presente regulamento deve estabelecer 
normas mínimas em matéria de transparência e de responsabilização no que se refere às 
condições das plataformas de alojamento de conteúdos. As condições devem incluir 
normas e procedimentos transparentes, vinculativos e uniformes para a moderação dos 
conteúdos, garantindo assim vias de recurso judicial acessíveis e independentes.
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(6) A amplificação de conteúdos orientados para o utilizador com base nas opiniões 
apresentadas nesses conteúdos é uma das práticas mais prejudiciais da sociedade digital, 
especialmente nos casos em que esses conteúdos são amplificados com base em 
interações anteriores dos utilizadores com outros conteúdos amplificados e com o 
objetivo de otimizar os perfis dos utilizadores para fins de publicidade direcionada. 

(7) A fim de assegurar, nomeadamente, que os utilizadores possam fazer valer os seus 
direitos, deve ser-lhes dado um grau adequado de influência sobre a conservação dos 
conteúdos que podem ver, incluindo a possibilidade de renunciar completamente à 
conservação de conteúdos. Em particular, os utilizadores não devem ficar sujeitos à 
conservação sem o seu expresso consentimento.

(8) O consentimento dado, de um modo geral, por um utilizador às condições das 
plataformas de alojamento de conteúdos ou a qualquer outra descrição geral das normas 
relativas à gestão de conteúdos por parte das plataformas de alojamento de conteúdos 
não deve ser considerado suficiente para mostrar automaticamente ao utilizador 
conteúdos conservados.

(9) O presente regulamento não deve conter disposições que obriguem as plataformas de 
alojamento de conteúdos a recorrer a qualquer forma de controlo ex ante dos conteúdos 
totalmente automatizado.

(10) O presente regulamento deve incluir igualmente disposições contra práticas 
discriminatórias de moderação de conteúdos, especialmente quando conteúdos criados 
pelos utilizadores são retirados com base no aspeto físico, na origem étnica, no género, 
na orientação sexual, na religião ou crença, na deficiência, na idade, na gravidez ou na 
parentalidade, na língua ou na classe social.

(11) Qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo organismos públicos, a que forem 
disponibilizados conteúdos através de um sítio Web ou de uma aplicação deve manter o 
direito de emitir uma notificação nos termos do presente regulamento. As plataformas 
de alojamento de conteúdos devem, contudo, ter a possibilidade de impedir a emissão 
de novas notificações por utilizadores que emitem repetidamente notificações falsas.

(12) Após a emissão de uma notificação, o responsável pelo carregamento de conteúdos deve 
ser dela informado, em particular do motivo da notificação, e receber informações sobre 
o procedimento, incluindo sobre o recurso e a apresentação de queixas a organismos 
independentes de resolução de litígios, bem como sobre as vias de recurso disponíveis 
em caso de notificações falsas. No entanto, essas informações não devem ser facultadas 
se a plataforma de alojamento de conteúdos tiver sido informada pelas autoridades 
públicas sobre investigações policiais em curso. Nesses casos, cabe às autoridades 
competentes informar o responsável pelo carregamento de conteúdos sobre a emissão de 
uma notificação, em conformidade com as normas aplicáveis. 

(13) Todas as partes interessadas devem ser informadas de qualquer decisão relativa a uma 
notificação. As informações transmitidas às partes interessadas devem indicar, para 
além do resultado da decisão, pelo menos o motivo da decisão e se esta foi tomada por 
um ser humano, bem como conter informações pertinentes relativas à reapreciação da 
decisão ou às vias de recurso.

(14) Dada a natureza imediata do alojamento de conteúdos e o objetivo muitas vezes 
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efémero do carregamento de conteúdos, é necessário criar organismos independentes de 
resolução de litígios a fim de garantir um processo extrajudicial rápido e eficaz. Esses 
organismos devem ser competentes para pronunciar uma decisão sobre litígios relativos 
à legalidade dos conteúdos carregados pelos utilizadores e à correta aplicação das 
condições. 

(15) A fim de assegurar que os utilizadores e os notificantes recorram, numa primeira fase, a 
organismos independentes de resolução de litígios, é necessário sublinhar que esse 
recurso não impede qualquer ação judicial subsequente. Dado que as plataformas de 
alojamento de conteúdos que ocupam uma posição dominante no mercado podem 
beneficiar de forma particular da criação de organismos independentes de resolução de 
litígios, é conveniente que assumam a responsabilidade pelo financiamento desses 
organismos. 

(16) Os utilizadores devem ter o direito de recorrer a um organismo de resolução de litígios 
justo e independente para contestar uma decisão tomada por uma plataforma de 
alojamento de conteúdos na sequência de uma notificação relativa a conteúdos que 
carregaram. Os notificantes devem ter este direito se tiverem tido legitimidade para 
participar num processo civil relativo aos conteúdos em questão.

(17) No que diz respeito à jurisdição, o organismo independente de resolução de litígios 
competente deve ser o situado no Estado-Membro em que foi carregado o conteúdo que 
é objeto do litígio.

(18) A denúncia de irregularidades contribui para evitar violações da lei e detetar ameaças ou 
danos ao interesse geral que, de outro modo, não seriam detetados. A proteção dos 
denunciantes desempenha um papel importante na proteção da liberdade de expressão, 
da liberdade dos meios de comunicação social e do direito do público ao acesso à 
informação. A Diretiva (UE) 2019/1937 deve, por conseguinte, aplicar-se às violações 
relevantes do presente regulamento e ser alterada em conformidade.  

(19) O presente regulamento deve prever as obrigações de apresentação de um relatório 
sobre a sua aplicação e de revisão dentro de um prazo razoável. Para o efeito, os 
organismos independentes de resolução de litígios criados nos termos do presente 
regulamento devem apresentar relatórios sobre o número de recursos que lhes foram 
apresentados, incluindo o número de recursos tratados.

(20) Atendendo a que o objetivo do presente regulamento, a saber, estabelecer um quadro 
regulamentar para os direitos contratuais no domínio da gestão de conteúdos na União, 
não pode ser suficientemente alcançado pelos Estados-Membros, mas pode, devido à 
dimensão e aos efeitos da ação, ser mais bem alcançado a nível da União, a União pode 
tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, o presente regulamento não excede o 
necessário para alcançar esse objetivo.

(21) A ação a nível da União prevista no presente regulamento será substancialmente 
reforçada com a criação de uma agência da União incumbida de controlar e assegurar o 
cumprimento, por parte das plataformas de alojamento de conteúdos, das disposições do 
presente regulamento. Essa agência deve verificar o cumprimento das normas 
estabelecidas para a gestão de conteúdos, com base em relatórios de transparência e 
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numa auditoria dos algoritmos utilizados pelas plataformas de alojamento de conteúdos 
para fins de gestão de conteúdos.

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.º
Objetivo

O presente regulamento tem por objetivo contribuir para o bom funcionamento do mercado 
interno, estabelecendo normas para assegurar a existência de direitos contratuais justos no 
domínio da gestão de conteúdos e disponibilizar mecanismos independentes de resolução de 
litígios em matéria de gestão de conteúdos. 

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O presente regulamento  aplica-se à gestão , por plataformas de alojamento de conteúdos, de 
conteúdos acessíveis na União em sítios Web ou através de aplicações para telefones 
inteligentes, independentemente do local de estabelecimento ou de registo ou do principal 
local de atividade da plataforma de alojamento de conteúdos.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

(1) «Plataforma de alojamento de conteúdos»: um serviço da sociedade da informação, na 
aceção do artigo 1.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1, que tem por objetivo principal ou um dos objetivos principais permitir que os 
utilizadores registados ou não registados carreguem conteúdos para os mostrar num sítio Web 
ou numa aplicação;

(2) «Conteúdo»: qualquer conceito, ideia, expressão ou informação em qualquer formato, 
como texto, imagens, áudio e vídeo;

(3) «Gestão de conteúdos»: a moderação e a conservação de conteúdos em plataformas de 
alojamento de conteúdos;

(4) «Moderação de conteúdos»: a prática de monitorizar e aplicar um conjunto previamente 
determinado de regras e orientações relativas aos conteúdos gerados pelos utilizadores, a fim 
de assegurar que os conteúdos cumpram os requisitos legais e regulamentares, as orientações 
da comunidade e as condições estabelecidas, bem como quaisquer medidas tomadas 
subsequentemente pela plataforma, como a remoção de conteúdos ou a supressão ou 
suspensão da conta do utilizador, quer por meios automatizados, quer por operadores 
humanos; 

1 Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro de 
2015, relativa a um procedimento de informação no domínio das regulamentações 
técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação (JO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).
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(5) «Conservação de conteúdos»: a prática de selecionar, hierarquizar e recomendar 
conteúdos com base em perfis individuais de utilizadores para os mostrar num sítio Web ou 
numa aplicação; 

(6) «Condições»: todas as condições ou especificações, independentemente da sua 
denominação ou forma, que regem a relação contratual entre a plataforma de alojamento de 
conteúdos e os seus utilizadores e que são unilateralmente estabelecidas pela plataforma de 
alojamento de conteúdos; 

(7) «Utilizador»: uma pessoa singular ou coletiva que utiliza os serviços prestados por uma 
plataforma de alojamento de conteúdos ou que interage com conteúdos alojados nessa 
plataforma;

(8) «Responsável pelo carregamento de conteúdos»: uma pessoa singular ou coletiva que 
acrescenta conteúdos a uma plataforma de alojamento de conteúdos, independentemente da 
sua visibilidade para outros utilizadores;

(9) «Notificação»: a notificação formal pela qual se contesta a conformidade dos conteúdos 
com os requisitos legais e regulamentares, as orientações da comunidade e as condições. 

Artigo 4.ª
Princípios para a gestão de conteúdos

1. A gestão de conteúdos deve ser efetuada de forma justa, legal e transparente. As práticas de 
gestão de conteúdos devem ser adequadas e pertinentes e limitar-se ao necessário 
relativamente aos fins para os quais o conteúdo é gerido.

2. Os utilizadores não devem ser objeto de práticas discriminatórias de moderação de 
conteúdos por parte das plataformas de alojamento de conteúdos, como a remoção de 
conteúdos gerados pelos utilizadores com base no aspeto físico, na origem étnica, no género, 
na orientação sexual, na religião ou crença, na deficiência, na idade, na gravidez ou na 
parentalidade, na língua ou na classe social. 

3. As plataformas de alojamento de conteúdos facultam aos utilizadores informações 
suficientes sobre os seus perfis de conservação de conteúdos e sobre os critérios individuais, 
com base nos quais as plataformas de alojamento de conteúdos conservam os seus conteúdos.

4. As plataformas de alojamento de conteúdos devem dar aos utilizadores um grau adequado 
de influência sobre a conservação dos conteúdos que podem ver, incluindo a possibilidade de 
renunciar completamente à conservação de conteúdos. Em particular, os utilizadores não 
devem ficar sujeitos à conservação de conteúdos sem o seu expresso consentimento.

Artigo 5.º
Elegibilidade para emitir notificações

Qualquer pessoa singular ou coletiva ou organismo público a que sejam disponibilizados 
conteúdos através de um sítio Web ou de uma aplicação tem o direito de emitir uma 
notificação nos termos do presente regulamento. 

As plataformas de alojamento de conteúdos podem impedir a emissão de novas notificações 
por utilizadores que emitem repetidamente notificações falsas.
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Artigo 6.º
Procedimentos de notificação

As plataformas de alojamento de conteúdos devem incluir nas suas condições informações 
suficientes sobre os procedimentos de notificação, em particular:

a) O período máximo durante o qual o responsável pelo carregamento do conteúdo em 
causa deve ser informado de um procedimento de notificação;

b) O período durante o qual prazo o responsável pelo carregamento do conteúdo pode 
interpor recurso;

c) O prazo para a plataforma de alojamento de conteúdos tomar uma decisão;

d) O prazo para a plataforma de alojamento de conteúdos informar ambas as partes sobre o 
resultado da decisão. 

Artigo 7.º
Conteúdo das notificações

A notificação relativa ao conteúdo deve incluir, pelo menos, as seguintes informações:

a) Uma hiperligação para o conteúdo em causa;

b) O motivo da notificação;

c) Provas que justifiquem a reclamação formulada na notificação;

d) Uma declaração sob compromisso de honra do notificante; e

e) Em caso de violação dos direitos de personalidade ou dos direitos de propriedade 
intelectual, a identidade do notificante. 

Caso ocorram violações como as referidas no primeiro parágrafo, alínea e), o notificante é a 
pessoa afetada pela violação dos direitos de personalidade ou o titular dos direitos de 
propriedade intelectual que foram violados ou uma pessoa que atue em seu nome.

Artigo 8.º
Informações a comunicar ao responsável pelo carregamento de conteúdos

Depois de a notificação ser emitida e antes de ser tomada uma decisão sobre o conteúdo, o 
responsável pelo carregamento do conteúdo em causa recebe as seguintes informações:

a) O motivo da notificação;

b) Informação suficiente sobre o procedimento a seguir;

c) Informação sobre a possibilidade de interpor recurso e de emitir uma contranotificação; 
e 

d) Informação sobre as vias de recurso disponíveis em caso de notificações falsas. 
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As informações exigidas no primeiro parágrafo não devem ser facultadas se a plataforma de 
alojamento de conteúdos tiver sido informada pelas autoridades públicas sobre inquéritos 
policiais em curso. 

Artigo 9.º
Decisões relativas às notificações

1. As plataformas de alojamento de conteúdos devem assegurar que as decisões relativas às 
notificações sejam tomadas sem demora injustificada após as necessárias investigações.

2. Na sequência de uma notificação, as plataformas de alojamento de conteúdos devem 
decidir eliminar, retirar ou tornar invisível o conteúdo que foi objeto de uma notificação, caso 
esse conteúdo não respeite os requisitos legais e regulamentares, as orientações da 
comunidade ou as condições estabelecidas.

Artigo 10.º
Informações sobre as decisões

Uma vez tomada uma decisão, as plataformas de alojamento de conteúdos informam todas as 
partes envolvidas no procedimento de notificação do resultado da decisão, transmitindo-lhes 
as seguintes informações:

a) Os motivos da decisão;

b) Se a decisão foi tomada por um ser humano ou por um algoritmo; 

c) Informações sobre a possibilidade de reapreciação a que se refere o artigo 11.º ou de 
recurso judicial para qualquer das partes. 

Artigo 11.º
Reapreciação das decisões

Quando uma plataforma de alojamento de conteúdos tiver estabelecido um mecanismo de 
reapreciação, a decisão final da reapreciação é tomada por um ser humano. 

Artigo 12.º
Princípio da manutenção da visibilidade

Sem prejuízo de decisões judiciais ou administrativas relativas a conteúdos em linha, os 
conteúdos que tenham sido objeto de uma notificação devem permanecer visíveis até que seja 
tomada uma decisão final quanto à sua eliminação ou retirada.

Artigo 13.º
Resolução independente de litígios

1. Os Estados-Membros devem criar organismos independentes de resolução de litígios com o 
objetivo de disponibilizar uma via de recurso extrajudicial rápida e eficaz quando for 
interposto recurso contra decisões relativas à moderação de conteúdos.

2. Os organismos independentes de resolução de litígios são compostos por juristas 
independentes com mandato para pronunciar uma decisão sobre litígios entre plataformas de 
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alojamento de conteúdos e utilizadores relativamente à conformidade do conteúdo em causa 
com os requisitos legais e regulamentares, as orientações da comunidade e as condições 
estabelecidas.

3. O envio de uma questão relativa à moderação de conteúdos a um organismo independente 
de resolução de litígios não impede o utilizador de recorrer aos tribunais, a menos que o 
litígio se resolva por acordo.

4. As plataformas de alojamento de conteúdos que gozam de uma posição dominante no 
mercado devem contribuir financeiramente para os custos operacionais dos organismos 
independentes de resolução de litígios através de um fundo criado especificamente para o 
efeito.  

Artigo 14.º
Normas processuais para a resolução independente de litígios

1. O responsável pelo carregamento de conteúdos tem o direito de remeter questões 
relacionadas com a moderação de conteúdos para o organismo independente de resolução de 
litígios competente se a plataforma de alojamento de conteúdos decidir eliminar ou retirar um 
conteúdo ou atuar de forma contrária às preferências expressas pelo responsável pelo 
carregamento de conteúdos. 

2. Quando a plataforma de alojamento de conteúdos decidir não retirar o conteúdo que é 
objeto de uma notificação, o notificante tem o direito de remeter a questão para o organismo 
independente de resolução de litígios competente, desde que tenha legitimidade para 
participar num processo civil relativo aos conteúdos em questão. 

3. No que diz respeito à jurisdição, o organismo independente de resolução de litígios 
competente é o situado no Estado-Membro em que foi carregado o conteúdo que é objeto do 
litígio.

4. Se o notificante tiver o direito de remeter um caso de moderação de conteúdos para um 
organismo independente de resolução de litígios nos termos do n.º 2, pode remeter o caso para 
o organismo independente de resolução de litígios situado no Estado-Membro onde tem a sua 
residência habitual.

5. Os Estados-Membros devem estabelecer todas as outras normas e procedimentos 
necessários para os organismos independentes de resolução de litígios sob a sua jurisdição. 

Artigo 15.º
Dados pessoais

O tratamento de dados pessoais ao abrigo do presente regulamento deve cumprir o disposto 
no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho2 e na Diretiva 

2 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho3.

Artigo 16.º
Denúncia de violações e proteção dos denunciantes

A Diretiva (UE) 2019/1937 aplica-se à denúncia de violações ao presente regulamento e à 
proteção das pessoas que as denunciam.

Artigo 17.º
Alterações à Diretiva (UE) 2019/1937

A Diretiva (UE) 2019/1937 é alterada do seguinte modo:

(1) Ao artigo 2.º, n.º 1, alínea a), é aditada a seguinte subalínea:

«xi) gestão de conteúdos em linha;»;

(2) Na parte I do anexo, é aditado o seguinte ponto:

«K. Artigo 2.º, n.º 1, alínea a), subalínea xi) – Gestão de conteúdos em linha.

Regulamento [XXX] do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos direitos contratuais 
no domínio da gestão de conteúdos.». 

Artigo 18.º
Apresentação de relatório, avaliação e revisão

1. Os Estados-Membros transmitem à Comissão todas as informações pertinentes relativas à 
transposição e aplicação do presente regulamento. Com base nas informações comunicadas, a 
Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, até... [três anos após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento], um relatório sobre a transposição e a aplicação do 
presente regulamento e examina a necessidade de tomar medidas adicionais, incluindo, se for 
caso disso, alterações ao presente regulamento. 

2. Sem prejuízo das obrigações de comunicação estabelecidas noutros atos jurídicos da União, 
os Estados-Membros apresentam anualmente à Comissão os dados estatísticos a seguir 
indicados: 

a) O número de litígios remetidos para os organismos independentes de resolução de 
litígios; 

b) O número de casos resolvidos pelos organismos independentes de resolução de litígios, 
classificados em função dos resultados. 

Artigo 19.º
Entrada em vigor

3 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, 
relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das 
comunicações eletrónicas (Diretiva relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia. 

É aplicável a partir de XX.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A natureza dos serviços digitais na União Europeia está a mudar drasticamente e a um ritmo 
dramático. O atual quadro jurídico sobre os serviços digitais no mercado interno foi definido 
em 2000. Desde então, os modelos empresariais, as tecnologias e as realidades sociais 
evoluíram de tal forma que se torna necessária uma atualização exaustiva das regras e leis que 
regem a prestação de serviços digitais na União Europeia.

Nas suas orientações políticas, a Presidente da Comissão Europeia anunciou um Ato 
legislativo sobre os serviços digitais com vista a adaptar o quadro jurídico da União às novas 
realidades sociais e modelos empresariais na economia digital do século XXI. A necessidade 
de tal iniciativa torna-se evidente se considerarmos que vários Estados-Membros começam a 
tomar medidas legislativas a nível nacional que abordam questões diretamente relacionadas 
com a prestação de serviços digitais na União Europeia. No entanto, quando os Estados-
Membros tomam medidas sobre questões de natureza transfronteiriça, o conjunto de regras 
fragmentado daí resultante, em toda a União, não só é ineficaz como é especialmente 
prejudicial, por dificultar o crescimento das empresas europeias no mercado único digital. A 
fim de assegurar o bom funcionamento do mercado único dos serviços digitais, tal como 
previsto no artigo 114.º do TFUE, é necessária uma atualização das regras civis e comerciais 
aplicáveis às entidades comerciais que operam em linha.

No decurso da última década, um número crescente de atividades sociais e comerciais passou 
para as plataformas em linha, que servem de intermediárias para conteúdos, serviços e bens. 
Além disso, as redes sociais e os serviços da economia colaborativa estão a esbater as linhas 
entre fornecedores e consumidores de conteúdos e serviços, cujo fornecimento se tornou 
horizontal e difuso, e não vertical e linear. Estando as plataformas de alojamento de conteúdos 
a estabelecer-se como o formato dominante para o intercâmbio de conteúdos e serviços, a 
questão do combate às atividades ilícitas ficou em destaque. 

Além disso, a aquisição dum poder de mercado significativo pelas plataformas dominantes 
conduziu a uma situação em que «o vencedor fica com tudo» e o mercado é composto por um 
pequeno número de operadores que exercem uma posição de mercado dominante 
relativamente aos seus concorrentes e impõem as suas práticas comerciais aos utilizadores. 
Ao abrigo dos regimes jurídicos atualmente em vigor, existe pouca supervisão regulamentar 
sobre a forma como as plataformas de alojamento de conteúdos lidam com atividades ilícitas. 
Tal resulta numa situação em que tanto a execução da lei, por um lado, como também a 
salvaguarda dos direitos fundamentais, por outro, ficam a cargo de empresas privadas. Tendo 
em conta a liberdade de expressão protegida pelo artigo 11.º da Carta dos Direitos 
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Fundamentais da União Europeia, o direito da União deve garantir procedimentos 
transparentes de moderação dos conteúdos que permitam o acesso à justiça de todas as partes 
envolvidas. 

O relator considera que a Ato legislativo sobre os serviços digitais deve tornar eficaz e viável 
o princípio da «notificação e ação» e torná-lo o procedimento normal de moderação dos 
conteúdos a seguir em toda a União. Para o efeito, o relator identificou duas formas através 
das quais o Ato legislativo sobre os serviços digitais pode reforçar a eficácia dos 
procedimentos de notificação e ação: (1) definir um quadro processual claro para os 
procedimentos de notificação e ação; (2) assegurar que os procedimentos de notificação e 
ação permitam um recurso judicial eficaz. Estas disposições não devem prejudicar a aplicação 
das normas em matéria de responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços 
previstas nos artigos 12.º a 15.º da Diretiva 2000/31/CE.

Em primeiro lugar, o direito da União deve prever a inclusão dos procedimentos de 
notificação e ação nas condições das plataformas de alojamento de conteúdos, fixando normas 
comuns sobre a forma como é moderado o conteúdo dessas plataformas. Neste sentido, uma 
injunção de um tribunal ou uma notificação de um titular do direito deve fazer com que uma 
plataforma de alojamento de conteúdos tome medidas proporcionais, na sequência de um 
procedimento claro definido por disposições introduzidas no âmbito do pacote «Ato 
legislativo sobre os serviços digitais». Desta forma, os procedimentos de notificação e ação 
podem ser reforçados e proporcionar um quadro processual claro que garanta a todas as partes 
justiça e segurança jurídica. 

Em segundo lugar, definir normas claras para os procedimentos de notificação e ação 
assegura igualmente a possibilidade de recurso judicial eficaz em caso de litígio. A retirada de 
conteúdos injustificada, devido a bloqueio excessivo ou comunicações falsas, viola a 
liberdade de expressão dos utilizadores e o Ato legislativo sobre os serviços digitais deve 
indicar formas claras de recurso judicial eficaz em tais situações. O relator considera que é 
preferível esta abordagem, em vez de pedir às plataformas de alojamento de conteúdos para 
«fazerem progressos» e se tornarem mais proativas, especialmente em casos de emergência, o 
que poderá conduzir na prática a um bloqueio excessivo e deixar a tarefa de determinar a 
legalidade dos conteúdos a cargo de empresas privadas, o que teria efeitos prejudiciais para o 
exercício dos direitos fundamentais em linha e para o Estado de direito. Para o efeito, o Ato 
legislativo sobre os serviços digitais não pode conter disposições que obriguem ou, de outro 
modo, levem as plataformas de alojamento de conteúdos a recorrer ao controlo automático 
dos mesmos ou a outros instrumentos automatizados ex ante de moderação de conteúdos. Em 
vez disso, a decisão final sobre a legalidade dos conteúdos só pode ser tomada por um poder 
judicial independente. Para o assegurar, as práticas de moderação dos conteúdos devem 
basear-se numa cooperação equilibrada entre as plataformas de alojamento de conteúdos e as 
autoridades públicas, o que exige regras e procedimentos claros a fornecer pelo Ato 
legislativo sobre os serviços digitais.

O recurso judicial deve ser eficaz e exequível na prática. Por isso, os litígios em matéria de 
moderação de conteúdos não devem sobrecarregar os sistemas judiciais dos Estados-
Membros. Por este motivo, o relator sugere a criação de organismos independentes de 
resolução de litígios nos Estados-Membros, compostos por peritos jurídicos encarregados de 
resolver litígios entre plataformas de alojamento de conteúdos e utilizadores sobre decisões 
em matéria de moderação de conteúdos. Este procedimento jurídico simplificado seria 
concebido para se adaptar à natureza dos litígios de moderação de conteúdos e, ao mesmo 
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tempo, assegurar que os tribunais nacionais não serão sobrecarregados com tais litígios. Dado 
que estes organismos atuariam como um sistema judicial secundário, não podem substituir os 
tribunais tradicionais e outras vias de recurso nos tribunais devem continuar a ser possíveis 
em todos os casos. Os encargos financeiros da criação e funcionamento destes organismos de 
resolução de litígios não devem ser impostos aos contribuintes. Em vez disso, o relator sugere 
a criação de um fundo específico, para o qual deverão contribuir as plataformas de alojamento 
de conteúdos com uma posição de mercado significativa. 

A fim de controlar e assegurar o cumprimento das disposições do Ato legislativo sobre os 
serviços digitais, o relator sugere a criação duma agência europeia que tenha a possibilidade 
de aplicar coimas às plataformas de alojamento de conteúdos que não respeitem as normas 
exigidas nas suas práticas de gestão de conteúdos. As plataformas de alojamento de conteúdos 
devem transmitir regularmente à agência relatórios de transparência, especificando o seu 
cumprimento das normas e procedimentos exigidos pelos procedimentos de notificação e ação 
previstos no Ato legislativo sobre os serviços digitais. Além disso, as plataformas de 
alojamento de conteúdos devem publicar informações sobre as suas decisões de retirada de 
conteúdos numa base de dados acessível ao público, de modo a permitir que os jornalistas ou 
os cientistas realizem atividades de investigação sobre os efeitos da retirada de conteúdos, a 
fim de obter mais informações sobre a eficácia das práticas de moderação de conteúdos. Ao 
mesmo tempo, a agência europeia deve ser encarregada de auditar os algoritmos utilizados 
pelas plataformas de alojamento de conteúdos, tanto para a moderação como para a 
conservação de conteúdos, nomeadamente nos casos em que as plataformas de alojamento de 
conteúdos utilizam voluntariamente algoritmos de monitorização automática de conteúdos ex 
ante. A agência europeia deverá também ser habilitada a aplicar coimas em caso de 
incumprimento, as quais podem alimentar o fundo específico para os organismos 
independentes de resolução de litígios acima referidos.

Para além de providenciar um quadro claro para a moderação dos conteúdos, o relator 
considera necessário abordar algumas práticas de conservação de conteúdos. Muitas 
plataformas de alojamento de conteúdos determinam os conteúdos mais provavelmente 
visíveis para os utilizadores com base nos perfis definidos através da deteção das interações 
dos utilizadores com os conteúdos, com o objetivo de oferecer publicidade direcionada. Na 
prática, tal conduz à provável amplificação dos conteúdos que tentam atrair a atenção e de 
natureza sensacionalista. Isto não só conduz a uma situação em que o conteúdo do tipo 
«clickbait» (caça-cliques) é mais suscetível de aparecer em destaque nos sistemas de 
fornecimento de notícias («news feeds») e de recomendações, mas pode também – o que é 
mais crucial – afetar a liberdade de informação dos utilizadores, se estes tiverem pouca 
influência sobre a forma como o conteúdo é conservado para si. O relator considera que um 
modelo empresarial que determina a visibilidade dos conteúdos com base exclusivamente na 
sua aptidão para gerar receitas de publicidade é prejudicial para as sociedades digitais; por 
isso sugere: por um lado, que sejam tomadas medidas para reduzir a recolha de dados com 
vista à elaboração de perfis de publicidade específicos; por outro lado, que os utilizadores 
disponham de um grau de controlo adequado sobre os algoritmos de conservação de 
conteúdos que regem a sua experiência nas redes sociais. Do mesmo modo, os algoritmos 
utilizados pelas plataformas de alojamento de conteúdos para conservar conteúdos também 
devem ser auditados pela agência europeia a criar pelo Ato legislativo sobre os serviços 
digitais.

Esta prática é particularmente mais nociva quando se considera a posição de mercado 
dominante de algumas plataformas de alojamento de conteúdos. Os «efeitos de dependência» 
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dos utilizadores ocorrem devido à mera dimensão das plataformas de alojamento de 
conteúdos e poucas plataformas dispõem de recursos para oferecer infraestruturas de 
verificação da identidade para aceder a sítios Web de terceiros, pelo que assim detetam as 
interações dos utilizadores com os conteúdos mesmo quando estes saem duma plataforma de 
alojamento de conteúdos. O relator insta a Comissão a analisar opções viáveis para garantir 
condições de mercado equitativas para todos os intervenientes, incluindo a possibilidade de 
definir condições contratuais justas para facilitar a partilha de dados entre os intervenientes no 
mercado. 

O relator considera igualmente que o Ato legislativo sobre os serviços digitais deve incluir 
algumas disposições destinadas a facilitar a aceitação de instrumentos inovadores baseados 
em tecnologias de livro-razão distribuído. Os chamados «contratos inteligentes» e os 
protocolos de autoexecução baseados na cadeia de blocos estão a tornar-se cada vez mais 
populares. Porém, a adoção em larga escala desta tecnologia depende da segurança jurídica. O 
Ato legislativo sobre os serviços digitais oferece uma oportunidade para avaliar os requisitos 
necessários para que os contratos inteligentes sejam considerados juridicamente válidos. O 
relator considera, em particular, que os contratos inteligentes devem conter mecanismos que 
possam travar a sua execução, caso o contrato seja nulo ou deva ser encerrado.

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deve ter como objetivo proporcionar à União um 
ecossistema regulamentar para reger a prestação de todos os serviços da sociedade da 
informação. No entanto, a natureza transfronteiriça e internacional dos serviços digitais 
significa que muitos prestadores de serviços digitais acessíveis na União estão estabelecidos 
em países terceiros. Tal pode suscitar preocupações em matéria de competência no que se 
refere às condições dos serviços digitais. Por isso, o relator solicita à Comissão que explore 
normas de direito internacional privado adequadas, a fim de garantir que nenhum cidadão ou 
empresa da Europa seja privado dos seus direitos ou prejudicado pela utilização de serviços 
digitais, e também que a utilização de serviços digitais na União seja regida por legislação 
europeia e sob a jurisdição dos tribunais europeus.


