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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações à Comissão sobre os desafios enfrentados pelos 
organizadores de eventos desportivos no ambiente digital
(2020/2073(INL))

O Parlamento Europeu,

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

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único 
digital e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE1,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual2,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de 
junho de 2000 relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, 
em especial do comércio eletrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico»)3,

– Tendo em conta a Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos 
direitos conexos na sociedade da informação4,

– Tendo em conta a Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de 
março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços 
de comunicação social audiovisual («Diretiva Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual»)5,

– Tendo em conta a Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1 de março de 2018, 
sobre medidas destinadas a combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha6 e a 
Comunicação da Comissão, de 28 de setembro de 2017, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu, intitulada «Combater os conteúdos 
ilegais em linha: Rumo a uma responsabilidade reforçada das plataformas em linha» 
(COM(2017)0555),

– Tendo em conta a declaração da Comissão sobre os organizadores de eventos 
desportivos, anexa à resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 26 de março de 
2019, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 

1 JO L 130 de 17.5.2019, p. 92.
2 JO L 157 de 30.4.2004, p. 45
3 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
4 JO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
5 JO L 095 de 15.4.2010, p. 1.
6 JO L 63 de 6.3.2018, p. 50.
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direitos de autor no mercado único digital7,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu, de 29 de novembro de 2017, intitulada 
«Orientações relativas a certos aspetos da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual» 
(COM(2017)0708),

– Tendo em conta o Memorando de Entendimento, de 25 de junho de 2018, sobre a 
publicidade em linha e os direitos de propriedade intelectual, facilitado pela Comissão 
Europeia, e o relatório da Comissão sobre o funcionamento do Memorando de 
Entendimento sobre a publicidade em linha e os direitos de propriedade intelectual 
(SWD (2020)0167/2),

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

– Tendo em conta o parecer da Comissão da Cultura e da Educação,

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

A. Considerando que o desenvolvimento do ambiente digital facilitou o acesso de todos os 
adeptos a eventos desportivos através de todos os tipos de dispositivos e impulsionou o 
desenvolvimento de novos modelos de negócio em linha; considerando que, ao mesmo 
tempo, facilitou a transmissão ilegal em linha de emissões desportivas, dentro e fora da 
União;

B. Considerando que a transmissão ilegal de eventos desportivos não só causa prejuízos 
económicos significativos ao setor, o que provoca perdas de receitas de assinaturas e 
publicidade, como também faz parte do leque de atividades das organizações 
criminosas, o que também é prejudicial para os consumidores;

C. Considerando que, ao contrário de outros setores, a maior parte do valor da transmissão 
de um acontecimento desportivo reside no facto de ser em direto e que a maior parte 
desse valor se perde assim que o evento termina; considerando, por conseguinte e 
apenas neste contexto, que é necessária uma reação rápida para pôr termo à transmissão 
ilegal em linha de eventos desportivos;

D. Considerando que as ações se devem centrar na causa principal dos fluxos de conteúdos 
ilegais, nomeadamente os facilitadores ilegais de sítios Web, e não em pessoas que, de 
forma inconsciente e não voluntária, participam na transmissão ilegal em fluxo contínuo 
(streaming);

E. Considerando que a transmissão ilegal enquanto atividade profissional de um evento 
desportivo na íntegra deve ser distinguida da partilha de curtas sequências entre adeptos 
(parte da cultura dos adeptos) e de conteúdos partilhados por jornalistas para informar o 
público em geral, tal como previsto na Diretiva Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual; 

7 P8_TA(2019)0231.
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F. Considerando que os eventos desportivos não beneficiam, em si, da proteção dos 
direitos de autor ao abrigo do direito da União, ao contrário da sua gravação e 
transmissão audiovisual; considerando que não existe, no direito da União, uma 
proteção harmonizada para os organizadores de eventos desportivos; considerando, no 
entanto, que a legislação de alguns Estados-Membros prevê uma proteção específica 
para os organizadores de eventos desportivos;

G. Considerando que o direito da União prevê um quadro geral para os mecanismos de 
notificação e ação que permitem a remoção ou o bloqueio do acesso a informações 
ilegais armazenadas por intermediários; considerando que o direito da União prevê 
medidas de execução civil que as autoridades judiciais ou administrativas podem tomar 
para evitar ou impedir violações dos direitos de propriedade intelectual;

H. considerando, no entanto, que o atual quadro jurídico não permite a intervenção 
imediata necessária para pôr termo à transmissão ilegal de eventos desportivos em 
direto; considerando, além disso, que os Estados-Membros adotaram regras em matéria 
de mecanismos de notificação e de ação que não são harmonizadas;

Introdução e observações gerais

1. Solicita que a Comissão apresente, sem demora injustificada, propostas de atos 
legislativos, de acordo com as recomendações que constam do anexo;

Eventos desportivos e direitos de propriedade intelectual

2. Reconhece que os direitos de propriedade intelectual são importantes para os 
organizadores de eventos desportivos, uma vez que a sua exploração representa uma 
fonte de rendimento, em particular no que diz respeito ao licenciamento dos direitos de 
transmissão dos eventos desportivos que organizam;

Pirataria em linha da transmissão em direto de eventos desportivos 

3. Considera que a luta contra a pirataria em linha de eventos desportivos transmitidos 
«em direto» e cujo valor económico reside na radiodifusão «em direto» é o principal 
desafio que os organizadores de eventos desportivos enfrentam;

Necessidade de uma aplicação efetiva dos direitos

4. Salienta que, dada a natureza específica dos eventos desportivos transmitidos em direto 
e o facto de o seu valor se limitar principalmente à duração do evento desportivo em 
causa, os procedimentos de execução devem ser tão céleres quanto possível e permitir a 
remoção imediata de conteúdos ilegais;

5. Considera, no entanto, que o atual quadro jurídico relativo aos mecanismos de injunção 
e de notificação e remoção não permite uma aplicação eficaz e atempada dos direitos 
para resolver o problema a transmissão ilegal de eventos desportivos em direto; 
considera, por conseguinte, que devem ser adotadas medidas especiais concretas para as 
transmissões em direto de eventos desportivos, a fim de adaptar o atual quadro jurídico 
a estes desafios específicos e permitir a rápida supressão das transmissões ilegais em 
linha de eventos desportivos; considera que a remoção em tempo real deve ser o 
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objetivo a perseguir;

Aplicação transfronteiras dos direitos 

6. Sublinha, além disso, que o quadro geral previsto pelo direito da União não é aplicado 
da mesma forma na legislação nacional e que os procedimentos civis e os mecanismos 
de notificação e remoção diferem de um Estado-Membro para outro; considera que os 
instrumentos de execução no contexto transfronteiras carecem de eficiência; apela a 
uma maior harmonização dos procedimentos e das vias de recurso na União neste 
contexto específico;

Procedimentos de notificação e ação

7. Recorda que a Diretiva sobre o comércio eletrónico prevê que, em determinadas 
circunstâncias, os prestadores de serviços em linha devem agir rapidamente para 
remover ou impedir o acesso a informações ilegais que armazenam, após terem 
conhecimento efetivo ou serem alertados para as mesmas, através de notificações que 
lhes tenham sido comunicadas; considera, no entanto, que o atual procedimento de 
notificação e remoção não permite uma execução rápida de uma forma que proporcione 
vias de recurso eficazes, tendo em conta as características específicas dos eventos 
desportivos «em direto»;

8. Insta a Comissão a propor medidas concretas especificamente adaptadas aos eventos 
desportivos em direto que permitam a remoção imediata ou o bloqueio do acesso aos 
conteúdos, incluindo um procedimento de remoção em tempo real; 

Injunções de bloqueio 

9. Observa que os procedimentos de injunção são relativamente morosos e não abordam a 
questão específica da transmissão ilegal de eventos desportivos; salienta a existência de 
práticas desenvolvidas a nível nacional, tais como ações inibitórias «em direto» e as 
«injunções dinâmicas», que demonstraram ser soluções para combater de forma mais 
eficiente a pirataria de eventos desportivos; apela à introdução, no direito da União, de 
procedimentos inibitórios destinados a permitir o bloqueio, em tempo real, do acesso a 
conteúdos desportivos ilegais em linha em direto ou a remoção do referido acesso, com 
base no modelo das ordens de bloqueio «em direto» e das «injunções dinâmicas»;

Salvaguardas

10. Salienta a necessidade de salvaguardas para assegurar que o quadro jurídico estabeleça 
um equilíbrio justo entre a necessidade de eficácia das medidas de execução e a 
necessidade de proteger os direitos de terceiros;

Direito conexo e direito sui generis para organizadores de eventos desportivos

11. Observa que a legislação da União não prevê um direito conexo aos direitos de autor 
para os organizadores de eventos desportivos, mas que alguns Estados-Membros 
introduziram na sua legislação direitos específicos para os organizadores de eventos 
desportivos, incluindo um novo «direito conexo» aos direitos de autor;
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12. Considera que a criação, no direito da União, de um novo direito para os organizadores 
de eventos desportivos não proporcionará uma solução para o desafio que enfrentam: 
uma aplicação eficaz e atempada dos seus direitos existentes; considera, por 
conseguinte, que a proposta não deve procurar estabelecer o referido novo direito; 

Outras medidas 

13. Apela ao reforço da cooperação entre as autoridades dos Estados-Membros e entre os 
titulares de direitos e os intermediários; insta ainda a Comissão, no âmbito das suas 
competências, a apoiar os Estados-Membros nos seus esforços para melhorar a 
infraestrutura existente;

Aspetos finais 

14. Entende que a proposta requerida não tem incidências financeiras;

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

A. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA PROPOSTA REQUERIDA

A fim de assegurar uma proteção jurídica adequada e eficaz dos direitos relativos aos eventos 
desportivos ao vivo, o atual quadro jurídico da União deve ser alterado. Tal deve ser 
alcançado tendo em conta os seguintes objetivos e princípios: 

 melhorar e tornar o atual quadro jurídico em matéria de aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual eficaz no que respeita aos eventos desportivos em direto, 
tendo em conta a natureza específica destes eventos desportivos e, em particular, o 
seu valor limitado no tempo;

 clarificar a legislação em vigor e adotar medidas concretas para assegurar a remoção 
imediata ou o bloqueio do acesso em linha a conteúdos ilegais relacionados com 
eventos desportivos em direto, a fim de combater eficazmente a transmissão ilegal de 
eventos desportivos em direto;

 prosseguir a harmonização, sem prejuízo do quadro geral da União a definir no ato 
legislativo sobre os serviços digitais, dos procedimentos e vias de recurso na União 
para aumentar a eficiência dos instrumentos de execução, inclusive no contexto 
transfronteiras;

 melhorar os instrumentos de execução para permitir a remoção em tempo real de 
conteúdos desportivos ilegais transmitidos em direto, tendo em conta a necessidade 
de mecanismos eficazes de notificação e remoção que implicam a adoção de medidas 
imediatas; 

 harmonizar a utilização de procedimentos de bloqueio rápidos e adaptáveis em caso 
de violações repetidas já constatadas, permitindo o bloqueio em tempo real do acesso 
a transmissões em linha ilegais de eventos desportivos em direto, com base no 
modelo de ordens de bloqueio «em direto» e de «injunções dinâmicas»; 

 assegurar que as medidas tenham em conta o âmbito, a magnitude e a recorrência da 
infração e visem as transmissões ilegais profissionais, excluindo a gravação e a 
publicação de imagens amadoras ilegais de eventos desportivos;

 assegurar que as medidas a propor sejam proporcionadas e mantenham o justo 
equilíbrio entre a necessidade de as medidas de execução serem eficazes e a 
necessidade de proteger os direitos de terceiros;

 complementar a adaptação do quadro legislativo com medidas não legislativas, 
incluindo uma cooperação reforçada entre as autoridades dos Estados-Membros e 
entre os titulares de direitos e os intermediários;

B. AÇÕES A PROPOR

Sem prejuízo da alteração, no quadro de um futuro ato legislativo sobre os serviços digitais, 
das regras gerais relativas à forma como os conteúdos ilegais em linha são tratados pelos 
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intermediários em linha, a Diretiva 2000/31/CE (a Diretiva sobre o comércio eletrónico) deve 
ser alterada ou devem ser introduzidas na legislação da União disposições específicas 
relativas aos direitos dos organizadores de eventos desportivos, a fim de:

 clarificar o conceito subjacente à expressão «agir com diligência» constante do 
artigo 14.º da Diretiva sobre o comércio eletrónico em relação a um intermediário em 
linha, de modo a que se considere que «com diligência» significa «imediatamente a 
partir da notificação da infração pelos titulares dos direitos e, o mais tardar, 
30 minutos após o início do evento desportivo»;

 permitir procedimentos de remoção em tempo real que visem conteúdos ilegais 
relacionados com desporto em direto, desde que não haja dúvidas quanto ao titular dos 
direitos e ao facto de a transmissão não ter sido autorizada;

 assegurar que as medidas a tomar pelos intermediários sejam eficazes, justificadas, 
proporcionadas e adequadas, tendo em conta a gravidade e a magnitude da infração; 
assegurar, por exemplo, que o bloqueio do acesso a conteúdos ilegais ou a sua 
remoção não exija o bloqueio de toda uma plataforma que contenha serviços legais, o 
que seria desproporcionado, a menos que a proporção de serviços ilegais num servidor 
específico demonstre que a disponibilidade de serviços legais seja apenas acessória;

 prestar apoio a soluções de execução, tais como acordos privados entre as partes 
interessadas; a este respeito, a Comissão deve prestar informações e proceder a uma 
avaliação sobre a adequação e o impacto da criação de uma obrigação de os 
prestadores de serviços de transmissão em fluxo contínuo procederem a remoções de 
conteúdo em tempo real;

A Diretiva 2004/48/CE (DRDPI) deve ser alterada, a fim de: 

 introduzir a possibilidade de a autoridade judicial ou administrativa competente emitir 
injunções solicitando o bloqueio, em tempo real, do acesso a conteúdos desportivos 
ilegais em linha ou a sua remoção;

 permitir a utilização de injunções de bloqueio durante toda a transmissão em direto de 
um evento desportivo, mas que se limitem à duração da transmissão em direto, 
bloqueando assim o sítio Web infrator apenas durante o período de duração do evento; 
tais injunções devem ser temporárias;

 harmonizar a legislação que permite, no que diz respeito aos eventos desportivos em 
direto, o recurso a ações inibitórias, que devem ter por efeito bloquear o acesso não só 
ao sítio Web ilícito mas, também, a qualquer outro sítio Web que contenha o mesmo 
conteúdo ilícito, independentemente do nome de domínio ou do endereço IP utilizado 
e sem que seja necessária uma nova injunção; 

 especificar que a remoção dos conteúdos ilegais deve ocorrer imediatamente após a 
receção da notificação e, o mais tardar, 30 minutos após o início do evento, desde que 
não haja dúvidas sobre quem é proprietário do conteúdo e o facto de saber se os 
titulares dos direitos deram o seu consentimento direto ou indireto para colocar os 
conteúdos à disposição do público; os detentores de direitos devem ser fortemente 
aconselhados a evitar a remoção de conteúdos legais; para o efeito, o bloqueio do 



PE657.490v01-00 10/15 PR\1214027PT.docx

PT

acesso ou a remoção de conteúdos ilegais não deve, em princípio, exigir o bloqueio do 
acesso a um servidor que acolha serviços e conteúdos legais; 

 reforçar a cooperação entre as autoridades dos Estados-Membros, nomeadamente 
através do intercâmbio de dados e de boas práticas e da criação de uma rede de 
autoridades nacionais; a Comissão deve avaliar o valor acrescentado da nomeação de 
uma autoridade administrativa independente em cada Estado-Membro que tenha um 
papel a desempenhar no sistema de execução, especialmente no caso de uma aplicação 
rápida, como a pirataria em linha de conteúdos desportivos ao vivo;

 reforçar a cooperação entre os intermediários e os titulares de direitos, nomeadamente 
promovendo a celebração de memorandos de entendimento que possam prever um 
procedimento específico de notificação e ação;
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O desporto desempenha um papel importante na sociedade. A exploração de eventos 
desportivos pode contribuir para o financiamento de outras atividades que tragam benefícios 
para todos, por exemplo, rendimentos fiscais para os Estados. Atualmente, a maior parte das 
receitas dos titulares de direitos (80 %) provém de direitos de radiodifusão, que são afetados 
pela exploração ilegal de transmissões de eventos desportivos.

O problema da pirataria digital da transmissão de eventos desportivos está em constante 
evolução em termos de escala e tecnologias, formas e táticas utilizadas pelos infratores para 
captar sinais legais e modos de transmissão da informação e dos sinais. Existem diferentes 
fontes e formas de pirataria (carregamentos, transmissões em fluxo contínuo, IPTV1), que 
acarretam diferentes soluções. Por exemplo, as imagens registadas no local e a transmissão 
em direto por pessoas que assistam ao evento diferem das tiradas de uma transmissão 
televisiva em direto em linha (no primeiro caso, o direito de radiodifusão não é violado, pelo 
que as regras de aplicação dos DPI não são aplicáveis e a aplicação do direito dos contratos 
pode ser favorecida). 

Trata-se de uma questão complexa e o relator gostaria de se concentrar no problema principal, 
que decorre do facto de sítios Web profissionais específicos terem um modelo de negócios 
financiado por taxas ou publicidade e darem acesso a conteúdos desportivos ilegais – uma 
atividade principalmente empreendida por organizações criminosas e que deve ser distinguida 
da partilha, pelos adeptos, de fotografias. O facto de as emissões gratuitas também serem 
muito afetadas pela pirataria indica que a pirataria da transmissão de eventos desportivos não 
é uma atividade altruísta e que pode não ser apenas uma resposta às elevadas taxas de 
assinatura a pagar para assistir a eventos desportivos. Trata-se de uma atividade ilegal, com 
diferentes formas de gerar receitas (diretas, por exemplo, taxas de subscrição, ou indiretas, por 
exemplo, publicidade e difusão de programas maliciosos) e de obter grandes lucros, que não 
serão reinvestidos, através da exploração de direitos que não adquiriram legalmente. O relator 
não pretende visar pessoas – adeptos – que nem sequer se apercebem de que veem conteúdos 
ilegais, mas sim os piratas profissionais que cometem infrações em grande escala.

Além disso, tal como salientado num estudo recente2 e pela Europol, o risco para os 
consumidores é real: exposição a programas maliciosos gratuitos, roubo de dados de cartão de 
crédito, entre outros.

Tendo em conta o que precede, o relator considera que a distribuição não autorizada de 
transmissões de eventos desportivos deve ser combatida.

Neste contexto, é necessário compreender quais são os principais desafios, determinar se já 
existem instrumentos jurídicos disponíveis para resolver o problema e quais são as lacunas do 

1 Para mais informações sobre o funcionamento da IPTV, consulte a publicação do Instituto da Propriedade 
Intelectual da União Europeia (2019), «Illegal IPTV in the European Union, Research on online business models 
infringing intellectual property rights» (IPTV ilegal na União Europeia, pesquisa sobre modelos de negócios em 
linha que violam direitos de propriedade intelectual) – Relatório, novembro de 2019. 
2 EUIPO – EUROPOL (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment (Avaliação da ameaça de crimes 
no domínio da propriedade intelectual)
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quadro jurídico que devem ser colmatadas e, por último, quais são as soluções possíveis.

Problema em apreço

O principal problema para os organizadores de eventos desportivos diz respeito à pirataria de 
eventos desportivos transmitidos «em direto» e cujo valor económico reside na transmissão 
«em direto». É o caso, por exemplo, dos jogos de futebol, do boxe ou das corridas de 
bicicleta. Ao contrário de outros conteúdos, como filmes, séries ou livros (e possivelmente 
alguns eventos desportivos, como as competições de dança no gelo baseadas na coreografia, 
que mantêm o seu interesse e valor após o fim do evento), os principais danos são causados 
durante o evento e a janela para intervir com pertinência contra a atividade de pirataria é curta 
e corresponde, basicamente, à duração do evento. Dada a especificidade da transmissão de 
eventos desportivos «em direto», a solução pertinente deve ser a cessação imediata da 
transmissão não autorizada, antes de ter perdido o seu valor.

Normalmente, o problema das atuais medidas de execução é o facto de a execução ocorrer 
demasiado tarde: as medidas de execução em matéria civil, tais como os mecanismos de 
notificação e remoção e as ações inibitórias, são relativamente lentas e a remoção ou o 
bloqueio efetivos do acesso aos conteúdos ocorre demasiado tarde.

O relator considera que deve ser encontrada uma solução que permita a cessação imediata da 
infração. No entanto, importa salientar que esta solução se deve continuar a limitar aos 
eventos desportivos transmitidos em direto e apenas se justificar pelo caráter específico destes 
eventos, acima mencionado, devendo ser acompanhada de salvaguardas adequadas e eficazes.

Quadro jurídico da União em vigor

Disponibilidade de direitos a aplicar 

O evento desportivo, por si só, não pode beneficiar da proteção dos direitos de autor, uma vez 
que não é uma «obra» elegível para proteção ao abrigo da legislação em matéria de direitos de 
autor3; No entanto, o TJUE decidiu, no processo Premier League4, que «assim sendo, os 
eventos desportivos, enquanto tais, têm um carácter único e, nesta medida, original, que pode 
transformá‑los em objetos dignos de proteção comparável à proteção de obras, podendo essa 
proteção ser eventualmente concedida pelas diferentes ordens jurídicas internas.» Por outras 
palavras, os Estados-Membros podem adotar regras nacionais que proporcionem aos eventos 
desportivos uma proteção jurídica idêntica à proteção dos direitos de autor. Alguns Estados-
Membros introduziram regras específicas. Itália introduziu na sua legislação um novo «direito 
conexo» aos direitos de autor, que prevê a proteção dos direitos audiovisuais relacionados 
com o desporto de que os organizadores de eventos desportivos podem beneficiar. Em França, 
foi introduzida uma proteção especial no Código do Desporto francês5 (fora do âmbito da 
legislação em matéria de direitos de autor), que confere aos organizadores de eventos 
desportivos um «direito de exploração» dos eventos que organizam. Este direito sui generis 

3 Ver processos apensos C-403/08 e 429/08 Football Association Premier League Ltd e outros contra QC 
Leisure e outros e Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (2011), Coletânea I-9083. O TJUE decidiu, no 
acórdão Premier League (C-403/08), que «os eventos desportivos não podem ser considerados como criações 
intelectuais qualificáveis como obras na aceção da diretiva direitos de autor. O mesmo vale, em especial, para 
os jogos de futebol, enquadrados por regras que não deixam margem para uma liberdade criativa, na aceção do 
direito de autor. Nestas condições, estes jogos não podem ser protegidos a título de direito de autor.» 
4 Ver processo C-403/08
5 Artigo L 333-1, n.º 1, do Código do Desporto francês
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confere ao titular um monopólio sobre o direito de transmitir o evento. Este direito específico 
pode ser utilizado para ações diretas contra um sítio Web em infração. No entanto, coloca-se a 
questão da eficácia das ações baseadas no direito comum. Portugal prevê uma regra especial 
de proteção dos organizadores de eventos desportivos.

Além disso, embora o evento desportivo não possa, por si só, ser protegido ao abrigo de 
qualquer DPI6, a gravação de um evento desportivo ou a sua transmissão são passíveis de 
proteção ao abrigo da legislação da União. Desde que a gravação satisfaça o critério do nível 
de originalidade (que parece ser normalmente o caso7), a gravação audiovisual de eventos 
desportivos está protegida por direitos de autor. Um direito conexo é concedido aos 
produtores de obras audiovisuais para a primeira gravação das suas obras audiovisuais e às 
empresas de radiodifusão para o sinal transmitido8. Os organizadores de eventos desportivos 
são titulares deste direito caso sejam os produtores da cobertura audiovisual do evento ou a 
transmitam ou se, por contrato, tiverem adquirido o direito. Uma importante fonte de receitas 
para os organizadores de eventos desportivos provém da venda de direitos de transmissão.

Por conseguinte, os organizadores de eventos desportivos têm direitos a fazer valer, mediante 
os quais podem tomar medidas contra a transmissão não autorizada do evento desportivo que 
organizam, incluindo eventos «em direto». Existem instrumentos jurídicos de proteção e a 
proteção jurídica dos organizadores de eventos desportivos é suficiente e não requer a criação 
de um novo direito.

A aplicação dos direitos não é eficaz para eventos «em direto»

A legislação da União já prevê um quadro geral que permite que os titulares de direitos 
recorram a medidas de execução, incluindo mecanismos extrajudiciais. A Diretiva sobre o 
comércio eletrónico9 prevê um instrumento horizontal ao abrigo do qual certos prestadores de 
serviços em linha devem agir com diligência para retirar ou impossibilitar o acesso a 
informações ilegais que armazenam logo que recebam as notificações correspondentes 
(mecanismo de «notificação e remoção»)10. No caso específico de uma violação dos direitos 
de propriedade intelectual, o artigo 11.º da Diretiva de 2004 relativa ao respeito dos DPI 
(DRDPI)11 prevê que as autoridades judiciais competentes podem impor medidas inibitórias – 
que proíbem a continuação de uma infração com base numa decisão judicial que constate uma 
infração – contra os infratores, mas também contra intermediários cujos serviços estejam a ser 
utilizados por terceiros para violar direitos. O artigo 9.º da diretiva relativa aos DPI prevê 
medidas inibitórias para evitar violações iminentes ou proibir a continuação de uma alegada 
violação. O artigo 8.º da Diretiva Infosoc12 prevê uma injunção contra intermediários cujos 

6 Confirmado pelo TJUE no quadro do processo C-403/08: «o direito da União não protege [os eventos 
desportivos] a nenhum título no domínio do direito da propriedade intelectual».
7 Ver Study on sports organisers’ rights in the European Union (Estudo sobre os direitos dos organizadores de 
eventos desportivos na União Europeia), T.M.C. Asser Instituut/Asser International Sports Law Centre and 
Institute for Information Law – Universidade de Amesterdão, fevereiro de 2014, p. 53
8 Ver artigos 2.º e 3.º da Diretiva Infosoc e artigo 9.º da Diretiva relativa ao aluguer
9 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos 
legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno 
(«Diretiva sobre o comércio eletrónico»).
10 Artigo 14.º, n.º 1, alínea b) 
11 Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos 
direitos de propriedade intelectual
12 Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização 
de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação
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serviços sejam utilizados por terceiros para violar um direito de autor ou um direito conexo.

Apesar da existência deste quadro, os mecanismos de notificação e remoção e os mecanismos 
de injunção têm limites, especialmente quando se trata de eventos «em direto». Os sítios Web 
em infração podem tornar os procedimentos de notificação e ação atrasando a resposta às 
notificações de remoção. Os mecanismos de injunção, dada a duração do procedimento, não 
são compatíveis com a reparação atempada necessária no caso do desporto em direto.

Soluções desenvolvidas a nível nacional 

No Reino Unido e na Irlanda, foi desenvolvida a prática das «live blocking orders» (ordens de 
bloqueio em direto), que são de aplicação imediata mas limitada no tempo (ao longo da 
duração do evento desportivo em direto). Esta prática não visa sítios Web específicos, mas 
sim servidores dos quais provenha a transmissão ilegal em fluxo contínuo de conteúdos que 
abranja vários endereços IP. A ênfase no ponto de distribuição da transmissão ilegal em fluxo 
contínuo, ou seja, nos servidores de streaming, torna o procedimento de execução mais eficaz, 
mas pode não ser proporcionada e pode prejudicar os direitos de terceiros, uma vez que 
qualquer bloqueio de um servidor poderia bloquear também conteúdos legais presentes nesse 
servidor.

Noutros Estados-Membros, foram desenvolvidos processos administrativos e medidas 
voluntárias. A Itália e a Grécia adotaram um sistema de bloqueio administrativo. Em Portugal, 
um acordo voluntário entre as partes interessadas e que implica a participação da 
administração permite bloquear, em tempo real, uma transmissão em fluxo contínuo. Na 
Dinamarca, um código de conduta para as decisões de tratamento relativas ao bloqueio do 
acesso a serviços que infringem direitos de propriedade intelectual, celebrado entre a 
Associação da Indústria das Telecomunicações e a Aliança Dinamarquesa de Direitos e 
revisto em maio de 2020, visa implementar o bloqueio de forma simplificada.

As orientações da Comissão sobre a Diretiva relativa aos DPI13 reconhecem a admissibilidade 
das injunções dinâmicas (de bloqueio), ações inibitórias destinadas especificamente a prevenir 
a prática de mirroring. Foram já ordenadas várias injunções dinâmicas em vários Estados-
embros, embora com âmbitos e objetivos diferentes. A possibilidade de recorrer a tais 
injunções em todos os Estados-Membros deve ser reforçada e harmonizada.

O estabelecimento de medidas destinadas a assegurar uma ação imediata e a remoção 
imediata de conteúdos deve ser acompanhado de salvaguardas adequadas, incluindo requisitos 
de transparência.

Conclusão

O relator considera que a pirataria de conteúdos relacionados com eventos desportivos em 
direto é um problema real com consequências significativas que não diminuirão no futuro e 
que devem ser combatidas. O relator considera que o atual quadro jurídico não permite uma 
proteção eficaz dos eventos desportivos «em direto». No entanto, mostra-se convicto de que a 
solução não reside na criação de um novo direito para os organizadores de eventos 
desportivos, mas na melhoria da aplicação dos direitos existentes, a fim de garantir a sua 

13 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu, de 
29 de novembro de 2017, intitulada «Orientações sobre certos aspetos da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual» (COM (2017)0708)
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aplicação efetiva e integral.

Por conseguinte, o relator considera que o Parlamento deve instar a Comissão a clarificar e 
adaptar a legislação em vigor, a fim de permitir uma aplicação imediata dos direitos 
relacionados com eventos desportivos em direto, incluindo a possibilidade de emitir injunções 
que solicitem o bloqueio do acesso em tempo real a conteúdos desportivos em direto, 
transmitidos em linha sem autorização, ou a sua remoção. Além disso, propõe que sejam 
tomadas medidas de apoio ao desenvolvimento de acordos voluntários entre as partes 
interessadas e à cooperação entre as autoridades nacionais.


