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O direito de autor e os direitos conexos é um instrumento basilar de suporte 

normativo à criação artística e literária e à criação de conteúdos, nos termos 

determinados pelos artigos 2.º e 3.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos. Os titulares de direitos de propriedade intelectual, nomeadamente, de 

direitos de autor e conexos, enfrentam desafios na proteção dos mesmos perante 

as novas tecnologias de reprodução, informação e de comunicação. 

A proteção dos direitos dos cidadãos tem no Estado um agente fundamental, que 

não pode deixar de exercer, a cada momento, as tarefas necessárias para cumprir 

e fazer cumprir a Lei e para garantir em geral a proteção dos cidadãos e o 

desenvolvimento de uma sociedade livre, plural e democrática. 

Apesar dos desafios colocados pela acelerada mudança tecnológica e 

comportamental promovida pelas novas tecnologias de informação e comunicação, 

tem de ser acautelada pelos ordenamentos jurídicos, quer ao nível internacional, 

quer nacional, uma adaptação às novas realidades, com respostas aptas a permitir 

uma adequada proteção destes direitos, nomeadamente, no que respeita à garantia 

da difusão e inerente possibilidade de fruição de obras protegidas, com o correlativo 

respeito pelos limites legais a essa difusão e fruição.  

Nestes termos, nem o direito de autor nem os direitos conexos podem ser um 

obstáculo ao desenvolvimento tecnológico, nem o desenvolvimento tecnológico 

pode violar os direitos inerentes à propriedade intelectual, nomeadamente, os 

direitos de autor e conexos nas suas diferentes formas de manifestação. 

A evolução tecnológica permite hoje possibilidades de cópia em condições idênticas 

aos originais, com fórmulas de comunicação, por vezes quase em tempo real, em 

que qualquer pessoa, a partir de qualquer ponto do planeta, pode usufruir de 
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qualquer obra ou prestação protegidas, fruto do labor e da criação intelectual dos 

seus titulares, a partir do acesso a infraestruturas ou equipamentos, generalizado 

em muitas sociedades entre as quais a portuguesa. 

O Plano Estratégico de Violação ao Direito de Autor e Direitos Conexos (Plano) 

deve contribuir para evitar as vulnerabilidades que os desafios permanentes da 

evolução tecnológica colocam aos seus titulares na sociedade contemporânea, 

promovendo, ao mesmo tempo, uma ação positiva junto dos fruidores desses 

mesmos direitos.  

Neste enquadramento, o Plano é suportado num conjunto de medidas que, por seu 

turno, se desenvolvem por meio de ações específicas.  

No presente Plano, a cooperação e a colaboração estão orientadas para dar maior 

eficácia à ligação entre as entidades que integram a Administração Pública e entre 

estas e o sector privado, desde logo beneficiando dos fóruns formais e informais 

onde o sector público e o privado reúnem, debatem, e devem contribuir com 

mensagens, soluções e compromissos estáveis.  

 

 

Sociedade 

Público 

Privado 
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Tendo na colaboração interdepartamental na Administração Pública e entre órgãos 

de soberania um pilar, a articulação com o sector privado deve ser considerada 

como outro pilar para suportar o Plano, incluindo nomeadamente, os titulares do 

direito de autor e de direitos conexos ou os seus representantes, dos quais se 

destacam as entidades de gestão coletiva, os produtores de software, de uso 

profissional, pessoal e de entretenimento e também os que exploram as criações 

intelectuais, entre estes com especial atenção nos que têm um papel no 

desenvolvimento das tecnologias de informação e da comunicação. 

Igualmente, é fundamental contar com a participação no presente Plano dos 

operadores de telecomunicações, os prestadores de serviços intermédios e os 

fornecedores de acesso à Internet, que se afirmam como dinamizadores e 

potenciadores do desenvolvimento de novos serviços e conteúdos na rede. 

Finalmente os consumidores ou entidades formais ou informais que os 

representem, enquanto demandantes e fruidores de conteúdos, com o direito de os 

receberem em condições de segurança e legitimidade, ao mesmo tempo que têm a 

legítima expectativa de usufruir das possibilidades que as tecnologias da 

comunicação e da informação permitem, devem ser envolvidos neste processo e no 

presente Plano.  

O Plano organiza-se em medidas de cooperação e colaboração, preventivas, de 

sensibilização social, normativas e de formação. 

As medidas de cooperação e colaboração são prévias à operacionalização do 

Plano e têm em vista uma melhor articulação entre entidades públicas e entre estas 

e entidades privadas. 

 

 

 

 

As medidas preventivas inscritas no Plano destinam-se a delimitar o âmbito em que 

se dão as atividades violadoras do direito de autor e dos direitos conexos sob 
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pontos de análise distintos, ou seja, focando a sua incidência por sectores, 

determinando o perfil do infrator e das organizações delituosas, assim como do 

consumidor dos produtos ilegais e das razões que o levam a consumir tais 

produtos.  

Esta análise preventiva é essencial para que as medidas subsequentes sejam 

eficazes.  

As medidas de sensibilização estão dirigidas à própria Administração Pública e à 

sociedade no seu conjunto e por sectores de atividade. Estas medidas passam por 

explicar o valor do direito de autor na sua amplitude, na sua relevância cultural, 

económica e social. 

As medidas normativas supõem uma análise dos instrumentos legais em vigor, 

procurando-se a sua atualização e conformidade com a realidade atual e o seu 

desenvolvimento, regulação ou explicitação. 

As medidas de formação são dirigidas a diferentes grupos:  

a) Aos agentes públicos que concorrem na sua atividade diária para a 

supressão ou atenuação destas condutas (caso das autoridades judiciárias e 

de fiscalização nos diferentes níveis de intervenção);  

b) Aos estudantes nos diversos patamares de ensino; 

c) Aos consumidores de conteúdos nas suas diferentes manifestações. 

Finalmente, o Plano encerra com um conjunto de recomendações. Será depois 

fundamental a sua monitorização com uma avaliação do retorno das medidas e 

suas ações de desenvolvimento, facilitando a rápida adaptação à realidade de cada 

momento.  
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Sem prejuízo do Plano e previamente à implementação das medidas previstas no 

mesmo, podem desde já ser ponderadas e tomadas medidas urgentes para 

diminuir ou eliminar atividades que resultam na violação do direito de autor e dos 

direitos conexos, as quais serão tomadas em conta no âmbito desta estratégia. 

II. OBJETIVO DO PLANO 
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O Plano pretende colocar em prática medidas aptas a eliminar condutas que 

atentam contra o direito dos autores e dos titulares de direitos conexos.  

O Plano não se esgota, contudo, em estratégias puramente repressivas e punitivas 

das violações contra o direito de autor e direitos conexos, procurando, também, a 

clarificação de situações de fronteira entre a utilização livre e a “pirataria”. O 

sucesso do Plano passa pelo seu efeito social, ou seja, por atingir o objetivo de 

contribuir para tornar a sociedade portuguesa, nos patamares mais relevantes para 

este âmbito, consciente das consequências perversas que a permissividade na 

utilização de conteúdos protegidos tem para a criação artística, literária e conexa. 

Esta consciência é essencial para evitar danos graves no papel fulcral que os 

criadores protegidos pelas normas relativas ao direito de autor e direitos conexos 

ou entidades legitimamente veiculadoras das suas criações têm nas sociedades 

contemporâneas, para a salvaguarda da pluralidade cultural e de opiniões, do 

espírito crítico, e da diversidade, assim no desenvolvimento de uma economia 

concorrencial e competitiva. 

O Plano, em primeira e última análise, dirige-se à cidadania no seu conjunto, pois 

só com um reconhecimento social mais efetivo do direito de autor e dos direitos 

conexos é possível evitar comportamentos ilícitos que ocorrem neste domínio, 

muitas vezes sem consciência da ilicitude e das suas graves consequências em 

pessoas e bens assim como num modelo de sociedade que se quer democrática e 

participativa.  

Neste âmbito, é também necessário quantificar os efeitos negativos da violação dos 

direitos de autor e conexos, nomeadamente, os danos e as perdas económicas, 

sociais, de emprego ou de natureza fiscal que a situação reflete.  

Daí que o Plano preveja um envolvimento, tanto do sector público, em todos os 

níveis organizacionais do Estado, contando, naturalmente, com as administrações 

locais e regionais, como do sector privado, onde é possível distinguir quatro 

perspetivas diferentes, nomeadamente: os titulares do direito de autor e de direitos 

conexos; a indústria das tecnologias de informação e de comunicação; os usuários 

das obras e prestações protegidas e os consumidores finais. 
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A participação do sector privado é um elemento chave na eficácia do Plano e, 

nesse sentido, é uma responsabilidade prévia dos poderes públicos e, em 

particular, do Governo, alavancar o Plano em conjunto com as organizações do 

sector privado, afetadas pela dimensão do fenómeno em análise.  

A execução do presente Plano, como já se apontou, articula-se sobre uma série de 

medidas e ações de desenvolvimento, expostas de seguida com maior detalhe.  
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Destinatários 

 

 

O Plano é formado por cinco medidas, onde se agrupam todos os aspetos com 

incidência no domínio do direito de autor e dos direitos conexos. 

As medidas desenvolvem-se através de diferentes ações, sendo que cada medida 

tem uma entidade ou várias entidades responsáveis.  

Do mesmo modo, em cada medida destacam-se quais os envolvimentos públicos 

necessários por parte de cada «ator», bem como do sector privado.  

Por sua vez, cada medida tem um prazo de realização, sem prejuízo da posterior 

autoavaliação e feedback e do seu mote integral, ou seja, do Plano no seu conjunto 

ou para cada medida.  
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4.1 MEDIDAS DE COOPERAÇÃO E DE COLABORAÇÃO 

Ministério/Tutela responsável/s: 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças. 

Ministérios envolvidos:  

Presidência do Conselho de Ministros, Ministério das Finanças, Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, Ministério da Administração Interna, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, 

Ministério da Educação e Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social  

Administração Regional e Local: 

Regiões Autónomas e Autarquias Locais. 

 

 

4.1 
• MEDIDAS DE COOPERAÇÃO E DE COLABORAÇÃO 

4.2 
• MEDIDAS PREVENTIVAS 

4.3 
• MEDIDAS DE SENSIBILIZAÇÃO SOCIAL 

4.4 
• MEDIDAS NORMATIVAS 

4.5 
• MEDIDAS DE FORMAÇÃO 

IV. AÇÕES 
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Sector privado:  

Entidades de gestão coletiva, associações/entidades de defesa do direito de autor, – CTP – 

Confederação de Turismo Português, usuários e indústria das tecnologias da informação e de 

comunicação. 

Conteúdo:  

É necessário estabelecer as vias apropriadas para a cooperação entre a Administração Pública, e 

entre estas e o sector privado, sendo esta uma medida de caráter horizontal e muito importante 

para eficácia de todas as outras, assim como para a sua melhor coordenação.  

É criada uma Comissão interministerial de Orientação Estratégica para o Direito de Autor 

(COEDA), composta por representantes das tutelas com responsabilidade nesta matéria e na 

execução do presente  Plano. Complementarmente, é importante que estas matérias tenham 

também a participação das organizações empenhadas na defesa do direito de autor e dos direitos 

conexos, onde as entidades de gestão coletiva assumem um papel relevante. É ainda relevante 

promover o envolvimento da indústria das tecnologias da informação e de comunicação, da 

Direção-Geral do Consumidor (DGC), na qualidade de responsável pela política de defesa do 

consumidor, e de outras entidades cuja colaboração possa ser relevante para prossecução dos 

objetivos do presente Plano. 

Neste quadro de medidas e tendo presente o papel importante do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial e do Grupo Anti Contrafação (GAC), é útil aproveitar as sinergias já criadas e procurar 

enquadrar mecanismos de articulação no âmbito daquele grupo com vista ao aumento da eficiência 

e cooperação, do conhecimento e da consciencialização, não apenas na vertente da propriedade 

industrial para o qual está mais vocacionado, mas procurando introduzir uma valência ou um 

módulo direcionado para a usurpação de direitos, delito mais comum ao nível do direito de autor e 

dos direitos conexos.  

A COEDA deve ser o fórum privilegiado de 

encontro de todas as áreas afetadas, públicos 

ou privados, assim como alavanca de decisão 

sobre as linhas diretrizes que tenham que ser 

assumidas pelo Plano, num processo de 

autoavaliação e proposta.  

 

 

 

 

 

 

A principal ação centra-
se na operacionalização 
de uma Comissão 
Interministerial 
composta por 
representantes das 
tutelas da 
Administração Pública 
com responsabilidade 
nesta matéria e na 
execução do presente 
Plano, assim como 
pelas organizações 
empenhadas na defesa 
do direito de autor  
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Por seu turno, a COEDA impulsionará a formalização de acordos sectoriais para a aplicação de 

ações concretas, sem descurar a possível cooperação no âmbito internacional. 

Dentro destas medidas, e com o fim de potenciar ao máximo o princípio de cooperação entre a 

Administração Central e as Regiões Autónomas, o Plano será apresentado junto das mesmas.  

Na mesma linha, como via de cooperação com o poder local, será de considerar a relevância da 

celebração de acordos (ou um protocolo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses) 

para a atuação conjunta na proteção do direito de autor e dos direitos conexos. 

Prazo: 

três meses após a aprovação da Resolução do Conselho de Ministros onde se apresenta o Plano e 

se cria a COEDA. 

Conclusões e propostas:  

A COEDA é a estrutura de acompanhamento das linhas mestras do Plano, sem prejuízo dos 

responsáveis pelas medidas que o integram.  

Do mesmo modo, a COEDA estabelece as linhas básicas de atuação, sua calendarização e 

desenvolvimento, adaptando o Plano às novas circunstâncias alavancando propostas de atuação 

dos poderes públicos com competência executiva. 

4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS  

Ministério/Tutela responsável/s: 

Presidência do Conselho de Ministros 

Ministério/s envolvidos: 

Presidência do Conselho de Ministros, Ministério das Finanças, Ministério da Administração 

Interna, Ministério da Justiça, Ministério da Economia e Ministério da Educação. 

Administração Regional e Local: 

Regiões Autónomas, Autarquias Locais e associações locais 
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Sector Privado: 

Entidades de gestão coletiva, entidades/associações de defesa do direito de autor, e usuários 

e indústria das tecnologias de informação e de comunicação. 

Conteúdo: 

As ações preventivas estão dirigidas, sobretudo, a descrever o problema da “pirataria” nas 

várias vertentes, quer em ambiente físico, quer em ambiente digital. 

As ações preventivas destinam-se a analisar os diferentes ângulos que se enquadram no 

conceito mais amplo de «pirataria», de tal forma que o resto das ações se desenhem 

alinhadas com aquelas, com vista a obter uma maior eficácia em torno dos seus objetivos.  

Dentro destas medidas, e uma vez detetadas as 

características e o nível de implantação da 

«pirataria», incluir-se-ão certas medidas de 

ordem policial cujo objetivo seja a prevenção 

deste tipo de delitos.  

 

 

 

Nesta ordem de razões, as ações preventivas pretendem identificar o seguinte: 

O que se infringe? Neste ponto, não se trata apenas de saber que direitos ou normas são 

violadas pelo fenómeno da «pirataria», mas identificar, com rigor, a incidência por sectores de 

atividade, alvo de infrações. 

Quando falamos de “pirataria” referimo-nos a um importante número de obras e prestações 

protegidas pelo direito de autor e direitos conexos, como são, nomeadamente, a música, o 

cinema, os programas de computador, as artes plásticas ou as artes literárias, a produção 

jornalística de conteúdos e as prestações que lhes podem estar associadas. 

 

 

 

Tem a «pirataria» igual incidência em todos estes sectores? O adequado foco de qualquer 

As ações preventivas destinam-se a analisar 

os diferentes ângulos que se enquadram no 

conceito mais amplo de “pirataria”, de tal 

forma que o resto das ações se desenhem 

alinhadas com aquelas, com vista a obter 

uma maior eficácia em torno dos seus 

objetivos 
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política pública nesta matéria passa por localizar as particularidades das infrações observadas 

em cada um daqueles sectores, assim como adotar, em função dessas particularidades, as 

medidas que exprimam a expansão do fenómeno. 

Por conseguinte, serão objeto destas medidas, a identificação dos sectores afetados (música, 

cinema, livro e outras áreas culturais, software, empresas de comunicação, entre outros), para 

o desenvolvimento de um fio condutor em relação a cada medida e em função de cada sector. 

A título de exemplo, o enfoque é distinto quando se trate de abordagem da reprografia ilegal e 

os problemas decorrentes da atual cultura de cópia indiscriminada, sem autorização e fora 

dos limites legais, ou se trate de espetáculos de natureza artística (música, cinema, teatro) ou 

ainda quando estamos a tratar de utilização profissional (software).  

Quem infringe? Neste caso as ações destinam-se a analisar e determinar o perfil do infrator, 

isto é, aquele ou aqueles que colocam à disposição do público obras sem as correspondentes 

autorizações ou que são fruto de uma manipulação ou usurpação de obras em relação aos 

seus legítimos titulares. Do mesmo modo, terá que ser analisada a relação destes infratores 

com grupos organizados e sua eventual ligação com outro tipo de crimes (v.g. tráfico de 

estupefacientes).  

Esta dimensão coloca a sua tónica na vinculação e definição das atividades «piratas», em 

situações, mal entendidas como algo inócuo para o conjunto da sociedade, com outros tipos 

de marginalidade reprimidas pela sociedade, inquestionáveis para todos, e diante daquelas 

que os poderes públicos têm uma responsabilidade de primeira linha.  

Quem consome produtos ilícitos? Esta dimensão consiste em determinar quem consome 

estes produtos; isto é, há que definir o perfil ou perfis do consumidor dos produtos ilegais 

(idade, qualificação profissional, pessoas físicas ou pessoas jurídicas). No caso de pessoas 

jurídicas, terá que ser determinado o tipo de entidade consumidora destes «produtos». Os 

dados que as diferentes fontes oferecem, ainda que numa primeira aproximação, sugerem 

que o consumidor de música não será o mesmo, ou sempre o mesmo, que o consumidor de 

produtos audiovisuais ou de programas de computador. Inclusive, as vias de acesso a estes 

«produtos» introduzem elementos diferenciadores, como por exemplo, não tem razão de ser 

encarar por igual o perfil de quem acede a estes produtos ilícitos através da venda em 

ambiente físico ou de quem acede a eles através das redes digitais.  

Porque se consomem produtos ilícitos? Intimamente ligado à dimensão anterior, esta 

«valência» é-lhe complementar. Conhecido o perfil das pessoas que acedem às obras e 
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prestações protegidas pelo direito de autor, por vias ilícitas, é fundamental saber as razões 

que as conduzem a desenvolver tal comportamento. 

Só assim é possível estar em condições de conhecer a mensagem a dirigir a estes sectores 

da sociedade. São muitos os argumentos a este respeito, mas não existe, que se conheça, 

um estudo rigoroso e independente sobre este particular. O preço, o desconhecimento ou a 

recusa em aceitar as normas de direito de autor são razões apontadas em múltiplos fóruns 

para justificar estes comportamentos ou, pelo menos, procurar explicá-los. É imprescindível 

saber com o rigor possível, as causas que levam cidadãos a consumir estes «produtos» por 

estas vias, para análise e execução de campanhas de sensibilização adequadas. Mas isto 

não basta, é essencial determinar, também, o grau de conhecimento que os cidadãos têm 

sobre as consequências culturais, sociais e económicas e legais da violação do direito de 

autor e dos direitos conexos. 

Os mecanismos para a determinação destas questões devem fundar-se na sistematização de 

dados existentes ou outros a inquirir junto da população por meio de estudos, pesquisa, etc... 

Para isso, deve desenhar-se o questionário ou questionários específicos, assim como o 

número de consultas a serem realizadas. Este questionário deverá ser aprovado pela COEDA 

e na sua elaboração participarão as unidades responsáveis pelas estatísticas públicas com 

incidência neste domínio. 

Em concreto, devem ser desenvolvidas e articuladas consultas específicas designadamente 

junto da Inspeção-Geral das Atividades Culturais e da Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE). Do mesmo modo, poderão participar neste desenho outros 

departamentos ministeriais, entidades da Administração Pública e entidades/associações 

privadas presentes nos fóruns já criados ou a criar. Por seu turno, o da Administração Interna, 

o Ministério da Justiça e o da Economia analisarão as relações dos grupos organizados que 

operam neste sector com outros tipos de criminalidade organizada, embora só devam ser 

públicos os dados que não impliquem questões de segurança e de ordem pública. 

 

 

 

Estas ações preventivas devem concluir com o que poderíamos denominar a «Carta de 

Violações do direito de autor em Portugal». Evidentemente, nesta «Carta» haverá distintas 
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classificações, já que embora a distribuição ilegal de “produtos” seja algo que possa ser 

localizado geográfica e temporalmente, no caso de Internet, as disponibilizações são distintas, 

ao comum, no que se refere aos perfis dos consumidores.  

Numa diferente ordem de razões, e no âmbito das ações policiais, deve estimular-se uma 

maior coordenação entre as distintas autoridades/forças policiais e de fiscalização e a tutela 

da cultura, das finanças, da administração interna e da economia para a contenda contra a 

«pirataria». 

Em igual modo, e tendo em conta a vinculação dos delitos contra o direito de autor com outro 

tipo de delitos, procurar-se-á o seu tratamento conjunto, quando se proceder, entre outros, 

àqueles que estão associados à saúde pública, aos direitos dos trabalhadores ou à 

componente fiscal. 

Prazo: 

Estas medidas serão executadas a partir da constituição da COEDA. 

Conclusões e propostas: 

O resultado desta ação preventiva é essencial ao desenvolvimento das demais, 

especialmente, no que se refere às de sensibilização, pois permitirão personalizar a 

mensagem aos sectores da população que mais consomem estes «produtos».  

4.3 MEDIDAS DE SENSIBILIZAÇÃO SOCIAL 

Ministério/Tutela responsável/s: 

Presidência do Conselho de Ministros. 

Ministério/s envolvidos: 

Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social,. 

Administração Regional e Local: 

Regiões Autónomas e Autarquias Locais. 

 

Sector privado: 

Entidades de gestão coletiva, associações/organizações de defesa dos titulares de direito de 
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autor e dos direitos conexos, usuários, meios de comunicação social e indústria das 

tecnologias de informação e de comunicação. 

Conteúdo: 

Estas ações são tributárias em boa parte das preventivas, pois nelas se incluem as 

campanhas de sensibilização social destinadas a consciencializar o conjunto da população da 

grave quebra que decorre da violação do direito de autor e da fratura, não só estimável em 

termos de empobrecimento cultural, mas também da quebra económica em diferentes 

sectores da economia portuguesa. 

Considera-se importante difundir a incidência e a contribuição que a criação dá à economia 

portuguesa, especialmente, por sermos um país com um muito importante património cultural e 

de elevada projeção criativa. 

 As indústrias culturais e criativas, como fator mobilizador da difusão cultural, deverão 

desempenhar um papel muito destacado nesta tarefa de promoção e de sensibilização social.  

Estas ações visam, em concreto, dar a conhecer à sociedade, não só as contribuições 

descritas, mas também aquilo que a sociedade deixa de ganhar, onde se podem incluir:  

- Difusão do direito de autor à sociedade em geral e por sectores de população.  

Esta dimensão, como já se explicou nas medidas preventivas, está estreitamente ligada 

àquelas. Por um lado, e com caráter geral, é indispensável fazer chegar à sociedade uma 

mensagem clara e concisa de que o direito de autor tem como destinatário imediato o seu 

criador, de tal modo que o direito de autor é um conjunto de normas que pretendem garantir 

uma compensação às pessoas cujo trabalho é a criação ou a difusão, e que tais normas são 

um suporte de primeira ordem para o normal desenvolvimento do património cultural da 

sociedade. Isso não retira, nem subtrai legitimidade ao facto de, paralelamente, conviver com 

os aspetos culturais e os de natureza estritamente económica. Do mesmo modo, deverá 

clarificar-se que essa compensação beneficia imediatamente os criadores, artistas, intérpretes 

e executantes, e demais titulares de direitos conexos, pois esta é a razão de ser do direito de 

autor no âmbito da proteção de direitos de propriedade intelectual, que comporta também um 

conjunto de benefícios muito expressivos para toda a sociedade.  

Associado a estes princípios gerais, terão que realizar-se atividades específicas direcionadas 

aos «subsectores» de consumidores. 

Isto é, trata-se de adaptar, nomeadamente, uma mensagem apropriada para o público 
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consumidor mais jovem de obras musicais, outra para o adulto consumidor (por exemplo, 

obras audiovisuais), outro para o pequeno e médio empresário que utiliza programas de 

software sem conhecer sua procedência ou ilicitude ou que consente perante a circulação 

ilegal de obras ou software nos seus próprios domínios, ou para os que realizam cópias ilegais 

que constituem uma prática habitual de reproduções à margem da lei.  

O valor cultural do direito de autor – deve reforçar-se o propósito de que o direito de autor, a 

eficácia dos seus conteúdos e o respeito pelas suas normas, acrescentam valor e 

enriquecimento cultural à sociedade. Portanto, o benefício não é só dos titulares protegidos, 

mas sim e, por via destes, de toda a sociedade, e apenas mercê da compensação é possível 

continuar a desenvolver atividade criativa, com qualidade e, deste modo, contribuir para a 

preservação da identidade cultural. O direito de autor converte-se, assim, num importante 

impulso ao desenvolvimento da diversidade cultural.  

Mas para reforçar esta ideia terá, também, que ser evidenciada a sua vertente negativa, ou 

seja, é necessário avaliar as consequências do desconhecimento deste conjunto de direitos, 

ou, na mesma linha, a forma como a infração recorrente do direito de autor origina o 

empobrecimento da criação, da cultura e da identidade cultural.  

O valor económico do direito de autor e dos direitos conexos é um aspeto muito relevante, pois 

diante de posições, muitas vezes bem-intencionadas, mas que olham a para o direito de autor 

como um fator que encarece a cultura e, em geral, o desenvolvimento económico, convém 

oferecer uma visão diferente, como é o caso da contribuição que as indústrias culturais, a 

criação e os criadores, artistas, intérpretes e executantes, e demais titulares de direitos 

conexos (objeto e sujeitos protegidos pelo direito de autor) produzem do ponto de vista 

económico em prol da sociedade, dos cidadãos e das famílias, em particular.  

Não se trata de conceber a criação como uma mercadoria, mas sim centrá-la como algo mais 

complexo que qualquer outra mercadoria, onde coexistem aspetos culturais e aspetos 

económicos, para além dos fiscais que direta e indiretamente afetam, sobremaneira, os 

cidadãos.  

 

A concretização destes aspetos exige analisar a contribuição da criação para o Produto Interno 

Bruto (PIB). 

A criação gera riqueza e pode ser um fator de desenvolvimento donde todos saem a ganhar. É 
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necessário quantificar para transmitir, também, este aspeto ao conjunto dos cidadãos.  

Além disso, uma criação em crescimento conduz ao desenvolvimento das indústrias culturais e 

este desenvolvimento implica um benefício em termos de emprego. Uma sociedade como a 

portuguesa, caracterizada por uma vigorosa energia criativa, deve ver refletido também o 

efeito laboral nas indústrias culturais e, portanto, as consequências positivas no que à criação 

de emprego direto ou indireto diz respeito. 

Daí ser fundamental sublinhar a contribuição do 

direito de autor na manutenção e criação de 

emprego, assim como, nos seus aspetos mais 

negativos, como sejam, a destruição ou não criação 

de emprego quando estes direitos são violados, 

descurados ou ignorados.  

 

Por fim, e precisamente por esta riqueza criativa de que goza a sociedade portuguesa, 

evidente se torna que o direito de autor e os direitos conexos também contribuem para o 

desenvolvimento de outros sectores, como sejam o sector turístico ou o das tecnologias de 

informação e de comunicação.  

Portugal é, do ponto de vista turístico, um país com uma imensa riqueza cultural. Para a 

preservação de um índice de visitantes elevado deve contribuir também a riqueza criadora. É 

necessário que os titulares de direitos e os operadores de comunicações colaborem entre si, 

pois são mais os fatores que os unem do que aqueles que os separam, não existindo 

comunicação sem conteúdos nem validação de conteúdos sem comunicação. 

A difusão lícita e regular das obras e prestações protegidas através das redes de 

comunicações é essencial a um adequado desenvolvimento do sector sendo que, por outro 

lado, o cidadão tem direito a que as potencialidades de acesso a obras e prestações 

protegidas, no quadro da evolução tecnológica, seja uma realidade. 

 

 

É neste quadro que devem ser ponderados acordos entre os titulares de direitos e os 

operadores e, no mesmo plano, os poderes públicos deverão favorecer o desenvolvimento de 

novas formas de exploração de obras e prestações em proveito das possibilidades oferecidas 

pela rede, de tal forma que este serviço legal resulte variado, ágil, simples e atrativo para os 

A criação gera riqueza e pode ser um fator 

de desenvolvimento donde todos saem a 

ganhar. Quantificar isto é necessário para 

transmitir, também, este aspeto ao 

conjunto dos cidadãos 
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consumidores.  

Os mecanismos para avançar com estas medidas consistirão no desenho e realização de 

campanhas institucionais dirigidas à sociedade no seu conjunto e a determinados sectores de 

população, com especial atenção para os mais jovens, destacando, em particular, as 

campanhas de sensibilização social nos estabelecimentos de ensino. 

Estas campanhas são coordenadas pela tutela da cultura e da educação e ciência e, nelas, 

poderão participar outros departamentos Ministeriais ou entidades do sector privado que 

contarão, também, com o apoio institucional para as suas campanhas e ações de 

sensibilização, com a finalidade de alcançar um cada vez maior envolvimento da sociedade na 

luta contra as violações do direito de autor.  

As tutelas da economia, da solidariedade, do emprego e da segurança Social, estimarão o 

emprego gerado pelas indústrias culturais, assim como a possível incidência da violação dos 

direitos intelectuais neste domínio, tendo presente a informação disponível, quer no sector 

público, quer no privado.  

O Ministério da Economia, através da ASAE, divulgará as obrigações dos operadores 

económicos na matéria. 

As tutelas da cultura e da economia estabelecerão e fomentarão vias de diálogo permanentes 

entre a indústria das tecnologias da informação, os operadores de comunicações e os titulares 

de direitos, com o fim de propiciar um acordo em que todos contribuam para a eliminação da 

circulação de produtos ilícitos, também e em especial nas redes digitais, arbitrando 

mecanismos para que os cidadãos encontrem uma oferta variada e satisfatória às suas 

necessidades por estes meios.  

Por último, pretende-se que os órgãos de comunicação social contribuam para a promoção 

das campanhas de sensibilização social e difusão sobre a repercussão da pirataria na criação 

e na cultura.  

 

 

Os meios de comunicação social podem assumir um papel de grande relevância como fontes 

de informação e de formação de opinião, o que sublinha ainda mais o seu protagonismo nesta 

tarefa comum de desenvolvimento de uma consciência cívica sobre a necessidade de 

respeitar o direito de autor e os direitos conexos. Por este motivo, também se pretende 



 

 22

promover a participação de outros meios de comunicação, nomeadamente via digital, neste 

decisivo trabalho de sensibilização social. 

Prazo: 

O prazo de execução destas medidas é de doze meses, a partir da constituição da COEDA. 

Conclusões e propostas: 

O resultado desta ação de sensibilização social deve alcançar e veicular ao conjunto da 

sociedade os valores que encerram as normas de direito de autor, assim como a sua 

quantificação económica. 

Do mesmo modo, deverá propiciar a existência de uma via adequada para a fruição de cultura 

por parte dos cidadãos, em quantidade e qualidade, através dos diferentes meios de 

comunicação, seja qual for a tecnologia utilizada.  

Por sua vez, esta ação deve permitir um acompanhamento do grau de eficácia do conjunto do 

Plano, ao mesmo tempo que permitirá a quantificação da diminuição das atividades 

fraudulentas ou ilegais. 

4.4 MEDIDAS NORMATIVAS 

Ministério/Tutela responsável/s: 

Presidência do Conselho de Ministros, Ministério da Administração Interna, Ministério da 

Justiça e Ministério da Economia. 

Administração Regional e Local: 

Regiões Autónomas e Autarquias Locais.  

Setor privado: 

Entidades de gestão coletiva, entidades/associações de defesa do direito de autor, e usuários 

e indústria das tecnologias da informação e da comunicação. 

 

Conteúdo: 

Estas medidas suportam-se em dois aspetos normativos; por um lado, o direito substantivo e, 

por outro, o direito processual, embora ambos estreitamente ligados entre si. 

Direito substantivo (legislação nacional e europeia). Adequação da legislação nacional às 
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normas europeias e às melhores práticas internacionais. 

Neste caso trata-se de analisar as ferramentas e instrumentos normativos, ou de outra índole, 

para desenvolver funções repressivas e de vigilância e controlo dos delitos contra o direito de 

autor, com o fim de detetar as insuficiências que, sem prejuízo das garantias processuais, 

devam ser corrigidas, em face das circunstâncias peculiares que concorrem neste tipo de 

delitos e nas obras e prestações protegidas, caracterizadas pela sua vulnerabilidade e 

intangibilidade, assim como pela afetação de um número muito expressivo de criadores 

(cidadãos). 

Neste âmbito, terá que examinar-se, também, a incidência direta ou indireta da repressão 

destas ações que contam com as autoridades policiais e de fiscalização como forças públicas 

preponderantes para contribuir para a sua erradicação. O fenómeno da venda física 

ambulante, nomeadamente em feiras, mercados e romarias, não só lesa normas de direito de 

autor mas também outras vinculadas com a saúde pública ou a venda ambulante, por isso 

impedir eficazmente estas atividades já seria um passo importante nesta matéria. Para isso, 

pode ser de grande utilidade, a colaboração da administração local com as autoridades locais.  

Por outra via, a Administração Tributária, designadamente por meio do serviço de controlo 

alfandegário, incrementará as suas atuações exercendo funções de supervisão e controlo do 

comércio ilegal de produtos, de mercadorias falsificadas, e dos canais de distribuição de 

suportes.  

Por outro lado a adequação da legislação nacional em matéria de direito de autor e de direitos 

conexos implica uma avaliação do atual quadro legal, tornando o direito de autor mais claro e 

atualizado, indispensável para a sua boa compreensão e aplicação, designadamente junto 

dos consumidores. 

Direito processual. O segundo aspeto trata de analisar estes mesmos elementos na 

perspetiva dos magistrados judiciais e do Ministério Público. 

 

A intangibilidade dos bens protegidos e das vias por meio dos quais estes se exploram 

dificultam, sobremaneira, a recolha de prova conducente a determinar os infratores dada a 

facilidade em eliminar a prova e a dificuldade em determinar o agente da infração, 

especialmente, em ambiente digital. 

Do mesmo modo, é complexo quantificar o dano causado. Daí que combinar as garantias 
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próprias de um Estado de Direito com a eficácia na ação repressiva exige uma análise aturada 

e rigorosa apta a permitir conciliar ambos os aspetos. 

Neste domínio, assume especial importância a análise sobre a adequação da legislação 

nacional em comparação com a legislação europeia. 

Há então que propor as alterações legislativas necessárias e adequadas por forma a criar 

mecanismos “travão” que permitam, rapidamente e sem descurar a experiência e as diretivas 

europeias, enfrentar este fenómeno. 

Noutra ordem de razões, deve acompanhar-se a ação do Tribunal da Propriedade Intelectual, 

recentemente criado, e indagar a possível necessidade do seu reforço ou alargamento ou 

ainda a sua reconfiguração perante os conflitos judiciais em curso.  

Neste aspeto particular, deve investir-se na formação e no melhor conhecimento dos 

magistrados por forma a garantir uma maior agilidade na resolução dos litígios.  

Por outra parte, o Ministério das Finanças deverá assegurar o princípio de unidade de atuação 

para o que ditará, mediante instrução, os critérios unitários de interpretação e atuação legal 

que deverão ser implementados no tratamento deste tipo de delitos.  

Em último lugar, impulsionar-se-á a especialização da autoridade tributária em matéria de 

direito de autor e direitos conexos, com o fim de melhorar os conhecimentos técnicos e 

jurídicos da máquina fiscal para potenciar a luta contra este tipo de delitos. 

Prazo: 

seis meses. 

 

 

 

 

Conclusões e propostas: 

O resultado desta ação determinará as modificações necessárias para dotar de uma maior 

eficácia a máquina fiscal, e poderá conter recomendações. Neste processo é importante 

contar com a participação, a nível consultivo, das entidades de gestão coletiva do direito de 

autor e dos direitos conexos e do sector privado com o fim de conseguir medidas normativas 
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mais justas e equilibradas. 

4.5 MEDIDAS DE FORMAÇÃO  

Ministério/Tutela responsável/s: 

Presidência do Conselho de Ministros, Ministério da Administração Interna e Ministério da Justiça. 

Ministérios envolvidos: 

Ministério das Finanças, Ministério da Economia e Ministério da Educação e Ciência. 

Administração Regional e Local: 

Regiões Autónomas e estabelecimentos de ensino. 

Sector privado: 

Entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos, entidades/associações de 

defesa do direito de autor e sector das tecnologias de informação e comunicação. 

Conteúdo: 

Assenta numa dupla perspetiva de abordagem, pois entende-se que não se esgota com a 

capacidade dos agentes públicos encarregues diretamente de velar pelo respeito do direito de 

autor, mas também de propiciar o desenvolvimento de investigação nesta área. 

Formação: 

As medidas de formação destinam-se a habilitar os agentes públicos encarregues de velar pelo 

cumprimento da lei nesta área de modo contínuo e permanente, a reprimir estas condutas e a 

desenvolver a sensibilidade e conhecimento dos estudantes de diferentes patamares de ensino e 

dos consumidores de conteúdos em geral. 

 

 

Orientam-se também aos agentes de fiscalização, que devem zelar pelo cumprimento da lei, assim 

como aos magistrados judiciais e do Ministério Público, que devem conhecer e decidir quer sobre 

os conflitos de natureza privada, quer sobre as violações contra o direito de autor. Esta formação 

deve ir além dos aspetos puramente teóricos e dar a conhecer àqueles que devem zelar pelo 

cumprimento do impacto real que os comportamentos ilícitos implicam. A vulnerabilidade do direito 

de autor requer em muitos casos uma mínima infraestrutura e, na aparência, em muitas situações 

parece ser mais um problema de «venda ambulante irregular» ou de inocentes condutas dirigidas 
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de um domicílio qualquer, quando entra em cena o uso não desejável das ferramentas 

tecnológicas.  

Formação no sector académico e privado. Deste outro ponto de vista, estas medidas tentam 

estimular a formação e docência tanto no âmbito escolar como no universitário e centram-se, 

principalmente, no estudo, no debate e no contraste de opiniões em relação ao direito de autor, sua 

evolução, a incidência tecnológica nas suas formas de exploração e as respostas que o 

ordenamento jurídico deve oferecer diante destas situações. Nesse sentido, o direito de autor e os 

direitos conexos, até há relativamente poucos anos, era objeto de escassa ou mesmo nenhuma 

atenção nos programas e atividades escolares. 

Esta maior dedicação científica deve repercutir-se num reconhecimento social destes direitos, e 

deve facilitar que os polos de decisão que os diferentes responsáveis tenham que adotar sejam 

as mais justas e adequadas possíveis.  

Formação de estudantes – nos diversos patamares de ensino, desde o primeiro ciclo do ensino 

básico até ao primeiro ciclo de estudos superiores, deve-se promover um melhor 

conhecimento, seja por via curricular seja por via extracurricular, das dinâmicas envolvidas no 

direito de autor e direitos conexos e nas consequências da sua violação. Este mesmo objetivo 

deve orientar ações junto de diferentes grupos de consumidores de conteúdos em suporte 

físico ou em ambiente digital. 

Para levar por diante estes propósitos, a tutela da cultura, juntamente com as da administração 

interna, justiça, economia e da educação e ciência promoverão planos de formação e proporão 

protocolos de formação com os diferentes agentes considerados relevantes para o efeito. 

 

 

Do mesmo modo, a tutela da Cultura e de Educação e Ciência colaborarão com as 

universidades e outros centros de investigação nas atividades de análise e estudo do direito de 

autor, no respeito mútuo de competências e da autonomia universitária.  

Igualmente, o Ministério de Economia e o das Finanças colaborarão neste propósito, 

orientando a ação às entidades direta ou indiretamente objeto ou potencialmente meio de 

infração fiscal.  

 

O próprio desenvolvimento da medida deverá permitir a adequação progressiva dos 

conteúdos formativos a forças policiais e de fiscalização, magistrados e autoridade tributária. 
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Do mesmo modo, do debate público sobre esta matéria devem surgir propostas para os 

poderes públicos e para os sectores privados, em relação às soluções a adotar diante das 

situações de mudança. 

Prazo: 

Programação anual. 

Conclusões e propostas: 

O próprio desenvolvimento da medida deverá permitir a adequação progressiva dos 

conteúdos formativos a forças policiais e de fiscalização, magistrados e administração 

tributária. Do mesmo modo, do debate público sobre esta matéria devem surgir propostas 

para os poderes públicos e para os sectores privados, em relação às soluções a adotar diante 

das situações dinâmicas que a natureza destas atividades e das mudanças tecnológicas 

constantes exigem. 
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O presente Plano termina com uma referência às recomendações sectoriais, isto é, 

decorrentes das medidas concretas de que se compõe o Plano, como gerais, que 

possam ser adotadas ou orientadas pela COEDA, criada.  

O Plano pretende contribuir para a progressiva eliminação das violações do direito 

de autor e dos direitos conexos, contribuindo para a consciência social do valor da 

propriedade intelectual, que deve ser reconhecida e respeitada por todos, não só 

em atenção aos titulares de direitos mas também pela contribuição para o 

enriquecimento cultural e socioeconómico das sociedades contemporâneas.  

O Plano deve atualizar-se, periodicamente, para o que será imprescindível reunir e 

sistematizar as conclusões das diferentes medidas, além de dar a conhecer aos 

cidadãos os resultados parciais e globais daquelas.  

Para concluir, é necessário sublinhar que o caráter integrador de um Plano desta 

natureza, que apela a todos os que têm algo a dizer e a contribuir, sentindo-se 

chamados ou atraídos à colaboração que, implicitamente, incorpora este Plano. 

A gravidade do problema implica a necessidade de adotar e concretizar, de 

imediato, algumas das ações descritas dentro das distintas medidas que compõem 

este Plano.  

Por conseguinte, após aprovação do Plano através de Resolução do Conselho de 

Ministros, serão enquadradas ações já existentes e outras entrarão logo em marcha 

por se considerarem prioritárias para o melhor desenvolvimento dos objetivos 

propostos, sem prejuízo de que, uma vez criada e constituída a COEDA, tais ações 

sejam avaliadas.  

 

Ações prioritárias:  

VI. AÇÕES URGENTES 
 

V. RECOMENDAÇÕES E 
ACOMPANHAMENTO 
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 Assinatura de um Protocolo de Colaboração com o Conselho Superior da 

Magistratura e do Ministério Público para incorporar algumas das medidas, 

designadamente ao nível da formação, contidas no Plano; 

 Assinatura de um Protocolo de colaboração entre a tutela da Cultura e a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses com as linhas mestras de 

proteção do direito de autor e dos direitos conexos. Este Protocolo terá como 

principais linhas de ação o desenvolvimento de campanhas locais de 

consciencialização dos cidadãos/munícipes e das associações empresariais; 

 Elaboração de um documento com critérios orientadores para a detecção e 

perseguição das atividades ilícitas para posterior distribuição a todas as 

autarquias locais; 

 Elaboração de uma carta da «pirataria» de Portugal, como instrumento para 

determinar as áreas geográficas onde concentrar os maiores esforços; 

 Desenvolvimento de ações formativas dirigidas a todas as entidades 

envolvidas na prevenção e repressão destes fenómenos, nomeadamente as 

forças de segurança; 

 Desenvolvimento, por parte dos Ministérios da Administração Interna e da 

Economia de atuações para alcançar maior eficácia e coordenação de ações 

policiais dirigidas à prevenção e eliminação de delitos contra o direito de 

autor e direitos conexos.  

 Conceção de planos territoriais estáveis de atuação policial coordenada nas 

áreas e épocas de maior incidência e realização de atuações coordenadas 

com os órgãos policiais preventivos encarregados da segurança pública; 

 Reforço da cooperação internacional, bilateral ou através da Europol; 

 

 

 Reforço da colaboração institucional e de coordenação, com representantes 

do Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público para se 
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orientarem os trabalhos aptos a garantir uma maior eficácia na luta contra 

este tipo de ilícitos. 

 As tutelas das finanças, da administração interna, da justiça, da economia e 

da cultura reforçarão as medidas e ações de formação e de especialização. 

Em concreto estas ações serão: Especialização de membros da autoridade 

tributária para uma mais adequada perseguição destes delitos, através das 

correspondentes ações de formação e especialização; 

 Criação de um programa específico de formação e especialização de peritos 

nesta área com a colaboração do Ministério de Justiça e o Conselho Superior 

da Magistratura, através do Centro de Estudos Judiciários e em colaboração 

com a tutela da cultura. Estabelecer e desenvolver mecanismos de 

autorregulação e colaboração para detetar e retirar os conteúdos não 

autorizados que circulem nas redes digitais, assim como para determinar a 

identidade dos infratores de direito de autor. Em todo o caso, e para garantir 

a segurança jurídica dos agentes implicados neste processo e a eficácia 

destas ações poderá analisar-se e estudar o desenvolvimento do comércio 

electrónico. 

 Criação de programas de sensibilização no âmbito escolar e para diferentes 

estratos da sociedade portuguesa; 

 Outras ações consideradas necessárias e urgentes que sejam propostas e 

submetidas. 
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R 406/2013 

2014.07.18 

 

Resolução do Conselho de Ministros 

 

O Programa do XIX Governo Constitucional valoriza a cultura como domínio integrante 

das políticas públicas e gerador de riqueza imaterial e material, emprego e qualidade de vida 

e, em simultâneo, um elemento fundamental para a afirmação de Portugal junto da 

comunidade internacional. 

Entre as medidas estratégicas para a cultura, que figuram no Programa do XIX Governo 

Constitucional, está a de promover o potencial das indústrias criativas e apoiar o 

desenvolvimento de plataformas digitais, desenvolvendo soluções que permitam equilibrar 

o acesso à fruição cultural com os direitos dos criadores, através de medidas que permitam 

atualizar a sua proteção, face aos desafios da sociedade em rede. 

Nesta linha, as Grandes Opções do Plano para 2014, aprovadas pela Lei n.º 83-B/2013, de 

31 de dezembro, preveem a implementação de um plano estratégico de combate à violação 

do direito de autor e dos direitos conexos, com medidas de cooperação e de colaboração 

institucional, medidas preventivas, medidas de sensibilização social, medidas legislativas e 

medidas de formação. 

Neste enquadramento, sendo o direito de autor e os direitos conexos um importante ativo 

das sociedades contemporâneas, deve ser compreendido e interiorizado como fator de 

desenvolvimento cultural e socioeconómico. 

Apesar das dificuldades conhecidas de salvaguarda do direito de autor e dos direitos 

conexos em referência à forma como são utilizados uma série de novos dispositivos de 

gravação e reprodução, os ordenamentos jurídicos dos diferentes países têm procurado 
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acautelar a adaptação às novas realidades dos mecanismos de proteção autoral com 

respostas que permitem uma adequada referenciação da propriedade intelectual, na sua 

relação com as oportunidades oferecidas pelas novas técnicas e virtualidades tecnológicas. 

Neste contexto, nem o direito de autor é um obstáculo ao desenvolvimento tecnológico, 

nem o desenvolvimento tecnológico deve impedir o reconhecimento e a valorização da 

criação de conteúdos, mas antes se devem complementar. 

A atual evolução tecnológica oferece possibilidades de cópia em condições idênticas aos 

originais, com fórmulas de comunicação, por vezes quase em tempo real, em que qualquer 

pessoa, a partir de qualquer ponto do planeta, pode usufruir de qualquer obra ou prestação, 

fruto do esforço e da criatividade dos respetivos titulares de direitos, desde que disponha 

de uma simples infraestrutura ou equipamento. 

Se é verdade, e é determinante que assim seja, que as leis associadas ao direito de autor e 

aos direitos conexos não podem transformar-se num entrave ao desenvolvimento 

tecnológico ou ao acesso a obras protegidas, também não é menos verdade que o 

desenvolvimento tecnológico não pode subtrair ou constituir-se numa delapidação global e 

progressiva dos direitos de propriedade intelectual dos seus titulares. 

É, pois, indispensável apelar a uma responsabilidade coletiva, pública e privada, na procura 

de um equilíbrio entre a proteção dos criadores e o desenvolvimento tecnológico, com uma 

mensagem clara e simples que possibilite à sociedade compreender a importância direta e 

indireta que o direito de autor e os direitos conexos têm nas suas vidas e no 

desenvolvimento do País. 

É útil evidenciar a importância do acesso e fruição cultural às criações ou prestações 

intelectuais pelos cidadãos, e tratar com igual importância o direito dos criadores a serem 

compensados pelas suas obras ou prestações, tal como decorre das convenções 

internacionais de que Portugal é parte, de diretivas europeias na matéria e da legislação 

nacional em vigor. 
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Para tanto, há que implementar uma estratégia de combate às violações de direito de autor 

e dos direitos conexos com um conjunto de medidas e ações específicas que, por um lado, 

visem um amplo e transversal reconhecimento por parte da sociedade, em geral, do valor 

cultural e socioeconómico da autoria e, por outro, evidenciem o valor e importância 

decisiva que os criadores têm na afirmação e desenvolvimento do País. 

Assim, pelo presente instrumento, o Governo cria a Comissão interministerial de 

Orientação Estratégica para o Direito de Autor (COEDA), a qual é coordenada pelo 

membro do Governo responsável pela área da cultura e composta pelos membros do 

Governo cujas competências sectoriais têm influência direta ou indireta nesta área e aprova 

um plano estratégico de combate à violação de direito de autor e dos direitos conexos. 

Através da COEDA promove-se a relevância estratégica do direito de autor e dos direitos 

conexos, garantindo que as várias políticas públicas que com ele interagem se coordenam 

numa estratégia transversal que evidencie essa relevância. 

Assim: 

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve: 

1 - Aprovar o Plano Estratégico de Combate à Violação do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos (Plano), que consta do anexo à presente resolução e da qual faz parte 

integrante. 

2 - Determinar que o membro do Governo responsável pela área da cultura é competente 

para implementar o Plano e promover a articulação entre todas as entidades públicas e 

privadas com vista à sua concretização nos termos ora definidos. 

3 - Criar a Comissão interministerial de Orientação Estratégica para o Direito de Autor 

(COEDA), constituída pelos seguintes elementos ou representantes por si designados: 

a) Membro do Governo responsável pela área da cultura, que coordena; 

b) Membro do Governo responsável pela área das finanças e da Administração 



 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

  

 

4 
 

Pública; 

c) Membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros; 

d) Membro do Governo responsável pela área da administração interna; 

e) Membro do Governo responsável pela área da justiça; 

f) Membro do Governo responsável pela área da economia; 

g) Membro do Governo responsável pela área do desenvolvimento regional; 

h) Membro do Governo responsável pela área da educação; 

i) Membro do Governo responsável pela área da solidariedade, emprego e segurança 

social. 

4 - Estabelecer que a COEDA tem como objetivos: 

a) Determinar linhas de ação que veiculem as consequências negativas que a 

violação do direito de autor e direitos conexos têm para a criação de conteúdos e 

para a fruição cultural em geral e o papel fulcral que os criadores de conteúdos 

têm numa sociedade plural e democrática, no desenvolvimento da economia e na 

criação de emprego; 

b) Promover soluções articuladas para diminuir, atenuar ou mesmo eliminar 

comportamentos ilícitos que ocorrem neste domínio; 

c) Incentivar a formalização de acordos sectoriais e de cooperação internacional em 

ordem a uma maior articulação necessária neste âmbito. 

d) Colocar em execução as medidas do Plano aptas a eliminar condutas que atentem 

contra o direito de autor e os direitos conexos e demais titulares de direitos 

intelectuais. 
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5 - Determinar que a COEDA é constituída pelo período de um ano, devendo no final do 

referido período apresentar um relatório da atividade desenvolvida e dos resultados 

alcançados. 

6 - Estabelecer que aos membros da COEDA, não é devido o pagamento de qualquer 

remuneração ou senha de presença pelo trabalho desenvolvido neste âmbito. 

7 - Determinar que a execução das medidas e ações do Plano dependem da existência de 

fundos disponíveis por parte das entidades públicas competentes no âmbito da sua 

missão e respeitando as regras orçamentais para a execução da despesa pública. 

 

Presidência do Conselho de Ministros,  

 

O Primeiro-Ministro 

 


