Sessão de Reflexão
Transposição da Diretiva de Direitos de autor no Mercado
Único Digital
26 de novembro de 2019 | APDSI
(Rua Alexandre Cabral, n.º 2C – Loja A. 1600-803 Lisboa)

A Diretiva sobre direitos de autor no Mercado Único Digital 2019/790, que foi aprovada pelo
Parlamento Europeu numa votação bastante equilibrada em 17 de Abril deste ano, inclui o
controverso Artigo 17 (o antigo Artigo 13), que dá aos autores a possibilidade de cobrar pelos
conteúdos disponibilizados pelas plataformas online, mesmo que o conteúdo tenha sido carregado
pelos utilizadores e também inclui o Artigo 15 (o antigo Artigo 11), que permitirá às empresas de
comunicação social cobrarem pelos links em agregadores e redes sociais.
Nas vésperas de se dar início à transposição desta Diretiva para o ordenamento jurídico português, a
APDSI convidou um grupo de personalidades relevantes, para um debate em torno dos problemas e
soluções que esta transposição poderá acarretar, que inclui jornalistas, advogados especializados em
privacidade e direitos de autor, académicos e peritos na utilização de algoritmos de reconhecimento
de padrões duplicados.
Esta sessão de reflexão mais restrita será seguida de uma conferência pública que está a ser
organizada em colaboração com a Representação da Comissão Europeia em Portugal, a realizar no
auditório do edifício Jean Monet em Lisboa na tarde do próximo dia 23 de janeiro de 2020.
Os temas básicos a tratar nesta sessão de reflexão serão principalmente os seguintes:
•
•
•
•

O modelo de negócio e a sustentabilidade dos media digitais
A garantia de privacidade dos cidadãos / consumidores
A responsabilidade dos agregadores de dados e informação
O futuro do jornalismo e da democracia na era digital

URL | www.apdsi.pt
e-mail | secretariado@apdsi.pt

Sessão de Reflexão
Transposição da Diretiva de Direitos de
autor no Mercado Único Digital
26 de novembro de 2019 | APDSI
(Rua Alexandre Cabral, n.º 2C – Loja A. 1600-803 Lisboa)

Programa
14:00 – 14:30 Receção aos Participantes | Secretariado da APDSI

14:30 – 14:45 SESSÃO DE ABERTURA E BOAS-VINDAS
Maria Helena Monteiro | Presidente da Direção da APDSI
Luís Vidigal | Organizador da iniciativa, APDSI
Sofia Colares Alves | Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal

14:45 – 17:30 DEBATE
Moderador: Carlos Magno | Jornalista e ex-presidente da Entidade Reguladora (ERC)

Ana Maria Evans | Investigadora em Public Policy
Francisco Maria Balsemão | Administrador IMPRESA *
João Magalhães | Professor FCT-UNL, perito em algoritmos de reconhecimento de padrões
José Magalhães | Deputado e especialista em sociedade da informação
José Marquitos | Vice-Presidente do CA da RTP e especialista em media digital *
Luís Nazaré | Economista e presidente do NONIO *
Luís Neto Galvão | Advogado e especialista em privacidade
Manuel Lopes Rocha | Advogado e especialista em direitos de autor
Pedro Fonseca | Jornalista
Pedro Lomba | Advogado
Sofia Colares Alves | Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal
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