
'A RESPOSTA para a máquina é a máquina"
É na área da Propriedade lntelectual e Direitos de Autor na Sociedade da lnformaçâo que Victor Castro Rosa tem vindo a focar a
sua carreira enquanto advogado' A. Comíssão Europeia está a propor urna grande reforma relacíonada com o uso da internet e

cÔnsequentes novãs modalidades de utilizaçâo de obras e criaçôes intelectuais, o que coloca graves problemas ao Direito de Autor.
Várias sáo as iniciativâs já avançadas com esse intuito, uma delas é a consulta púbíica, que esteve aberta de 5 de dezembro a 5 de

março, por forrna a apurar as áreas do Direito de Autor que carecern de reforma, tendo em vista o estabelecirnento de um mercado
único digital. Antes disso, foi lançada uma outra iniciativa, focada em Erupos de trabalho chamados a refletir sobre situaçÕes

particulares desta área do Direito, o que resultou num docurnento que insiltui dez compromissos. Victor Castro Rosa dá o seu parecer
sobre algumas das questÕes mais relevantes que foram levantadas.
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União Europeia, a Agenda Digi-

taJ,2020 parte do desígnio de criar úm
mercado único digital, capaz de colma-
tar as falhas do mercado único europeu,
de ultrapassar a fragmentação nacional.lncàpaz

Neste contexto, os Direitos de Autor estão a ser
vistos como bem de menor importância que pode
constituir um entrave à liberdade de circulação de
obras. "Esta üsão é profundamente errada e muito
redutora acerca do papel do Direito de Autor e
é certâmente fruto da Íàlta de "lobbying" intenso
junto das Instituições Europeias", um tipo de in-
tervenção em que Victor Castro Rosa se especia-
lizou enquanto foi responsável pelos assuntoijuri
dicos daT\II, a qual pertence à-ACT (Associátion
of Commercial Television in Europe.
A Comissão assume como objetivó ultimo acabar
com as diferenças entre os regimes vigentes nos
Estados-Membros, passando a existir úm direito
de autor comum parâ os Estados europeus. Para
Victor Castro Rosa esta é uma medidà que tem
de ser combatida, por várias razões. A, primeira é
óbvia e trata-se da iqueza culrural dos países eu-
ropeus. Para além disso, a territoriúdaãe é tam-
bém um elemento importante no que diz respeito
à rentabihzaçáo dos direitos de autor e porianto
deve ser respeitada, sob pena de os produtores e
criadores intelecruais nào conseguirem recuperaÍ
o investimento qrue frzerm na criaçáo intelectual.

MAS NEM TUDO É MAUI
Recentemente foi aprovada uma diretiva sobre a
gestão coletiva de música no domínio do online, a
qual vem introduzir um sistema específico para a
música que permitirá a obtenção de licenças com
validade pluriterritorial. Para Victor CastroRosa, o
resultado ser:í positivo ma vez quie "vatproporcio-
nar algr.rm dinamismo no mercado de licênciamen-
to,já que a:té agora vigorava um sistema que não
permitia concorrência entre as várias sociedades
de gestão de cada Estado-Membro. Isto é bom, do
ponto de vista dos utfizadores porque sempÍe que
há concorrência os preços baixam. Nãste casà, são as

comissões de gestão que podem e devem ser com-
petitilzs, o que beneficiará igualmente os autores e
produtores e estimulará a eficiência de gestão.
Victor Castro Rosa utilizou, nesta= entrevista,
uma frase de Charles Clarke -'A resposta para â
máquina é a máquina", como forma de defender
a ideia de que os problemas criados pela evolu-
ção.tecnológica_devem ser resolüdos pela própria
evolução tecnológica. Nesse sentido, defende a
criação de uma tecnologia a. paÍtiÍ da qual, sem-
pre que um conteúdo está a ser utilizado numa
plataformaligada a nível mundial, se possa iden-
tificar quem são os detentores dos diréitos. Esse é
um trabalho que a Comissão tem vindo a frnan-
ciar, nomeadamente no caso da Linked Content
Coalition (http://www.l;nkedcontentcoalition.
org/) e_uma forma de se Íetomar o controlo, por
parte dos âutores, da tt:Irizaçío que é feita ãos
conteúdos em plataformas interativas.
uma outra medida importante para a diminuição
da pirataria, pâssa tambem pela introdução de
um sistema de notificação e ação, implementado
não só peios ISPs mas também pelos motores de
busca, à semeihança daquilo qué foi introduzido
em França e também, mais recentemente, na le-

Outra importante questão levantada pela Comissão
diz respeito à adequação ao mundo itual das exce-

ções atualmente contempladas na lei. Victor Castro
Rosa não tem dúvidas, "alguns estudos académicos
defendem esse alargamento, à semelhança do que
acontece nos EUA, em que oriste a cláusula do "fair
use"mas ninguém se entende em relação à exten-
são e abrangência da mesma. Estou certo de que se
devem manter as mesmas exceções contempiadas
na Diretiva 2001/29/CE de 22 de Maio (Direito
de Autor e Direitos Conexos na Sociedade da In-
formação), eventualmente alargando o seu sentido
através de uma interpretação mais abrangente".
Estas foram algumas das posições defendidas por
Victor Castro Rosa na resposta que enviou à Õo-
missão Europeia, enquanto Diretor e em nome
da Associação Círculo d'Autor, que Íepresenta,
em Portugal a ALAI (Association Littéraire et
Artistique Internationale) fundada por Victor
Hugo no Século XIX. O objetivo é claro: "espe-
Ío que na consulta pública obtenham uma forte
oposição à mudança radical do sistema porque
isso irá originar enormes perdas culturais, fuga
dos autores para determinaãos países e beneftc]o
desses em detrimento de outrosl'.
Victor Casffo Rosa é advogado com escritório
em Lisboa e trabalha principalmente no domínio
da, efetivaçáo dos Direitos de Autor na Internet e
na Sociedade da Informação. $
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