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Notícia:
Portugal é olhado pela Motion Pictures Association of America como "o
melhor exemplo internacional nas práticas anti -pirataria#, diz a FEVIP, que
cita um relatório da entidade que foi criada para defender os interesses dos
maiores estúdios de filmes.
O caso de Portugal terá já sido apresentado pela MPAA no Senado espanhol,
e deverá ser ainda usado como exemplo em breve junto do Senado francês,
mostrando como a metodologia aplicada pelo mercad o, em associação com o
IGAC, conseguiu com sucesso bloquear os principais sites de partilha de
conteúdos que alegadamente violam as leis do direito de autor.
A FEVIP, associação portuguesa de defesa de obras audiovisuais, explica em
comunicado que este re conhecimento resultou das conclusões de um estudo
promovido pela MPAA que decorreu durante seis meses, entre setembro de
2015 e fevereiro de 2016, e analisou os 250 principais sites com conteúdos
não autorizados em Portugal.
Os sites foram indexados pela quantidade de trafego que geram e pelo facto
de não terem "licenças do detentor dos direitos de autor para disponibilizar
ou facilitar o acesso a conteúdos cinematográficos e televisivos protegidos
pelos direitos de autor".
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“Destes 250 sites não autorizad os
analisados, 22 já tinham sido
bloqueados através da atuação da FEVIP, GEDIPE e MAPINET, com a
importantíssima colaboração da IGAC, sem o trabalho da qual nada disto
seria possível”, explica Paulo Santos, diretor -executivo da FEVIP que admite
que este é um importante reconhecimento internacional de todo o trabalho
desenvolvido em Portugal, "que traduz uma especial eficiência, na relação
resultado-custo e litigância, da nossa atuação no combate à pirataria, facto
que é demonstrado pela diminuição significa tiva no acesso aos sites
bloqueados, em pelo menos 60%”.
Os resultados do estudo da MPAA indicam que o bloqueio de sites em
Portugal está a ter um impacto positivo na diminuição da utilização de sites
ilegais e ainda que a maioria dos sites em Portugal, n a lista dos 250
principais sites não autorizados, está na categoria de “Apenas Ligação”
(105). A utilização de sites “P2P” e de “Alojamento” é muito idêntica, com 54
e 47 sites respetivamente, nesta mesma lista.
Os sites “proxy” têm também uma presença no tável no panorama dos sites
não autorizados, com 26 sites proxy presentes na lista. Paulo Santos sublinha
porém que “nem todos os sites da lista dos 250 principais sítios analisados
violam necessariamente os direitos de autor. Alguns podem facilitar ou
permitir o acesso a conteúdos não autorizados, mas podem não ser
diretamente responsabilizados pela violação dos ditos direitos”.

www.igac.pt

Mesmo assim refere -se que em muitos dos sites referidos foi registada, ao
longo dos seis meses, uma tendência de redução de núme ro de utilizadores,
e o relatório encontrou poucos elementos que sugiram que os utilizadores
mudaram para domínios alternativos. De acordo com a FEVIP, os valores
estão em linha com padrões de utilização previamente identificados no Reino
Unido, segundo os quais, normalmente, os sites perdem 75% dos utilizadores
locais, nos três meses seguintes ao bloqueio.
Recorde-se que está em vigor em Portugal uma solução de combate à
pirataria que passa por um acordo de indústria, um Memorando de
Entendimento que acaba de assinalar 1 ano de funcionamento e que já
permitiu o bloqueio de mais de 500 sites com conteúdos não autorizados. Na
altura em que o TeK fez um balanço da atividade do IGAC, em colaboração
com a FEVIP e o MAPINET, o número era mais reduzido, e ultrapassava os
450.
Página | 2

