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RESUMO EXECUTIVO 

 

Contexto 

Em 2018, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), através do 

Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual, encomendou um 

estudo sobre a criminalidade associada à IPTV na Europa. O objetivo do estudo era melhorar o 

nível de compreensão sobre o modo como os serviços ilegais de televisão através do protocolo de 

Internet (IPTV) são prestados, o modo como os modelos de negócios subjacentes a este fenómeno 

funcionam e, desta forma, proporcionar uma base para a posterior identificação de possíveis 

respostas para enfrentar este desafio de forma mais eficaz. 

O estudo foi encomendado ao Centro de Política e Gestão da Propriedade Intelectual (CIPPM) da 

Universidade de Bournemouth, que constituiu uma equipa de investigadores especializados em 

Direito, Economia e Ciências Informáticas (1). A equipa de investigação foi apoiada por um grupo de 

peritos, que incluía titulares de direitos, representantes das autoridades responsáveis pela 

aplicação da lei, autoridades reguladoras, grupos da sociedade civil e empresas de segurança 

digital (2). 

O presente relatório é elaborado sob a forma de um estudo interdisciplinar que analisa os aspetos 

jurídicos, técnicos e económicos da IPTV ilegal. É o primeiro grande estudo que analisa a literatura 

existente, o quadro legislativo e a jurisprudência na UE e fornece uma análise estrutural dos 

modelos de negócios existentes, no que respeita à transmissão não autorizada de conteúdos 

televisivos através da Internet. Além disso, o estudo apresenta os resultados da primeira avaliação 

da magnitude da IPTV ilegal em toda a UE, em termos de utilizadores ativos e de receitas ilegais 

obtidas com atividades ilícitas. 

 

Metodologia e dados 

Os estudos existentes (3) que visam quantificar a magnitude e o impacto económico da IPTV ilegal 

revelam sistematicamente uma tendência para o aumento da proliferação da IPTV não autorizada 

nos mercados mundiais ( 4 ). Este relatório foi elaborado para estimar o número de pessoas 

                                                

(1) A equipa de investigação da Universidade de Bournemouth foi chefiada pelo Professor Maurizio Borghezio e incluía o 
Professor Vasilis Katos, a Dr.ª Antanina Garanasvili e a Dr.ª Marcella Favale como Investigadores Principais, e a 
Professora Dinusha Mendis, Dimitra Poutouri e Dimitris Mallis como Coinvestigadores. 

(2) O grupo de peritos incluía Bogdan Ciinaru (Europol), Tim Cooper (Premier League), Richard Crisp (BT), Callum Cryer 
(IPI do Reino Unido), Mattia Epifani (Re@lity Net), Matteo Feraboli (Sky Italia), Jose Luiz Gomez (Polícia espanhola), 
Gabor Ivanics (Eurojust), Jerry Gee (Kudelski-Nagra), Phillip Davies (Sky UK), Robert Kiessling (Sky UK), George Kyne 
(An Garda Siochana), David Lowe (IPI do Reino Unido), Yuliya Morenets (TAC International), Mark Mulready (Irdeto), 
Marco Musumeci (UNICRI), Mathilde Persuy (Hadopi), Marco Signorelli (DCP), Laura Vilches (Spanish Liga), Alessandro 
Rossetti (SoftStrategy), Kevin Taylor (Comcast), Lars Underbjerg (Nordic Content Protection), Didier Wang (Hadopi). 

(3) Unidade de cibersegurança do Grupo Kudelski (2016), Hadopi (2018), Nordic Content Protection (2017), Sandvine 
(2017), The Industry Trust (2016). 

(4) Ver apêndice I. 
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envolvidas no consumo de IPTV não autorizada, bem como para avaliar as potenciais receitas 

geradas pelos prestadores de serviços de IPTV que infringem direitos de autor. As estimativas 

quantitativas baseiam-se em fontes de dados oficiais e harmonizados, a fim de assegurar a plena 

comparabilidade das estimativas indicadas entre os Estados-Membros da UE. Sempre que 

possível, foram utilizados dados oficiais do inquérito do Eurostat aos agregados familiares. Este 

estudo beneficia igualmente da cooperação com as partes interessadas do Observatório do EUIPO 

e baseia-se em dados e conhecimentos partilhados por peritos sobre as condições de mercado da 

IPTV. 

Os modelos de negócios no mercado da IPTV não autorizada são definidos em conformidade com 

a metodologia desenvolvida pelo estudo do EUIPO intitulado «Research on Online Business Models 

Infringing Intelectual Property Rights» («Estudo sobre modelos de negócios online que infringem 

direitos de propriedade intelectual») (5). A análise do ecossistema de modelos de negócios de IPTV 

ilegal à escala da UE abrange o quadro jurídico aplicável e a jurisprudência relevante. 

A análise do quadro legislativo foi apoiada por um inquérito realizado em 28 Estados-Membros da 

UE. Com base na análise preliminar do acervo comunitário sobre a proteção dos direitos de autor 

nas transmissões televisivas, foi realizado um inquérito sobre a legislação e a jurisprudência 

relevantes dos Estados-Membros, através de um questionário dirigido aos correspondentes 

nacionais. O inquérito permitiu recolher informações sobre a jurisprudência em matéria de IPTV 

ilegal, tanto a partir de processos civis como penais, e identificar diferenças entre a legislação 

aplicável nas várias jurisdições nacionais. 

 

Análise do quadro legislativo 

O direito da União Europeia prevê uma ampla proteção contra transmissões televisivas não 

autorizadas através da Internet, abrangendo uma vasta gama de atividades. A retransmissão do 

sinal por dispositivos sem fios, por satélite ou por cabo através da Internet, a gravação em nuvem 

de programas televisivos, a hiperligação para transmissões em contínuo e em direto («live 

streaming») através de dispositivos de TV inteligentes e a indexação de hiperligações constituem 

atos de «comunicação ao público» nos termos do artigo 3.º da Diretiva Sociedade da Informação. 

No entanto, nem todos os direitos sobre as transmissões televisivas são protegidos da mesma 

forma em toda a UE. Os direitos relativos ao conteúdo incorporado nas transmissões televisivas 

estão protegidos contra a transmissão em direto e a pedido através da Internet. Em contrapartida, 

os direitos dos radiodifusores relativos ao sinal de radiodifusão aplicam-se apenas à transmissão 

em contínuo a pedido (ou descarregamento) de fixações das radiodifusões. Apenas sete Estados-

Membros (Áustria, Chéquia, Dinamarca, Finlândia, Roménia, Suécia e Reino Unido) alargam os 

direitos dos radiodifusores à transmissão em direto através da Internet. Além disso, a receção de 

sinal de TV através de dispositivos de transmissão em direito não autorizados constitui uma 

infração ao direito de reprodução consagrado no artigo 2.º da Diretiva Sociedade da Informação. 

                                                

( 5 ) EUIPO, «Research on Online Business Models Infringing Intellectual Property Rights: Phase 1: Establishing an 
overview of online business models infringing intellectual property rights», julho de 2016. 
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Embora os conteúdos incorporados nas transmissões televisivas gozem de um elevado nível de 

proteção contra a IPTV ilegal, os eventos desportivos não são, enquanto tal, objeto de proteção ao 

abrigo da legislação da UE em matéria de direitos de autor. No entanto, a gravação audiovisual de 

eventos desportivos é suscetível de satisfazer as condições para qualificação como obra protegida 

por direitos de autor, em virtude das «escolhas livres e criativas» efetuadas pelo realizador. Por 

outro lado, as obras e outros elementos normalmente incluídos na gravação e transmissão de 

eventos desportivos (como gravação de som de fundo, música original e obras gráficas) são 

suscetíveis de gozar também da proteção de direitos de autor. 

O acervo comunitário deixa alguma incerteza quanto à qualificação da retransmissão simultânea do 

sinal IPTV gratuito, incluindo através da técnica de «framing», e da transmissão do sinal IPTV para 

um distribuidor de sinais através de uma «injeção direta», como atos de comunicação ao público 

nos termos do artigo 3.º da Diretiva Sociedade da Informação. Ambos os cenários são abordados 

na nova Diretiva relativa às transmissões online dos organismos de radiodifusão (2019/789), que 

será transposta para as legislações dos Estados-Membros até junho de 2021. 

 

Análise de modelos de negócios que infringem direitos de autor 

A distribuição de IPTV que infringe direitos de autor obedece a diversos padrões e vai desde 

grandes estruturas empresariais bem organizadas a empresas individuais. Embora forneçam o 

mesmo produto, nomeadamente o acesso a canais transmitidos em contínuo e em direto através da 

Internet, os distribuidores de IPTV ilegal variam em termos da plataforma na qual o acesso à IPTV é 

disponibilizado, público-alvo, estratégias de preços e outros elementos, tais como produtos 

complementares (vídeo a pedido, venda de descodificadores de sinais) e presença nas redes 

sociais. A infração pode simplesmente ter início quando um fornecedor de conteúdo não licenciado 

obtém legalmente um fluxo («stream») de um distribuidor de conteúdos ou fornecedor de conteúdos 

e o disponibiliza a terceiros, violando assim as condições de utilização. Estes terceiros podem ser 

utilizadores finais e consumidores do conteúdo, ou intermediários, podendo, nesse caso, obter 

também lucros através da sua revenda. 

Os avanços tecnológicos, como o aumento da penetração da banda larga e da velocidade da 

Internet, não só facilitam o acesso a fontes legítimas de IPTV, como também simplificam o acesso 

àquelas que são ilícitas. Ao examinar o impacto da IPTV ilegal, importa ter em conta os desafios 

tecnológicos, o que aumenta a complexidade da análise. Apesar da variedade dos meios de 

distribuição, a análise mostra que a IPTV ilegal tende a agrupar-se em torno de três modelos de 

negócios gerais: 

 O modelo da «subscrição de IPTV ilegal», em que os clientes têm acesso direto a vários 

canais de televisão mediante a subscrição do serviço e o pagamento de um determinado 

preço. O conteúdo IPTV é disponibilizado para transmissão direta em contínuo nos sítios 

Web ilegais ou através de aplicações móveis. Este modelo de negócios baseia-se na venda 

da subscrição de serviços de IPTV não autorizados aos consumidores e as receitas são 

geradas a partir dos pagamentos mensais efetuados pelos subscritores. 
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 O modelo «business-to-business». Este modelo de negócios visa a revenda de pacotes de 

canais e equipamento IPTV para estabelecer a revenda de IPTV ilegal. Este tipo de modelo 

de negócios pode ser descrito como um modelo «business-to-business» ou «grossista». É 

frequentemente combinado com o modelo anterior de venda direta de subscrições. Neste 

caso, os distribuidores de IPTV não autorizada têm garantidas duas fontes de receitas: os 

pagamentos mensais efetuados pelos consumidores dos serviços de IPTV não autorizada e 

os pagamentos efetuados pelos revendedores de IPTV não autorizada. 

 O modelo «portal de streaming», que reúne ligações para sítios Web de transmissão em 

contínuo e as disponibiliza aos utilizadores finais. Os serviços de transmissão em contínuo 

de IPTV são gratuitos e a qualidade da transmissão é frequentemente inferior à dos sítios 

Web de subscrição de IPTV. Uma vez que esses serviços são gratuitos, os distribuidores 

não autorizados obtêm receitas por meio de fontes indiretas, disseminando software 

malicioso ou recebendo pagamentos provenientes de anúncios publicitários com base no 

sistema «pay-per-view» e «pay-per-click». 

Curiosamente, a análise mostra que a distribuição de IPTV ilegal assenta substancialmente no 

mesmo «ecossistema», independentemente dos modelos de negócio utilizados pelos infratores. O 

ecossistema é definido pela interação de vários agentes, que correspondem a uma função 

específica na prestação do serviço ilegal. A análise identificou 21 agentes em quatro níveis de 

distribuição de conteúdos: fonte do conteúdo; rede de alojamento; distribuição ao consumidor final e 

aplicações. 

 

Análise económica 

É realizada uma análise económica para estimar dois elementos-chave: 

 Número de utilizadores que acedem a conteúdo IPTV não autorizado; 

 Receitas geradas por prestadores de serviços de subscrição de IPTV que infringem direitos 

de autor. 
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Foi realizada uma avaliação para todo o mercado da UE-28, bem como para cada Estado-Membro. 

As principais conclusões sugerem que: 

 

 

 

 

A escala do consumo de IPTV não autorizada varia muito entre os Estados-Membros. Os países 

mais afetados pela IPTV ilegal online são os Países Baixos e a Suécia, onde se estima que quase 

9 % da população tem acesso a IPTV não autorizada. A Roménia (0,7 %) e a Bulgária (1,3 %) são 

os menos afetados pela IPTV ilegal. 

A avaliação das receitas ilegais revela que a dimensão do mercado, em termos de população total, 

é um fator importante. Só no Reino Unido, na França e na Alemanha, os utilizadores gastam, em 

média, 532,4 milhões de EUR, o que representa 57 % do total das receitas obtidas pelos 

prestadores de serviços de subscrição de IPTV não autorizada. 

O montante médio gasto por cada utilizador com IPTV não autorizada varia significativamente entre 

os países da UE. Os consumidores em países como a Finlândia, os Países Baixos e a França 

estão dispostos a pagar mais de 6 EUR por mês para verem IPTV não autorizada. Em 

contrapartida, as pessoas na Eslováquia, Hungria e Polónia tendem a gastar apenas 2,5 EUR por 

mês. É óbvio que, da mesma forma que alguns consumidores estão mais dispostos a infringir a lei 

do que outros, há também consumidores mais dispostos a pagar pelo acesso a conteúdos de IPTV 

ilegal. São muitos os fatores a ter em conta na definição das diversas tarifas da IPTV ilegal, 

incluindo a taxa de pirataria digital, a perceção em relação à infração de direitos de autor, o 

rendimento médio e os preços cobrados para aceder à IPTV através de fontes legais. 

  

3,6 % dos europeus (13,7 milhões na UE-28)  

utilizam serviços de transmissão em contínuo de IPTV não autorizada 

941,7 milhões de EUR  

Receitas ilegais geradas por prestadores de serviços de IPTV que infringem direitos  

de autor em 2018 

5,74 EUR  

Montante médio gasto mensalmente por cada utilizador com IPTV ilegal 
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Análise das medidas coercivas e da jurisprudência 

Os titulares dos direitos podem recorrer a medidas coercivas de natureza civil e penal. As medidas 

coercivas de natureza civil são aplicáveis tanto aos infratores diretos como aos intermediários, 

incluindo os intermediários cujos serviços tenham sido utilizados para cometer uma infração. Em 

especial, podem ser requeridas medidas inibitórias contra os fornecedores de acesso à Internet, 

com vista a controlar infrações que envolvam IPTV; estas medidas incluem, pelo menos em alguns 

Estados-Membros, o bloqueio do acesso aos servidores de streaming durante a transmissão de um 

evento ou série de eventos específicos («live blocking injunctions»). Essas medidas podem também 

ter por objetivo prevenir futuras infrações, sob reserva do cumprimento da condição de 

proporcionalidade. Além disso, os intermediários da Internet podem ser intimados a divulgar 

informações sobre os infratores; no entanto, a divulgação de informações sobre os utilizadores 

finais de serviços de IPTV ilegal poderá não ser compatível com a legislação da UE em matéria de 

proteção de dados. 

Todos os Estados-Membros da UE estabeleceram igualmente medidas penais contra os infratores 

envolvidos na IPTV ilegal numa escala comercial. A jurisprudência dos Estados-Membros 

apresenta exemplos significativos de processos penais contra indivíduos envolvidos na IPTV ilegal. 

Em alguns casos, os infratores foram condenados a longas penas de prisão. 

 

Conclusões e perspetivas 

Este estudo contribui para a compreensão do fenómeno da IPTV ilegal, realizando uma análise 

interdisciplinar exaustiva desta questão. O presente relatório conjuga perspetivas jurídicas, 

económicas e tecnológicas para realizar uma análise do ecossistema da IPTV ilegal. Além disso, o 

estudo apresenta a primeira avaliação quantitativa da magnitude da IPTV ilegal na UE, em termos 

de utilizadores ativos e de receitas geradas por estas atividades ilegais. 

As principais conclusões deste relatório confirmam a notável prevalência de atividades de IPTV 

ilegal em todos os países da UE. A situação nos Estados-Membros não é uniforme, uma vez que 

muitos fatores, como as taxas de infração online, a perceção em relação aos direitos de 

propriedade intelectual e a procura global de IPTV, são distintos. Ao nível da UE-28, 3,6 % da 

população está envolvida no consumo não autorizado de IPTV. Estes utilizadores geram perto de 

mil milhões de EUR em receitas ilícitas para os prestadores de serviços de IPTV que infringem 

direitos de autor. A análise legislativa e técnica confirma os vários desafios enfrentados pelas 

empresas e pelos governos no combate à IPTV ilegal. 
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