
A Internet é um meio de 
comunicação indispensável nos dias 
de hoje. Este meio de comunicação 
constitui um dos “veículos” que 
move a designada Sociedade da 
Informação. Contudo, para além  
da convergência multimédia,  
a interatividade com o destinatário, 
o qual pode conformar os conteúdos 
informativos que utiliza, sendo que 
o novo “paradigma” tecnológico, é 
o elemento dominante: não apenas 
integra os meios tradicionais como 
também lhes altera a natureza, 
imprimindo-lhes um carácter novo.

O impacto da internet, as redes sociais 
e a concretização de um mundo 
cada vez mais digital, obrigaram os 
governos, instituições e a sociedade 
em geral, a uma revisão dos conceitos, 
normas e moralidade de forma a dar 
resposta aos desafios que esta novo 
enquadramento nos traz.

Na União Europeia, foram adotadas 
diversas medidas que visam a 
harmonização, na sequência de um 
programa de Acão sobre direitos de 
autor e os desafios da tecnologia. Este 
esforço legislativo, esteve na origem 
da tomada de uma série de medidas 
legais, tendo em vista a proteção de 
forma mais abrangente dos direitos de 
autor no mundo digital.

O tema está há muito no eixo 
do debate, mas longe de uma 
harmonização. Esta conferência é 
uma oportunidade para, enquadrar os 
desafios dos Direito de Autor e dos 
Direitos Conexos da imprensa e da 
indústria face a este novo paradigma 
como também trazer à sociedade 
competências e questões sobre o 
mundo digital.
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