
Nasceu no Chiado o gabinete
que defende a criação intelectual
Patrícia Akester, ex-consultora da Sérvulo e antiga professora de Cambridge, admite que a controversa diretiva sobre direitos

de autor foi um dos aspetos impulsionadores do seu novo negócio.
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Pontualidade britânica, gin tónico
na mesa e lugar cativo no Grémio
Literário. Patrícia Akester, ex-

-professora e investigadora na
Universidade de Cambridge, está

pronta para apresentar o seu novo

projeto: um gabinete jurídico ex-
clusivamente dedicado à Proprie-
dade Intelectual (PI) e à Inteligên-
cia Artificial (IA). A advogada, que

passou os últimos anos no Reino

Unido, escolheu o 'palco' do Gré-

mio, no Chiado, por ter sido fun-
dado em prol da cultura, do conví-
vio e da atividade intelectual, em

1846. Junto aos retratos de Almei-
da Garrett e de Alexandre Hercu-
lano - curiosamente, com visões

distintas perante os direitos de au-

tor -, refere ao Jornal Económico

que o seu objetivo é, essencial-

mente, ajudar as entidades públi-
cas a configurar estratégias e polí-
ticas que unam estas duas maté-
rias. A ex-consultora da Sérvulo &
Associados para tecnologia, PI e

proteção de dados considera que
são as empresas e instituições do

Estado, nomeadamente do poder
local, que têm "urgentemente" de

rever a sua política cultural.

O chamado "Gabinete de Pro-

priedade Intelectual (GBI/IPO)"

nasceu este mês e adveio sobretu-

do de quatro desafios com os quais
se deparou: o crescimento do digi-
tal; o impacto dos movimentos

que defendem a erradicação do di-

reito de autor - cuja voz mais pre-
valente é a do "Partido Pirata" - e a

fragilidade da fronteira humano-

-software a que se está a assistir.

O primeiro é um desafio antigo
e estafado, mas com o qual se con-
tinuará a ter de lidar, cada vez
com mais complexidade. Patrícia.
Akester lembra que o apareci-
mento da tecnologia digital de-
mocratizou o acesso à informação
e ao conhecimento e, ao mesmo

tempo, relançou a questão de

como é que se recompensa o au-



tor, o artista e o produtor. "Não
defendo a resistência à tecnologia.
Temos de a abraçar, mas abala es-

truturalmente o direito de autor,

porque atira por terra os seus ali-
cerces concetuais e permite a re-

plicação e a disseminação instan-
tânea e quase sem custo de qual-

quer obra protegida. A revolução

digital dá prevalência a este acesso

forçadamente gratuito dos con-
teúdos na internet", alerta ao JE.

Patrícia Akester já deu apoio ju-
rídico aos escritórios britânicos
Fieldfisher e Bristows, à

UNESCO, em Paris, ou à fundação
Arme Frank Fonds, na Suíça.
Atualmente é vice-presidente do

Instituto Luso-Árabe para a Coo-

peração e membro do conselho
consultivo da aceleradora de star-

tups Exputnik. 0 seu percurso nes-

ta área, ao longo de 23 anos, faz jus
ao casamento entre tradicionalis-
mo e modernidade, que quer ex-

travasar para o mercado, através
do apoio técnico de uma equipa de

mais seis pessoas e de um escritó-
rio em Oeiras.

Na sua opinião, neste momento,
são os autores e os artistas os pro-
fissionais que estão mais desprote-

gidos. "Os produtores discográfi-
cos e cinematográficos também
têm as suas questões - já não têm
os proveitos que tinham por causa
dos sistemas peer-to-peer -, mas as

mais sérias surgem do lado do au-
tor e do artista. As entidades con-

seguem ter sistemas de contrata-
ção e medidas de proteção para
impedir acessos não legítimos", as-

segura.
Em relação aos partidos políti-

cos que lutam contra o quadro le-

gal de PI e da propriedade indus-

trial, a académica defende que o
movimento "Partido Pirata" tem

alguma expressão em Portugal em
termos de software, mas não chega
ao nível de outras geografias. "Se

calhar, não ligamos muito à erra-
dicação do direito de autor, porque
não ligamos muito ao direito de
autor em si mesmo", sugere.

Ainda assim, a fundadora deste

novo gabinete não nega a existên-
cia de "vozes muito fortes" na in-
ternet que procura» retirar o cria-
dor da equação. Logo, os propul-
sores deste movimento acabam

por tornar o ato iHcito mais 'justi-
ficável', porque, quaado o utiliza-
dor pensa apenas na indústria re-
mete automaticamente a sua ideia

para o seguinte: as empresas resis-

tem na mesma e não há problema
em fazer um download ilegal ou em

comprar um álbum pirateado. É

por isso que Patrícia - doutorada

em International Copyright Law

pelo Queen Mary Intellectual Pro-

perty Research Institute - defende

um equilíbrio de interesses cria-
dor-utilizador, para haver recom-

pensa ao processo criativo.

Direitos morais à máquina:
sim ou não?
Além da ideologia, há outro fator

que está a mudar o paradigma e a

rotina de empresas e consumido-

res, mais do que alguma vez mu-
dou a revolução digital no século

XX: a Inteligência Artificial (IA).
A seu ver, com este fenómeno,
voltar-se-á a ter de adaptar as polí-
ticas e a legislação em vigor. "Sob o

ponto de vista económico, não

vejo qualquer problema em prote-
ger a produção, a criação e a in-
venção que surgem em sede de

IA", admite Patrícia Akester, subli-
nhando que este processo de hu-
manização da máquina vai exigir
uma abordagem específica a nível

regional, nacional e internacional
a fim de definir quem é, de facto, o

criador desse bem/serviço. "Por
um lado, atribuímos direitos eco-
nómicos e direitos morais a um

autor, mas não vamos atribuir di-

reitos morais a uma máquina. Por
outro lado, se não lhe atribuirmos
também esses direitos há certos
atos que passam a poder ser reali-
zados e que não poderiam ser se a

criação fosse de um ser humano",
alerta.

Em parte, os problemas na fron-
teira entre estes dois mundos, que
se cruzam online, estão a ser resol-

vidos através da Diretiva sobre di-
reitos de autor no Mercado Único

Digital 2016/0280, segundo a

mesma advogada.

Mais três anos para transpor
a diretiva sobre direitos
de autor
"Depois de aprovada em Bruxelas,
o nosso Governo terá de a imple-
mentar em Portugal, e o processo
afetará o país inteiro. O período de

transposição são dois anos e eu já
estou a dar três à cautela", afirma.
Na verdade, este ato legislativo foi,
ele próprio, responsável por espo-
letar a criação do gabinete, uma
vez que as morosas e polémicas
negociações - inclusive em torno
do Artigo 13° e 1 I o - confirmaram

que os desafios em que Patrícia ha-
via pensado eram tangíveis. "Uma
coisa que me impressionou foi a

importância que o público deu a

tudo isto. Antigamente, estas eram

questões a que eu e outros acadé-

micos achávamos graça. Hoje, a

população estima-as e entende

que, quando são resolvidas peio le-
gislador, têm impacto na sua vida".

Patrícia Akester alega estar

pronta para definir as próximas
políticas públicas e legais neste do-
mínio e escolheu figuras como
Luís Caldas de Oliveira, professor
do Instituto Superior Técnico, e
Cristina Fonseca, sócia da gestora
de fundos Indico Capital Partners,

para a apoiarem no lançamento da

primeira pedra. •
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"Sob o ponto de vista

económico, não vejo
problemas nenhuns
em proteger a produção,
a criação e a invenção
que surgem em sede
de inteligência artificial."


