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Eurodeputadas portuguesas esperam que motins levem a avanços em leis

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1663977/eurodeputadas-portuguesas-esperam-que-motins-...



Posic;:ao semelhante manifestou a eleita social-democrata Maria da Grac;:a Carvalho, que disse a Lusa que, 

"independentemente dos factos ou dos protagonistas em causa, e positivo que as grandes plataformas estejam preocupadas 

com as mensagens e informac;:6es veiculadas atraves das redes sociais que gerem". 

"Devemos, no entanto, ter o cuidado de equilibrar o reforc;:o do escrutinio com o respeito do principio da liberdade de 

expressao", adiantou a eurodeputada do PSD. 

Na passada quarta-feira, apoiantes de Donald Trump entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capit6lio, 

em Washington, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vit6ria do Presidente eleito, Joe 

Eiden, nas eleic;:6es de novembro passado. 

Estas violentas manifestac;:6es, que causaram pelo menos cinco mortos, foram incentivadas por Donald Trump e 

organizadas maioritariamente atraves das redes sociais, o que levou plataformas como Facebook e Twitter a suspender 

temporariamente o Presidente norte-americano cessante. 

Questionada pela Lusa, a tambem vice-presidente da comissao do Mercado Intemo e da Protec;:ao dos Consumidores do 

Parlamento Europeu, Maria Manuel Leitao Marques, disse nao se sentir "chocada com a ac;:ao [suspensao de Trump], mas 

antes com o facto de as plataformas terem andado a dizer que nao tinham meios para atuar e, de repente, tern-nos". 

"Suspenderam agora Donald Trump, mas quantas vezes nao teve ele um discurso de 6dio enquanto foi Presidente? Ate o 

fizeram tarde demais porque permitiram incitamento a violencia, nomeadamente neste caso em concreto", acrescentou. 

Ainda assim, a eurodeputada do PS destacou que ser necessario "limitar o poder das plataformas digitais", ja que estas 

conseguem "determinar o que nao e ou nao perigoso, o que deve ou nao ser removido". 

Maria Manuel Leitao Marques defendeu, assim, a criac;:ao de "mecanismos eficazes" para que o que seja considerado ilegal 

no 'offline' tambem o seja na internet - como a propagac;:ao de noticias falsas ou de discursos de 6dio -, prevendo desde logo 

"respostas de emergencia", atraves de formas de atuac;:ao "mais expeditas" por parte das tecnol6gicas, para casos como o dos 

matins, sob pena de sanc;:6es. 

E aqui que entram as novas leis dos Servic;:os Digitais e dos Mercados Digitais, apresentadas em meados de dezembro 

passado pela Comissao Europeia ao Conselho e ao Parlamento Europeu e que ''vem estabelecer regras horizontais para 

regular precisamente as plataformas e tentar encontrar um equilibria justo e sao entre servic;:os seguros e de confianc;:a e 

combate a conteudos ilegais ao mesmo tempo que se protege a liberdade de expressao", explicou a Lusa a eurodeputada do 

PSD Maria da Grac;:a Carvalho. 

Para a responsavel, que tambem integra a comissao parlamentar do Mercado Intemo e da Protec;:ao dos Consumidores, as 

novas regras comunitarias devem servir para "combater o outro lado" das redes sociais, isto e, aquele "em que esta se 

presta a utilizac;:6es abusivas, passiveis de passar mensagens enganadoras e manipuladoras aos cidadaos". 

Esta, entao, previsto que as plataformas digitais de maior dimensao -- como Facebook e Twitter - tenham de cumprir 

obrigac;:6es "em materia de gestao de riscos, de auditoria extema de riscos e de responsabilizac;:ao publica", adiantou Maria 

da Grac;:a Carvalho. 

A expetativa e que as discuss6es institucionais sobre estas leis estejam praticamente concluidas dentro de um ano. 
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