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SUMÁRIO EXECUTIVO

Antecedentes e objetivo do estudo
O objetivo deste estudo é proporcionar uma análise do papel da UE na comunicação das
suas políticas e dos «valores europeus» aos cidadãos. São identificados os pontos fortes
e os pontos fracos das políticas de comunicação e são formuladas recomendações para
melhorar a forma como a Europa é explicada aos seus cidadãos.

O estudo centra-se em três aspetos fundamentais para os esforços em prol da
comunicação neste domínio, a saber: (1) o papel das instituições da UE, (2) o papel dos
meios de comunicação social e (3) o papel da esfera política no contexto da comunicação
sobre a Europa.

Conclusões gerais
A presente avaliação dos diferentes esforços de comunicação envidados pelas instituições
da UE inspira-se e apoia-se nos anteriores relatórios e avaliações. Diferentes estudos
recomendaram, designadamente, a melhoria da cooperação, da ação social, da
orientação e do enquadramento, bem como a procura do diálogo com os cidadãos e o
desenvolvimento de ações a nível local. Com base nessas recomendações, foram
desenvolvidas estratégias, foram atribuídos orçamentos mais elevados e foram criados
serviços e instrumentos, embora a União continue a enfrentar desafios de comunicação.

Tal como no caso de estudos anteriores sobre a comunicação, o presente estudo revela,
uma vez mais, que a comunicação sobre a Europa é uma questão complexa que envolve
a participação de uma pletora de fatores. Muito depende também do cumprimento da
legislação e das políticas europeias («output»), dos processos democráticos («input») e
dos meios de comunicação social, enquanto a situação da economia e o contexto cultural
e histórico dos Estados-Membros se revestem, igualmente, de importância crucial. Todos
estes fatores conjugam-se para determinar as expectativas dos cidadãos em relação à
UE. Em alguns Estados-Membros, a comunicação pode impulsionar atitudes positivas em
relação à UE, ao passo que, noutros, a comunicação positiva sobre a UE pode revelar-se
contraproducente, porquanto os cidadãos podem rejeitar mensagens pró-europeias.

Por último, não existe qualquer «Santo Graal» ou panaceia para estimular a participação
dos cidadãos europeus ou fomentar a identidade europeia. A eficácia da comunicação
europeia através de canais de comunicação social está extremamente limitada. O que
funcionou, na realidade, foi o financiamento de programas que estimulam a ação social,
excedem o domínio da linguagem e abordam a componente cultural da Europa.

O papel da instituições da UE na comunicação sobre a Europa
Em resultado do reforço das competências da UE, que evoluiu de uma União meramente
económica para uma União política, e que afeta diretamente uma percentagem cada vez
mais elevada de cidadãos europeus, a comunicação desempenha um papel cada vez mais
importante na consolidação do apoio da opinião pública ao projeto europeu. Desde 2004,
em particular, as instituições da UE – mormente a Comissão – têm vindo a adaptar uma
série de documentos estratégicos que descrevem as suas ambições políticas com vista a
informar melhor os cidadãos e a promover as atividades da UE, bem como a intensificar
o envolvimento dos cidadãos na construção de uma Europa cada vez mais próxima. As
palavras-chave que estruturam esses documentos são: «diálogo com os cidadãos»,
«interação», «agir a nível local» e «comunicar em parceria». Ao longo dos anos, a UE
tem criado um vasto leque de serviços e instrumentos de comunicação sofisticados. A
comunicação a nível central é uma responsabilidade das instituições da UE através das
suas direções-gerais (DG) e dos serviços descentralizados nos Estados-Membros. Os
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Estados-Membros realizam outras atividades de comunicação, muitas vezes formais, para
além do que é feito pelas representações da Comissão e pelos gabinetes de informação
do PE (incluindo a integração da Europa nos currículos escolares nacionais). Além do
mais, os intervenientes da sociedade civil desempenham um papel importante na
comunicação sobre a Europa.

O presente estudo recomenda que as estratégias de comunicação insistam na
importância de iniciar um diálogo com os cidadãos, capacitar os europeus, criar uma
esfera pública europeia e comunicar em parceria. A nova estratégia deverá ser a pedra
angular de todas as operações da UE e deverá ter em consideração os seguintes aspetos:

 Particularizar e tornar mais operacional o sentido do diálogo com os cidadãos,
«agir a nível local», capacitar os cidadãos e desenvolver uma esfera pública,
apoiada por atividades claras. O que se deve entender por esses termos e como
poderão tornar-se mais concretos?

 Incluir um plano estratégico que estabeleça um limiar de diferenciação entre
vários grupos-alvo, com particular destaque para jovens, não-votantes e grupos
marginalizados; subsequentemente, repensar os canais de comunicação com base
nesta diferenciação dos grupos-alvo; diversificar, igualmente, a informação
destinada a vários grupos-alvo (decisores políticos, representantes de empresas e
cidadãos).

 Avaliar a rentabilidade dos serviços de comunicação e dos instrumentos
disponíveis (tendo em consideração o seu alcance).

 Melhorar a cooperação entre as instituições da UE e dentro de cada uma delas
com vista a dar a conhecer a Europa, sem prejuízo da diversidade e dos papéis
das instituições.

 Iniciar um debate sobre a definição dos valores europeus e a sua integração
coerente em futuras atividades de comunicação.

 Utilizar mais eficazmente provas concretas que demonstrem o valor acrescentado
da cooperação europeia, tais como os elementos recolhidos nos estudos sobre os
«custos da não-Europa» ou sobre o impacto local do mercado comum, da
regulamentação ou dos programas de financiamento.

 Repensar o teor e o estilo da comunicação, a fim de estabelecer uma melhor
ligação com os cidadãos; diminuir o caráter técnico e formal das mensagens
comunicadas, disponibilizando aos leitores interessados informações contextuais;
ter em consideração uma melhor adaptação das mensagens ao contexto nacional,
bem como uma melhor explicação das razões pelas quais certas políticas são mais
suscetíveis de funcionar em determinados Estados-Membros.

 Proporcionar aos funcionários melhores formações relativas à forma de comunicar
as políticas e os valores da UE a diferentes grupos-alvo (cidadãos da União
Europeia, bem como meios de comunicação social).

 Reforçar o empenho dos Comissários e dos funcionários superiores na
comunicação sobre a Europa através de visitas aos Estados-Membros e
participação em manifestações públicas, em vez de ficarem na «torre de marfim»
de Bruxelas.

 Investir, sobretudo, nos currículos escolares e na formação de professores para
assegurar que os jovens se familiarizem com a Europa desde a mais tenra idade.
Cumpre partilhar boas práticas entre países e aumentar o número de docentes
que participam em ações de mobilidade.
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Além disso, há que reconsiderar os insuperáveis limites das estratégias de informação
tradicionais, através de uma nova estratégia. O estudo proporciona argumentos claros a
favor do investimento em programas pragmáticos que tenham como efeito detetável um
maior empenho dos participantes (tais como os programas «Europa para os Cidadãos»,
«Erasmus +», «Europa Criativa», bem como outros programas que estimulem a
interação entre cidadãos, através das fronteiras).

O papel da instituições da UE na comunicação sobre a Europa
Os meios de comunicação social desempenham um papel importante na divulgação das
questões europeias aos cidadãos. Uma vez que não existe uma esfera pública pan-
europeia e que os sistemas nacionais de comunicação social variam de país para país, o
modo como os cidadãos da União Europeia são informados também é muito diferente. Os
estudos mostram que a cobertura de notícias sobre a UE é fundamentalmente cíclica,
com «picos de prioridade». Além do mais, a imagem da UE nas notícias é considerada
fortemente anónima, sendo a sua apresentação muitas vezes neutra ou ligeiramente
negativa. Isto explica-se por vários fatores interdependentes que influenciam as notícias
nos meios de comunicação social da Europa (designadamente o papel das audiências,
dos jornalistas e das instituições da UE). Não obstante, a análise dos dados relativos aos
meios de comunicação social mostra que a proporção de pessoas que considera benéfica
a pertença do seu país à UE aumenta à medida que as notícias relativas à União
evidenciam os aspetos positivos da adesão. O estudo recomenda que as instituições da
União Europeia confiram mais importância à comunicação política e à contextualização
das notícias, tendo plena consciência da lógica subjacente ao funcionamento dos meios
de comunicação social, baseada nas audiências – e, às vezes, com obrigações adicionais
no domínio do «serviço público» – e do facto que só serão escolhidos os temas novos,
pertinentes e/ou litigiosos. No entanto, há que respeitar o caráter neutro e objetivo das
instituições da UE.

O papel da esfera política na comunicação sobre a Europa
Os políticos, os debates estratégicos e o programa político desempenham um papel vital
no contexto da comunicação sobre a Europa. Este estudo recomenda que os políticos e
as políticas a nível nacional e da UE demonstrem um maior alinhamento nas suas ações,
a fim de aumentar a transparência do papel da União, do seu mandato e do modo como
funciona. Um dos aspetos cruciais é a necessidade de os políticos nacionais estarem mais
bem informados sobre as instituições e políticas da UE e de enquadrar corretamente a UE
nos debates nacionais. Além disso, é importante não considerar a UE como isolada da
política nacional e não a utilizar como bode expiatório para decisões políticas
impopulares. Ademais, tanto os deputados como os comissários deveriam ter uma
presença mais ativa nos planos nacional e regional, explicar o valor acrescentado das
políticas e decisões europeias e a relação com o contexto nacional. Por fim, a UE deve
utilizar com mais frequência os intervenientes de confiança a nível nacional para
transmitir as suas mensagens.


