
 

 

 

 
DIRECÇÃO-GERAL DAS POLÍTICAS INTERNAS 

DEPARTAMENTO TEMÁTICO B: POLÍTICAS ESTRUTURAIS E DE 
COESÃO 

 
CULTURA E EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 

O potencial para o intercâmbio cultural 
entre a UE e países terceiros: o caso da 

China 
 
 
 
 

ESTUDO 
 
 
 
 

Síntese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O presente documento foi elaborado a pedido da Comissão da Cultura e da Educação do 
Parlamento Europeu. 
 
 
AUTORES 
 
Media Consulting Group (Paris, Bruxelas e Beijing)1 
 
 
ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL 
 
Gonçalo MACEDO 
Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
Parlamento Europeu 
B-1047 Bruxelas 
E-mail: ipoldepb@europarl.europa.eu  
 
 
VERSÕES LINGUÍSTICAS 
 
Original: EN 
Traduções: DE, FR. 
 
 
SOBRE O EDITOR 
 
Para contactar o Departamento Temático ou para subscrever o seu boletim mensal, 
escrever para: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuscrito concluído em Abril de 2009. 
Bruxelas, © Parlamento Europeu, 2009. 
 
Este documento pode ser encontrado na Internet em: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
As opiniões expressas no presente documento são da exclusiva responsabilidade dos seus 
autores e não representam necessariamente a posição oficial do Parlamento Europeu. 
 
São autorizadas a reprodução e a tradução para fins não comerciais mediante a 
identificação da fonte e a prévia notificação e envio de cópia ao editor. 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
1  Alain Modot, Héloïse Fontanel, Silvia Angrisani, Pierre Jalladeau, Abel Ségrétin, Bérénice Angremy, Li Hua, Bi 

Dongna. 



 

 
 
 

 
DIRECÇÃO-GERAL DAS POLÍTICAS INTERNAS 

DEPARTAMENTO TEMÁTICO B: POLÍTICAS ESTRUTURAIS E DE 
COESÃO 

 
CULTURA E EDUCAÇÃO 

 
 
 
 

O potencial para o intercâmbio cultural 
entre a UE e países terceiros: o caso da 

China 

 
 

ESTUDO 
 
 
 

Síntese 
 
 
 

Resumo: 
 
O presente estudo apresenta uma visão geral sobre o sector cultural na 
China, assim como uma descrição do estado actual dos intercâmbios 
culturais entre a União Europeia, os seus Estados-Membros e a China. Na 
conclusão, são apresentadas algumas ideias que os decisores políticos 
poderão utilizar para reforçar os referidos intercâmbios. No âmbito deste 
estudo, a China constitui um caso de teste da política cultural da UE para os 
países terceiros em geral. 
 

 
 
IP/B/CULT/IC/2008_109 04/2009 
 
PE 419.097 PT 





Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
___________________________________________________________________________________________ 

 3

 
SÍNTESE 
 
Este estudo resulta da vontade do Parlamento Europeu de obter informação sobre o 
potencial para o intercâmbio cultural com países terceiros, sendo a China utilizada como 
estudo de caso. É apresentada informação sobre o sector cultural na China (primeira parte) 
e sobre os intercâmbios culturais actualmente existentes entre a União Europeia e a China 
(segunda parte). O estudo contempla ainda uma série de recomendações para o melhor 
aproveitamento possível das oportunidades potenciais de cooperação entre a União 
Europeia e a China (terceira parte). 
 
 
1. O estudo visa tanto as indústrias criativas como as culturais. Segundo a definição 
adoptada no presente estudo, o sector cultural abrange a totalidade dos sectores industriais 
e não industriais em que a cultura constitui um produto final para consumo, ao passo que o 
sector criativo abrange as indústrias que utilizam a cultura no processo de criação como um 
recurso criativo para a produção de bens não culturais. O estudo cobre os seguintes 
sectores: cinema, televisão, novos meios, artes visuais, arquitectura e design, artes do 
espectáculo, património cultural, música e literatura. 
 
2.  A investigação foi levada a cabo com recurso a duas técnicas principais: trabalho de 
secretária e entrevistas. O trabalho de secretária baseou-se nas principais fontes impressas 
e em linha disponíveis respeitantes a cada sector cultural. As entrevistas foram realizadas 
na China e na Europa, tendo visado alguns dos mais relevantes intervenientes em cada um 
dos domínios.  
 
3.  Na primeira parte, o estudo analisa as profundas mudanças que se registaram nos 
sectores cultural e criativo da China nos últimos anos. A mudança mais importante foi 
anunciada no âmbito do 11.º Plano Quinquenal e consistia na rápida transição de um sector 
sem fins lucrativos e com um perfil de prestígio para um sector integrado na economia.  
 
4.  No sector da indústria cinematográfica, a China ocupa hoje a terceira posição entre os 
maiores países produtores de cinema do mundo, a seguir aos Estados Unidos e à Índia. Em 
simultâneo, a modernização das actuais salas de cinema e a instalação de novos complexos 
equipados com várias salas contribuíram para aumentar os gastos dos consumidores em 
idas ao cinema, e as receitas de bilheteira cresceram 27% em 2008.  
 
As produções estrangeiras estão sujeitas a directrizes legais rigorosas e têm acesso a 
incentivos. Existem três formas possíveis de cooperação entre uma entidade estrangeira e 
um estúdio/produtor chinês: produções conjuntas, produções assistidas e produções 
encomendadas. O acesso aos mercados e aos talentos estrangeiros é um dos principais 
factores que motivam a cooperação na produção cinematográfica. A China incentiva as 
empresas estrangeiras, em especial as europeias, que são consideradas semelhantes em 
termos de valores e, normalmente, têm necessidades de financiamento análogas, a investir 
em grandes produções chinesas. 
 
 
No que respeita à distribuição de filmes estrangeiros, o Governo permite a importação de 
vinte filmes estrangeiros por ano, com base num esquema de "partilha de receitas". Nestes 
filmes, a empresa estrangeira normalmente recebe 30% das receitas líquidas de bilheteira. 
Destes vinte filmes, três quartos provêm normalmente da América do Norte e os restantes 
da Europa e de outros países estrangeiros. As quotas de importação não se aplicam às 
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co-produções, que são tratadas como produções nacionais e, por conseguinte, têm 
automaticamente direito a ser exibidas nas salas de cinema chinesas. Nos últimos anos, 
três dos cinco filmes de produção nacional com maiores receitas de bilheteira foram 
co-produções. 
 
5.  Dando cumprimento aos requisitos para a sua admissão à OMC, a China abriu a sua 
indústria de televisão (TV) ao investimento estrangeiro parcial e aumentou a participação e 
o acesso ao mercado, a par de uma reestruturação da indústria a nível interno. Estas 
mudanças foram possíveis graças a uma alteração de fundo das políticas governamentais e 
à integração nos mercados mundiais. Com 97% da população coberta pela rede de 
retransmissão de sinal televisivo, a China é o maior mercado de TV do mundo. As reformas 
de desregulamentação criaram oportunidades para a distribuição de conteúdos estrangeiros 
e co-produções. Nos últimos anos, algumas cadeias televisivas mundiais conquistaram 
acesso ao espectro radiotelevisivo chinês sem qualquer tipo de censura. Pressionado pela 
programação necessária para preencher o vasto tempo de emissão e pela falta de conteúdo 
local com valor económico residual após a primeira transmissão, o mercado televisivo 
depende excessivamente de programação de origem estrangeira. Os regulamentos 
simplificados e um processo burocrático mais racionalizado conduziram ao aumento das 
importações televisivas, sobretudo de formatos (por exemplo, "reality shows", concursos, 
programas de debate), cuja recriação na China se afigura rentável. Contudo, a coberto da 
instituição da obrigação de transmissão de um volume mínimo de 70% de programação de 
origem nacional aplicável às redes locais e globais, a produção está a aumentar e, em 
alguns domínios, a oferta de programação já ultrapassa regularmente a procura. Além 
disso, os canais televisivos chineses têm a obrigação de produzir uma hora de programação 
por cada hora de programação estrangeira transmitida. Por conseguinte, cumprem a 
obrigação de satisfazer objectivos de investimento em produção, ainda que não tenham a 
capacidade financeira para o fazer. 
 
6.  O sector da Internet e da telefonia móvel na China é o maior do mundo e continua a 
crescer a um forte ritmo. A indústria do jogo em linha na China também é actualmente a 
que mais cresce em todo o mundo. Embora os indicadores sugiram que o sector (Internet e 
telefonia móvel) irá continuar a crescer rapidamente, subsistem importantes assimetrias 
regionais, concentrando-se o crescimento no sul e nas zonas costeiras do país. Apesar da 
sua função principal de regulador, o Estado mostra agora alguns sinais de estar mais 
empenhado em extrair benefícios financeiros do crescimento exponencial da Internet na 
China. No final de 2008, a autoridade reguladora das telecomunicações, a SARFT, anunciou 
subitamente que todos os portais de vídeo tinham de passar para a posse do Estado. Após 
algumas negociações, os portais criados antes do regulamento foram autorizados a 
continuar privados, embora tenham de obter uma licença emitida pela SARFT, ao passo que 
os novos têm obrigatoriamente de ser operadores públicos. Embora continuem a exercer 
controlo sobre o acesso à Internet, as autoridades chinesas mostram cada vez mais sinais 
de abertura: em 2008, entrou em vigor um novo regulamento para o vídeo na Internet, o 
qual permite parcerias de capitais chineses e estrangeiros em operadores de serviços de 
programação de vídeo na Internet, desde que tenham um parceiro detido pelo Estado. 
Devido a limitações relacionadas com a língua e a política, muitas empresas internacionais 
que operam no âmbito da Internet têm optado por se manter à margem do mercado 
chinês. Grandes empresas como a Google e a Yahoo obtiveram licenças para lançar 
serviços em língua chinesa, embora se tenham comprometido a cumprir as limitações de 
conteúdo e as restrições da censura. 
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7.  O sector das artes visuais caracteriza-se por um rápido desenvolvimento, que 
incentiva a criação de novos intervenientes e estruturas empresariais. Nos últimos cinco 
anos, a China tornou-se um dos epicentros mundiais para coleccionadores, conservadores, 
organizadores e operadores do sector das artes. Este sector abrange as belas-artes, desde 
a Antiguidade aos tempos mais modernos, mas o fenómeno é particularmente notório no 
campo da arte contemporânea, que tem vindo a abandonar as suas raízes do "submundo" e 
a conquistar uma grande notoriedade e apoio institucional.  
 
O equilíbrio entre as estruturas estatais e privadas tem mudado desde 2006. O Governo 
privatizou os seus próprios departamentos culturais, e os investimentos do sector privado 
têm aumentado. Metade dos museus de belas-artes estão agora na posse de privados, e a 
maioria dos eventos artísticos é apoiada por estruturas privadas. Os grupos culturais do 
Estado, estatutariamente sem fins lucrativos, são novas estruturas com actividades 
comerciais que acompanham as tendências artísticas de vanguarda. São a ponte oficial 
entre o Governo e o sector privado, assim como entre a China e o estrangeiro. Embora 
esteja bem desenvolvido em termos de vendas, o campo das artes continua débil em 
termos de gestão. Nos domínios da crítica artística, da educação e da curadoria, há uma 
procura da colaboração europeia para melhoria das suas capacidades. A penetração da arte 
europeia no mercado chinês continua a ser muito reduzida, mas o Governo, o sector 
privado e entidades independentes procuram novas oportunidades através de visitas de 
intercâmbio.  
  
8.  A música é um dos sectores mais débeis das indústrias criativas chinesas. Tem sofrido 
com o apertado controlo estatal e é afectada por um dos mais elevados níveis de pirataria 
do mundo, que causou graves prejuízos à indústria discográfica na década de 1990 e agora 
dizima o mercado digital. Contudo, a China tem um enorme potencial de crescimento no 
domínio da distribuição de música em linha e através de dispositivos móveis. O mercado 
digital é promissor, mas continua muito limitado: há muito poucos descarregamentos 
legítimos de músicas e poucas receitas para as editoras discográficas. A cobrança de 
direitos de autor é uma fonte de rendimento subaproveitada na China, devido ao 
desconhecimento das leis de protecção dos direitos de autor por parte de muitas 
produtoras discográficas.  
 
Cada região chinesa tem os seus valores culturais e preferências musicais. Os gostos 
musicais do público chinês podem ser surpreendentes, e artistas que já passaram de moda 
na Europa podem gozar de grande popularidade na China.  
 
9.  A China está a passar por um processo muito rápido de urbanização, o que dá pouca 
margem à criatividade arquitectónica. Os institutos locais de projectos (ILP) dominam o 
mercado da arquitectura. Há, contudo, um número crescente de ateliês privados, sediados 
sobretudo em Pequim ou Xangai, os quais são criados, na sua maioria, por arquitectos que 
regressam do estrangeiro, onde estudaram ou trabalharam. Estes pequenos ateliês 
trabalham principalmente no sector cultural, onde procuram desafiar os limites do desenho 
arquitectónico. À medida que a China se abre a influências internacionais, nota-se uma 
grande vontade de promover intercâmbios e de aprender com o cânone e com as técnicas 
da arquitectura ocidental. Os arquitectos estrangeiros têm tido um importante papel no 
desenvolvimento da arquitectura na China, nomeadamente através da construção de 
importantes edifícios simbólicos para as olimpíadas e, agora, para a Expo 2010. Trouxeram 
consigo uma nova linguagem arquitectónica e construíram exemplares arrojados de 
arquitectura moderna, como o edifício da CCTV, o Estádio Olímpico Nacional e a Ópera de 
Pequim. 
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10.  O vasto património da China goza actualmente da melhor protecção que alguma vez 
teve graças a boas práticas e à cooperação com instituições internacionais. Existe a 
vontade de promover o passado histórico riquíssimo do país através de soluções de 
mercado, nomeadamente através da concessão do estatuto oficial de "zona turística" e/ou 
"património mundial" a determinadas zonas, o que atrai investimentos públicos e privados. 
Estão a ser executadas reformas tendentes à modernização das administrações públicas 
relevantes, mas o espaço para agentes do sector privado, como fundações, é ainda muito 
reduzido. O financiamento público continua a ser insuficiente, assim como o conhecimento 
e a consciencialização do público, e a conservação do património arqueológico ou 
arquitectónico está constantemente sob a ameaça do uso da terra e da reafectação dos 
solos a novas utilizações sem controlo. Estão em vigor iniciativas de intercâmbio e 
cooperação no domínio da protecção do património cultural, com a prevenção do roubo e 
contrabando de artefactos culturais e a organização de exposições do património histórico 
chinês com países europeus. 
 
11.  As políticas chinesas para o sector das artes do espectáculo evoluíram recentemente 
no sentido de um sistema mais liberal, assistindo-se a uma desregulamentação por via da 
nova legislação relativa à administração dos espectáculos comerciais, promulgado em Julho 
de 2008. Enquanto capital cultural, Pequim é o maior centro artístico da China e conta com 
o maior número de infra-estruturas e eventos. Sendo um país multiétnico, a China 
promove especificamente espectáculos das minorias nacionais a um nível transnacional. As 
instituições chinesas estão também muito activas nas zonas rurais, apoiando muitos grupos 
de artes do espectáculo e as suas digressões por todo o país.  
 
Os programas de acesso aos mercados europeus partem sobretudo da iniciativa dos países 
europeus através de bolsas e a pretexto de eventos diplomáticos. Trata-se de espectáculos 
patrocinados pelo Estado (ballet, circo). A China considera "fraco" o seu sector das artes do 
espectáculo. Os poucos espectáculos que angariam fortes receitas não são exportáveis, por 
causa das barreiras linguísticas.  
 
12.  Até à década de 1980, o sector editorial chinês era um mero veículo de propaganda e 
informação geral do Estado. Com a abertura do mercado, assistiu-se à comercialização 
deste sector e, actualmente, é o maior mercado de livros e revistas de todo o mundo.  
 
O sector editorial chinês está sujeito a regulamentos rigorosos. As editoras estatais já não 
são subsidiadas pelo Governo e, muitas vezes, associam-se a consultoras culturais privadas 
para serem competitivas. O mercado de massas para os livros é jovem, assim como o 
público leitor. A literatura contemporânea da Internet regista um crescimento explosivo, 
mas a leitura dos clássicos continua a ser amplamente encarada como desejável do ponto 
de vista educativo e cultural. As editoras chinesas estão cada vez mais em contacto com os 
mercados ocidentais e os respectivos operadores. O mercado editorial chinês tem um 
volume de produção superior ao dos EUA ou do Reino Unido. Há muitas diferenças 
regionais em termos de volume de vendas e de preferências literárias, as quais se devem 
não só à amplitude geográfica do país, mas também aos canais de distribuição e 
comunicação mais eficientes em Pequim, Xangai e Guangzhou.  
 
13.  O fraco enquadramento para os direitos de propriedade intelectual (DPI) na China 
continua a ser um grande desincentivo à entrada das empresas europeias no mercado 
chinês e é um motivo de grande preocupação para as empresas que já se encontram 
estabelecidas na China. A contrafacção continua a ser um grave problema. Em 2006, a 
China foi considerada, de longe, o mercado mais problemático em termos de contrafacção e 
violação de DPI para as empresas europeias. O Governo chinês afirma estar a reforçar a 
aplicação das leis neste domínio. Embora a China tenha vindo a fazer progressos 
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constantes no que respeita à implementação de um sistema de protecção de DPI, 
subsistem algumas deficiências e a aplicação da legislação é desequilibrada e insuficiente. 
As empresas europeias vêem-se confrontadas com um sistema jurídico e judicial opaco e 
complexo, que não dá garantias suficientes de respeito e protecção dos seus direitos.  
 
14.  A censura continua presente e deve ser tida em conta como a primeira barreira de 
acesso aos mercados das indústrias culturais e criativas. Na indústria cinematográfica, toda 
e qualquer participação externa nas produções cinematográficas locais carece de aprovação 
(desde o guião ao orçamento e estrutura de pré-produção, incluindo a aprovação do filme 
para lançamento no mercado interno e internacional). No sector dos novos meios, a 
censura da Web é exercida por via de uma série de leis e regulamentos administrativos. 
Milhares de agentes da polícia da Internet patrulham a Web noite e dia à procura de 
conteúdos eventualmente subversivos. Do ponto de vista das autoridades, o conteúdo dos 
blogues é o domínio mais sensível da Internet. Não existe nenhum regulamento de censura 
oficial para o sector editorial, mas o processo de registo para obtenção do número ISBN de 
cada livro é efectivamente utilizado como meio de controlo do conteúdo.  
 
A censura influenciou o sector artístico durante as décadas de 1980 e 1990. No último cinco 
anos, parece ter abrandado e há, actualmente, muito menos artistas banidos. Os artistas e 
os conservadores consideram que já não é necessário ter tantos cuidados na abordagem de 
temas delicados. Os temas que são objecto de censura continuam centrados em 
acontecimentos políticos e históricos relacionados com a história da China, a integridade 
nacional, a violência, as drogas, a religião e a pornografia.  
 
15.  A segunda parte do estudo analisa o intercâmbio cultural existente entre a União 
Europeia (UE) e os Estados-Membros com a China em termos de programas, actividades e 
iniciativas, assim como o seu impacto e eficácia no reforço dos intercâmbios culturais entre 
estes actores. 
 
16.  Na sequência da publicação da agenda europeia para a cultura num mundo 
globalizado, a UE elaborou uma política externa que contempla os intercâmbios culturais. 
Já foram executadas diversas acções comunitárias no domínio da cultura visando a China, 
como o Programa Cultura, o programa Media 2007, a acção preparatória Media 
International e o programa Media Mundus. A delegação da CE para as relações com a China 
lançou alguns eventos culturais. Todavia, o diálogo cultural entre a UE e a China não está 
muito avançado nem desenvolvido. O problema da censura continua presente e tem de ser 
sido em conta, porque pode pôr em causa qualquer evento que aborde temas delicados. O 
maior problema, porém, é o facto de a União Europeia enquanto entidade estar 
praticamente ausente do panorama cultural chinês. A China tem dificuldade em enquadrar 
o conceito específico da UE em termos culturais, uma vez que a UE não é um país único e 
integrado.  
 
17.  Os intercâmbios culturais entre a China e os países estrangeiros regem-se pelo 
princípio da reciprocidade. Este princípio, concebido pelo Ministério da Cultura da China, é 
problemático e difícil de pôr em prática no que respeita ao intercâmbio cultural com a União 
Europeia. Do ponto de vista chinês, se a China autorizar um país a organizar um evento no 
seu território, este país deve também autorizar a China a realizar um evento no respectivo 
território, o que, na prática, implica que qualquer evento cultural seja organizado com 
reciprocidade e à mesma escala. Para a Comissão Europeia, a aplicação deste modelo pode 
afigurar-se problemática, dado que a União Europeia não é encarada pela China como um 
país único e integrado. Por conseguinte, seria necessário um acordo oficial assinado pelos 
27 Estados-Membros para cada evento. A China tentou pôr em prática um acordo desta 
natureza em 2005, mas foi recusado pela Comissão Europeia. 
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18.  Os intercâmbios culturais entre os Estados-Membros da UE e a China baseiam-se em 
acordos bilaterais de cooperação. As políticas culturais dos Estados-Membros da UE são 
geridas a nível local através de uma rede de representantes, que responde perante o 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro da Cultura ou o Ministro do Comércio 
Externo dos respectivos governos. Desde o início desta década, muitos Estados-Membros 
da UE estabeleceram uma série de programas culturais de curto prazo. Ao mesmo tempo, 
os programas de longa duração tornaram-se mais ambiciosos em termos de visão e 
orçamento. Esta nova política corresponde à crescente consciencialização dos 
Estados-Membros da UE sobre o enorme poder do mercado chinês. Foram realizadas 
diversas actividades promocionais na China com diferentes formatos: eventos, serviços 
informativos, intercâmbio de plataformas Web, workshops, apoio financeiro a traduções, 
etc. Os decisores políticos e económicos da UE consideram os programas culturais uma 
espécie "diplomacia suave" que abre caminho à influência cultural, a futuras parcerias e a 
acordos económicos. Todavia, barreiras de diferentes tipos (geográficas, administrativas, 
jurídicas, linguísticas, culturais, políticas e de acesso à informação) dificultam o intercâmbio 
cultural entre os Estados-Membros da UE e a China. 
 
É possível avaliar a eficácia e o impacto das acções culturais a diferentes níveis. Os 
indicadores disponíveis sugerem que algumas acções conseguiram suscitar o interesse do 
público chinês pela cultura e pelas indústrias da cultura dos Estados-Membros da UE.  
 
Embora a maioria dos países organizem a sua diplomacia cultural com base no mesmo 
modelo, há algumas questões por resolver: 
 
-  É melhor organizar um evento ex nihilo, ou integrá-lo num festival chinês já 

existente? 
-  É melhor propor uma acção centrada numa ideia de base (desenvolvimento 

sustentável, etc.), ou ter um programa multifacetado?  
-  É melhor centrar os esforços nas cidades ricas e populosas (que já possuem uma 

abundante oferta cultural), ou alargar o campo de acção e penetrar nos mercados 
locais em todo o país? 

 
19.  Na terceira parte, são apresentadas propostas de reforço da cooperação, dos 
intercâmbios e do diálogo político com a China no domínio da cultura. Na terceira parte é 
ainda examinado o contexto político mais vasto da promoção da cultura nas relações 
internacionais da União Europeia, com base na avaliação do panorama das políticas e das 
indústrias culturais e criativas da China, assim como das políticas europeias e nacionais 
para a promoção da cultura. As propostas apresentadas enquadram-se em três categorias, 
que correspondem a três etapas de uma eventual acção da UE em relação à China:  
 
1-  Reforçar a acção política e diplomática da UE na China. 
2-  Ajudar a China a identificar uma "cultura europeia". 
3-  Apoiar os artistas e as marcas da UE nos seus esforços para entrar no mercado chinês. 
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1.  Reforçar a acção política e diplomática da UE na China 
 
Iniciar um diálogo cultural genuíno com a China e promover as vantagens 
económicas em termos de crescimento e investimento nos intercâmbios culturais  
 
Executar e criar actividades e programas com base no quadro jurídico da UE actualmente 
existente: a declaração conjunta da Comissão Europeia e do Ministro da Cultura da China. 
O evento conjunto, em Maio 2009, dedicado às indústrias criativas, em Shenzhen, pode ser 
o primeiro passo para uma política de cooperação a longo prazo. 
 
Incentivar o combate à pirataria  
 
O combate à pirataria e o diálogo sobre a necessidade de aplicação da legislação chinesa 
em matéria de DPI deve ser melhorado e reforçado através da plataforma europeia IPR2, 
do aumento das iniciativas de formação dedicadas aos DPI e da consciencialização da 
opinião pública chinesa para a aplicação dos DPI, em especial das entidades que trabalham 
com empresas europeias. 
Incentivar o combate à censura cultural  
 
O combate à censura cultural deve ser incentivado através de uma pressão diplomática 
contínua sobre as autoridades chinesas. 
 
Incentivar a assinatura de tratados bilaterais de co-produção antes da abertura 
dos programas europeus de subsídios a candidatos chineses 
 
Os acordos de co-produção seriam muito úteis para clarificar as relações entre a UE e a 
China, constituindo um quadro jurídico negociado para a cooperação. Estes acordos 
facilitariam a criação de parcerias entre a China e a UE e incentivariam as autoridades 
chinesas a tornar menos rígidas determinadas regras para permitir que as empresas da UE 
desenvolvessem a sua actividade na China. 
 
Desenvolver residências na Europa, sob a égide da UE, para artistas e agentes 
criativos chineses seleccionados por operadores culturais europeus  
 
O Governo chinês está ciente da falta de qualificações profissionais nas suas indústrias 
culturais e pretende melhorar este sector através de colaborações, em especial com a 
Europa. É dada uma grande atenção aos conceitos e métodos de formação em arte 
ocidental. Nos domínios da crítica artística, da educação e da curadoria, a China já procura 
a colaboração europeia para melhorar a sua base de competências. Residências na Europa, 
sob a égide da UE, para artistas e gestores culturais chineses poderiam criar oportunidades 
para o estabelecimento de pontes mais eficazes entre a UE e a China no domínio da 
cultura. 
 
Incentivar a UE e os seus Estados-Membros a adoptarem indicadores comuns para 
quantificar e divulgar dados fiáveis relativos aos intercâmbios com países 
terceiros no domínio das indústrias culturais e criativas  
 
Não existem dados relativos aos intercâmbios da UE com países terceiros no domínio das 
indústrias culturais e criativas. Numa primeira fase, os Estados-Membros deveriam chegar 
a acordo quanto a uma definição de indústrias culturais e criativas, dado que estas 
indústrias não compreendem os mesmos sectores em todos os países e podem mesmo 
apresentar grandes diferenças entre Estados-Membros. Numa segunda fase, tendo por 
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base a definição comum, a UE deveria desenvolver indicadores comuns para quantificar os 
intercâmbios existentes com países terceiros nestas indústrias específicas. 
 
2. Ajudar a China a identificar uma "cultura europeia" 
 
Criar um posto de conselheiro cultural na delegação da CE para as relações com a 
China 
 
Até à data, não existe um conselheiro cultural na delegação da CE à China, com capacidade 
para compreender os diferentes sectores culturais (ao contrário do que sucede com as 
embaixadas dos Estados-Membros). Esta lacuna tem duas grandes consequências: por um 
lado, a delegação nem sempre está a par dos projectos culturais UE-China apoiados por 
programas europeus e, por outro lado, não há uma visão geral ou coordenação dos eventos 
culturais dos Estados-Membros na China. 
Deve ser criado o posto de conselheiro cultural na delegação da CE para as relações com a 
China, para o qual deve ser recrutada uma pessoa com base no seu conhecimento dos 
projectos UE-China em curso bem como das acções culturais específicas dos Estados-
Membros da UE. O conselheiro cultural deverá dispor de um orçamento para organizar 
eventos culturais coordenados da UE e deve ficar responsável pelos aspectos relacionados 
com a aplicação dos DPI. 
 
Criar um "Ano Europeu" na China e eventos culturais europeus  
 
A exemplo do que fazem alguns Estados-Membros da UE, a União Europeia deveria criar 
um ano cultural para ajudar a China a identificar o significado de "cultura europeia" na 
actualidade. Até agora, a Europa não é entendida como um todo e a sua identidade cultural 
não é clara para o povo chinês. Iniciativas como o "Festival de Cinema Europeu" 
(Dezembro de 2008) devem ser promovidas e reforçadas, a fim de melhorar a notoriedade 
da UE em todo o país. Deverão ser realçadas as afinidades entre as culturas e civilizações 
dos Estados-Membros, e não apenas os seus traços culturais específicos. A participação de 
um parceiro chinês, a nível nacional ou local, é um requisito essencial para dar melhores 
oportunidades aos eventos europeus e para ajudar a contornar as barreiras políticas e 
administrativas. 
 
Criar um rótulo e um logótipo europeu 
 
A fim de aumentar a notoriedade da cultura europeia e ajudar o público a identificar a 
origem europeia das obras, poderia ser aposto um rótulo e logótipo europeu (por exemplo, 
"Produto Cultural Europeu") nos livros, cartazes e anúncios de concertos, inserido no final 
do genérico dos filmes europeus. Numa perspectiva de longo prazo, esta técnica de 
promoção poderia ter impacto na percepção da Europa como uma entidade e, 
consequentemente, nos intercâmbios culturais e económicos do sector das indústrias da 
cultura. 
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3. Apoiar os artistas e as marcas da UE nos seus esforços para entrar no mercado 
chinês 
 
Criar um guia prático da UE para projectos culturais na China 
 
Desenvolver um guia prático da UE/plataforma na Internet/programas de parceria para 
gestores culturais da UE que pretendam lançar projectos culturais na China. Este guia 
ajudaria a compreender melhor o mercado chinês e a evitar os obstáculos culturais, 
administrativos e linguísticos. Não existe informação suficiente sobre a arte e a cultura 
chinesas, nem em chinês nem em inglês. O sistema não é transparente e os estrangeiros 
necessitam de ajuda para terem acesso à informação. 
 
Lançar uma campanha da UE que permita a entrada de mais produtos culturais da 
UE no mercado chinês 
 
Organizar uma campanha da UE através de associações sectoriais específicas como a AEFE 
(Associação para a Exportação de Filmes Europeus) tendo em vista alcançar um acordo que 
permita a distribuição de um maior número de filmes europeus na China e a abertura do 
mercado chinês às estações de televisão europeias (cujo sinal actualmente se encontra 
limitado a complexos para estrangeiros e hotéis internacionais), à semelhança do que está 
a acontecer com as estações de televisão chinesas nos países europeus. 
 
Associar a exportação de todos os bens à exportação dos bens culturais 
 
Promover uma atitude positiva em relação aos produtos culturais europeus através da 
associação da exportação de bens (alimentos, projectos, automóveis, serviços de turismo, 
etc.) à exportação de bens culturais. Esta medida deve contribuir para acostumar o público 
chinês à compra de marcas europeias e, a longo prazo, de bens culturais da UE. 
 


