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CULTURA

A atividade da União Europeia no domínio da cultura complementa a política cultural
dos Estados-Membros em diversos setores: por exemplo, a proteção do património
cultural europeu, a cooperação entre as instituições culturais de diferentes países ou
a promoção da mobilidade dos trabalhadores criativos. O setor da cultura é também
abrangido por disposições dos Tratados que não cobrem explicitamente a cultura.

BASE JURÍDICA E OBJETIVOS

O Tratado de Lisboa confere maior importância à cultura: o preâmbulo do Tratado da
União Europeia (TUE) refere-se expressamente à inspiração «no património cultural,
religioso e humanista da Europa». Um dos principais objetivos da UE, tal como
especificado no Tratado, consiste em respeitar «a riqueza da sua diversidade cultural
e linguística» e velar «pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do património cultural
europeu» (artigo 3.º do TUE). De acordo com o artigo 6.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia (TFUE), «a União dispõe de competência para
desenvolver ações destinadas a apoiar, coordenar ou completar a ação dos Estados-
Membros» no domínio da cultura.
O artigo 167.º do TFUE define de forma mais exaustiva a ação da UE no domínio
da cultura: a União deve contribuir para o desenvolvimento das culturas dos Estados-
Membros, respeitando a sua diversidade nacional e regional e pondo em evidência
o património cultural comum. As ações da UE devem incentivar a cooperação entre
os Estados-Membros e apoiar e complementar a sua ação com vista a melhorar o
conhecimento e a divulgação da cultura e da história dos povos europeus, conservar
e salvaguardar o património cultural de importância europeia e promover intercâmbios
culturais não comerciais e a criação artística e literária, incluindo no setor audiovisual.
A UE e os Estados-Membros podem também promover a cooperação com países
terceiros e organizações internacionais. Na ação ao abrigo de outras disposições do
Tratado, é necessário ter em conta o respeito pelas culturas europeias e a promoção
da sua diversidade.
O artigo 13.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia determina que as
«artes e a investigação científica são livres». O artigo 22.º da mesma Carta estabelece
o requisito de a «União [respeitar] a diversidade cultural, religiosa e linguística».
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REALIZAÇÕES

A. Definição de políticas
1. Agenda Europeia para a Cultura
Em 22 de maio de 2018, a Comissão adotou uma Nova Agenda Europeia para a
Cultura, que sucede à Agenda Europeia para a Cultura, adotada em 2007, continuando
a definir o quadro estratégico para a ação da UE no setor cultural. A nova agenda
propõe três objetivos estratégicos com uma dimensão social, económica e externa:
(1) aproveitar todas as potencialidades da cultura para promover a coesão social e o
bem-estar; (2) apoiar a criatividade assente na cultura nos domínios da educação e
da formação, bem como da criação de emprego e do crescimento; e (3) reforçar as
relações culturais internacionais. A agenda estipula métodos de trabalho consolidados
com os Estados-Membros, a sociedade civil e os parceiros internacionais, sendo
realizada através do Plano de Trabalho para a Cultura (2019-2022), que foi adotado
pelo Conselho em 27 de novembro de 2018 e alterado em maio de 2020. O
Plano de Trabalho para a Cultura (2019-2022) estabelece seis prioridades: (1) a
sustentabilidade no domínio do património cultural; (2) a coesão e o bem-estar; (3) um
ecossistema que apoie os artistas, os profissionais da cultura e da criação e conteúdos
europeus; (4) a igualdade de género; (5) relações culturais internacionais; e (6) a
cultura como motor do desenvolvimento sustentável (prioridade adicionada em 2020
na sequência das conclusões do Conselho que alteram o Plano de Trabalho para
a Cultura, ver supra). Estas prioridades são levadas a cabo através de 18 ações
específicas.
2. Relações culturais internacionais
A comunicação conjunta intitulada «Para uma estratégia da UE no domínio das
relações culturais internacionais», apresentada pela Comissão e pelo Serviço Europeu
para a Ação Externa (SEAE) em meados de 2016, visa incentivar a cooperação cultural
entre a UE e os seus países parceiros. Salienta o empenho da UE em promover as
relações culturais internacionais através do apoio e da assistência a países terceiros
e da promoção das diferentes culturas dos Estados-Membros através da diplomacia
cultural.
3. Diálogo intercultural
O diálogo intercultural é uma prioridade constante da UE. Com a entrada em vigor do
Tratado de Lisboa, em 2009, esta prioridade tornou-se ainda mais importante. Algumas
iniciativas importantes na área específica da política da cultura incluem as relativas à
cultura dos ciganos, às cidades interculturais ou ao diálogo com a plataforma sobre
a Europa intercultural. Outras políticas da UE que promovem o diálogo intercultural
incluem, a título de exemplo, as relacionadas com o setor audiovisual, o multilinguismo,
a juventude, a investigação e as relações externas.
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B. Programas de financiamento e iniciativas de apoio
1. Europa Criativa
Em 14 de dezembro de 2020, o Parlamento e o Conselho chegaram a um acordo
político que assegurou um financiamento de 2,2 mil milhões de euros para o programa
Europa Criativa 2021-2027. Isto representa um aumento de 36% em relação ao
orçamento de 2014-2020, de 1,46 mil milhões de euros, e excede os 1,85 mil milhões
de euros inicialmente propostos pela Comissão. O Conselho adotou a sua posição em
primeira leitura em 13 de abril de 2021 e o texto foi aprovado pelo Parlamento na sua
segunda leitura na sessão plenária de 19 de maio de 2021. O novo programa entrou
formalmente em vigor após a sua publicação no Jornal Oficial em 28 de maio de 2021.
No entanto, as disposições em matéria de retroatividade do regulamento garantem
que o novo programa Europa Criativa entrou já efetivamente em vigor a partir de 1
de janeiro de 2021, por forma a assegurar uma transição harmoniosa do período de
programação anterior.
O acordo coloca uma tónica especial em três domínios: (1) reforçar o setor musical,
em particular a música contemporânea e a música ao vivo, recorrendo aos fundos
para a «Cultura» que apoiam, entre outras iniciativas, plataformas de promoção de
artistas emergentes e redes de distribuição; (2) dar prioridade ao talento das mulheres
e apoiar as suas carreiras artísticas e profissionais, assim como promover a igualdade
de género como um dos principais valores a perseguir pelo programa; (3) promover
a inclusão, facilitando a participação das pessoas com deficiência e dos grupos
socialmente marginalizados no programa e simplificando o processo de candidatura.
O primeiro programa Europa Criativa (2014-2020) reuniu sob a sua égide vários
programas anteriores da UE: os programas MEDIA (1991-2013), o programa
MEDIA Mundus (2011-2013) e os programas «Cultura» (2000-2013). No âmbito
do seu subprograma CULTURA, foi disponibilizado financiamento para: (1) a
cooperação transnacional nos setores cultural e criativo (SCC); (2) redes europeias
que proporcionam aos profissionais dos setores cultural e criativo competências
específicas e experiência para o acesso à cooperação internacional e novas
oportunidades profissionais; (3) plataformas europeias que facilitam a mobilidade e
a visibilidade dos criadores e artistas; e (4) tradução literária de obras e respetiva
promoção.
2. Capitais Europeias da Cultura
As Capitais Europeias da Cultura (CEC) são uma das iniciativas culturais da UE mais
bem-sucedidas e conhecidas. Todos os anos, duas cidades de dois países da UE são
designadas Capitais Europeias da Cultura. Excecionalmente, devido à COVID-19, as
capitais de 2020 foram autorizadas a conservar os títulos até abril de 2021.
A seleção das cidades é efetuada por um painel independente de peritos, com base
num programa cultural com uma forte dimensão europeia, que deve abranger as
populações locais de todas as faixas etárias e contribuir para o desenvolvimento
a longo prazo da cidade. Ao longo dos anos, a iniciativa transformou-se numa
oportunidade única para regenerar cidades, fomentar a sua criatividade e melhorar a
sua imagem. Até à data, mais de 50 cidades obtiveram o estatuto de Capital Europeia
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da Cultura. O processo de seleção de uma cidade começa com aproximadamente seis
anos de antecedência, embora a ordem dos Estados-Membros que podem acolher o
evento seja fixada antes.
As regras e condições para a detenção do título, que são válidas até 2033 inclusive,
estão definidas na Decisão 445/2014/UE. A decisão deu aos países candidatos e
potenciais candidatos a oportunidade de participarem na iniciativa, desde que já
participem no programa Europa Criativa. Esta decisão foi novamente alterada em
2017 por uma decisão que abriu a iniciativa aos países da Associação Europeia de
Comércio Livre (EFTA) e do Espaço Económico Europeu (EEE) (Decisão 2017/1545/
UE). Mais recentemente, a decisão foi adaptada em 2020 para refletir as alterações
das circunstâncias causadas pela pandemia de COVID-19 (Decisão (UE) 2020/2229/
UE).
3. A Marca do Património Europeu e o Ano Europeu do Património Cultural 2018
A Marca do Património Europeu teve início em 2005 como iniciativa
intergovernamental entre vários Estados-Membros. Em 2010, a pedido dos Estados-
Membros, a Comissão propôs tornar a Marca do Património Europeu numa iniciativa
formal da UE, tendo a marca sido estabelecida em 2011 pela Decisão 1194/2011/UE.
O seu objetivo principal consiste em reforçar o diálogo intercultural e o sentimento de
pertença à UE por parte dos cidadãos. Os sítios da Marca do Património Europeu são
selecionados pelo seu grande valor simbólico, pelo papel que tenham desempenhado
na história e na cultura da Europa e da UE e pela sua relação com os princípios
democráticos e os direitos humanos. Desde 2013, a marca foi atribuída a 48 sítios.
Em 30 de agosto de 2016, a Comissão apresentou ao Parlamento e ao Conselho uma
proposta em que apelava para que 2018 fosse proclamado Ano Europeu do Património
Cultural, em resposta a anteriores pedidos de ambas as instituições. A proposta foi
adotada no primeiro semestre de 2017. A iniciativa Ano Europeu do Património Cultural
procurou destacar o papel do património cultural da Europa na promoção de um
sentimento comum de história e identidade e recebeu um financiamento de 8 milhões
de euros para o período compreendido entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro
de 2018.
4. Saída ilícita de bens culturais
Com a Diretiva 2014/60/UE, uma reformulação da Diretiva 93/7/CEE, a UE visa
salvaguardar o património cultural nacional e conciliar a sua proteção com o princípio
da livre circulação de bens. A diretiva prevê a restituição física de bens culturais que
tenham saído ilicitamente do território de um Estado-Membro após janeiro de 1993 e
estabelece mecanismos de cooperação e procedimentos para assegurar a restituição
de bens que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-Membro. A diretiva
aplica-se a todos os bens culturais identificados como «património nacional de valor
artístico, histórico ou arqueológico» nos termos da legislação nacional.
5. Prémios
A política cultural da UE apoia diversos prémios nas áreas do património cultural,
da arquitetura, da literatura e da música. O objetivo destes prémios é reconhecer a
excelente qualidade e o êxito das atividades europeias nestes domínios e realçar o
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trabalho de artistas, músicos, arquitetos, escritores e de todos os que trabalham no
domínio do património cultural. Servem ainda de montra para a grande diversidade
cultural da Europa e reforçam a importância do diálogo intercultural e das atividades
culturais transfronteiras na UE e não só.
6. O Novo Bauhaus Europeu
A iniciativa Novo Bauhaus Europeu foi apresentada pela presidente da Comissão,
Ursula von der Leyen, e lançada oficialmente em 18 de janeiro de 2021. É descrita
como um «think-do tank» (grupo de reflexão-ação) e um «laboratório de conceção,
acelerador e rede», um projeto criativo e interdisciplinar que constitui um ponto de
encontro e um espaço para conceber futuras formas de viver na encruzilhada entre a
arte, a cultura, a ciência e a tecnologia.
O seu principal objetivo é promover a criação de espaços de vida que estejam em
consonância com o Pacto Ecológico Europeu, apoiando: (1) espaços inclusivos e
acessíveis que promovam o diálogo entre diferentes culturas, disciplinas, géneros e
idades; e (2) soluções sustentáveis que respeitem os ecossistemas do planeta. O Novo
Bauhaus Europeu desenvolver-se-á em três fases: conceção, execução e divulgação.
Estas fases funcionarão, em parte, em paralelo, num vasto processo de «cocriação».
A iniciativa irá também desenvolver um quadro de fontes de financiamento para o
alinhamento com o quadro financeiro plurianual (QFP).
Em 15 de setembro de 2021, a Comissão publicou uma comunicação sobre o Novo
Bauhaus Europeu, incluindo o seu quadro, princípios fundamentais, ações-chave e
possibilidades de financiamento.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento manifestou, em diversas resoluções[1], o seu interesse de longa data
no potencial dos setores cultural e criativo e na perspetiva do seu desenvolvimento.
Estes setores não apenas refletem a diversidade cultural da UE, mas representam
também 7,5% da sua mão de obra, gerando aproximadamente 509 mil milhões
de euros em valor acrescentado para o PIB.
Na sua resolução de 2016 sobre uma política coerente da UE para as indústrias
culturais e criativas, o Parlamento apelou a uma abordagem estratégica para explorar
o potencial dos SCC e solicitou à Comissão que desenvolvesse um quadro de política
industrial abrangente e a longo prazo para as mesmas. Apelou à execução de medidas
para melhorar as condições de trabalho nestes setores, nomeadamente através da
sua inclusão na Iniciativa para o Emprego dos Jovens e da disponibilização de verbas
para promover o prosseguimento de uma carreira, o empreendedorismo e a formação.
O Parlamento defendeu igualmente uma abordagem estratégica em relação ao papel
da cultura nas relações externas. Na sua ação preparatória incluída nos orçamentos de
2013 e 2014, intitulada «A cultura nas relações externas», realçou o enorme potencial
da cultura nas relações externas da UE. Reconhecendo a cultura como uma ponte
sólida entre os povos, o Parlamento considera que deve ser uma parte essencial
do diálogo político da UE com países terceiros, uma vez que pode contribuir para o

[1]JO C 377 E de 7.12.2012, p. 142; JO C 316 de 22.9.2017, p. 88.
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fortalecimento da sociedade civil, a prevenção de conflitos e a promoção dos valores
da UE. Em 2016, emitiu uma resolução sobre o diálogo intercultural. Em resposta
à comunicação conjunta da Comissão e do SEAE intitulada «Para uma estratégia
da UE no domínio das relações culturais internacionais», o Parlamento aprovou, em
julho de 2017, uma resolução elaborada conjuntamente pela Comissão dos Assuntos
Externos (AFET) e a Comissão da Cultura e da Educação (CULT). A resolução propôs
diversas iniciativas agrupadas em quatro categorias: os objetivos; governação e
instrumentos; uma abordagem interpessoal; e a estratégia global da UE. Os deputados
recomendaram a elaboração duma estratégia eficaz da UE no domínio das relações
culturais internacionais, dotada duma rubrica específica no orçamento da UE, bem
como o lançamento de um programa europeu sobre a mobilidade internacional e a
criação de um programa de vistos culturais.
Na sua qualidade de colegislador, o Parlamento adotou as propostas da Comissão
que visam a abertura da iniciativa CEC aos países da EFTA e do EEE, bem como
a proclamação de 2018 como Ano Europeu do Património Cultural. Na anterior
legislatura, definiu a Marca do Património Europeu e a Diretiva relativa à restituição
de bens culturais. O Parlamento abordou a questão do património cultural na
sua resolução intitulada «Rumo a uma abordagem integrada do património cultural
europeu», de 2015, sublinhando o papel que o património desempenha no crescimento
e no emprego. Em 20 de janeiro de 2021, o Parlamento aprovou uma resolução
sobre a concretização de um legado político eficaz para o Ano Europeu do Património
Cultural, com base num relatório de iniciativa da comissão CULT (2019/2194(INI)). No
relatório, a Comissão e os Estados-Membros são instados a intensificar a sua ação
para proteger e promover a diversidade linguística na era digital, incluir o património
cultural das minorias presentes na Europa em qualquer debate sobre o património
europeu e apoiar os eventos culturais tradicionais europeus e pan-europeus.
Durante as negociações relativas aos QFP para os períodos de 2014-2020 e
2021-2027, bem como ao longo dos processos orçamentais anuais, o Parlamento
defendeu sistematicamente o aumento das dotações orçamentais destinadas aos
setores cultural e criativo, em particular ao programa Europa Criativa. No seu projeto
de parecer sobre a proposta da Comissão para um novo QFP 2021-2027, que foi
submetido a votação em outubro de 2018, a comissão CULT apelou a uma duplicação
dos recursos destinados ao novo programa Europa Criativa (2021-2017). Em 14 de
dezembro de 2020, foi alcançado um acordo que assegurou um financiamento de
2,2 mil milhões de euros para o programa, aumentando em 36% o seu orçamento atual.
No que diz respeito às alterações à proposta da Comissão sobre o programa Europa
Criativa para o período de 2021-2027, votadas em sessão plenária em março de 2019,
o Parlamento propôs que os fundos fossem distribuídos por diferentes vertentes do
programa, em percentagens e não em valores, assegurando uma dotação especial
para os projetos de cooperação no setor cultural. Ademais, os deputados sugeriram
alterações, a fim de melhorar o apoio à competitividade do mercado criativo, promover
uma maior inclusão e comunicar a importância da cultura para o desenvolvimento das
sociedades e dos cidadãos europeus. O acordo entre o Parlamento e o Conselho
sobre o novo programa Erasmus+ foi aprovado na reunião da comissão CULT de 11
de janeiro de 2021. Em 10 de maio de 2021, a comissão CULT votou para recomendar
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a aprovação do texto, que foi formalmente aprovado na sessão plenária de 19 de maio
de 2021.
O Parlamento sublinhou repetidamente a forma como a pandemia de COVID-19
continua a afetar negativamente o setor cultural e os seus deputados apelaram a um
apoio financeiro adequado e específico para atenuar a crise nos SCC e auxiliar as
pessoas que neles trabalham. Este ponto foi levantado durante o debate em sessão
plenária antes da votação final do programa Europa Criativa 2021-2027 em maio de
2021 (ver o debate aqui). Além disso, num relatório de iniciativa sobre a situação
dos artistas e a recuperação cultural na UE, votado na comissão CULT em setembro
de 2021, e numa resolução correspondente aprovada em sessão plenária em 20 de
outubro de 2021, os deputados solicitaram a criação do «estatuto europeu do artista»,
estabelecendo um quadro comum em matéria de condições de trabalho e normas
mínimas para os artistas e os trabalhadores da cultura em todos os países da UE.
Em 8 de março de 2022, o Parlamento aprovou uma resolução sobre o papel da cultura,
da educação, dos meios de comunicação social e do desporto na luta contra o racismo,
com base num relatório de iniciativa da comissão CULT (2021/2057(INI)). O relatório
exortava os países da UE a tomarem medidas para combater as causas estruturais
do racismo e da discriminação na UE. Convidava igualmente os Estados-Membros a
chegarem a acordo sobre a proposta de diretiva antidiscriminação que está bloqueada
no Conselho desde 2008.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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