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POLÍTICA AUDIOVISUAL E DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A política audiovisual na UE é regida pelos artigos 167.º e 173.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia (TFUE). O ato legislativo mais importante neste
domínio é a Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual, que foi revista em
2018. O principal instrumento da UE de apoio a este setor (em especial à indústria
cinematográfica) é a vertente MEDIA do programa Europa Criativa. A Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia apela ao respeito «da liberdade e do
pluralismo dos meios de comunicação social».

BASE JURÍDICA

O Tratado de Roma não prevê competências diretas no domínio da política audiovisual
e dos meios de comunicação e o Tratado da União Europeia tampouco prevê
disposições nesta matéria. A jurisdição no domínio dos meios de comunicação
decorre, em vez disso, de vários artigos do TFUE, com vista à definição de
políticas para os diferentes setores dos meios de comunicação e das tecnologias da
comunicação. Esta necessidade advém da natureza complexa dos produtos e serviços
dos meios de comunicação, que não podem nem ser definidos exclusivamente
como produtos culturais, nem simplesmente como produtos económicos. A base
jurídica encontra-se no Tratado TFUE, designadamente nos artigos 28.º, 30.º, 34.º
e 35.º (livre circulação de mercadorias), nos artigos 45.º-62.º (livre circulação de
pessoas, de serviços e de capitais), nos artigos 101.º-109.º (política da concorrência),
no artigo 114.º (aproximação das legislações para a harmonização tecnológica),
no artigo 165.º (educação), no artigo 166.º (formação profissional), no artigo 167.º
(cultura), no artigo 173.º (indústria), e no artigo 207.º (política comercial comum).

OBJETIVOS

Nos termos do artigo 167.º do Tratado TFUE, a UE deve incentivar a cooperação
entre os Estados-Membros e, caso seja necessário, apoiar e complementar a sua ação
nos domínios da criação artística e literária, incluindo o setor audiovisual. O objetivo
da UE no domínio do audiovisual é a criação de um mercado único da UE para os
serviços audiovisuais. Por outro lado, é igualmente necessário ter em conta os aspetos
culturais em todas as políticas da UE. As decisões são tomadas no âmbito do processo
legislativo ordinário.
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RESULTADOS

A. Quadro regulamentar
1. Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual (SCSA)
Durante a década de 1980, os novos desenvolvimentos no domínio das tecnologias
de radiodifusão levaram a um aumento do número de canais de televisão comerciais
na UE e à captação das suas emissões em vários países, o que tornou necessária
a adoção de normas mínimas comuns, normas essas que foram estabelecidas pela
primeira vez na assim chamada Diretiva «Televisão sem Fronteiras» (TVSF) em
1989 (89/552/CEE). A primeira revisão dessa diretiva, em 1997, introduziu o princípio
do «país de origem», segundo o qual os organismos de radiodifusão televisiva
estão sujeitos à jurisdição do Estado-Membro em que estão estabelecidos. Na
revisão de 2007 foram acrescentadas disposições que contemplam novos serviços,
como, por exemplo, o «vídeo a pedido» (VOD). Em 2010 procedeu-se à codificação
da diretiva, que passou a chamar-se «Diretiva Serviços de Comunicação Social
Audiovisual» (SCSA).
O relatório da Comissão de 2012 sobre a aplicação da Diretiva SCSA e o Livro Verde
da Comissão de 2013 intitulado «Preparação para um mundo audiovisual plenamente
convergente: crescimento, criação e valores» colocam a tónica no reforço permanente
da convergência dos serviços de comunicação social e na forma como são consumidos
e prestados.
Em 2016, para acompanhar os últimos desenvolvimentos, a Comissão propôs uma
nova revisão da Diretiva SCSA. As negociações do trílogo interinstitucional sobre o
texto foram concluídas em meados de 2018. Os elementos fundamentais do texto
acordado incluíam o seguinte: (1) uma modificação da limitação horária da publicidade,
que passava de 12 minutos por hora para 20 % por dia, entre as 6 e as 18 horas, (2) a
proteção dos menores contra conteúdos «suscetíveis» de os «afetar», aplicando-se as
mesmas normas às emissões tradicionais e aos serviços a pedido, (3) o alargamento
das disposições relativas a obras europeias aos prestadores de serviços a pedido, que
devem assegurar que o seu catálogo contenha, no mínimo, 30 % de obras europeias; e
(4) a inclusão das plataformas de partilha de vídeos no âmbito de aplicação da Diretiva
SCSA para combater o incitamento ao ódio e proteger os menores contra conteúdos
nocivos. A diretiva alterada (Diretiva (UE) 2018/1808) foi aprovada pelo Parlamento e
pelo Conselho em 14 de novembro de 2018.
A fim de ajudar os Estados-Membros a transporem a Diretiva SCSA revista para
o direito nacional, a Comissão aprovou, em 2020, dois conjuntos de orientações:
(1) orientações sobre plataformas de partilha de vídeos e (2) orientações sobre obras
europeias. O objetivo destas orientações é contribuir para a aplicação e execução
harmonizadas da diretiva. O prazo para os Estados-Membros transporem a diretiva
para o direito nacional terminou em 19 de setembro de 2020. Em 23 de setembro
de 2021, a Comissão intentou ações judiciais contra 19 Estados-Membros que não
cumpriram este prazo.
Em relação à proteção dos menores, as regras da versão revista da Diretiva SCSA
foram complementadas pelas recomendações de 1998 e de 2006 relativas à proteção
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dos menores e da dignidade humana. Em 2012 aprovou-se a Estratégia europeia
para uma Internet melhor para as crianças, que é apoiada no âmbito do Mecanismo
Ligar a Europa e através de programas como o Horizonte 2020. De entre as várias
iniciativas neste domínio contam-se o programa Uma Internet melhor para as crianças
e os centros Internet Segura.
2. Direitos de autor no mercado único digital
Em 17 de abril de 2019, o Parlamento e o Conselho aprovaram a Diretiva relativa aos
direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital (Diretiva (UE) 2019/790).
O texto legislativo alterou duas diretivas anteriores relativas a questões relacionadas
com os direitos de autor (as diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE). O principal objetivo da
diretiva era modernizar as regras em matéria de direitos de autor para o mercado
único digital com o objetivo de alcançar vários objetivos fundamentais, nomeadamente:
(1) um maior acesso transfronteiras aos conteúdos em linha, (2) mais possibilidades de
utilização de materiais protegidos por direitos de autor para fins relativos à educação,
à investigação e ao património cultural, (3) um melhor funcionamento do mercado de
direitos de autor e (4) a integração do Tratado de Marraquexe no Direito da UE. O
maior impacto desta nova legislação verificou-se nas plataformas em linha como o
YouTube, o Facebook e o Google News.
B. Programas de financiamento e iniciativas de apoio
1. Europa Criativa
A vertente MEDIA do programa Europa Criativa tem por objetivo reforçar a
competitividade do setor audiovisual. Em 14 de dezembro de 2020, o Parlamento e
o Conselho chegaram a acordo no sentido de garantir um financiamento de 2,44 mil
milhões de EUR para o próximo programa Europa Criativa (2021-2027), dos quais pelo
menos 58 % devem ser afetados à vertente MEDIA e até 9 % devem ser afetados à
vertente INTERSETORIAL, que, em parte, também diz respeito ao setor audiovisual.
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, a fim de assegurar
uma transição harmoniosa do período de programação anterior, as disposições do
regulamento relativas à retroatividade asseguraram que o novo programa Europa
Criativa já tinha entrado em vigor em 1 de janeiro de 2021.
A vertente MEDIA tem por objetivo ajudar os profissionais do setor audiovisual
a desenvolverem novas competências. Também visa fomentar a cooperação e a
mobilidade transfronteiras e alavancar a inovação na criação e produção de obras
audiovisuais europeias, como, por exemplo, filmes e programas televisivos (ficção,
filmes infantis e animados, documentários e curtas-metragens), obras interativas
(jogos de vídeo) e coproduções europeias e internacionais. Ademais, esta vertente
apoia a circulação, a promoção e a distribuição em linha e em salas a nível mundial
(através de plataformas de distribuição e legendagem, dobragem e audiodescrição) de
obras europeias no novo ambiente digital. Com base no êxito dos seus predecessores
– os programas MEDIA e MEDIA Mundus –, o programa MEDIA celebra, em 2021,
30 anos de apoio a filmes europeus.
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A vertente INTERSETORIAL promove atividades que têm por objetivo ajudar os meios
de comunicação a adaptarem-se aos desafios estruturais e tecnológicos com que
de defrontam, nomeadamente através do reforço de um ambiente mediático livre,
diversificado e pluralista, assim como de um jornalismo de qualidade e da literacia
mediática.
2. Plano de ação para a comunicação social e o audiovisual
A Comissão lançou, em dezembro de 2020, um plano de ação intitulado «Os meios de
comunicação da Europa na Década Digital: plano de ação para apoiar a recuperação
e a transformação» Estes setores, que foram particularmente atingidos pela crise
do coronavírus, continuam a ser fundamentais para a «democracia, a diversidade
cultural e a autonomia digital da Europa». O plano de ação centra-se em três domínios
de atividade e 10 ações concretas para ajudar o setor: (1) recuperar da crise (ou
seja, facilitando o acesso a ajudas da UE, promovendo o investimento e lançando
uma iniciativa «NEWS» para agrupar ações e apoio); (2) transformar-se, fomentando
o investimento que lhe permita tirar partido das transições digital e ecológica (ou
seja, incentivando o desenvolvimento de espaços de dados mediáticos europeus,
promovendo uma coligação industrial europeia virtual e acrescida e facilitando debates
e ações que permitam à indústria ser climaticamente neutra até 2050); e, por último,
(3) capacitar os cidadãos e as empresas na Europa para lançarem um diálogo com
a indústria audiovisual, promoverem os talentos dos meios de comunicação social
europeus, capacitarem os indivíduos na Europa e reforçarem a cooperação entre os
reguladores.
3. Literacia mediática, pluralismo e liberdade
A literacia mediática é a capacidade de aceder a meios de comunicação, de
compreender e de avaliar, de modo crítico, os diferentes aspetos dos média e dos
seus conteúdos e de comunicar em diversos contextos. Trata-se de uma competência
fundamental não só para a geração mais jovem como para os adultos. Segundo a UE,
a literacia mediática é um fator fundamental para uma participação ativa na sociedade
da informação em que vivemos. As conclusões do Conselho sobre o desenvolvimento
da literacia mediática e do espírito crítico através da educação e da formação, de 30
de maio de 2016, sublinham que a literacia mediática é mais importante do que nunca
na era da Internet e dos meios de comunicação social, pelo que deve fazer parte da
educação e da formação a todos os níveis. Ademais, a Comissão organizou, em 2019,
a sua primeira Semana da Literacia Mediática a nível da UE convocando uma reunião
do grupo de peritos sobre literacia mediática, que incluiu várias partes interessadas e
que se reúne uma vez por ano. A revisão de 2018 da Diretiva SCSA também reforçou o
papel da literacia mediática (artigo 33.º, alínea a), e artigo 28.º, alínea b)). Além disso,
está previsto o lançamento de um novo programa de literacia mediática no âmbito da
vertente MEDIA do programa Europa Criativa (2021-2027).
O pluralismo dos meios de comunicação social é a necessidade de transparência, de
liberdade e de diversidade no panorama dos média. Em 2011, o Instituto Universitário
Europeu criou o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Meios de Comunicação
Social, que foi cofinanciado pela UE. Além disso, a UE criou, em todos os Estados-
Membros, um Monitor do Pluralismo dos Meios de Comunicação Social (MPM) e, em
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2016, escolheu países candidatos. Trata-se de um instrumento científico concebido
para identificar potenciais riscos para o pluralismo dos meios de comunicação social
com base num conjunto de indicadores. Este MPM foi adaptado e atualizado em 2018.
Estas iniciativas são a prova dos esforços envidados continuamente pela UE para
melhorar a proteção do pluralismo e a liberdade dos meios de comunicação social na
Europa e para determinar as medidas que têm de ser tomadas neste domínio, tanto
a nível da UE como nacional.
A fim de tomar novas medidas para salvaguardar a liberdade e o pluralismo dos
meios de comunicação social, a Comissão apresentou uma Lei Europeia da Liberdade
dos Meios de Comunicação Social como uma das novas iniciativas políticas do seu
programa de trabalho para 2022, publicado em 19 de outubro de 2021. A nova Lei
sobre a Liberdade dos Meios de Comunicação Social terá por objetivo abordar a
necessidade de mecanismos para aumentar a transparência, a independência e a
responsabilização das ações que afetam o controlo e a liberdade de imprensa, reforçar
a governação dos meios de comunicação públicos e prevenir o risco da sua politização.
4. Outras iniciativas
Património cinematográfico europeu
Em 16 de novembro de 2005, o Parlamento e o Conselho publicaram a sua
recomendação relativa ao património cinematográfico e à competitividade das
atividades industriais conexas, em que os Estados-Membros são convidados
a recolher, catalogar, preservar e restaurar, de forma metódica, o património
cinematográfico da UE, por forma a poder ser transmitido às gerações futuras. Os
Estados-Membros são igualmente convidados a apresentarem, de dois em dois anos,
um relatório sobre as medidas que adotaram a este respeito, cujas informações
servirão de base para a elaboração, pela Comissão, de um relatório de execução. A
promoção do património audiovisual europeu é também explicitamente mencionada
como uma das prioridades da vertente MEDIA do novo programa Europa Criativa
2021-2027.
Além disso, durante o Festival de Cinema de Cannes, a UE organiza debates e painéis
dedicados a vários temas, como, por exemplo, o financiamento e a distribuição de
filmes, o alargamento das audiências e a inovação. Em 2005 lançou-se o Fórum do
Filme Europeu como plataforma para um diálogo estruturado entre os responsáveis
políticos e o setor audiovisual. Em 2004 criou-se o prémio «Novos talentos da UE»
para promover o trabalho de jovens cineastas europeus que receberam uma formação
patrocinada pelo programa MEDIA. O Prémio Europeu Border Breakers, que foi criado
em 2004, é um prémio que galardoa artistas emergentes e que foi cofinanciado pelo
programa Europa Criativa. Em 2019, o prémio passou a designar-se «Music Moves
Europe Talent Awards».

PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento sublinhou que a UE deve estimular o crescimento e a competitividade
do setor audiovisual reconhecendo, ao mesmo tempo, o seu significado mais amplo
para a salvaguarda da diversidade cultural.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://ec.europa.eu/info/system/files/factsheet_cwp_2022_annex_v4.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/european-media-freedom-act_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/european-media-freedom-act_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:323:0057:0061:pt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:323:0057:0061:pt:PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-film-forum
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-film-forum
https://musicmoveseuropetalentawards.eu/
https://musicmoveseuropetalentawards.eu/


Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/pt

1. Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual (SCSA)
As resoluções do Parlamento relativas à televisão da década de 1980 e do início da
década de 1990 apelaram reiteradamente à adoção de normas técnicas comuns para
a transmissão em direto via satélite e para a televisão de alta definição. A aprovação
da Diretiva SCSA em 2010 foi o resultado de negociações entre o Parlamento e o
Conselho que tiveram em consideração grande parte das preocupações expressas
durante a primeira leitura do Parlamento.
O Parlamento tem vindo a acompanhar de perto a aplicação da Diretiva SCSA. Na
sua resolução de 2013 sobre a aplicação da Diretiva «Serviços de Comunicação
Social Audiovisual», o Parlamento apresentou várias observações e recomendações,
em particular no que respeita à acessibilidade, à promoção das obras audiovisuais
europeias, à proteção dos menores, à publicidade, aos desafios futuros e à
concorrência internacional.
Na sua resolução de 2013 sobre a «TV Conectada», o Parlamento instou a Comissão
a avaliar a necessidade de rever a Diretiva SCSA e outros requisitos em vigor
estabelecidos na regulamentação relativa a redes e meios de comunicação social. A
necessidade de efetuar uma revisão incidiria, em particular, nas regras em matéria
de localização e de acesso não discriminatório às plataformas, na expansão do
conceito de plataformas e na adaptação dos instrumentos existentes aos novos
desenvolvimentos.
Em 12 de março de 2014, o Parlamento aprovou uma resolução sobre a preparação
para um mundo audiovisual plenamente convergente (em resposta ao Livro Verde da
Comissão sobre o mesmo assunto). Nessa resolução, o Parlamento tomou nota da
convergência dos mercados, realçou a necessidade de se preservar o acesso e a
facilidade de pesquisa e de salvaguardar a diversidade e os modelos de financiamento,
e analisou as infraestruturas e as frequências, assim como os valores e o quadro
regulamentar.
No âmbito do processo legislativo ordinário relacionado com a revisão da Diretiva
SCSA lançado pela Comissão em 2016, a Comissão da Cultura e da Educação
(Comissão CULT) votou o seu relatório em abril de 2017, na sua qualidade de comissão
competente na matéria, e decidiu abrir negociações interinstitucionais com o Conselho.
Após a conclusão das negociações, a legislação revista aplica-se agora não só aos
organismos de radiodifusão, mas também a plataformas de vídeo a pedido e de partilha
de vídeos, como a Netflix, o YouTube e o Facebook, assim como a transmissões
em direto em plataformas de partilha de vídeos. Os negociadores do Parlamento
conseguiram também assegurar uma maior proteção das crianças, normas mais
rigorosas no que diz respeito à publicidade e o requisito de que pelo menos 30%
do conteúdo distribuído através de cadeias de televisão e de plataformas de vídeo a
pedido sejam produzidos na UE.
2. Europa Criativa
Tendo por base a sua resolução de 2011 sobre o cinema europeu na era digital, o
Parlamento, na resolução de 28 de abril de 2015 sobre o filme europeu na era digital,
apoiou vivamente os cineastas europeus destacando o papel do apoio financeiro
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prestado pelo subprograma MEDIA do programa Europa Criativa 2014-2020. Além
disso, salientou a importância da cultura cinematográfica e do aumento das audiências.
Na sua resolução de 11 de setembro de 2012 sobre a distribuição em linha de
obras audiovisuais na União Europeia analisam-se os aspetos relativos aos direitos
de autor e os desafios colocados pela disponibilização digital de obras audiovisuais.
Um relatório sobre a execução do programa Europa Criativa 2014-2020 e, portanto,
também sobre o seu subprograma MEDIA, foi votado na Comissão CULT, em janeiro
de 2017, e uma resolução correspondente foi aprovada na sessão plenária de 2 de
março de 2017. A resolução sublinhou a importância de um orçamento adequado,
de procedimentos administrativos simplificados e de ajudas para permitir o acesso a
financiamento por parte de organizações ou projetos de pequena escala.
O acordo entre o Parlamento e o Conselho sobre o programa Europa Criativa
2021-2027 foi aprovado na reunião da Comissão CULT de 11 de janeiro de 2021. Em
10 de maio de 2021, a comissão votou para recomendar a aprovação do texto, que foi
formalmente aprovado na sessão plenária de 19 de maio de 2021.
3. Plano de ação para a comunicação social e o audiovisual
Num relatório de iniciativa de acompanhamento do plano de ação da Comissão para
os meios de comunicação social de 2020, votado na Comissão CULT em setembro
de 2021, e numa resolução correspondente aprovada em sessão plenária em 20
de outubro de 2021, os deputados ao Parlamento Europeu apelaram à criação
de um fundo permanente para a comunicação social da UE para salvaguardar a
independência do jornalismo europeu, alertaram para o risco de a diversidade dos
meios de comunicação social estar em risco devido à concentração da propriedade
e à captura do Estado e salientaram a necessidade urgente de abordar o «enorme
impacto perturbador» das plataformas mundiais em linha.
4. Literacia mediática
Em novembro de 2018, a Comissão CULT aprovou um relatório de iniciativa sobre
a literacia mediática num mundo digital. A resolução correspondente foi aprovada na
sessão plenária de 16 de dezembro de 2008. Nesta salienta-se o papel fundamental
da literacia mediática no âmbito da «cultura política e da participação ativa dos
cidadãos da União». Esta resolução constituiu um passo importante no sentido de
novas medidas da UE neste domínio.
A resolução do Parlamento de 2019 sobre a interferência eleitoral estrangeira e a
desinformação nos processos democráticos nacionais e europeus instou os Estados-
Membros a incluírem cursos específicos sobre literacia mediática nos seus programas
escolares, a fim de melhorar a literacia mediática desde tenra idade. Na sua resolução
de 2020 sobre o reforço da liberdade dos meios de comunicação social, o Parlamento
voltou a prestar especial atenção ao tema da literacia mediática, exortando a Comissão
e os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços para reforçar as políticas de
educação que promovem a literacia mediática.
5. LUX - Prémio Europeu do Público para o Cinema
O «LUX - Prémio Europeu do Público para o Cinema», também chamado Prémio
de Cinema LUX, é um novo prémio com base no Prémio Lux, o Prémio de Cinema
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do Parlamento Europeu criado em 2007, e no People’s Choice Award da Academia
Europeia de Cinema lançado em 1997. O objetivo consiste em promover a distribuição
e a visibilidade dos filmes europeus em toda a UE. Para tal, os espetadores europeus
têm a oportunidade de votar no seu filme preferido e, assim, participar ativamente,
proporcionando-se para o efeito, em relação aos três filmes nomeados para o prémio,
legendagem nas 24 línguas oficiais da União, assim como para pessoas surdas e com
deficiência auditiva.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt

	Política audiovisual e dos meios de comunicação
	Base jurídica
	Objetivos
	Resultados
	Papel do Parlamento Europeu


