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POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO

A necessidade de uma comunicação eficaz tem como base jurídica a Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia («Carta»), a qual garante a todos os
cidadãos da UE o direito de serem informados sobre assuntos da UE. As instituições
da UE desenvolveram vários instrumentos e serviços para manter o contacto
e informar o público. Desde o seu lançamento formal em 2012, a iniciativa de
cidadania europeia tem permitido um envolvimento mais direto dos cidadãos na nova
legislação e nos assuntos da UE.

BASE JURÍDICA

Os Tratados da UE não contêm quaisquer disposições específicas sobre política de
comunicação. No entanto, a Carta, tornada vinculativa pelo Tratado de Lisboa, tem o
mesmo estatuto jurídico que os Tratados. A Carta proporciona a todas as instituições
da UE um quadro comum para associar as realizações da UE aos seus valores
fundamentais quando comunica com o público. Os seus principais artigos são o artigo
11.º (o direito à liberdade de expressão e de informação, bem como a liberdade e
o pluralismo dos meios de comunicação social), o artigo 41.º (o direito de qualquer
pessoa a ser ouvida e a ter acesso aos processos que se lhe refiram), o artigo 42.º
(o direito de acesso aos documentos das instituições da UE) e o artigo 44.º (o direito
de petição). Não existindo, no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
(TFUE), uma base jurídica própria para a política de comunicação, todas as atividades
desenvolvidas a nível da UE neste domínio devem remeter para o artigo 352.º do
TFUE.

OBJETIVOS

A UE tem a responsabilidade de comunicar as suas decisões e atividades aos cidadãos
da UE e a outras partes interessadas. As instituições da UE dispõem de pessoal
especializado e de orçamentos específicos destinados a assegurar que a informação
sobre a União está facilmente acessível numa língua que os cidadãos compreendam.
Ao disporem de acesso a informação clara, os cidadãos da UE podem exercer melhor
o seu direito de participação na vida democrática da União, em que as decisões
devem ser tomadas da forma mais aberta possível e o mais próximo possível dos
cidadãos, respeitando os princípios do pluralismo, da participação, da abertura e da
transparência. Os documentos políticos sobre comunicação publicados pela Comissão
espelham o alto nível desta política, que assenta em três princípios:
— auscultar o público e ter em consideração a sua opinião e preocupações;
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— esclarecer de que forma as políticas da União Europeia afetam a vida quotidiana
dos cidadãos e residentes na União;

— estabelecer contacto com as populações a nível local, dirigindo-se-lhes no seu
contexto nacional ou local, através dos seus meios de comunicação social de
eleição.

PRINCIPAIS INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTOS

Desde 2001, têm sido envidados esforços redobrados para criar uma estratégia de
comunicação coerente da UE, tendo a Comissão publicado uma série de documentos
políticos importantes sobre a comunicação. Tal inspirou a criação do portal de 2002 «A
sua voz na Europa», que, em novembro de 2018, foi transformado no portal «Dê a sua
opinião» e que oferece aos cidadãos, consumidores e empresas a possibilidade de
desempenharem um papel ativo no processo de definição das políticas da Comissão.
Em fevereiro de 2006, a Comissão adotou o seu Livro Branco sobre uma política
de comunicação europeia, que identificou cinco domínios de ação relacionados com
a parceria com outras instituições, os governos e a sociedade civil, e salientou a
importância de promover o direito à liberdade de informação na UE, propondo a
elaboração de uma carta europeia ou de um código de conduta europeu em matéria
de comunicação.
A Comissão e o Parlamento Europeu comunicam com os meios de comunicação
social, as partes interessadas e os cidadãos sobre questões de interesse para a
UE, nomeadamente as políticas e as ações da UE, prestando diferentes serviços de
informação através das respetivas Direções-Gerais da Comunicação. Os instrumentos
de comunicação utilizados incluem os sítios Web, as contas das redes sociais,
instalações destinadas aos visitantes, os gabinetes de ligação e os gabinetes locais em
todos os países da UE, bem como serviços especiais para os meios de comunicação
social. Os principais instrumentos e ações no domínio da política de comunicação da
UE são os seguintes:
— os centros de contacto direto, como o Centro de Informação «Europe Direct», o

Centro de Documentação Europeia ou o «Ask EP». Os cidadãos podem escrever
ou ligar para estes centros de contacto a fim de obterem as respostas que
procuram;

— comunicar sobre a Europa através do sítio Web oficial da UE «EUROPA», do
serviço de informação televisivo da UE «Europe by Satellite» ou do Centro
Multimédia do Parlamento Europeu. Este último faz a cobertura das notícias
mais recentes do Parlamento, para além de transmitir via Internet os debates
parlamentares em sessão plenária e as reuniões das comissões;

— comunicar através dos diferentes sítios Web das instituições da UE, dos respetivos
serviços de imprensa e das diferentes redes sociais;

— a iniciativa de cidadania europeia (ver infra);

— A Europa para os Cidadãos e o programa «Direitos e Valores» (ver infra);
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— a Comunicação da Comissão intitulada «Parceria para a comunicação sobre a
Europa» (ver infra);

— os sítios Web «O que a Europa faz por mim» e EUandME, bem como a aplicação
móvel «A Europa na ponta dos dedos» (ver infra);

— a campanha de informação «Desta vez eu voto», lançada pelo Parlamento
Europeu para informar os cidadãos sobre as eleições europeias de maio de 2019
e incentivá-los a votar;

— reforçar a cobertura dos assuntos da UE através da cooperação com as
plataformas audiovisuais e em linha; por exemplo, a rede europeia de radiodifusão
Euranet e a Euronews.

1. A Europa para os Cidadãos e o novo programa «Direitos e Valores»
Na sequência dos apelos feitos nos Conselhos Europeus de Tampere (1999) e de
Nice (2000) no sentido do reforço do diálogo aberto com a sociedade civil, o Conselho
Europeu adotou, em janeiro de 2004, um primeiro programa de ação comunitária
para promover a cidadania ativa da UE. Na sequência do fracasso do projeto da
Constituição Europeia, a cidadania ativa da UE cedeu o lugar ao programa «A Europa
para os Cidadãos», estabelecido em 2006 pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho
para o período compreendido entre 2007 e 2013, com uma dotação financeira global
de 215 milhões de euros. Em dezembro de 2011, na sequência da avaliação intercalar
do programa realizada em 2010, a Comissão propôs a continuação do programa
no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual de 2014-2020, embora num formato
ligeiramente revisto. O objetivo principal do novo programa consistiria «em reforçar
a memória e melhorar a capacidade de participação cívica a nível da União». O
novo programa «A Europa para os Cidadãos» foi formalmente adotado pelo Conselho
em 14 de abril de 2014, com um orçamento de 185,5 milhões de euros, ou seja,
inferior ao do programa anterior e à proposta inicial da Comissão. A Europa para
os Cidadãos 2014-2020 proporcionou financiamento em dois domínios temáticos:
(1) «Memória Europeia» e (2) «Empenho Democrático e Participação Cívica». O
programa criou igualmente um Grupo de Diálogo Civil, que se reúne regularmente para
debater questões relacionadas com o programa, a sua execução e a divulgação dos
seus resultados, bem como para acompanhar a evolução das políticas em domínios
conexos. A avaliação do programa 2014-2020 salientou o seu papel globalmente
positivo no incentivo à participação cívica e ao empenho democrático em toda a UE.
Em 30 de maio de 2018, a Comissão publicou a sua proposta de regulamento que
cria o programa «Direitos e Valores» (2021-2027), com financiamento assegurado
através do novo Fundo para a Justiça, os Direitos e os Valores e uma dotação total
de 641,7 milhões de euros. A vertente «envolvimento e participação dos cidadãos» do
novo programa, com um orçamento proposto de 233 milhões de euros, visa substituir
o atual programa «A Europa para os Cidadãos», centrando-se (1) no aumento do
conhecimento que os cidadãos da União têm da sua história, do seu património cultural
e da sua diversidade e (2) na promoção do intercâmbio e da cooperação entre cidadãos
de diferentes países. Em 17 de dezembro de 2020, o Parlamento Europeu deu a sua
aprovação ao próximo quadro financeiro plurianual e chegou a um acordo provisório
com o Conselho sobre o programa «Direitos e Valores» (2021-2027). Este programa
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disporá de um orçamento de 641,7 milhões de euros, com uma dotação adicional
máxima de 912 milhões de euros.
2. O sítio Web «O que a Europa faz por mim» e a aplicação móvel «A Europa na
ponta dos dedos»
«O que a Europa faz por mim» é um sítio Web interativo e multilingue em linha
desenvolvido pelo Parlamento Europeu, onde podem ser encontradas informações
pormenorizadas sobre o impacto da UE na vida de cada cidadão enquanto indivíduo
e nas comunidades locais. Os utilizadores podem facilmente encontrar informações
específicas sobre o que a UE está a fazer pela sua região, pela sua profissão
ou qualquer outra questão do seu interesse, como os passatempos. Cobre 1 400
localidades e disponibiliza 1 800 notas de uma página, que podem ser lidas, editadas
e partilhadas ou reutilizadas como páginas em linha ou ficheiros em formato PDF. O
sítio Web está organizado em três secções principais: (1) «Na minha região», onde os
utilizadores podem obter informações sobre a sua região, selecionando o local onde
vivem ou trabalham; (2) «Na minha vida», onde os utilizadores podem descobrir como
a UE tem impacto em questões como as famílias, os cuidados de saúde, as viagens e
os direitos sociais; (3) «Em destaque», onde os utilizadores têm acesso a documentos
informativos sobre as políticas da UE, com especial destaque para as preocupações e
as expectativas dos cidadãos quanto à ação da UE. Além disso, através da aplicação
gratuita «A Europa na ponta dos dedos», as informações sobre a UE estão disponíveis
em 24 línguas e podem ser facilmente pesquisadas, partilhadas e personalizadas.
3. Outros instrumentos de participação da UE
Os instrumentos de participação da UE incluem o portal «Dê a sua opinião», que
permite uma participação ativa na definição das políticas da UE, o diálogo com os
cidadãos com a participação dos comissários, o mecanismo do Diálogo da UE com
a Juventude no âmbito da Estratégia da UE para a Juventude 2019-2027, bem como
vários canais nas redes sociais.
4. A iniciativa de cidadania europeia (ICE)
A introdução da ICE ao abrigo do Tratado de Lisboa dá aos cidadãos da União
Europeia, desde 1 de abril de 2012, uma voz mais forte, concedendo-lhes o direito
de solicitarem diretamente à Comissão a apresentação de novas iniciativas políticas.
Destina-se a conferir uma nova dimensão à democracia da UE, complementar o
conjunto de direitos relacionados com a cidadania da União, alargar o debate público
em torno das políticas da UE e aumentar a participação dos cidadãos e da sociedade
civil organizada na definição destas políticas, contribuindo, desta forma, para a criação
de um verdadeiro espaço público da UE. Em 2011, o Parlamento Europeu e o
Conselho adotaram a proposta de regulamento da Comissão que define as regras
e o procedimento pelos quais se regem a ICE. As regras foram atualizadas na
sequência de uma proposta da Comissão de 2017, adotada em 17 de abril de 2019
pelo Parlamento e pelo Conselho. As novas regras entraram em vigor em 1 de janeiro
de 2020.
Os organizadores de uma iniciativa de cidadania - um comité de cidadãos composto,
no mínimo, por sete cidadãos da UE residentes em, pelo menos, sete Estados-
Membros diferentes - têm de registar a iniciativa junto da Comissão antes de poderem
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começar a recolher as declarações de apoio dos cidadãos. O comité dispõe então de
um ano para recolher o número necessário de assinaturas, que têm de ser certificadas
pelas autoridades competentes nos respetivos Estados-Membros. Até à data, seis
iniciativas obtiveram o número necessário de assinaturas e foram apresentadas à
Comissão [Right2Water (Direito à Água), One of Us (Um de nós), Stop Vivisection (Não
à Vivissecção), Ban Glyphosate (Proibição do Glifosato), Minority SafePack (Pacote
de propostas de lei para a proteção das minorias) e End the Cage Age (Fim da era da
gaiola)]. O Parlamento Europeu organizou diversas audições com representantes das
cinco primeiras iniciativas e a Comissão respondeu a estas iniciativas, apresentando
as suas conclusões jurídicas e políticas.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

A entrada em vigor do Tratado de Lisboa teve um impacto substancial no trabalho das
instituições da UE, reforçando o papel do Parlamento Europeu e colocando uma maior
ênfase na apresentação de resultados aos cidadãos da UE através de um processo de
tomada de decisões mais simples e democrático. Enquanto órgão diretamente eleito
que representa os cidadãos da UE, o Parlamento tem a responsabilidade inequívoca
de comunicar o que a UE faz, de articular e dar seguimento às preocupações dos
cidadãos.
Embora exista atualmente um maior sentimento de pertença à União entre os
cidadãos, facto que é animador, após anos de manifesta hostilidade contra a UE devido
às recentes crises financeiras e políticas, este sentimento está sujeito a oscilações,
pelo que são necessárias estratégias e políticas de comunicação adequadas a nível da
UE. Participar de modo ativo nessas estratégias e políticas não constitui apenas uma
das obrigações do Parlamento Europeu para com os cidadãos da UE, mas é também
do seu próprio interesse.
Nos seus relatórios e resoluções, o Parlamento tem apresentado, reiteradamente,
propostas destinadas a melhorar a relação entre a UE e os seus cidadãos. Por
exemplo, na sua resolução de 7 de setembro de 2010 sobre a criação de uma esfera
pública europeia, o Parlamento propôs formas concretas de promover a participação
dos cidadãos nos debates sobre questões da UE e sublinhou que uma melhor
comunicação por parte dos governos, dos partidos políticos, das universidades, dos
organismos de radiodifusão de serviço público e das instituições da UE é crucial para
a criação de uma esfera pública europeia. Vários deputados ao Parlamento Europeu
participaram também, ativamente, em debates com os cidadãos e responderam às
suas perguntas na plataforma Debater a Europa.
Além disso, o Parlamento Europeu tem demonstrado grande interesse pela ICE e
contribuído com êxito para a transformar num instrumento de democracia participativa
mais acessível e mais próximo dos cidadãos. Entre outras alterações, o Parlamento
logrou, nomeadamente, que o número mínimo de Estados-Membros dos quais devem
provir as declarações de apoio fosse reduzido e que a verificação da admissibilidade
passasse para a fase de pré-registo. O Parlamento também exerceu pressão no
sentido de serem adotadas disposições que assegurassem a todos os residentes na
UE, independentemente da sua nacionalidade, o direito de subscrever uma ICE. O
Parlamento solicitou ainda repetidamente que os procedimentos aplicáveis às ICE
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fossem simplificados e racionalizados e o seu impacto reforçado. Além disso, em
2015, aprovou uma resolução sobre o processo de revisão da Iniciativa de Cidadania
Europeia, apelando à simplificação dos requisitos em matéria de dados pessoais e ao
financiamento para apoiar a organização das ICE. Em setembro de 2017, com base
nos pedidos do Parlamento Europeu e numa consulta pública, a Comissão apresentou
a sua proposta de novo regulamento sobre a iniciativa de cidadania europeia, tendo
sido assinado um acordo entre o Parlamento e o Conselho sobre o novo regulamento
em 17 de abril de 2019. Em meados de 2020, o Parlamento Europeu e o Conselho
adotaram medidas temporárias para combater as repercussões da pandemia de
COVID-19 sobre as ICE. O novo procedimento permite prorrogar os períodos de
recolha das iniciativas de cidadania.
Através do Serviço de Imprensa e da plataforma do Centro Multimédia, o Parlamento
Europeu disponibiliza também informações e documentos no seu sítio Web, em todas
as 24 línguas oficiais da UE, bem como em diferentes canais nas redes sociais.
Uma vez que os meios de comunicação social desempenham um papel importante
na troca de opiniões, o Parlamento apoia diferentes canais de comunicação social,
disponibilizando informações factuais, instrumentos e estruturas para os ajudar a
fazer a cobertura das suas atividades. O serviço de imprensa também acompanha a
cobertura mediática e corrige as informações falsas sobre o Parlamento.
Além disso, os cidadãos podem visitar o Parlamento Europeu (em Estrasburgo e
em Bruxelas), o Parlamentarium (Centro de Visitantes do Parlamento) e a Casa da
História Europeia (ambos em Bruxelas). O Parlamento tem, pelo menos, um gabinete
de ligação em cada Estado-Membro, alguns dos quais dispõem também de um
centro de visitantes. O papel destes gabinetes de ligação é o de ajudar os cidadãos
a compreenderem o que é o Parlamento Europeu, o que faz e o que representa,
bem como de funcionar como centros de informação adaptados às necessidades
locais, mediante cooperação com os cidadãos, as partes interessadas e os meios de
comunicação social.
Em 2019, o Parlamento Europeu manteve os cidadãos informados sobre as eleições
de 2019 e a sua importância para o futuro da UE. A campanha de comunicação
institucional foi imparcial e funcionou em apoio dos partidos políticos e das campanhas
individuais dos candidatos. Em virtude da sua imparcialidade, centrou-se no que
a UE e o Parlamento alcançaram e não no que deveriam ter alcançado. Foi
também lançada uma plataforma (thistimeimvoting.eu) em 24 línguas, para a qual
contribuíram mais de 150 000 voluntários em todos os Estados-Membros, que se
inscreveram no intuito de contribuir para envolver um maior número de cidadãos
nas eleições, incentivando-os a votar. A plataforma foi posteriormente transformada
na «unidos.europarl.europa.eu», uma comunidade pan-europeia que permite que
as pessoas permaneçam ligadas e informadas sobre os eventos organizados pela
comunidade e pelo Parlamento. Além disso, o Parlamento Europeu gere também os
programas de educação Escola Embaixadora e Euroscola para ajudar a melhorar
os conhecimentos sobre a democracia e os valores da UE. O programa em linha
Euroscola permite que alunos do ensino secundário representem um papel interativo
no processo de tomada de decisões da UE como deputados ao Parlamento Europeu.
Por último, para além do sítio Web «O que a Europa faz por mim» e da aplicação
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para os cidadãos «A Europa na palma da tua mão», o Parlamento Europeu utiliza uma
multiplicidade de plataformas de redes sociais para interagir com os cidadãos.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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