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Resumo 
 

Esta nota é uma avaliação crítica do programa Europa Criativa - vertente 
MEDIA e das disposições da vertente intersetorial relativa ao setor 
audiovisual. Descreve as disposições previstas no regulamento proposto 
sobre o programa Europa Criativa, compara-as com as medidas previstas 
nos anteriores programas MEDIA e analisa as ações planeadas no que se 
refere aos principais desafios para o setor audiovisual europeu. Propõe 
recomendações políticas para melhorar o texto proposto e assegurar um 
apoio eficaz.  
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CE Comissão Europeia 

OEA Observatório Europeu do Audiovisual 
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VOD Vídeo a pedido 
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SÍNTESE  
Esta nota informativa proporciona à Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento 
Europeu uma avaliação crítica do programa Europa Criativa - vertente MEDIA e das 
disposições da vertente intersetorial relativa ao setor audiovisual.  
 
O setor audiovisual europeu, que abrange os setores cinematográfico, da televisão, dos 
jogos de vídeo e multimédia, produz aproximadamente 107,4 mil milhões de euros de valor 
acrescentado por ano, emprega 1,2 milhões de pessoas (MEDIA Desk na Eslovénia) e 
estima-se que, até 2013, o mercado dos filmes de entretenimento1  registe um aumento 
anual de 3,4% na Europa Ocidental e 6,9% na Europa Oriental (PwC, 2009, p.317). O setor 
é principalmente composto por PME e microempresas, e conta com a presença de várias 
grandes empresas integradas verticalmente, maioritariamente pertencentes aos EUA (KEA, 
2005, p. 227). Um setor audiovisual forte pode contribuir de forma positiva para o projeto 
europeu fortalecendo identidades, permitindo expressões da diversidade cultural, assim 
como aumentar o desenvolvimento económico, a inclusão social e a inovação.  
 
A proposta relativa ao programa Europa Criativa da Comissão Europeia (CE) foi concebida 
para ajudar o setor audiovisual (e os SCC em geral) a ultrapassar quatro grandes desafios:  
 
 A fragmentação do mercado: na Europa, a produção e distribuição de obras 

audiovisuais estão intimamente ligadas às fronteiras culturais e linguísticas. Isto 
contribui para uma grande diversidade cultural, mas limita a circulação transnacional 
dessas obras;  

 A dificuldade de acesso ao financiamento por parte dos setores culturais e criativos 
(SCC): as empresas audiovisuais enfrentam dificuldades de acesso ao crédito, por 
serem incapazes de proporcionar segurança (procura imprevisível, natureza incorpórea 
dos ativos, dificuldade em avaliar a criatividade, originalidade, talento...), e existe 
frequentemente uma falta de competência por parte das instituições financeiras para 
avaliar os projetos audiovisuais; 

 O impacto da globalização e a passagem à era digital: as tecnologias digitais e a 
globalização pressionam os mecanismos de distribuição e modelos empresariais 
tradicionais, exigindo investimentos significativos para que estes consigam acompanhar 
a evolução tecnológica e continuem competitivos; 

 A escassez de dados comparáveis: devido à falta de dados completos sobre o mercado 
audiovisual europeu (os seus atores e audiências, assim como a circulação de obras 
audiovisuais europeias), o acesso ao investimento privado e as decisões com base em 
elementos concretos tornam-se complicados no setor audiovisual.     

 
Os objetivos do programa Europa Criativa são a salvaguarda e a promoção da diversidade 
linguística e cultural europeia, bem como o reforço da competitividade dos setores culturais 
e criativos, com vista a promover um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. O 
programa é composto por três vertentes: a vertente cultural, a vertente MEDIA (substitui 
os atuais programas MEDIA e MEDIA Mundus) e uma vertente intersetorial que abrange os 
aspetos transversais das duas primeiras.  
 
A CE propôs um aumento orçamental de 37% em relação aos programas anteriores 
(Cultura, MEDIA, MEDIA Mundus) para alcançar o orçamento total de 1,8 mil milhões de 
euros para 7 anos, o que resulta em 990 milhões de euros para a vertente MEDIA (um 
aumento de 28,6%).  
                                                           
1  Incluindo distribuição cinematográfica, aluguer de cassetes vídeo e venda a retalho, tanto presencialmente 

como em linha. 
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A vertente MEDIA 
 
A vertente MEDIA estabelece as seguintes prioridades para reforçar as capacidades do 
setor e promover a circulação transnacional de obras audiovisuais europeias:  
 

 formação e ligação em rede de profissionais do setor audiovisual, com particular 
destaque para a adaptação da passagem à era digital; 

 reforço das capacidades próprias dos operadores audiovisuais para produzir mais 
obras audiovisuais que circulem nos mercados europeus e transnacionais; 

 facilitação de coproduções europeias e internacionais; 

 desenvolvimento de intercâmbios entre empresas através do acesso dos operadores 
do setor audiovisual aos mercados e a ferramentas comerciais, e apoio à exposição 
dos seus projetos nos mercados europeu e internacional; 

 distribuição cinematográfica, incluindo atividades transnacionais de comercialização, 
de promoção, de distribuição e de exibição dos projetos audiovisuais; 

 comercialização e distribuição transnacionais através de plataformas em linha; 

 alargamento a novos públicos e estímulo do interesse pelas obras audiovisuais, 
incluindo promoção, eventos, filmes, competências cinematográficas e festivais; 

 flexibilidade de novos modos de distribuição para fomentar a criação de novos 
modelos empresariais. 

A vertente intersetorial  
 
A vertente intersetorial introduz um mecanismo financeiro para os setores culturais e 
criativos e medidas para a cooperação política transnacional.  
 
O mecanismo financeiro é um instrumento de crédito com orçamento previsto de 200 
milhões de euros, destinado a pequenas e médias empresas dos SCC. Este está concebido 
para cobrir parcialmente o risco de incumprimento das instituições financeiras e deverá 
angariar mil milhões de euros de investimento dos SCC (CE 2012, p.13). Inclui igualmente 
atividades de desenvolvimento de capacidades para proporcionar aos intermediários 
financeiros competências adicionais que lhes permitam avaliar os riscos associados aos 
operadores dos SCC. Proporcionará também programas de reforço de capacidades para 
operadores das SCC, ajudando-os no desenvolvimento de capacidades empresariais e de 
angariação de fundos.  
 
As medidas de apoio à cooperação política transnacional estão orientadas para as seguintes 
atividades: 
 

 intercâmbio transnacional de experiências a nível dos novos modelos empresariais e 
de ligação em rede;  

 recolha e análise de dados sobre o mercado e apoio ao Observatório Europeu do 
Audiovisual, tendo em vista a recolha e a análise de dados sobre os setores culturais 
e criativos; 

 experimentação de abordagens comerciais novas e intersetoriais para o 
financiamento, a distribuição e a rendibilização do processo criativo;  

 conferências, seminários e diálogo político, incluindo no domínio da cultura e da 
literacia mediática; 

 apoio à recém-criada rede de centros de informação Europa Criativa (fusão das 
MEDIA Desks existentes com os pontos de contacto culturais).  
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Comparação com programas anteriores 
 
Os principais progressos dos anteriores programas MEDIA 2007 e MEDIA Mundus podem 
ser resumidos da seguinte forma:  
 
Quadro: Europa Criativa e principais progressos de programas anteriores 

Principais progressos de 
programas anteriores 

Europa Criativa (vertente Media e intersetorial) 

Um programa-quadro conjunto  

- funde os anteriores programas Cultura e MEDIA num 
quadro comum 
- abordagem menos setorial, programa para os "setores 
culturais e criativos" 
- criação de centros de informação Europa Criativa  
- objetivos gerais em conformidade com anteriores 
programas MEDIA 
- setor audiovisual inclui explicitamente jogos de vídeo  

 
Aumento orçamental para o 
MEDIA 

990 milhões de euros (aumento de 28,6%) 

Vertente intersetorial:  

Novo instrumento financeiro  
Fundo de garantia de 200 milhões de euros 
Programas de reforço das capacidades 

Novas medidas de apoio  

- apoio ao OEA (contributos) 
- recolha de dados por parte do OEA para os SCC 
- apoio específico a conferências, seminários e diálogos 
políticos 

Vertente MEDIA: 

Prioridades herdadas de 
programas anteriores 

- aquisição e aperfeiçoamento de competências 
- apoio ao setor do desenvolvimento 
- distribuição e destaque em plataformas VOD 
- promoção (eventos e mercados) 
- distribuição e promoção internacional 

Novas prioridades 

- alargamento a novos públicos 
- promoção de novos modelos empresariais através de: 

- modos de distribuição flexíveis  
- apoio a ações inovadoras 

 
Prioridades anteriores não 
incluídas na proposta atual 
 

- difusão de património audiovisual 
 

Fonte: KEA European Affairs 
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Opiniões da indústria sobre o novo programa para o setor 
audiovisual  
 
A maioria dos intervenientes do setor da indústria consideram, de um modo geral, a 
vertente MEDIA positiva, mas realçam alguns pontos que poderiam ser acrescentados ou 
modificados, tais como a inclusão de um maior apoio à experimentação com modelos 
empresariais e distribuição de novas plataformas, apoio à digitalização de monitores e ao 
património audiovisual, e a inclusão de outros formatos, tais como o de "cross media" e de 
curtas-metragens. As preocupações relativas ao novo mecanismo financeiro abrangem as 
incertezas acerca dos intermediários financeiros elegíveis (apenas bancos, ou também 
intermediários especializados no setor audiovisual), as taxas aplicáveis e as taxas de juro. 
Levantam-se também algumas vozes a favor de um desenvolvimento mais orientado para o 
público infantil e idoso.  
  

Um programa ambicioso em resposta às necessidades da indústria 
 
A vertente MEDIA da Europa Criativa pode ser vista como uma resposta adequada às 
necessidades do setor, uma vez que identifica a maioria dos desafios relevantes para o 
setor, prevê um aumento de 28,6% no orçamento para o financiamento dos meios de 
comunicação e dá continuação às medidas de apoio de programas anteriores que sejam 
consideradas eficazes.   
 
Além do mais, através da introdução de um novo instrumento e de atividades de 
desenvolvimento das capacidades, a vertente MEDIA responde claramente à necessidade 
do setor de ter um melhor acesso ao financiamento. Contudo, as PME de Estados-Membros 
mais pequenos, com acesso especialmente difícil ao financiamento, precisam de alguma 
forma de salvaguarda para assegurar que tenham um acesso equitativo ao fundo de 
garantia. É também importante que o esquema seja bem publicitado em toda a UE.  
A vertente MEDIA revelou ser bastante positiva, na medida em que se concentra ainda 
mais em tecnologias digitais. Contudo, não menciona explicitamente o apoio a novos 
formatos e projetos de narração que facilitem iniciativas de concessão de direitos em linha. 
Assim, esta vertente ainda parece estar bastante centrada no cinema e na distribuição 
tradicional de filmes e não é suficientemente clara no que diz respeito ao seu objetivo 
geral.   
 
Além disso, enquanto o programa dá prioridade à criação de novos públicos, não reconhece 
a necessidade de aumentar determinado público, tais como crianças ou idosos, nem 
menciona a necessidade de aumentar a literacia mediática. Também não encara a 
possibilidade de prestar apoio ao património audiovisual. 
 

Recomendações políticas  
 
Podem ser apresentadas várias recomendações ao Parlamento Europeu para melhorar o 
texto do regulamento de forma a assegurar que o setor audiovisual receba o apoio mais 
eficaz.   
 
Objetivo político: Assegurar uma melhor coordenação dos regimes de apoio aos 
setores culturais e criativos  
 
Dada a existência de muitos outros programas europeus de que o setor poderia beneficiar 
bastante, deveria ser especificado de que forma a complementaridade poderia ser 
alcançada. Isto pode ser feito através de:  
 

 consulta de órgãos de gestão e beneficiários do programa Europa Criativa sobre 
iniciativas relacionadas, de forma a incentivar empresas audiovisuais a beneficiar de 
outros programas europeus; 
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 criação de campanhas de comunicação sobre programas adequados direcionadas 
para o setor audiovisual. 
 

Objetivo político: Assegurar que o programa Europa Criativa permita tirar o 
melhor partido das novas tecnologias para criar, divulgar e tornar acessíveis as 
obras audiovisuais europeias  
 
O apoio ao programa para o setor audiovisual deveria centrar-se mais explicitamente na:  
 

 utilização de tecnologias digitais para o desenvolvimento de novos formatos de 
conteúdos;  

 utilização de tecnologias digitais para a distribuição e divulgação de todos os tipos 
de conteúdos audiovisuais em novas plataformas digitais (telefones inteligentes, 
tablets, consolas de jogos, computadores pessoais...);  

 disponibilização de apoio a mecanismos inovadores que facilitam a aquisição de 
direitos e a gestão dos direitos de distribuição em linha, tais como abordagens 
coletivas ou agregadores de direitos e bases de dados.  

 
Objetivo político: Assegurar um melhor acesso ao financiamento por parte das 
PME em toda a UE  
 
Podem ser apresentadas várias propostas para permitir que o setor audiovisual beneficie o 
mais possível do novo mecanismo financeiro proposto:   
 

 permitir o acesso ao mecanismo por parte de instituições especializadas no 
investimento em meios de comunicação audiovisual;  

 garantir o acesso de todos os países da União Europeia, e especialmente das PME de 
países mais pequenos, através de parcerias e mecanismos de ligação em rede entre 
investidores e empresas de países mais pequenos;  

 assegurar que vários intermediários financeiros por país, incluindo especialistas de 
setores específicos, beneficiem do programa. 

 
Objetivo político: Aumentar a procura através do alargamento a novos públicos e 
de uma melhor imagem 
 
Devem ser desenvolvidas prioridades e ações mais concretas para responder às 
necessidades do setor perante uma maior procura através: 
 

 de iniciativas para a criação de novos públicos centradas nas crianças e nos jovens; 
 da garantia de apoio, sem ser através de "conferências, seminários e diálogo 

político", à literacia mediática;  
 da concentração da atenção principalmente no público mais velho, também em 

relação à literacia mediática;  
 da garantia de apoio à legendagem de filmes europeus;  
 da garantia de publicidade a produtos audiovisuais europeus, por exemplo, a 

manutenção do logótipo MEDIA.   
 

Objetivo político: Salvaguardar e promover o património audiovisual europeu 
 
O programa Europa Criativa deveria apoiar: 
 

 os arquivos audiovisuais para a digitalização de património audiovisual;  
 a disseminação e circulação de património audiovisual europeu através de todos os 

tipos de plataformas digitais.  


