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1) Introdução 

O PRÉMIO DE CINEMA LUX patenteia o empenho do Parlamento Europeu na cultura e promove a 

diversidade cultural em estreita relação com outras políticas europeias. Com os poderes legislativos 

acrescidos que lhe foram conferidos pelo Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu está também 

habilitado a adotar iniciativas com um forte significado simbólico. 

Uma dessas iniciativas foi a criação do Prémio do Parlamento Europeu para o Cinema, atribuído pela 

primeira vez em 2007 - ano do 50.º aniversário do Tratado de Roma. 

O PRÉMIO DE CINEMA LUX coloca anualmente sob os holofotes filmes que estejam no cerne do 

debate público europeu. O cinema, enquanto meio cultural de massas, pode ser um veículo ideal para 

o debate e a reflexão em torno da Europa e do seu futuro. Para além das histórias que contam, os 

filmes selecionados para o PRÉMIO DE CINEMA LUX ou que a este concorrem exploram e põem 

em questão os valores comuns da Europa e abordam preocupações transfronteiriças, tais como a crise 

económica e social, a imigração, a justiça, a solidariedade, as liberdades cívicas e os direitos 

fundamentais. Cada filme deixa vislumbrar a vida dos europeus, as suas convicções e dúvidas e a sua 

procura da identidade. Os filmes ajudam a divulgar várias opiniões sobre algumas das principais 

questões sociais e políticas da atualidade e, como tal, contribuem para um debate mais amplo no que 

toca à identidade e à diversidade europeias.  

Ao apoiarem o cinema europeu, o Parlamento Europeu e o PRÉMIO DE CINEMA LUX procuram 

enfrentar o desafio de encontrar novas formas de comunicação com os cidadãos da UE, tornando o 

cinema europeu num dos mais potentes reflexos do debate entre os milhares de rostos de uma Europa 

pluralista. 

Deparando-se embora com a atual crise económica, política e social, que também ameaça as artes, a 

cultura e o cinema, o PRÉMIO DE CINEMA LUX visa apoiar a criatividade e a diversidade 

europeias. Reforçar e apoiar o cinema europeu constituem soluções para atravessar as fronteiras cada 

vez mais pronunciadas - tanto físicas como psicológicas - que dividem a Europa.  

O cinema é uma das expressões culturais mais ricas e fortes e tem o potencial de derrubar as muralhas 

de medo e insegurança que cercam as nossas vidas. O cinema é um espelho no qual podemos 

reconhecer quanto temos em comum ou quão curiosa e interessante é a nossa diversidade. 

 

2) Princípios subjacentes 

O Parlamento Europeu promove a diversidade cultural 

A cultura e, designadamente, a sua forma cinematográfica continuam a ser áreas efetivas nas quais o 

Parlamento pode e deve prosseguir a comunicação com os cidadãos da União Europeia, de molde a 



 

 

que os mesmos o conheçam e compreendam ainda mais. O PRÉMIO DE CINEMA LUX, 

manifestação palpável de uma iniciativa original e exclusiva do Parlamento Europeu, constitui um 

meio para cumprir esse objetivo. 

 

O Parlamento Europeu zela pela cultura 

Se bem que a União Europeia tenha apenas poderes de apoio e coordenação neste domínio, o 

Parlamento Europeu tem tradicionalmente colocado a cultura no âmago da legislação da União.  

A audição pública, realizada em 27 de outubro de 2010, sobre a iniciativa da Comissão da Cultura e 

da Educação relativamente ao tema «Cinema e identidades europeias» demonstra este facto, tal como 

a mais recente (10 de outubro de 2016), realizada na presença de Ken Loach, Céline Sciamma e 

Andrea Segre, sobre «Qual o papel do cinema europeu na Europa de amanhã?». 

Para citar apenas alguns, outros exemplos são a projeção em simultâneo, organizada por ocasião do 

Dia Internacional da Memória do Holocausto, com a participação do antigo Presidente Schulz e de 

Géza Rohrig (Óscar para melhor filme estrangeiro de 2016 e Seleção Lux), ou a projeção e o debate 

em simultâneo nos 28 Estados-Membros no âmbito do Dias do cinema LUX e a participação de 

deputados ao Parlamento Europeu em mesas redondas e em debates sobre cultura, agenda digital, etc. 

nos grandes festivais internacionais de cinema.  

Maior desenvolvimento do Prémio de Cinema LUX  

Durante o ano de 2015, a fim de aumentar a audiência e melhorar o rácio custo-audiência, 

conversações informais entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia apoiaram a ideia de juntar 

recursos, a fim de reforçar a sensibilização para o Prémio de Cinema LUX. 

O objetivo de uma parceria entre as duas Partes é reforçar a visibilidade do Prémio de Cinema LUX 

em relação à indústria cinematográfica europeia e à esfera pública europeia. 

A cooperação foi implementada em 2016 e desenvolvida em 2017 e 2018, com duas projeções 

simultâneas, adicionadas às projeções habituais do PRÉMIO DE CINEMA LUX, em todos os países 

europeus. Esta cooperação destina-se a ser mantida e melhorada em 2019. 

No âmbito das eleições europeias de 2019 e tendo em conta o novo Parlamento eleito, o Parlamento 

Europeu deve aproveitar as sinergias existentes com a Comissão. O alargamento a mais domínios de 

cooperação seria desejável. Seguem-se algumas sugestões a aprofundar em 2019, no que se refere à 

cooperação entre o PE e a CE: 

- continuar as projeções simultâneas que se revelaram ser uma ferramenta inovadora, em consonância 

com o espírito europeu de chegar aos jovens.  

- cooperar para a presença dos filmes LUX em plataformas em linha  

- cooperar com o fornecimento de legendas criadas pelo PE para os filmes LUX para uma base de 

dados de legendas de filmes europeus  

- cooperar em matéria de diplomacia cultural, envolvendo os filmes LUX num pacote de filmes 

europeus para representar a UE no mundo 

- cooperar a nível institucional para as eleições europeias de 2019 



 

 

O objetivo de qualquer forma de cooperação deve ser o reforço da visibilidade e da cobertura 

mediática do Parlamento Europeu. Chegar a novas audiências, sobretudo aos jovens e multiplicadores 

de opinião, mantendo, simultaneamente, a cerimónia de entrega do Prémio de Cinema LUX no 

Parlamento Europeu, deve estar no centro da futura orientação. 

O Prémio de Cinema LUX na esfera pública europeia 

Graças aos DIAS DO CINEMA LUX, todos os anos, os filmes que concorrem pelo Prémio de 

Cinema LUX são projetados mais de 240 vezes, em mais de 50 cidades europeias, em cinemas ou 

festivais, ampliando a rede de partes interessadas e multiplicadores de opinião. Quase 40 000 

espetadores de cinema assistem às projeções, seguidas frequentemente de debates, e mais de 27 000 

seguem o Prémio de Cinema LUX no Facebook.  

 

Jovens europeus 

A ênfase nos jovens europeus tem sido uma das orientações estratégicas do Prémio de Cinema LUX. 

Desde 2010 que o projeto «28 Vezes Cinema» foi criado e promovido pelo Prémio de Cinema LUX, 

em cooperação com outros parceiros, como as Jornadas de Autor de Veneza e a Europa Cinemas. A 

presente iniciativa tem por base um curso de formação intensivo de 10 dias em Veneza para 28 jovens 

cinéfilos europeus. Durante o curso, os participantes vão reunir-se com deputados ao Parlamento 

Europeu, realizadores de cinema e membros do júri, e representam o júri mais jovem do Festival de 

Veneza. Quando regressarem ao seu país, tornam-se «Embaixadores LUX», promovendo os filmes e 

as atividades LUX nas suas redes e ambientes. Uma rede de mais de 200 apoiantes, entusiásticos 

«embaixadores LUX» e multiplicadores de opinião, aumenta todos os anos. 

O Prémio de Cinema LUX também está presente nos estabelecimentos de ensino. Materiais 

pedagógicos sobre os filmes a concurso estão disponíveis para apoiar debates e estudo não só sobre os 

filmes mas também sobre a Europa.  

O cinema está no cerne do modelo cultural europeu 

Ao cristalizar as interpretações da diversidade cultural, o cinema prova o seu valor cultural e 

industrial perante qualquer sociedade que pretenda exercer a sua influência dentro e fora das suas 

fronteiras. O filme é uma das formas culturais mais suscetíveis de criar um sentimento de pertença a 

um espaço partilhado e, neste caso, de criar um espírito europeu. A cultura é uma construção humana 

e política e o cinema está no seu cerne. 

O PRÉMIO DE CINEMA LUX inscreve-se na estratégia de comunicação do Parlamento 

Europeu  

O PRÉMIO DE CINEMA LUX é um instrumento que contribui para a política de comunicação do 

Parlamento Europeu. 

O processo oficial de seleção e o concurso são confiados a um painel de profissionais da indústria 

cinematográfica, que conferem legitimidade artística e cinematográfica ao PRÉMIO DE CINEMA 

LUX. 

3) Objetivos 

 Ilustrar o debate público sobre a União Europeia e as respetivas políticas  



 

 

 Apoiar a circulação das (co)produções europeias na União. 

A paisagem cultural europeia está fragmentada. Apenas alguns artistas e algumas obras conseguem 

atravessar as fronteiras e alcançar um público fora do seu país de origem. O cinema não é uma 

exceção. Na realidade, a língua original em que é filmada a produção constitui um obstáculo à sua 

difusão num mercado multilingue. 

O PRÉMIO DE CINEMA LUX elabora em permanência um catálogo de filmes europeus de grande 

qualidade, disponíveis em todas as versões linguísticas da UE, incluindo materiais pedagógicos. 

4) Processo de seleção 

Seleção dos filmes − Júri 

O Júri - um painel composto por 21 pessoas provenientes da indústria europeia de cinema - 

seleciona os filmes para a Seleção Oficial e o Concurso do PRÉMIO DE CINEMA LUX. O júri conta com 

produtores, distribuidores, operadores de cinema, diretores de festivais, críticos de cinema e um 

representante da Eurimages. Um representante do Programa Europa Criativa da Comissão Europeia 

está presente na qualidade de observador. 

A Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento Europeu nomeia os membros do júri. Um 

representante do filme vencedor da edição anterior torna-se membro ex officio do júri. 

Os membros do Júri propõem os filmes da Seleção Oficial e do Concurso do Prémio LUX. Os 

membros não podem propor mais de 3 filmes. Os filmes também podem ser propostos pelos 

deputados ao Parlamento Europeu ou, por via de candidatura espontânea, pelos profissionais do 

cinema. 

Os membros do Júri que tenham participado na produção ou na exploração comercial de um filme a 

Concurso ainda podem propor filmes mas não podem votar nos filmes que têm um interesse 

comercial. 

As decisões do Júri são adotadas por maioria absoluta ou, na sua falta, por maioria relativa através de 

votação. Os membros do júri têm o dever de sigilo até ao anúncio oficial da Seleção (julho) e do 

Concurso (final de julho). 

As reuniões do Júri têm lugar no Parlamento Europeu, em Bruxelas, em abril/maio, onde os membros 

debatem e selecionam os 10 filmes da Seleção Oficial. Esses filmes são anunciados no início de julho 

no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary. De entre os 10 filmes selecionados, os 3 filmes 

eleitos para o Concurso serão legendados nas 24 línguas oficiais da União Europeia. 

5) Processo de votação e atribuição do PRÉMIO DE CINEMA LUX em Estrasburgo 

O vencedor do PRÉMIO DE CINEMA LUX é escolhido pelos deputados ao Parlamento Europeu e 

anunciado em novembro durante a sessão plenária. 

O processo de votação permite a cada deputado votar num só filme e tem a duração de um mês. 

Os deputados podem visionar os filmes de quatro formas: 

no cinematógrafo LUX instalado no Parlamento Europeu durante 2 semanas (2 projeções por dia);  

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

 

nos respetivos Estados-Membros, de acordo com os eventos cinematográficos LUX organizados pelos 

Gabinetes de Ligação do PE (DIAS DO CINEMA LUX); 

numa plataforma de vídeos a pedido (acessível aos deputados mediante a introdução de uma palavra-

passe); 

em DVD com marca d’água (em número muito limitado e destinados, principalmente, aos membros 

da Comissão da Cultura e aos Vice-Presidentes). 

O processo de votação encerra na véspera da cerimónia de entrega do prémio. Por conseguinte, o 

resultado da votação não é conhecido antes da cerimónia. 

A cerimónia de entrega do PRÉMIO DE CINEMA LUX é precedida por um seminário para 

jornalistas, em que deputados, especialistas e realizadores debatem o cinema e a Europa. A cerimónia 

de entrega é realizada na sessão plenária em Estrasburgo, geralmente após o fim dos debates e antes 

do período de votação. 

Os realizadores dos três filmes concorrentes são convidados para a cerimónia de entrega do prémio no 

Hemiciclo. 

O Presidente do Parlamento Europeu anuncia o vencedor.  

Um representante do filme vencedor é convidado a dirigir ao plenário uma breve alocução. 

Em 2012, com o lançamento dos DIAS DO CINEMA LUX, foi criada uma Menção Honrosa do 

Público, que é anunciada no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, ao mesmo tempo que 

é revelada a Seleção Oficial da edição seguinte. 

6) Critérios de elegibilidade dos filmes 

A fim de ser elegível para o Prémio LUX, um filme deve cumprir os seguintes critérios: 

1. Ser um filme de ficção ou documentário criativo (pode ser um filme de animação). 

2. Ter uma duração mínima de 60 minutos. 

3. Ser resultado de uma produção ou coprodução elegível ao abrigo do PROGRAMA EUROPA 

CRIATIVA (MEDIA), produzida ou coproduzida num país da União Europeia ou na Islândia, no 

Listenstaine ou na Noruega. 

4. Contribuir para celebrar o alcance universal dos valores europeus, ilustrar a diversidade das 

tradições europeias, revelar o processo de integração europeia e oferecer uma perspetiva sobre a 

construção da Europa. 

5. Os filmes com direito a participar na edição de 2019 do PRÉMIO DE CINEMA LUX terão ou 

tiveram a sua estreia em festival/lançamento entre 30 de maio de 2018 e 15 de abril de 2019. 

6. Não fazer parte dos filmes galardoados com o primeiro prémio nos grandes festivais (Veneza, San 

Sebastian, Berlim, Cannes, Karlovy Vary e Locarno). 

7) O que oferece o Prémio LUX? 

No âmbito dos DIAS DO CINEMA LUX, os 3 filmes a Concurso são legendados nas línguas oficiais 

da UE e produzidos em formato digital (DCP) para todos os Estados-Membros. Do mesmo modo, kits 



 

 

pedagógicos nas respetivas línguas são produzidos e distribuídos durante as projeções em toda a 

Europa. 

O PRÉMIO DE CINEMA LUX também implica a adaptação da versão na língua original para as 

pessoas com dificuldades visuais ou auditivas em várias versões para além da original e a melhoria da 

sua promoção nos Estados-Membros. 

O PRÉMIO DE CINEMA LUX está a tornar-se um nome importante no apoio às produções 

cinematográficas europeias. Tem ajudado filmes a encontrar o seu lugar no mercado e a alcançar 

grandes audiências, oportunidade esta que não se teria apresentado noutras condições 

8) Calendário do Concurso PRÉMIO DO CINEMA LUX DE 2019  

Janeiro  

31/1: Encerramento da votação da Menção Honrosa do Público da edição de 2018. 

Fevereiro 

04/2: Reunião da Comissão CULT: aprovação do novo Júri. 

07-17/2: Festival de Cinema de Berlim, comunicação aos profissionais sobre o Prémio de Cinema 

LUX (evento de criação de contactos em parceria com a Europa Distribution, reunindo com a Europa 

Cinemas, EFA, ARTE...). 

Lançamento do processo de seleção do PRÉMIO DO CINEMA LUX DE 2019. 

Março 

PRÉMIO DO CINEMA LUX & ARTE - filme em linha do mês (projeção em linha no canal ARTE 

dos filmes selecionados ao LUX). 

7-17/3: Festival de Cinema de Sófia (Bulgária, Sófia e Plovdiv- enquanto Capital Europeia da 

Cultura, retrospetiva sobre os filmes LUX e debates). 

Abril 

PRÉMIO DO CINEMA LUX & ARTE - filme em linha do mês (projeção em linha no canal ARTE 

dos filmes selecionados ao LUX). 

11-13/04: Democracy Alive da Texel, festival que reunirá mais 5 000 jovens e decisores, 

organizações da sociedade civil, empresas, sindicatos, pessoas influentes, ativistas e cidadãos, com o 

objetivo de incentivar a participação cívica e aumentar o interesse pela democracia europeia na 

perspetiva das eleições europeias. Projeção de filmes LUX e debates. 

15/04: Prazo para a apresentação de candidaturas espontâneas ao PRÉMIO DE CINEMA LUX. 

Final de abril/início de maio: Reunião do Júri em Bruxelas, para debater e selecionar os 10 filmes da 

Seleção Oficial do PRÉMIO DE CINEMA LUX de 2019, bem como os 3 títulos incluídos na lista de 

finalistas do Concurso Oficial. 

Maio 



 

 

PRÉMIO DO CINEMA LUX & ARTE - filme em linha do mês (projeção em linha no canal ARTE 

dos filmes selecionados ao LUX). 

09/05: Atividades do Dia da Europa em toda a Europa. 

14-25/5: Festival de Cinema de Cannes (17-20/5 - ação de votação). 

Junho  

28/06 - 06/07: Festival de Cinema de Karlovy Vary (anúncio público dos 10 filmes LUX da Seleção 

Oficial e da Menção Honrosa do Público de 2018). 

Julho 

Anúncio dos 3 filmes a Concurso na conferência de imprensa das Jornadas de Autor de Veneza, em 

Roma, e do júri do «28 Vezes Cinema». 

Agosto-setembro 

Jornadas de Autor de Veneza - 10.ª edição do projeto «28 Vezes Cinema», projeção dos 3 filmes LUX 

a Concurso. 

Outubro 

Abertura dos Dias do cinema LUX de 2019 (gabinetes de informação do Parlamento Europeu e 

gabinetes do Programa Europa Criativa) nos Estados-Membros. 

Concurso interno no PE.  

Dia da Arte do Cinema (em parceria com a CICAE). Comunicação conjunta, incluindo projeções. 

Novembro 

Projeções em simultâneo em toda a Europa. 

11- 22: Projeções no cinematógrafo LUX. 

27/11: Cerimónia de entrega do Prémio LUX e seminário para jornalistas em Estrasburgo. 

Dezembro 

7/12: Cerimónia de entrega dos prémios da Academia Europeia de Cinema 

 


