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Introdução

A liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação são fundamentais para a democracia, 
dado o papel essencial que desempenham, garantindo a livre expressão de pontos de vista e de 
ideias e contribuindo para uma efectiva participação dos cidadãos no processo democrático.

O Parlamento Europeu tem demonstrado uma preocupação constante com a defesa e a 
promoção do pluralismo dos meios de comunicação social, enquanto pilar essencial do direito 
à informação e à liberdade de expressão consagrado no artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais, que continuam a representar princípios fundamentais na defesa da democracia.

A pluralidade de informações procedentes de uma ampla variedade de fontes, bem como o 
acesso a uma vasta gama de informações de alta qualidade, constituem requisitos prévios da 
comunicação democrática, numa sociedade aberta e democrática.

Os cidadãos europeus têm não apenas direito a beneficiar de acesso garantido a uma 
informação independente, objectiva e imparcial, mas também a uma ampla escolha de outros 
conteúdos de qualidade elevada.

Conforme salientado pela Comissão no seu documento de trabalho1, o conceito de pluralismo 
dos meios de comunicação não pode limitar-se ao problema da concentração da propriedade 
desses meios. Várias questões se colocam ao debater o tema, incluindo o serviço público de 
radiodifusão, o poder político, a concorrência económica, a diversidade cultural, o 
desenvolvimento de novas tecnologias e a transparência, bem como as condições de trabalho 
dos jornalistas na UE.

Uma das questões que daí decorrem com maior frequência consiste em saber qual deverá ser o 
papel da UE na garantia do pluralismo dos meios de comunicação. Os debates sobre o 
pluralismo levam, por tal motivo, a considerar a questão mais vasta do modelo da União 
Europeia, a debater o tipo de sociedade europeia que procuramos construir, os valores que 
deverá subscrever e o património que gostaríamos de deixar às gerações futuras.

O presente documento de trabalho explorará os diferentes aspectos relacionados com essas 
várias questões, no intuito de evidenciar os actuais obstáculos à protecção do pluralismo dos 
meios de comunicação.

Competências da UE em matéria de pluralismo dos meios de comunicação

A competência da UE para intervir em matéria de pluralismo dos meios de comunicação 
limita-se ao domínio do direito da concorrência. Não obstante, a dimensão financeira das 
actividades que visam a concentração vertical e horizontal da propriedade dos meios de 
comunicação na maioria dos novos Estados-Membros da UE não é de tal magnitude que exija 
a aplicação do direito de concorrência comunitário.

Os meios de comunicação não se reduzem a uma actividade económica, mas representam 
igualmente um instrumento ideológico e político de influência considerável. Poderia, pois, 
argumentar-se a favor de uma maior intervenção da UE, bem como a nível internacional.

                                               
1  SEC(2007)32
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Deveríamos encarar a criação de uma Carta para a liberdade dos meios de comunicação, bem 
como lutar pela sua aceitação e ratificação a nível europeu e mesmo mundial. São necessários 
sistemas de supervisão do pluralismo dos meios de comunicação, com base em indicadores 
sólidos, seguros e imparciais.

Por outro lado, importa encontrar formas de transmitir mensagens fortes, dos 
Estados-Membros e das autoridades da UE, nos casos em que são necessárias melhorias, 
como a criação de um Provedor independente para os meios de comunicação, dedicado 
exclusivamente a essa função e responsável apenas pelo interesse público.

Concentração dos meios de comunicação na Europa

Não obstante os progressos das novas tecnologias da informação, para os cidadãos europeus a 
televisão continua a ser uma fonte de informações extremamente influente. Na actualidade, os 
telespectadores têm ao seu dispor centenas de canais. À medida que se desenvolvem novos 
formatos, como a televisão móvel e os novos canais disponibilizados pela transição para o 
digital, existem actualmente possibilidades infinitas de exibir uma grande variedade de 
conteúdos.

A maior quantidade disponível não conduziu, porém, a um aumento da qualidade. Pelo 
contrário, verificou-se uma perda sensível na qualidade dos conteúdos em toda a UE, de 
forma mais evidente e grave nos serviços noticiosos, com a televisão a tornar-se menos 
informativa e mais sensacionalista em toda a Europa. 

A concentração da propriedade teve como consequência uma menor qualidade dos conteúdos. 
A actual perda de qualidade dos programas é mais sensível nos Estados-Membros onde existe 
uma concentração elevada da propriedade dos meios de comunicação.

As empresas mais poderosas podem utilizar a capacidade de extensão dos seus modelos de 
actividade económica para afastar eventuais novos operadores. Os novos operadores de alta 
qualidade encontrarão dificuldades em concorrer contra os conteúdos reciclados abaixo custo 
a partir de outros mercados, de outros canais e dos arquivos de um grande operador.

Assim, a proliferação dos novos canais poderá limitar-se a aumentar o poder de um reduzido 
número de empresas, unicamente preocupadas com a maximização dos lucros.

Actualmente, a situação apresenta diferenças significativas de um Estado-Membro para outro. 
Países como a Itália, a Alemanha, os Países Baixos e a Suécia apresentam índices elevados de 
concentração dos meios de comunicação. O caso da Itália é particularmente flagrante, com o 
seu duopólio baseado na RAI e na Mediaset, que partilham o mercado de forma quase igual.

Por outro lado, alguns países como o Reino Unido apresentam menores índices de 
concentração. O Reino Unido, em especial, impôs aos operadores do serviço público de 
radiodifusão a obrigação de fornecerem um serviço adequadamente equilibrado, que consiste 
numa vasta gama de temas, satisfazendo os gostos e as necessidades de pessoas com idades e 
formações diferentes.

O rumo dos acontecimentos nos mercados dos meios de comunicação dos novos 
Estados-Membros suscita preocupações muito graves. Em alguns países, como a Hungria ou a 
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Estónia, existe uma taxa muito elevada de propriedade estrangeira no sector da televisão. Por 
outro lado, a propriedade dos meios de comunicação de massas não é suficientemente 
transparente para os cidadãos e consumidores.

Esta tendência crescente, se não for regulamentada, constituirá uma ameaça ao pluralismo, à 
democracia e à diversidade cultural na UE. 

Impacte sobre os meios de comunicação das novas tecnologias e da transição para o 
digital

Uma digitalização mal gerida pode levar a que prossiga a corrosão do pluralismo e da 
diversidade pelos principais actores comerciais, e ainda a que sejam afastados da radiodifusão 
de serviço público os conteúdos de alta qualidade existentes.

O aumento do número de canais e plataformas de meios de comunicação não foi encarado 
como um factor susceptível de melhorar necessariamente o pluralismo dos meios de 
comunicação ou a qualidade dos conteúdos. O risco principal consiste numa superabundância 
de canais comerciais, com o mesmo conteúdo uniforme e estereotipado, tendo em vista o 
máximo lucro possível.

As novas tecnologias audiovisuais deverão, acima de tudo, ser utilizadas para garantir o 
pluralismo dos meios de comunicação e fornecer programas de alta qualidade a um número 
cada vez maior de cidadãos.

A UE e os seus Estados-Membros devem ter em conta factores sociais, culturais e políticos 
para salvaguardar o pluralismo dos meios de comunicação e promover a diversidade cultural e 
linguística.

O papel dos organismos de radiodifusão de serviço público e dos meios de comunicação 
comunitários

A fim de permitir a produção e distribuição de um serviço de televisão diversificado e de alta 
qualidade, os organismos da radiodifusão de serviço público deverão dispor de um conjunto 
de recursos e instrumentos que lhes garanta uma verdadeira independência em relação a 
pressões políticas, bem como às forças do mercado.

No entanto, os organismos da radiodifusão de serviço público são actualmente empurrados, de 
forma injustificável e errada, a competir por quotas de mercado com canais comerciais que, 
em geral, têm poucas ou nenhumas obrigações perante o público.

Para concorrer com canais comerciais, os canais públicos foram desnecessariamente 
obrigados a reduzir a qualidade dos seus conteúdos. Em muitos Estados-Membros, a situação 
é grave. Na Polónia e na Hungria, por exemplo, a quota de mercado das televisões de serviço 
público baixou de 80% para 20% entre 1997 e 2003.

Por tal motivo, é essencial encontrar uma forma melhor e mais eficaz de regulamentar os 
meios de comunicação, proporcionando recursos suficientes para promover e garantir uma 
televisão de serviço público de alta qualidade, capaz de contrabalançar a supremacia dos 
canais comerciais e de difundir programas de qualidade elevada.
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A concorrência entre o sector público e o sector privado teve um efeito contrário ao previsto 
pela teoria liberal convencional. Essa concorrência não levou a um aumento da qualidade da 
radiodifusão de serviço público. A tendência actual, na grande maioria dos Estados-Membros, 
é no sentido de uma ausência ou grave falta de diversidade, acompanhada por uma 
comercialização dos conteúdos, trivialização, desinformação, sensacionalismo e 
entretenimento barato e uniforme.

Por tal motivo, é essencial reforçar o papel dos serviços públicos como pilares da manutenção 
do pluralismo dos meios de comunicação, do diálogo democrático e do acesso de todos os 
cidadãos a conteúdos de alta qualidade, garantindo-lhes independência e autonomia através de 
um financiamento adequado.

Os organismos de radiodifusão de serviço público carecem de um lugar melhor e mais visível 
na paisagem mediática da UE, não através da concorrência por quotas de mercado e de 
receitas de publicidade, mas sim através do fornecimento de uma vasta escolha de produções 
e programas originais, que não são habitualmente oferecidos por operadores de radiodifusão 
privados. Os organismos públicos de radiodifusão devem contribuir para desenvolver o 
pluralismo, a inovação e a variedade de conteúdos, com elevadas normas éticas e de 
qualidade, e ainda com noticiários, informações e comentários imparciais e independentes.

Os meios de comunicação comunitários, como os canais de acesso público, jornais e outros 
conteúdos publicados, por exemplo, por estudantes para jornais ou rádios estudantis, deverão 
ser tratados como parte do serviço público, recebendo subvenções sempre que necessário.

Ao mesmo tempo, importa encontrar uma resposta satisfatória para a questão da publicidade 
nesses canais. Por um lado, a publicação de publicidade a serviços e empresas locais poderia 
ser encarada como um serviço público, devendo assim ser tolerados preços subsidiados para 
mensagens comerciais de empresas elegíveis. Por outro lado, deverão ser acautelados 
prejuízos para as receitas publicitárias do jornalismo profissional.

A utilização de conteúdos gerados pelos utilizadores

Sobretudo as publicações destinadas ao entretenimento dos consumidores no mercado de 
massas recorrem cada vez mais aos conteúdos gerados pelos seus leitores e espectadores. 
Vídeos e fotografias provenientes de telefones móveis, histórias de férias ou da vida real e 
brincadeiras são alguns dos exemplos dos conteúdos gerados pelo público em geral e 
publicados através de canais com fins lucrativos. Os utilizadores recebem, quando muito, 
remunerações simbólicas pelos seus conteúdos, muitas vezes sob a forma de sorteios, com um 
prémio principal e vários prémios menores.

Esses conteúdos estão a afastar conteúdos profissionais, em detrimento da subsistência dos 
profissionais dos meios de comunicação, bem como do nível jornalístico dos conteúdos. As 
medidas para contrariar essas tendências poderiam incluir níveis institucionalizados de 
compensação para conteúdos gerados pelos utilizadores.

Os conteúdos gerados pelos utilizadores criam igualmente um perigo de vigilância 
permanente e de invasão da vida privada de figuras públicas, bem como dos cidadãos em 
geral. Por tal motivo, deverá ser debatida a aplicabilidade de códigos éticos e jurídicos a esses 
conteúdos.
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Publicações privadas - weblogs ou blogues e fóruns

Os blogues gozam de popularidade crescente entre o público em geral, bem como entre os 
profissionais dos meios de comunicação. Em diversos casos, influenciaram de modo 
considerável as decisões adoptadas pelos gestores de empresas e meios de comunicação - ou 
mesmo as decisões que diziam respeito a esses gestores.1

Muitos jornalistas profissionais têm blogues nos sítios Web dos seus empregadores, outros em 
sítios destinados a albergar esse tipo de formatos. O estatuto jurídico dos blogues "privados" 
mantidos por profissionais dos meios de comunicação não se encontra definido, provocando 
incertezas no que diz respeito à protecção das fontes, à aplicabilidade de códigos éticos e à 
atribuição de responsabilidade em caso de litígio. As mesmas questões aplicam-se, em certa 
medida, aos blogues de políticos/figuras públicas e de cidadãos comuns.

A utilização generalizada de blogues por profissionais dos meios de comunicação suscita 
ainda questões relacionadas com o pluralismo dos conteúdos na sua ocupação principal.

Literacia para os meios de comunicação

Poder-se-á argumentar que, em última instância, os espectadores são suficientemente 
responsáveis para determinar e decidir livremente o que querem ver, não existindo qualquer 
necessidade de criar regulamentação para preservar o pluralismo dos meios de comunicação. 
Tal seria o caso se os espectadores dispusessem de literacia para os meios de comunicação, o 
que está, infelizmente, longe de ser verdade.

A informação é hoje sobretudo visual. Todas as mensagens dos meios de comunicação são 
construídas utilizando uma linguagem criativa, com as suas próprias regras, promovendo 
valores e pontos de vista, frequentemente concebidas para obter lucro e/ou poder.

A literacia para os meios de comunicação representaria um bom instrumento de salvaguarda 
do pluralismo dos meios de comunicação, dado que os espectadores seriam capazes de 
avaliar, de modo independente, o conteúdo dos programas de informação a que têm acesso.

Neste contexto, os cidadãos da UE deveriam ser encorajados a desenvolver as capacidades de 
análise de conteúdos e gestão de informações, que lhes permitiriam pensar de forma criativa e 
crítica.

Condições de trabalho dos jornalistas em toda a Europa

Muitos jornalistas enfrentam condições de trabalho precárias na UE. Está a aumentar a 
utilização de contratos a curto prazo, sobretudo quando os proprietários dos meios de 
comunicação se encontram estabelecidos num país e o respectivo pessoal trabalha noutros 
países. Tal situação não gera um clima favorável à independência, à ética e ao 
profissionalismo dos jornalistas.

                                               
1 Cf. blogue e fórum de John Mackey, director executivo de Whole Foods  (USA), e outros.
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