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Enquadramento geral da liberdade nos meios de comunicação social

Para que a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social continuem a progredir 
na Europa, a relatora propõe que se contemplem as seguintes questões:

a) Reunir peritos em matéria de liberdade e pluralismo dos meios de comunicação 
social na UE:  é necessário iniciar um debate aberto com os cidadãos, os intervenientes 
diretos, as instituições, o Conselho da Europa, a OSCE, entre outros, a fim de analisar a 
situação concreta vivida na UE e nos seus Estados-Membros, de identificar os problemas e de 
propor soluções. Os estudos e as recomendações em curso no PE, na Comissão, no GAN, etc., 
serão extremamente relevantes para a tomada de decisões fundamentadas.

b) Identificar e consolidar as normas não vinculativas desenvolvidas a nível 
internacional e europeu, a nível do Conselho da Europa (Conselho de Ministros, Assembleia 
Parlamentar, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Comissariado dos Direitos Humanos, 
Comissão de Veneza), da OSCE e da sua Representante para a Liberdade de Imprensa, do 
Relator Especial da ONU para a Liberdade de Imprensa, da UNESCO, etc. Estes organismos 
trabalharam intensamente em prol da democracia e da liberdade e do pluralismo dos meios de 
comunicação social, havendo já um conjunto de normas comuns que deve ser aplicado pelos 
Estados-Membros da UE.

c) Assegurar o controlo das normas e da situação da liberdade de imprensa na UE e 
nos seus Estados-Membros:  a aplicação destas normas deve ser controlada, para que as 
ameaças à liberdade de imprensa sejam devidamente identificadas e solucionadas. A Agência 
dos Direitos Fundamentais pode ser mandatada, como já aconteceu no passado, a pedido da 
Comissão LIBE do PE, para controlar a aplicação das normas e a situação da liberdade de 
imprensa na UE e nos Estados-Membros. Os indicadores apresentados no estudo 
independente podem servir de base e o controlo deve ser feito mediante a cooperação com 
ONG e os intervenientes diretos, a fim de se desenvolver um sistema de alerta precoce. A 
Comissão, o Conselho e o PE poderiam assim tomar as medidas necessárias para fazer face às 
ameaças à liberdade de imprensa, bem como encontrar soluções para as mesmas.

d) Competências da UE na área da liberdade e do pluralismo dos meios de 
comunicação social:  é necessário clarificar se a UE tem ou não competência para propor e 
adotar uma iniciativa legislativa sobre esta matéria. Deve ser solicitado um parecer jurídico ao 
Serviço Jurídico do PE, sendo que outras instituições poderão fazer o mesmo. Os académicos 
e os peritos devem também ser convidados a dar o seu contributo, nomeadamente o Instituto 
Universitário Europeu - Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Meios de Comunicação 
Social, que já se encontra a trabalhar nesta questão.

e) Iniciativa legislativa da UE, iniciativas de autorregulação, intervenção de 
"reserva": deve ser lançado um debate aberto sobre a forma mais adequada de proteger a 
liberdade de imprensa. Eis algumas das questões que necessitam de resposta: deve a UE 
promover uma iniciativa legislativa, de autorregulação ou intervenções de "reserva" em caso 
de violação da liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação social nos Estados-
Membros? Que aspetos devem ser abordados, como devem ser abordados e a que nível? 
Poderá uma iniciativa legislativa da UE constituir “a” solução para todos os problemas 
relacionados com a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social? Como garantir 
que a UE ou a legislação nacional não estão a criar oportunidades para conceder aos governos 
mais poder de influência política e, portanto, mais controlo sobre os meios de comunicação 
social?  
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f) Proteção da liberdade de imprensa pelas autoridades reguladoras nacionais
independentes, as quais devem cooperar a nível da UE. Uma eventual forma de progredir 
nesta matéria seria revendo a Diretiva "Serviços de Comunicação Social Audiovisual" 
(DSCSA), com vista a harmonizar o estatuto das autoridades reguladoras nos Estados-
Membros e a sua cooperação a nível da UE – incluindo através da revisão e do reforço do 
artigo 29.º, sobre o Comité de Contacto, bem como do artigo 30.º, relativo à “cooperação 
entre as entidades reguladoras dos Estados-Membros” –, assegurando, para tal, a 
independência, a imparcialidade e a transparência destas autoridades, tanto no processo de 
tomada de decisão e no exercício dos seus poderes, como no processo de acompanhamento. A 
imprensa, a imprensa online e a radiodifusão não estão atualmente abrangidas pela DSCSA, 
originando uma falha que deve ser colmatada, se possível. 

g) Questões específicas: o relatório deve ainda contemplar as questões relevantes para 
a liberdade de imprensa, nomeadamente a proteção da independência dos jornalistas no que 
respeita a pressões internas, dos editores ou dos proprietários, e a pressões externas, do poder 
político ou de outros grupos de interesse. A proteção contra ameaças e violência é também 
fundamental, uma vez que os jornalistas de investigação são frequentemente ameaçados 
devido às suas atividades (pelo crime organizado, pelos poderes económicos, por extremistas, 
etc.).  Os jornalistas devem ter o direito inquestionável de acesso a documentos e informações 
e as suas fontes devem ser protegidas, incluindo os autores das denúncias. Neste contexto, 
deve ser analisado o modelo da Iniciativa Legislativa Icelandic Modern Media.  Os 
organismos de difusão de serviço público devem estar livres de interferências políticas em 
termos de independência editorial, recrutamento de pessoal e financiamento, bem como 
devem divulgar informações de alta qualidade, permitindo simultaneamente o acesso de um 
vasto leque de intervenientes diretos.  Devem ser aplicadas regras específicas relativas às 
informações políticas, de modo a garantir o acesso justo aos concorrentes políticos e às 
diferentes opiniões e perspetivas, designadamente por ocasião de eleições ou referendos, 
assegurando assim que os cidadãos possam formar a sua opinião sem a indevida influência de 
um poder dominante em matéria de formação de opiniões. As especificidades dos novos 
meios de comunicação social (Internet, blogues, etc.) devem ser reconhecidas e as práticas de 
registo que originem uma sobrecarga desproporcionada devem ser evitadas. O jornalismo 
ético deve ser promovido, assegurando, para tal, que os meios de comunicação social 
respeitem a antidiscriminação e se abstenham de qualquer manifestação racista, xenofóbica, 
homofóbica e sexista, bem como de qualquer manifestação contra os ciganos, e garantindo 
ainda que tratam a informação relativa a acontecimentos violentos de forma apropriada e que 
respeitam a privacidade e a proteção de dados. A política de concentração da UE e o 
pluralismo dos meios de comunicação social, a propriedade e a concentração dos meios de 
comunicação social, a transparência da sua propriedade e o conflito de interesses devem ser 
igualmente contemplados, na medida em que contribuem para assegurar a liberdade e o 
pluralismo dos meios de comunicação social.

Conclusão

A relatora tenciona que o relatório que lhe foi incumbido constitua um importante instrumento 
para que o PE participe num debate mais amplo sobre a liberdade de imprensa, permitindo-lhe 
contribuir para a proteção e promoção dos direitos fundamentais na UE, nomeadamente da 
liberdade de expressão, opinião e informação e da liberdade e do pluralismo dos meios de 
comunicação social. Para tal, é importante dispor do tempo adequado para realizar um debate 
aberto e para modular o calendário dos relatórios, a fim de ter em devida consideração o 
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futuro estudo do PE, elaborado pelo Instituto de Direito Europeu da Comunicação Social de 
Saarbrücken/Bruxelas sobre “O direito dos cidadãos à informação: legislação e políticas na 
UE e nos seus Estados-Membros”1, bem como as recomendações do GAN da Comissão e as 
subsequentes decisões da Comissão.  A relatora propõe ainda a realização, no outono, de 
uma audição sobre a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social, de modo a 
tirar partido do contributo dos peritos, dos intervenientes diretos, das ONG, das instituições e 
dos cidadãos, e a incluir sugestões úteis no relatório. 

                                               
1 Atualiza o estudo publicado em 2004 pelo Instituto Europeu dos Meios de Comunicação Social de 
Düsseldorf/Paris sobre "A informação e o cidadão da União Europeia: obrigações dos meios de comunicação e 
das instituições em relação ao direito dos cidadãos de serem informados de forma completa e objetiva".


