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1. Introdução: os meios de comunicação social nas democracias

Nas democracias, os meios de comunicação social são frequentemente designados por "cão de 
guarda público" ou "quarto poder": "cão de guarda público" porque ajudam os cidadãos a 
escrutinar as ações daqueles que detêm o poder – quer se trate do Estado, do governo, do 
parlamento ou dos partidos, quer se trate dos agentes económicos e sociais –, ao prestarem aos 
cidadãos informações fundamentais para que formem a sua opinião e tomem decisões bem 
fundamentadas, nomeadamente por ocasião das consultas eleitorais. Os meios de 
comunicação social são ainda descritos como o "quarto poder", dado o seu importante papel 
na formação da opinião pública, o qual pode ser indevidamente utilizado em nome dos 
interesses de certos grupos, normalmente daqueles que detêm o poder. Esta dicotomia ilustra, 
fundamentalmente, o papel positivo e o papel negativo que os meios de comunicação social 
podem desempenhar numa democracia. 

Os regimes totalitários e ditatoriais controlam regularmente os meios de 
comunicação social a fim de calar as vozes mais críticas e de suster a liberdade de expressão, 
de informação e de imprensa, a qual, juntamente com os restantes meios de comunicação 
social, se transforma nos "megafones" do regime. A tentação de controlar os meios de 
comunicação social para publicitar a ação daqueles que detêm o poder e enfraquecer o 
espaço das vozes críticas é bem conhecida, mesmo nos regimes democráticos.

As ONG, as associações de monitorização da liberdade de imprensa, o Conselho da 
Europa e a OSCE, bem como os estudos e as resoluções do PE, têm divulgado exaustivamente 
as ameaçam colocadas aos meios de comunicação social pelos governos dos Estados, 
incluindo no território da União Europeia, nomeadamente o controlo político direto ou 
indireto e a influência exercida mediante a nomeação, pelo governo ou pela maioria 
parlamentar, dos diretores dos meios de comunicação social ou dos organismos de controlo; 
barrando ou limitando o acesso ao mercado de alguns órgãos de comunicação social 
independentes através do licenciamento e da obrigatoriedade de autorização para as emissões; 
usando indevidamente e abusando das regras de segurança estatal, nacional ou militar e da 
ordem ou da moralidade públicas para instituir a censura e impedir o acesso a documentos e 
informações1; violando o princípio da confidencialidade das fontes; a ausência de legislação 
sobre a concentração dos meios de comunicação social e o conflito de interesses e usando da 
publicidade para influenciar a linha editorial. 

As violações da liberdade de imprensa acima descritas ocorrem também nos Estados-
Membros da UE, como demonstram os relatórios de algumas ONG publicados em 2012. 
Segundo o Índice da Liberdade de Imprensa da organização Repórteres sem Fronteiras2, a 
Bulgária ocupa a 80.ª posição, a Grécia a 70.ª, a Itália a 61.ª, a Hungria a 40.ª, a França a 38.ª, 
o Reino Unido a 28.ª, enquanto a Lituânia e a Letónia caíram para a 30.ª e 50.ª posições, 
respetivamente. O relatório sobre a Liberdade de Imprensa da organização Freedom House3

                                               
1 Atualmente, este processo reveste-se de uma importância ainda maior, uma vez que os meios de 
comunicação social fornecem informações que os governos tentam omitir do público (as informações 
provenientes da Wikileaks divulgadas pelos meios de comunicação públicos, os inquéritos 
jornalísticos que revelam as extradições não judiciais e as prisões secretas da CIA em território da UE, 
etc.)
2 Consultar http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html 
3 Consultar http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf
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classifica a situação dos meios de comunicação em Itália (70.º), na Bulgária e na Hungria 
(78.º) e ainda na Roménia (86.º) como "parcialmente livre". A representante da OSCE para a 
Liberdade de Imprensa elabora anualmente um relatório sobre as suas atividades, a fim de 
defender a liberdade de imprensa: o relatório de 2012 demonstra que são ainda necessárias 
medidas em vários Estados-Membros da UE1.

Os aspetos acima descritos revelam que a liberdade de imprensa continua em risco na 
Europa e que devem ser estabelecidas normas e medidas comuns para garantir a liberdade de 
imprensa. 

2. Da liberdade de expressão e informação à liberdade de imprensa

A legislação internacional e europeia em matéria de direitos humanos protege a liberdade de 
opinião, de expressão e de informação. O artigo 19.º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o artigo 19.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o artigo 
10.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos constituem as referências mais 
importantes nesta área. A Carta dos Direitos Fundamentais da UE representa um avanço 
nesta matéria, ao referir, no seu artigo 11.º, n.º 2, que "são respeitados a liberdade e o 
pluralismo dos meios de comunicação social", o que constitui uma novidade relativamente 
aos anteriores tratados sobre os direitos humanos. Com a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, a Carta é agora vinculativa e a obrigação de respeitar a liberdade e o pluralismo dos 
meios de comunicação social na UE deve ser vista de outra perspetiva, nomeadamente em 
conjugação com o artigo 2.º (valores e princípios da UE), o artigo 7.º e os artigos 9.º ao 12.º 
do TUE, relativos à democracia e à cidadania. 

Cabe aos Estados-Membros, antes de mais, e sobretudo, proteger a liberdade de 
opinião, expressão, informação e de imprensa, dado que estes princípios estão também 
previstos nas suas Constituições e na sua legislação. Assim sendo, se a liberdade ou o 
pluralismo dos meios de comunicação social correrem sérios riscos ou forem violados num 
Estado-Membro, a União Europeia deve tomar medidas, com base nos Tratados e na Carta, 
intervindo para proteger a ordem democrática e pluralística na Europa, bem como os 
direitos dos cidadãos. O PE sempre apoiou esta interpretação dos Tratados e da Carta, 
enquanto a doutrina descrevia esta abordagem como "Solange invertido", visando proteger a 
essência dos direitos fundamentais - e da cidadania europeia -, consagrados no artigo. 2.º do 
TUE, em toda a jurisdição da UE, contra os Estados-Membros que os violem a nível europeu 
e a nível interno2.

A liberdade de imprensa tem sido uma das áreas em que as diferentes interpretações 
da Comissão, do Parlamento e dos Estados-Membros têm colidido. Há mais de uma década 
que se debatem os limites da intervenção europeia em relação à liberdade de imprensa e a 

                                               
1 Consultar http://www.osce.org/fom
2 De um modo geral, a doutrina apoia esta perspetiva, ver Carlino Antpöhler, Armin Von Bogdandy, 
Johanna Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann, Maja Smrkolj, "Reverse Solange–
Protecting the essence of fundamental rights against EU Member States" (2012) 49 Common Market 
Law Review, n.º 2, pp. 489–519.
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existência, ou não, de uma base jurídica que permita à UE regular a liberdade e o pluralismo 
dos meios de comunicação social através de iniciativas legislativas, bem como a oportunidade 
política de tal intervenção. 

3. A UE e a liberdade de imprensa

O Parlamento Europeu tem manifestado reiteradamente a sua preocupação com a liberdade 
e o pluralismo dos meios de comunicação social, tendo apelado à Comissão para que tomasse 
medidas, nomeadamente através da apresentação de uma iniciativa legislativa sobre a 
liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social. O PE sempre apoiou a necessidade 
e adequação de uma intervenção jurídica e política da UE no que respeita à liberdade e ao 
pluralismo dos meios de comunicação social, bem como a necessidade de estabelecer, nos 
Tratados, uma base jurídica para o efeito1. O Relatório Boogerd Quaak2 é fundamental neste 
aspeto. Recentemente, o PE reiterou o seu constante apelo, referido na sua resolução de 10 de 
março de 2011, em relação à lei sobre a comunicação social na Hungria (parágrafo 6). 

Caso a UE interviesse na área da liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação 
social mediante a adoção de um ato jurídico, a Comissão disporia de competência 
inquestionável, enquanto “guardiã dos Tratados”, para controlar a aplicação da legislação da 
EU nos Estados-Membros, o que aumentaria as possibilidades de a UE intervir no sentido de 
fazer face às ameaças que possam surgir nesta área, assegurando a aplicação da obrigação, 
contida na Carta, de respeitar a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social em 
todo o território da UE.

A Comissão Europeia seguiu sempre uma abordagem mais “moderada” 
relativamente a esta questão, pelo que não acompanhou os pedidos do PE. Os serviços da 
Comissão prepararam um projeto de diretiva sobre a proteção do pluralismo (iniciativa Monti-
Bangemann de 1996/7), tendo posteriormente decidido, em 1997, suspender esta proposta, 
que encontrou resistência política a nível interno e externo, e manifestado as suas dúvidas 
quanto à existência de uma base jurídica suficiente3. 

Após reiterados pedidos por parte do PE, a Comissão lançou, em 16 de janeiro de 2007, a 
chamada “abordagem em três fases”, que incluía 1) a apresentação de um Documento de 

                                               
1 Resoluções de 20 de novembro de 2002 sobre a concentração dos meios de comunicação social, JO C 
25 E, 29.1.2004, p. 205, de 4 de setembro de 2003 sobre a situação dos direitos fundamentais na UE, 
JO C 76 E, 25.3.2004, p.412, de 4 de setembro de 2003 sobre a Televisão sem Fronteiras, JO C 76 E, 
25.3.2004, p.453; Resolução de 6 de setembro de 2005 sobre a aplicação dos artigos 4.º e 5.º da 
Diretiva 89/552/CEE ("Televisão sem Fronteiras"), com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 
97/36/CE, para o período de 2001-2002, OJ C 193 E, 17.8.2006, p. 117; Resolução de 22 de abril de 
2004 sobre os riscos de violação das liberdades fundamentais na União Europeia, e nomeadamente em 
Itália, em matéria de liberdade de expressão e de informação (n.º 2 do artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (Relatório Boogerd Quaak), JO 104 E, 30.4.2004, p. 1026; 
Resolução de 25 de setembro de 2008 sobre a concentração e pluralismo dos meios de comunicação 
social na UE, JO C 8 E, 14.1.2010, p.75; Resolução de 10 de março de 2011 sobre os meios de 
comunicação social na Hungria, P7_TA(2011)0094.
2 JO 104 E, 30.4.2004, p. 1026.
3 Ver Exposição de Motivos do relatório Boogerd Quaak. Até à data, a Comissão não solicitou o 
parecer de qualquer serviço jurídico para confirmar a existência de uma base jurídica na legislação da 
UE que permita uma iniciativa legislativa, estando ainda a refletir sobre esta matéria.
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Trabalho dos Serviços da Comissão sobre o Pluralismo dos Meios de Comunicação Social, 
publicado em 2007, em que se lia o seguinte: “não é oportuno apresentar uma iniciativa 
comunitária sobre o pluralismo”; 2) o lançamento de um estudo independente sobre o 
pluralismo dos meios de comunicação social nos Estados-Membros da UE que definisse os 
indicadores para a avaliação do pluralismo dos meios de comunicação social nos Estados-
Membros da UE: o estudo foi apresentado em 2009; 3) uma Comunicação da Comissão sobre 
os indicadores de pluralismo nos meios de comunicação social nos Estados-Membros da UE –
nunca apresentada – seguida de uma consulta pública – que nunca se realizou1. O observatório 
do pluralismo dos meios de comunicação social, um instrumento de controlo baseado nos 
riscos e desenvolvido pelo estudo independente, também nunca foi aplicado na prática. Na 
realidade, a Comissão não deu continuação à “abordagem em três fases”, anunciada pelas 
Comissárias Reding e Wallström, ao desconsiderar a terceira fase e, portanto, a totalidade da 
iniciativa.

A atual Comissão progrediu neste aspeto, fazendo face à ameaça do controlo 
governamental dos meios de comunicação social públicos e privados que teve início na 
Hungria. A Comissão apelou a que as autoridades húngaras revissem a sua legislação sobre 
os meios de comunicação social, a fim de a aproximar da legislação da EU, da Diretiva 
"Serviços de Comunicação Social Audiovisual" (DSCSA) e das normas do Conselho da 
Europa, nomeadamente das recomendações do Comissário para os Direitos Humanos e da 
Comissão de Veneza.  

Simultaneamente, e de modo a abordar estas questões, a Comissária Kroes criou um 
Grupo de Alto Nível para a Liberdade e o Pluralismo dos Meios de Comunicação Social 
(GAN), cujo objetivo consiste em “analisar a liberdade de imprensa e dos meios de 
comunicação social, incluindo o atual enquadramento jurídico, e avaliar a necessidade de 
tomar medidas, apresentando propostas concretas para fazer face aos riscos que ameaçam o 
pluralismo e a liberdade dos meios de comunicação social"2. O GAN emitirá recomendações 
no sentido de garantir a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social num mundo 
dominado pela Internet e de estabelecer a forma mais adequada para enfrentar os riscos, 
nomeadamente através da legislação, do reforço da sua aplicação e de outras medidas, bem 
como de definir a que nível se deve atuar.  Os resultados do trabalho do GAN são esperados 
antes do fim do ano. 
O GAN cooperará com o Fórum da UE Media Futures, encarregado de refletir sobre o 
impacto da revolução digital na indústria europeia dos meios de comunicação social, sobre os 
riscos e as oportunidades que dela resultam, bem como sobre os modelos de negócio 
emergentes3. O GAN cooperará ainda com o Instituto Universitário Europeu, em Florença, 
nomeadamente com o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Meios de 
Comunicação Social, que publicará, em princípio, no final de julho, alguns documentos de 
trabalho, designadamente sobre a questão das competências da UE no que respeita à liberdade 
e ao pluralismo dos meios de comunicação social.

Paralelamente, as ONG continuam a solicitar à UE a organização de iniciativas que 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
2 Ver especificações técnicas do GANLPMCS 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
3 Ver Comunicado de imprensa 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en
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visem a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social. Está em curso um debate 
sobre o lançamento de uma Iniciativa dos Cidadãos Europeus para o Pluralismo dos 
Meios de Comunicação Social, exortando a Comissão a apresentar uma iniciativa legislativa 
que vise harmonizar as regras nacionais sobre a propriedade dos meios de comunicação social 
para proteger o pluralismo e o adequado funcionamento do mercado interno, quer através de 
uma nova diretiva, quer através de uma alteração à DSCSA. Na prática, os debates sobre a 
questão da liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação social, bem como sobre a 
melhor forma de os proteger e promover nos Estados-Membros e na UE, estão a ganhar uma 
nova dinâmica, para a qual o presente relatório sobre a “Carta da EU: enquadramento geral 
da liberdade nos meios de comunicação social na UE" tenciona contribuir.


