
 

Issue Paper #1 – Rules applicable to audiovisual content services 

 

Regras aplicáveis aos serviços de conteúdo audiovisual 

 

 

A metodologia que a Comissão se propõe adoptar vem ao encontro das expectativas 

oportunamente enunciadas pelas autoridades portuguesas, abrangendo toda uma 

panóplia de serviços audiovisuais – da televisão ao vídeo a pedido, passando pelos 

conteúdos informativos disponibilizados através da internet – cujo tratamento conjunto 

se tornava já imperativo. 

 

O reconhecimento desta realidade merece ser positivamente relevado, tanto mais que a 

perspectiva patente nos diversos documentos de síntese mantém uma assinalável 

margem de flexibilidade para os ajustamentos de regime mais consentâneos com a 

natureza de cada sub-universo. 

 

Numa análise de especialidade das questões equacionadas pelo documento em epígrafe, 

cabe formular as seguintes considerações: 

 

1. A hipotética inclusão da rádio no âmbito da futura directiva pode acarretar mais 

problemas que soluções: trata-se de um sector com características diferentes daquelas 

que rodeiam a generalidade dos serviços audiovisuais, menos determinante que a 

televisão em termos de impacte e também menos adaptável à disciplina própria desta 

última (em especial no que se prende com as regras aplicáveis à protecção dos públicos 

sensíveis, à disciplina dos conteúdos publicitários e à promoção das produções 

europeias). 

 

Compreende-se que a ausência de um regime comunitário próprio suscite algumas 

perplexidades aos fornecedores de serviços radiofónicos, nomeadamente quando 

confrontados a eventuais obstáculos postos à circulação transfronteiras das suas 

emissões, por intervenção dos Estados de recepção. Trata-se, no entanto, de um 



 

problema que carece de tratamento em sede distinta, por forma a que a problemática 

típica do audiovisual não condicione a abordagem a dar ao universo sonoro. 

 

2. Os documentos de reflexão agora divulgados parecem omitir anteriores propostas no 

sentido do aligeiramento da disciplina aplicável aos serviços de programas de origem 

extra-europeia (com redução da mesma às questões de interesse geral proeminente, de 

que a protecção dos menores é o exemplo carismático). 

 

Dentro desta linha de rumo, o capítulo III da actual directiva TSF (“Promoção da 

distribuição e da produção de programas televisivos”) dificilmente preencherá os 

pressupostos legitimadores de uma intervenção comunitária, em sede de recepção ou 

retransmissão de serviços de programas, visando a imposição dos padrões europeus a 

Estados de jurisdição terceiros, pelo que se justificaria que quaisquer normas restritivas 

da circulação, dentro da EU, de conteúdos audiovisuais deles emanados se limitassem 

às situações mais relevantes para o bem comum. 

 

3. Afigura-se-nos particularmente positivo que a Comissão venha encarar com maior 

frontalidade os casos de evasão legal, especialmente pela escolha de Estados emissores 

cujo único papel é a legitimação formal, em nome do princípio do país de origem, de 

condutas subvertoras das regras aplicáveis nos Estados receptores. Do ponto de vista da 

transparência dos processos e do desencorajamento das práticas de deslocalização, 

podem mostrar-se pertinentes as medidas agora equacionadas: 

 

- A evocação da jurisprudência comunitária inibidora de tais comportamentos 

(porventura em termos que excedam a mera referência genérica do 14º 

considerando da directiva 97/36/CE); 

 

- O alargamento das situações susceptíveis de fundamentarem o recurso, pelo 

Estado de recepção, às medidas de salvaguarda consagradas no nº 2 do art. 2-A 

da directiva TSF (porventura em termos que aproximem mais o dispositivo 

comunitário do estabelecido pela Convenção Europeia sobre Televisão 

Transfronteiras, do Conselho da Europa). 



 

 

Deve observar-se, no entanto, que o mecanismo da cláusula de salvaguarda visa os 

casos de alegada violação das normas comunitárias, não os de eventual deslocalização 

dos operadores. O seu reforço – por muito que se justifique, no quadro do combate aos 

“pavillons de complaisance” - só indirectamente contribuirá para evitar o sistemático 

contornamento das leis de outros Estados membros.  

 

Esta última situação reveste-se de especial melindre, face à importância matricial do 

princípio do país de origem, por isso que a sua qualificação terá de processar-se 

segundo critérios de objectiva exigência. A língua utilizada nas emissões, tal como a 

referência a pontos concretos de venda situados no território de outro Estado, ou à 

particular divisa nele corrente, podem indiciar razoavelmente o preenchimento dos 

necessários requisitos. 

 

4. Portugal pode aliar-se ao largo número de países que se mostraram favoráveis à 

inversão dos critérios de conexão enunciados nas alíneas c) e b) do nº 4 do art. 2º da 

directiva vigente, uma vez que ela se adapta melhor à realidade existente e propicia um 

maior equilíbrio na repartição das responsabilidades inerentes à figura do Estado de 

jurisdição. 

 

5. Quanto aos serviços não lineares, é de admitir que a aplicação do critério do 

estabelecimento – que é também o da directiva sobre o comércio electrónico –não 

assegure, por si só, a extensão da malha comunitária, em matérias de interesse e ordem 

pública, a fornecedores de serviços sediados fora da EU. Para que isso possa verificar-

se, há que reconhecer toda a utilidade ao procedimento de registo sugerido no 

documento de síntese, que tem o duplo mérito de promover o modelo europeu (atraindo 

para ele sujeitos de direito que escapariam em regra à sua esfera de influência) e 

facilitar, simultaneamente, o exercício da liberdade de informação (reforçando as 

garantias dos media envolvidos).              


