
 

Issue Paper #3 – Cultural diversity and promotion of European and independent 

audiovisual production 

 

Diversidade cultural e promoção das produções audiovisuais independentes e 

europeias 

  

  

1. Parece existir um consenso alargado sobre a conveniência na manutenção do quadro 

normativo estabelecido pelos artigos 4º e 5º da directiva TSF, por muito que se possa 

questionar a sua real eficácia na consecução dos objectivos traçados pelo legislador 

comunitário, aquando da adopção da directiva 89/552/CEE. 

  

2. A crescente importância e eventual inclusão dos serviços não lineares no âmbito de 

um novo instrumento de direito comunitário justificam um exame do seu possível 

desempenho na animação da indústria europeia de programas. 

 

Convirá, no entanto, que a orientação a adoptar tenha em devida conta a natureza 

específica desta realidade e tudo aquilo que a distingue – até no plano da 

responsabilidade social – da televisão propriamente dita. 

 

Assim sendo, fará sentido que o contributo dos serviços não lineares tenha uma base 

essencialmente político-programática, mais do que normativa, para que não sejam 

impostos constrangimentos excessivos à sua presença no mercado audiovisual e ao 

estímulo que dela pode resultar para a diversificação da oferta. 

 

3. Sendo certo que surgem, por vezes, discrepâncias quanto aos dados que presidem à 

avaliação do respeito pelos artigos 4º e 5º da directiva TSF, não é menos verdade que o 

rigor do exercício em questão não se compadece com a multiplicação das fontes de 

informação e a dispersão dos respectivos números. 

 

Considera-se, por isso, que as duas vias alternativas de certificação, ao nível dos 

Estados membros, sugeridas no documento de síntese – a submissão dos dados a uma 



 

auditoria técnica ou a sua apresentação por um órgão regulador independente – 

satisfazem as necessárias exigências. 

 

Nada há também a obstar ao recurso a formas de controlo ex post, eventualmente 

baseadas na amostragem, à semelhança do que já acontece noutros domínios de 

aplicação das normas comunitárias, sem prejuízo de, ao nível nacional, dever continuar 

a caber às autoridades de cada país a escolha dos procedimentos a seguir na colecta da 

informação internamente relevante.  

 

Manifestamente descabida será a presunção de que a omissão injustificada da prestação 

de elementos, pelos operadores televisivos, corresponde à ausência de quaisquer 

produções europeias ou independentes nas respectivas grelhas. A punição do 

desrespeito do dever de colaboração deve situar-se no estrito domínio dos 

procedimentos administrativos, não pode extravasar para o plano da avaliação material 

dos valores subjacentes. 

 

4. As reflexões produzidas pela Comissão não incluem qualquer referência ao real peso 

dos canais internacionais e respectivas audiências na avaliação do cumprimento dos 

objectivos “culturais” fixadas à televisão, apesar de esta questão ter sido 

recorrentemente suscitada nos debates pertinentes – tanto na audição pública de 14 de 

Outubro de 2004, aquando da apresentação do estudo de impacte da David Graham & 

Associates, como no seminário decorrido no Luxemburgo a 30-31 de Maio último.  

 

As observações produzidas em ambas as iniciativas mostraram claramente a distorção 

gerada pela omissão dos dados imputáveis às emissões transnacionais, até pela 

circunstância de a respectiva cobertura e audiência ultrapassar largamente, em valores 

absolutos, o patamar mínimo (já de si discutível) de consideração de cada serviço de 

programas. 

 

5. Não se pode deixar de contestar a afirmação de que “uma minoria de partes 

envolvidas e peritos estava a favor de uma recomendação visando encorajar a circulação 

de obras europeias não nacionais”. Pelo contrário, foram diversas a vozes que 



 

apontaram inclusivamente a possibilidade de estabelecimento de uma sub-quota em 

favor dessas produções, dados os bloqueios ou estrangulamentos ainda exibidos pelo 

mercado comum, bem patentes na nota de rodapé nº 5 do documento de referência.  

 

6. Face às dúvidas repetidamente suscitadas pela qualificação de um produtor como 

“independente”, compreendem-se os esforços de clarificação do conceito empreendidos 

pela Comissão, a partir do considerando 31 da directiva 97/36/CE. A cumulação dos 

critérios aí preconizados pode constituir um passo importante nesse sentido, ainda que, 

pelas suas implicações, este ponto careça de reflexão acrescida e de particular 

consideração relativamente a Estados com reduzida capacidade de produção 

audiovisual. 

    

 


