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Para que os próximos 20 anos de política Audiovisual europeia não convertam a 
Europa na ‘telelixeira’ da América 

Francisco Rui Cádima * 

De um modo geral, as sociedades modernas atravessam crises complexas de identidade, 
de participação cívica, de representação política, de defesa dos quadros culturais, de 
princípios e valores associados à sua história e à sua cultura, tendo os média pouco 
contribuído no passado – e continuando a não contribuir - para minorar claramente esta 
tendência.  

De um modo geral, também consideramos que o sector dos media – e muito em particular o 
Audiovisual -, não pode ser regulado como mais uma actividade económica, tout court. 
Pensamos que a comunicação social é muito mais que isso. É um sector vital para o 
desenvolvimento das sociedades modernas, sustentado num princípio básico 
inalienável – a Cidadania, princípio que por sua vez se suporta no Conhecimento, no Saber e 
na Informação. Parâmetros que são, portanto, intransferíveis para quadros jurídico-económicos 
específicos das actividades produtivas.  

Não se pode mistificar a enorme responsabilidade social e cívica do sector da comunicação 
social e em particular do Audiovisual. Consideramos, portanto, o quadro normativo em que 
nos movimentamos desajustado à própria virtude civil e aos desígnios da Sociedade da 
Conhecimento,  

Ora, a especificidade do sector dos média e a elevada responsabilidade social que os cidadãos 
devem exigir à Comunicação Social do seu País, (sob pena de, a não o fazerem, se colocar em 
causa a Liberdade, a Identidade, os Valores e as Instituições de uma Nação com uma cultura 
milenar, que herdámos antes ainda da nacionalidade) não se compadecem, pois, com 
articulados vagos e imprecisos relativamente a questões e a sectores que não são de 
modo nenhum uma ‘actividade produtiva’ ou ‘económica’. Não se pode, pois, neste século 
XXI, continuar a olhar para os média e para os órgãos de Comunicação Social como se fez no 
século passado, pondo em causa a nossa natureza e historicidade e o futuro da Europa. 

Importará, ab initio, constatar, portanto, que: 
 

• A elevada complexidade do sistema dos média, em termos de concentração de 
empresas e meios, não se pode resolver num quadro legal constituído por 
matéria de concorrência genérica, havendo aqui claramente um défice e uma 
‘deslocalização’ da regulação. 

 
• Os dispositivos regulamentares nestas áreas temáticas e no domínio dos média estão 

em regra delimitados por práticas de regulação habitualmente sujeitas a fortes 
campos de pressão e interesse económico e a dinâmicas sociais e empresariais 
que, em muitas situações, mercê do agenciamento das estratégias em presença, 
tornam mais difícil uma leitura clara, autonomizada, e enquadrada por objectivos 
centrados no interesse da própria Cidadania. 

 
• E ainda que os dispositivos regulamentares do sector dos média estão fragilizados por 

uma teia normativa incoerente, resultando, desta forma, colisões entre regulação, co-
regulação e auto-regulação sectorial e direito da concorrência, e ainda entre estes 
enquadramentos e as diferentes políticas nacionais e europeias aplicadas a estas 
actividades.  
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Ora, se os sistemas de regulação nestas áreas temáticas estão, muitas das vezes, fortemente 
dependentes de lógicas de lobbying, empresariais e corporativas, nacionais ou transnacionais, 
ou mesmo burocrático-comunitárias, o certo é que, para além dessa gestão exterior, 
musculada, de controlo do(s) reguladore(s), uma outra enorme complexidade resulta, como 
observámos, do justo equilíbrio ou complementaridade entre regulação sectorial 
específica, nesta área sensível, e direito da concorrência, não somente pelas diferentes e 
por vezes pouco compatíveis políticas nacionais e europeias aplicadas a estas actividades, 
mas também pelo facto de a emergência do digital vir perturbar a natureza fechada e 
tradicionalmente ‘ex-ante’ dos códigos regulamentares tradicionais. 

É uma facto, por outro lado, que as tendências impostas por imperativos de natureza 
económica, não poderão colidir com princípios básicos que regem o exercício da 
actividade dos média e do Audiovisual em particular, nomeadamente a independência 
editorial. 

Uma análise regular das categorias de conteúdo que abundam nos órgãos de comunicação 
social, rapidamente concluiria pela existência de um sistema muito fechado e restrito de 
tópicos e pelo mimetismo, circularidade e redundância da selecção editorial e das 
agendas dos média.  
 
Este modelo mediático inscreve-se claramente numa lógica que contém perigos para a 
ordem democrática. Não sendo muitas das vezes evidentes, estes perigos traduzem-se em 
bloqueios ao pluralismo e à liberdade de expressão e editorial e, portanto, em opacidades do 
discurso dos média, da transparência do real e da enunciação da experiência social e do 
‘mundo da vida’. O mesmo é dizer, em zonas de sombra das narrativas e das práticas dos 
média e, por conseguinte, da ordem democrática. 
 
 
 ‘Considerandos’ e recomendações 
 
 
- Considerando que a União Europeia: 
 

• Abdicou de regular de modo específico o sector dos média, designadamente no 
plano da concentração, remetendo essa regulação essencialmente para o direito da 
concorrência. 

 
• Que através do Livro Verde da Convergência, sugeriu impedir o surgimento de 

«posições proteccionistas» ou «estrangulamentos anti-concorrenciais», e reconheceu 
também que «a convergência pode conduzir a uma menor regulamentação nos 
sectores das telecomunicações e dos meios de comunicação social»  

 
 

- Considerando, no entanto, que a União Europeia tenciona, por exemplo em termos da 
Revisão da Directiva TSF: 
 

• Dar seguimento às observações relativas à protecção dos menores no âmbito dos 
média, proposta que poderia abranger questões relacionadas «com a educação para 
os meios de comunicação, o direito de resposta e medidas de luta contra a 
discriminação ou a incitação ao ódio em razão da raça, do sexo ou da 
nacionalidade em todos os meios de comunicação em linha.» 

 
 

- Considerando, por outro lado, que para o Conselho da Europa: 
 

� «Les Etats membres devraient faire de la contribution à la liberté d’expression et 
d’information et au pluralisme des opinions un objectif obligatoire lors de l’octroi des 
autorisations d’émettre.» 

 
� Les Etats membres devraient renforcer leur action pour garantir le pluralisme et 

l’indépendance éditoriale des médias par des lois ou d’autres moyens. (…) devraient 
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veiller à une séparation nette du pouvoir politique et des médias et à la transparence de 
toutes les décisions prises par les autorités publiques à l’égard des médias. 

 
 
- Considerando, também, que o Conselho Económico e Social 

 
• Privilegia «a educação e a informação objectiva do público mais vulnerável para 

que este tenha a capacidade de avaliar e de identificar os conteúdos da indústria 
dos meios de comunicação» 

 
• Sublinha a necessidade de garantir «os direitos fundamentais do indivíduo, tais 

como a liberdade de informação e de opinião, a protecção dos menores, a 
dignidade humana e, mais particularmente, a dignidade da mulher.» 

 
• Defende que «os critérios culturais e sociais devem ser também tidos em conta 

para proteger os interesses do público europeu e a riqueza do panorama 
mediático.» 

 
• Defende «um código de conduta comunitário para os meios de comunicação», ao 

qual, incumbiria analisar a protecção dos menores contra as cenas de violência e os 
programas pornográficos, a sua limitação em nome da dignidade humana e mais 
particularmente da dignidade da mulher, «a interdição da glorificação da guerra e da 
criminalidade», referência que é, também, uma chamada de atenção para o 
infotainment, a informação-espectáculo e a actualidade trágica. 

 
• Propõe a «introdução, por intermédio de auto-regulação do sector, de um ‘rótulo 

europeu’ de qualidade da informação e de ética profissional» (embora 
especificamente para o online). 

 
  
- E no que diz respeito à responsabilidade editorial dos meios de comunicação o Conselho 
Económico e Social: 
 

• Sobre o tema da independência editorial e jornalística dos meios de comunicação 
através de «estatutos editoriais» com o objectivo de atalhar a possível influência sobre 
o conteúdo da informação dos proprietários ou dos accionistas, reconhece que «Para 
garantir a qualidade da informação, é aconselhável que os profissionais dos 
meios de comunicação (por exemplo, empresas de meios de comunicação, 
proprietários, editores e jornalistas) adoptem regras deontológicas (por exemplo, 
carta deontológica, códigos éticos, etc.).» 

 
• E que, na sua perspectiva, «também é importante que todos os trabalhadores do 

sector recebam formação, para poderem assumir essa responsabilidade.» 
 
 
- Considerando que o Parlamento Europeu, no seu parecer de Abril de 2004, sobre o 
pluralismo nos média: 
 

• Aborda questões pouco usuais neste âmbito, como, por exemplo, matéria de acesso e 
de conteúdos, do direito a ser informado, da não discricionariedade dos actores sociais, 
culturais e políticos, dos perigos do negócio da publicidade poder vir a controlar 
parcialmente o campo dos média, começando por provocar distorções de 
concorrência, sendo assim necessária a sua monitorização de forma transparente, e 
recomenda que, no plano da formação de jornalistas, haja uma atenção particular a 
esta matéria, reforçando-se assim também a defesa do pluralismo 

 
• Sugere que sejam lançados Conselhos de Imprensa nos Estados Membros com o 

objectivo de monitorizar práticas e conteúdos no domínio do jornalismo.  
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• Incentiva os média a criarem modelos de auto-regulação que apostem na qualidade e 
que desenvolvam padrões éticos editoriais que também eles sejam um forte 
suporte do pluralismo.  

 
• Propõe a monitorização do modo como a concentração da propriedade se 

repercute na diversidade cultural. 
 
 
- Considerando finalmente que: 
 

•   É legítima a defesa intransigente do pluralismo e da liberdade editorial nos média, em 
geral, bem como a monitorização rigorosa de estratégias corporativas, de 
orientação de conteúdos e de coerção da liberdade editorial dos profissionais de 
comunicação social, com conhecidos efeitos censórios e auto-censórios. 

 
•   É legítimo o desígnio imperativo nas democracias, aberto a uma opinião pública cada 

vez mais forte tendo em vista a emergência de uma sociedade civil cada vez mais 
interventora, participativa e dinâmica, tendo como princípios elementares a 
concorrência e o pluralismo, mas também a diversidade cultural. 

 
•    É um grave risco a constituição de um paradigma da publicidade a enquadrar a 

estrutura profunda da comunicação social, como ainda a sua explicitação - e as 
diferentes contaminações -, no plano discursivo e dos conteúdos. O que originaria 
uma perversão, dada pela filiação das práticas jornalísticas aos ‘desígnios’ do 
paradigma publicitário.  

 
• As operações de concentração só são legítimas, independentemente da sua 

dimensão, se, ao contrário de reduzir, antes ampliem a diversidade de opiniões e 
a liberdade de expressão e editorial.  

 
• A independência dos média e o pluralismo necessitam de tanto maior 

monitorização, quanto maior for o índice de concentração. 
 

• É necessário reconsiderar não somente a actual estratégia regulatória do analógico, 
como, na presente migração, toda a filosofia que presidirá à futura regulação do 
sistema de média, procurando evitar a ‘re-mercantilização’ do sistema. 

 
• Tem sido dada renovada relevância ao direito da concorrência, o que coincidiu 

inevitavelmente com uma menorização das políticas de regulação dos conteúdos 
no sector dos média e com a dificuldade em superar a insuficiência técnica e 
executiva do regulador sectorial, e ainda com o deficiente cumprimento e pilotagem de 
práticas de auto-regulação e co-regulação.  

 
• Nessa reconfiguração dos modelos de regulação, se, aparentemente, se pretendia 

reforçar o campo dos média, o pluralismo e reposicionar e reclassificar os sistemas de 
conteúdos face, nomeadamente, às redes e serviços, acabou por se verificar, ao invés, 
um privilégio do direito da concorrência e da lógica economicista face à 
dimensão do conhecimento, da cultura e da informação, que o sistema de média e 
o Audiovisual encerram de forma iniludível. 

 
• Dir-se-á então que se mantém a dualidade entre média e audiovisual, por um lado, e as 

telecomunicações e o paradigma da publicidade, por outro, não se dissipando a dúvida 
relativamente ao facto de os detentores das infra-estruturas e das estratégias da 
indústria da publicidade, manterem capacidade de ‘extra-regulação’ sectorial, no 
campo das dinâmicas de «continente» versus «conteúdo», ficando este, de certa 
maneira, mais sujeito a estratégias economicistas e de mercados de convergência, do 
que a opções editoriais mais autonomizadas no sentido do reforço, por exemplo, da 
referência histórica de títulos de imprensa. 
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• Emerge assim uma fragilidade de regulação do sistema de média e do Audiovisual 
em si mesmo, que veio, aparentemente, ser superada por um reforço do modelo de 
controlo centrado na concorrência e nas comunicações, com ascendente também do 
paradigma publicitário e das suas estratégias económicas sobre os conteúdos dos 
média, submetendo àquele o desígnio de civilidade do jornalismo e também dos 
conteúdos audiovisuais, o que origina obviamente a contaminação de uma cultura de 
qualidade e exigência nos média por uma cultura «tablóide» onde a notícia e o 
acontecimento não são mais do que mercadoria-valor 

 
Ora, este modelo é de todo inaceitável, na medida em que, de certa forma, desregula o 
sistema de conteúdos, e, portanto, o sistema de informação e do conhecimento, vital para uma 
cultura sustentada de desenvolvimento também social, educativa e cultural do país.  
 
Esta, uma das mais graves questões críticas do sistema social, a corrigir com urgência, sob 
pena de se manter sempre verdadeira a asserção de Jean-François Lyotard, que reconhecia 
que a ‘transparência’ dos média era o «novo cárcere». 
 
 
- Em síntese, parece-nos importante dirigir agora esta reflexão em torno de alguns aspectos 
centrais:  
 

•   Por um lado, sobre a oportunidade de criar um novo enquadramento europeu, e 
respectiva revisão e progressiva harmonização das regras nacionais relativas à 
propriedade dos média e à concentração 

 
•   Sobre a importância de criar uma estrutura europeia de monitorização do pluralismo 

e da liberdade editorial dos média, designadamente nos grupos onde o grau de 
concentração é mais evidente. 

 
•    Sobre a particular importância da análise e necessária limitação dos processos de 

integração entre o Audiovisual e a publicidade.  
 

•    Finalmente sobre a defesa inequívoca do pluralismo e da liberdade de expressão 
através de regras claras, ajustadas também à responsabilidade social dos média. 

 
 
Conclua-se, finalmente, pela incapacidade da União Europeia e da em olhar o Audiovisual 
‘nos olhos’, ao demitir-se de intervir no sentido de contribuir para a introdução de um 
paradigma cívico inequívoco no sistema, algo que foi muito evidente com o ‘esquecimento’ 
da Directiva de 1992.  

A crer, no entanto, no enviezamento que sobre estas matérias a própria União Europeia tem 
sustentado, dando primazia, no quadro do audiovisual e dos   média, ao ‘económico’ (que em 
matéria de média e audiovisual se traduz numa recomposição esquizóide do real através do 
tabloidismo, do sensacionalismo, da actualidade trágica e do fait-divers e também dos 
mimetismos comerciais por parte dos operadores públicos europeus) face à Cidadania, à 
experiência social, à virtude civil, ao ‘conhecimento’ e à cultura, podemos mesmo acreditar que 
«já é tarde de mais»…  

Certamente em prejuízo da própria Europa e da sua pouco segura e periclitante União. Quem 
semeia ventos, colhe tempestades… 

A Revisão da Directiva TSF, é assim um momento charneira, de correcção de uma política de 
erros constantes, após o Livro Verde de 1984 e a aprovação da Directiva de 1989: 

• Um dos objectivos principais – a redução do déficite da balança comercial face aos 
EUA, continua a agravar-se. Esta é a verdadeira dimensão do erro das políticas 
europeias do Audiovisual, mais de 20 anos depois.... 
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• Mas há outros. Nomeadamente, a gritante negligência em pilotar de forma exigente o 
cumprimento da Directiva, em matéria de quotas, permitindo que o ‘telelixo’ dos 
radiodifusores públicos europeus seja considerado ‘serviço público’. 

Se a revisão da Directiva TSF, em 2005, servir para daqui a outros 20 anos, estes dois 
aspectos estarem superados, ter-se-á dado um passo importante na construção da Cidadania, 
e, portanto, na construção da Europa. 

 


