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Quadro 3. 15: Publica~5es dirigidas a comunidade latino-americana em Espanha 

Titulo Localidade Tlpo de Perlodlcidade Tlragem 
publlca~iio aproximada 

Vivir latina Pamplana Jarnal Gratuita Mensal ! 5.000 
(Navarra) 

;. 
Mfldrid mestizo Madrid Revista paga Semanal 10.000 

I 
Ocia latina Madrid Revista paga Semanal 35.000 

Fonte: elabora-;:ao do autor. 

'\ 
As escassas publicafYoes etnicas dirigidas a comunidadt:;' latino-americana que 

reside em Espanha, nao estao registadas na Oficina de Justif,cacion de Difusion 
(OJD). Por esse motivo, e muito complexo decifrar os nurneros de circula9ao 
destas revistas. 0 quadro 3.15 resume os numeros aproximados de tiragem e a 
periodicidade das publica90es latinas que foram descobertas. A aus&ncia de dados 
impede uma analise mais exaustiva sobre estes jornais e revistas. 

3.4. A POLiTICA DE COMUNICAyAo DA UE E PORTUGAL: UMA PERSPEC
TIVA HIST6RICA 

Por Helena Sousa - Professora na Universidade do Minho e Vice-Presidente da 
sec9iio de Economia da Comunica9ao da Internacional Association for Media and 
Comunication Research. 

3.4.1. Introdu9ao 

A Uniao Europeia (UE) abrange urn leque impressionante de politicas, desde as 
relacionadas com ° mercadol economia as relacionadas com 0 ambiente, a segu
r~nfYa, a poHtica extl~rna, entre muitas outras. 0 que distingue a UE de outros 
actores internacionais, para alem da vasta gama de responsabilidades poHticas, e 0 

caracter vinculativo da sua legisla9iio. A UE e uma das poucas organiza90es interna
cionais54 cujas decis6es sao obrigat6rias para os seus membros e cuja legislafYao, em 
caso de conflito, tern primazia sobre a legislafYao nacional. Mesmo tendo ern con
siderafYao as dificuldades da UE, tanto ern prornover uma maior integrafYao como 
em implementar as suas poHticas no terreno, a singularidade da Uniao e notavel. 

54Enquanto entidade institucionai, a Comunidade Europeia/Uniao Europeia (CE/UE) foi sempre dilIcil de definir. Foi 
definida como federa~ao _em desenvolvimento (Hallstein), organiza~o supranacional (Haas), sistema de negocia~o inter
governamental (Scharpf), regime internacional (Hoffmann) e sistema de concordSncia (Puchala) (citado em Dang-Nguyen 
et aI., "Networks in European Policy-Making: Europeification oITelecommunications Policy"inAndersen, S. Svein e KjellA . 

. Eliassen (eds.) Making Policy in Europe, The Europeificatlon of National Policy-making, Londres, Sage 1993, p. 94). 
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Em 1986, ana em que Portugal integrou a Comunidade, a UE tornou-se 0 actor 
internacional publico mais relevante para este novo Estado-membro. Vista a legis
larrao da UE ser obrigat6ria para os seus membros e intervir, de facto, na area da 
poHtica de comunicacyao, devemos ter em consideracyao a liniao enquanto entidade 
poHtica assim como a sua politica de comunicac;ao, para que possamos compreen
der 0 enquadramento regional em que Portugal se insere, nomeadam~nte na area 
das comunicac;6es. Embora a Comissao tenha considerado 0 sector televisivo como 
urn serviyo de telecomunicac;oes, este artigo examina os dais secto'6S separada
mente. Estao, claro, interrelacionados. No entanto, devido as 16gicas nacionais, a 
UE nao teve outra alternativa se nao tratar estes dois sectores de forma diferencia
da. Na verdade, 0 impaeto das politicas da CE/UE tern sido muito.mais relevante 
no sector das telecomunicacyoes do que no sector da televisao. Est€~\p~:mto consiste 
numa perspectiva historica das dimensoes mais cruciais da politica de, comunicayao 
da UE, tendo em particular aten~ao a primeira decada da integra~ao p,ortuguesa, ., 
ou seja, de 1986 a 1996. . 

3.4.2. A Politica de Comunica~ao da UE 

Em termos gerais, as tentativas da UE para intervir nas comunicacyoes tern tido 
duas vertentes. Em primeiro lugar, a Comissao - principalmente a DG III (Indus
tria) e a DG XIII (Telecomunica~6es, Informa~ao e Inova~ao) - tern vindo a usar as 
tecnologias da informac;ao e da comunicac;ao como instrumento para fomentar a 
integra~ao politica. Em segundo lugar, a tecnologia tern sido usada como panaeeia 
para tirar a Europa da recessao e para aumentar a competitividade em relac;ao a 
dois blocos regionais: os EUA e 0 Japao. A Europa enfrentou uma recessao de pro
fundidade e dura~ao recordes particularmente nosanos 80 do seculo XX, quando 
as politicas de teleeomuniea~6es e de televisao estavam no topo da agenda politica. 

Na base das propostas para urn Mercado lInico Europeu para 1992 (e, conse
quentemente, para urn mercado comum para os produtos e servic;os de telecomu
nicacyoes e televisao) estava a ideia de que os mercados nacionais nao conseguiam 
beneficiar totalmente das economias de escala para competir com os EUA e com 0 

Japao. Era necessario, com urgencia, urn mercado mais amplo. Para alem das 
economias de escala nas industrias de telecomunicac;oes, havia uma verdadeira pre
ocupac;ao com 0 desenvolvi~ento tecnol6gico. Esperava-se que as comunicac;oes 
de banda larga, em particular, fornecessem as empresas europeias uma infra-estru
tura electronica para aumentar a competitividade. Calcula-se que as teleeomuni
ca~6es sejam responsaveis por 2% do PIB na UE - com urn aumento estimado para 
os 7%1 por ana em 200055 - e, como tal, urn mere ado menos· fragmentado era visto 
como urn elemento de extrema importancia. 

Na area da televisao havia urn conflito evidente na Comissao entre uma abor
dagem mais cultural, dirigida pela DG X (Meios Audiovisuais), que tendia a falar 

55 cr. Herbert & Costello, "AsTelecomunica((oes na Europan, Luxemburgo, Servi((o das Publica~oes Oficiais da Comunidade 
Europeia, 1989. 
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sobre a poHtica audiovisual, e uma abordagem industrial, resultante da combinayao 
da DG XIII, da DG III e da DG IV (Concorn'ncia). Devido it resistencia nacional 
em entre gar a politica para a televisao a UE e devido a relativa fragilidade da DG X, 
as medidas mais relevantes na area da televisao tinham que ver com a criayao e 
desenvolvimento de urn mercado Unlco para os produtos televisivos hardware e 
software. 0 poder dos EUA permitiu que a fundamenta~ao 16gica transbordasse 
para esta area e 0 crescimento dos sistemas de distribuiyao,~elevisiva na Europa jus
tificava urna politica de programa9ao para combater a POsj9ao dos EUA. Segundo a 
Comissao, a procura anual de programayaO iria sofrer uma explosao. _ 

A defesa de urn mercado interno de telecomunica90es e televisao na UE era (e 
continua a ser) urn assunto politico delicado, embora seja defensavel em termos 
econ6micos. Tradicionalmente, a resisrencia a interven<;ao da liE nestas areas e 
forte, nao s6 por parte dos actores nacionais como de·~organiza<;6es internacionais 
ja envolvidas na area da comunica<;ao, como 0 Conselh,o da Europa e a liniao 
Europeia do SectorTelevisivo, que representam tradiciona\mente os interesses cul
turais da televisao. A liE, par seu turno, conseguiu progressivamente entrar nestas 
areas de politica, assentando a sua interven<;ao numa abordagem essencialmente 
econ6mica. Se, no entanto, este argumento caiu bern no sector das telecomuni
ca<;oes, 0 mesmo nao se pode dizer do sector da televisao. De facto, a Comissao 
necessitou de uma decisao do Tribunal Europeu de Justi9a (TEl) para poder agir 
neste campo. Como Hills e Papatbanassopoulos fizeram notar, 0 TEJ interpretou a 
televisao transfronteiri<;a como urn "servicro" segundo a defini<;ao do Tratado da 
Comunidade Europeia, trazendo-o, como tal, para 0 ambito do Mercado Comum e 
derrotando 0 argumento de que a televisao e cultura, e nao uma parte da economia56• 

3.4.2.1. Politica de Te1ecomunicayoes 

As tentativas da Comissao para intervir nas telecomunica<;oes remontam ao 
periodo imediatamente ap6s a assinatura do Tratado de Roma. Segundo Schneider e 
Werle, em 1957 a Comissao tomou iniciativas no que diz respeito a coordenac;ao e 
harmoniza<;ao do sector dos correios, desejosa de obter poder e consenso para poder 
intervir no campo das telecomunicayoes57 • Na altura, foi criado urn. secretariado per
manente para coordenar as politicas postais e telegraficas dos seis Estados-Membros. 
Mas, mesmo assim, a primeira reuniao dos ministros das PTT s (Postal, Telephone and 
Telegraph Administrations) da CEE s6 teve lugar em 1964, tendo como ordem de 
trabalhos a discussao da harmoniza9ao das tarifas postais. Ap6s a reuniao, a Comissao 
comeyou a ponderar a hip6tese de harmonizar 0 sector das telecomunica<;oes, mas as 
PTTs e os governos nacionais5S nao mostraram inte-resse. Na verdade, nessa altura ja 

56 Jill Hills e S. Papathanassopoulos, ''The Democracy Gap", Londres, Greenwood, 1991, p.126. 
57Volker Scneider & RaymundWerle, ''International Regime or Corporate Actor?The European Commwrlty inTelecommu
nications Policy" in Kenneth, Dyson e Peter Humphreys (eds.) "The Polltical Economy of Communications: International 
and European Dimensions", Londres, Routledge, 1990, pp. 85-88. 
E importante ter em mente que, na altura, os sectores dos correios e das telecomunica¢es estavam intimamente ligados, 
trahalhando sob a mesma organizac;io e sendo responsabilizados perante 0 mesmo ministro. 
58 Idem, ibidem. 
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nao havia nem interesse politico na estratt~gia, nem uma fundamentacrao economica 
para desenvolver uma polltica comum de telecomunicayoes. 

A Comissao so comecrou a exprimir mais frequentemente ideias acerca do 
desenvolvimento de uma politica de telecomunical'oes europeia nos anos 70. Con
tudo, tratava-se de uma area extremamente delicada: 0 Tratado de: Rama nao dele
gou it CE compet~ncias neste campo particular. Ademais, conslperava-se que as 
redes das telecornunicac;:oes constituiam monopolios naturais59 , e os fabricantes, as 
PTTs e as governos nacionais estavam satisfeitos com este st'tus quo. Tadas as 
actores nacionais sentiam que podiam vir a perder com uma legislacrao suprana
donal juridicamente valida. Os produtores nacionais estavam satisfeitos com a pro
tecl'ao dos seus mercados nacionais e a possibilidade de abrir 0 mereado das teleco
municac;6es nao era atractiva. As PTTs eram organizac;6es <i!orn muito pader e, 
como tal, as tentativas de limitar as suas competencias nao er¥n bern vistas. Por 
ultimo, havia plena consci~ncia por parte dos governos das ligal'o~s estreitas entre 
as telecomunicac;oes e a soberania nacional, a defesa e a seguranc;a':; 

Apesar da hostilidade politica, a Comissao defendeu a criayao de urna unidade de 
1&0 comUffi, a harmonizac;ao das normas e uma maior cooperac;ao entre as PITs. 
Tentou tambem aprovar directivas relacionadas com a adjudicayao de contratos publi
cos de fornecimento na area das telecomunical'oes. Nos anos 70, a DG III - especial
mente Vicomte Davignon e Christopher Layton - efectuou urna tentativa de compe
tir com as PTTs atraves do estabelecimento da sua propria rede de informal'ao 
computorizada, a Euronet, Uganda as leis das redes de telecomunicac;oes ao mercado 
politicamente mais conbecido dos produtos da tecnologia da informal'a060. No que 
diz respeito a necessidade de intervenc;ao nos sectores da computac;ao e da micro
electr6nica, havia urn maior consenso politico, ja que 0 fossa tecnol6gico entre a 
Europa e os EUA e 0 Japao era mais evidente. Visto que a Comunidade tern sido 
tradicionalmente forte no sector das telecomunicac;oes, nao foi surpresa liga-la aos 
produtos da tecnologia da informayao nas tentativas dos anos 70 para integrar as tele
comunicacroes na agenda politica. Assim, as raz5es econ6micas poderiarn ser uti

lizadas para justiRcar a intervenl'ao noutro dominio politico. 
De qualquer modo, 0 Conselbo nao conseguiu adoptar quaisquer outras pro

postas relevantes para as telecornunicac;oes e na~ se desenvolveu nenhurna poHtica 
abrangente. Na verdade, a hostilidade das PTTs e dos governos era tanta que nao se 
desenvolveram actividades poHticas significativas nesta area antes do inicio dos anos 
80. Ate entao, as telecomunicac;oes na Europa estavam divididas em sistemas 
nacionais aut6nomos cuja associaC;ao atraves da CEPT (Conferencia Europeia das 
Administral'oes dos Correios e Telecomunical'0es) fez pouco mais do que possibili
tar interfaces nas fronteiras nacionais e criar regras para a repartic;ao de receitas no 
trafego transnaciona161 • No entanto, urn conjunto de actores e de circunstancias 

59Um mercado e um monop6lio natural quando fica mais barato para uma Unica empresa produzir a diversos nlveis do que 
para qualquer outra empresa OU conjuntos de empresas. as monop6lios naturais desfrutam de economias de escala durante 
vadas produ~oes (bens e servi~os) (Westerway, 1990, xviii). 
60 Jill Hills e S. Papathanassopoulos, "The Democracy Gap", Londres, Greenwood, 1991, p 132. 
61 Wayne Sandholtz, "Institutions and Collective Action, The New Telecommunications in Western Europe" in World Poli
tics, Vo1.45, n02, Janeiro de 1993, p. 245. 
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interrelacionadas tornaram possivel a intervenrrao da Comissao na area das teleco
municarr6es com exito. 

Com as processas de liberalizayaa e de desregulayaa nos EUA e no Japaa, as 
empresas comerraram a recorrer aos mercados internac~onais. A empresa AT&T 
entrou nos mercados europeus atraves de alianrras estrategicas com a Philips e a 
Olivetti. A IBM diversificau as suas actividades entranda lia ramo das telecamuni
cayees aa camprar aeyees da MCI. "Aas olhas dos retpans'veis pelas paUticas 
industriais, fai uma evaluyao alarmante"". Aa enfrentar dlficuldades em expliear 0 

sueessa das EUA e do Japaa nas teenalagias da infarmayaa e da camunicayaa, a 
Comissao atribuiu esse crescimento ao tamanho dos mercados internos e a imple
mentayaa de uma palitica industrial. Segundo Ungerer", "nenhum mereada 
nacional comunitario representa mais do que 60/0 do mercado mundial das teleco
mumcayees (sento a total da quota de mercada da Com\midade 22,4%); enquanta 
que as EUA representam 35% e a Japao 11 %". Como taJ" a Comissao sentiu que 
havia fundamentos para inter vir. Nos mercados nacionais europeus, seria muito 
dificil haver economias de escala. 

Para alem da amearra "externa", a desindustrializarrao da Europa trouxe novos 
desafios. Antigas industrias de extrema relevancia como a naval, a autom6vel e a tex
til estavam em decHrLia e a desindustrializayaa geral canduziu a urn nivel elevada de 
desemprega. 0 declima das industrias tradicionais era tao camplexo que palses como 
a Fran,?, 0 Reino Unido e a Alemanha sentiram a necessidade de encontrar novas 
solurroes que residissem fora do quadro da gestao econ6mica normal. "Ve-se as novas 
tecnologias como a panaceia. Reconhece-se que os desenvolvimentos na electr6nica 
cdam novos mercados de urn potencial enorme. As principais areas de crescimento 
sao a televisao por cabo, os satelites, os equipamentos de telecomunicarroes e os com
putadores"64. Varios estudos da UE6S enfatizaram a emergencia da chamada "sociedade 
da informarrao", em que se pressup5e que as tecnologias da informarrao e da comuni
carrao tenham urn enorme potencial econ6mico. 

A pr6pria Comissao estava determinada a ser urn actor influente nesta area. Os 
profissionais da Comissao aprenderam com as experiencias falhadas dos anos 70, 
passando a lidar de forma mais eficiente com 0 numero elevado de actores envolvi
dos nas telecomunicarr5es europeias. Para alem disso, Davignon, 0 director-geral 
responsavel, fez bastante pressao para que se desenvolvesse uma estrategia 
abrangente para os novos sectores de crescimento de tecnologia. Nesta materia, 
uma das aCyees illais impartantes fai a criayaa, em 1979, do Grupa de Trabalha de 
Tecnologias da lnformarrao, reportando directamente aos Comissarios. A Comissao 
acumulou 0 conhecimento necessario atraves de estudos levados a cabo por este 
Grupo de Trabalha, tarnanda-se urn actor credivel no campo das Tecnalagias da 

62 Dang-Nguyen et aL, "Networks in European Policy-Making: Europeification oITeleconununicatiom Policy"inAndersen, SYein 
S. e KjellA. Eliassen (eds_) Making Policy in Europe,The Europeification of National Policy-making, Londres, Sage, 1993,p. 103. 
63 Herbert Ungerer & Costello, "Telecommunications in Europe", Luxemburgo, Publieayoes Oficiais da Comunidade 
Europeia (ediy3.o reYista), 1990, p. 33. 
M Gareth Loeksley, "Europe and the Electronics Industry: Conflicting Strategies in Positive Restructuring", in D. Marsh, 
Capital and Politics in Western Europe, Londres, Frank Cass, 1983, p_ 129. 
6SUm dos estudos mais relevantes e marcantes intitula-se "European Society faced with the Challenge of New Information 
Technologies: a Community Response" (COM (79) 650 Final) e roi aproyado pelo Comelho em Dezembro de 1979. 
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Informac;ao66 . A Comissao previu que uma interven<;ao nesta area iria encorajar nao 
s6 a integra<;ao econ6mica como tambem poHtica. 

A Comissao estava lange de ser 0 Unico actor a desejar uma politica camum de 
telecomunica.yoes. 0 TEl, por exemplo, demonstrou ser urn ac~or essencial no 
desenvolvimento da politica de telecomunica90es da UE. Em 1~82, 0 TE] reco-

• nheceu nurn julgamento67 fundamental a aplica9ao de regras de 'concorrencia as 
organiza90es de telecomunica95es (0 chamado caso BT). OTE] atgumentou, com 
base no artigo 86° do Tratado de Roma, que 0 mercado de servi90s de telecomuni
ca<;oes devia estar aberto a concorr~ncia. A aplica<;ao das cIausulas de concorre:ncia 
do Tratado as PITs trouxe uma nova fOf<;a a intervenc;:ao neste campo da Comissao 
que, rapidamente, esclareceu que estava preparada para dar liSP aos seus poderes 
para evitar comportamentos anti-competitivos e 0 abuso da posicrao dominante por 

d 'I' I parte os monopo lOS. ' 

Na Europa, a intervencrao da UE na area estava a ser incenti~ada por outros 
actores. Se, por urn lado, os governos e as PITs estavam relutantes em ceder poder 
a Uniao, por outro lado os fabricantes e grandes consumidores (grandes empresas, 
companhias transnacionais, entre outros) pressionavam activamente a Comissao 
para intervir na poHtica das telecomunicacroes. as fabricantes diziam que era 
necessario urn mercado a escala comunitaria para competir com os EUA e 0 Japao. 
Dizia-se que os mercados nacionais para alguns produtos de telecomunica90es (e.g. 
ofertas puhlicas) eram demasiado pequenos para suportar a concorrencia. As 
grandes empresas tambem incentivavam a liberalizayao porque se acreditava que, 
sem melhores comunicacroes, as empresas europeias estariam em desvantagem. Em 
meados dos anos 80, as empresas norte-americanas podiam desfrutar de infra
-estruturas de telecomunicacroes mais modernas a precros reduzidos, em compara
crao com os disponiveis para os parceiros europeus68. 

Em surna, no :inicio e em meados dos anos 80, a Uniao tinha urna fundamentacrao 
econ6mica para intervir: os EUA e 0 Japao ja tinham introduzido modificacroes nos 
seus mercados e tinham 0 que aparentava ser (pelo menos na altura) urna politica 
industrial de sucesso. Os paises mais industrializados da Europa ja nao podiam esper
ar que as suas antigas principais industrias criassem empregos, mantendo 0 cresci
mento econ6mico. 0 sector das telecomunicacroes era considerado crucial para 0 

crescimento economico da Comunidade. "Em 2000, mais de 60% dos postos de tra
balho na CE terao como base principal a informa9ao - e por isso vao depender das 
telecomunicacroes"69. Na altura, havia condicroes para 0 desenvolvimento de uma 
politica mais abrangente de telecomunicacroes, mas era ainda necessario urn maior 
apoio para a aprova9>o e implementa9ao de Iegisla9>o europeia. 

Em termos genericos, pode-se alegar que, desde 0 inicio dos anos 80, a poHtica 
de telecomunicacroes da UE se desenvolveu em duas vertentes: em primeiro lugar, 
como parte integrante de uma politica industrial no campo das tecnologias da 

66Wayne Sandholtz, ibidem, pp. 255-256. 
67Servi90sTelespeed versus Correios do Reino Unido, Processo 861/82, Julgamento a 10 de Dezembro de 1983, 1 
Relat6rios da Lei do Mercado Comum 457. 
68 Wayne Sandholtz, ibidem, p. 247. 
69 Herbert Ungerer & Costello, ibidem, p. 89. 
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informa~a070 para ajudar as empresas europeias a recuperar terreno; em segundo 
lugar, integrando uma vaga de liberalizayao e pr6-concorrencia, que se inidou nos 
EUA, e cujos defensores estao em maioria. Estas duas dimensoes, embora correla
cionadas, refleetem pontos de vista diferentes (e frequentemente contradit6rios) 
existentes dentro da Comunidade, entre os intervenciomstas que procuram uma 
poHtica industrial mais forte e os defensores do mercado livre, como a DG IV, que 
considerou a abordagem "dirigista" como anti-competitiwa, de acordo com as dis-
posiyoes do Tratado de Roma. i' 

Os programas de I&D mais vislveis da abordagem intervencionista defendida pelo 
Grupo deTrabalho deTecnologias daInformayao (criado em 1983 dentro da DG III e 
que foi integrado tres anos mais tarde na DG XIII) erajll 0 ESPRIT'! e 0 RACE. 0 
primeiro foi lanl'ado em 1984 e 0 seu objectivo era apoia, projectos de investigal'ao 
pre-competitivos no campo da microelectr6nica, sistema,s ~ perifericos de processa
mento de informayao, produl'ao assistida por eomputador, erge-nbaria e investigayao 
base. Em termos gerais, a Comunidade distribuiu fundog eonsoante as propostas 
entregues pelos cons6rcios transnacionais de empresas industriais, laboratorios de 
investigal'aO e universidades. Segundo a Comissao, cerea de 6000 investigadores em 
mais de 1500 organizal'oes trabalhavam a tempo inteiro nos projectos ESPRIT em 
199072.0 programa RACE centrava-se mais nas pr6prias telecomunieal'oes, procu
rando promover a cooperal'ao internacional das unidades I&D entre os fabricantes, 
PTOs (Operadores Publicos de Telecomunical'oes) e instituil'oes de investigayao na 
Europa, estimulando, deste modo, a inovayao e a competitividade na industria 
europeia. A fase de Junbo de 1987 a Junbo de 1992 do programa RACE apoiou pro
jectos 1&0 internacionais na area das tecnologias avan\=8das de comunicay6es com 
uma contribuiyao fmanceira de 550 mi-lhoes de ECU7l. 

Referindo-se ao objectivo maior da liberalizal'ao, Dang-Nguyen distinguiu duas 
fases principais. A primeira (a que chama "procura de apoio ou fase de consciencia
lizal'ao") iniciou-se com a crial'ao do Grupo deTrabalho (1983) e terminou com a 
publical'ao do LivroVerde dasTelecomunical'0es (1987), durante a qual a CE luta
va ainda por legitimidade. A segunda fase teve inicio ap6s a publicayao do Livro 
Verde, quando a CE comeyou a implementar os principios expressos nas direc
trizes do Livro Verde. 

De facto, desde a crial'ao em 1983 do Grupo de Trabalho Especial (sob a 
responsabilidade de Michael Carpentier) e do Grupo de Altos Funcionarios para as 
Telecomunicayoes, a UE tern tentado afmcadamente desenvolver uma alianl'a de 
apoiantes para as suas acyoes futuras e coordenar varias iniciativas dentro da 
Comissao pela DG XIII, a DG III, a DG IV e a DG XII. Segundo 0 Grupo de Traba-

70A Comissao Europeia considerava as telecomunica~oes como fazendo parte da 'indUstria das tecnologias da informa~o, que 
envolviam microelectr6nica, computadores, electr6nica de conswno e telecomunica~oes (Dang-Nguyen, ibidem, p. 99). 
71 As 12 maiores empresas europeias de electronica (GEe, ICL, Plessey, Thomson-Brandt, CIT-Alcatel, Bull, Siemens,AEG, 
Nixdorf, Olivetti, STET fIRI e Philips) tiveram wn papel importantfssimo na cria~o do programa ESPRIT (Schneider, 
1992: 57-58). 
72 COMISsAo DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, XXIVth General Report on the Activities of the European Communi
ties 1990, Bruxelas-Luxemburgo, Servi~o das Publica!foes Oficiais das Comunidades Europeias, p 136. 
73 Thomas, Schnoring, "European Telecommunications R&D Systems in Transition" in Charles Steinfield et al. (eds.) 
Telecommunications inTransition, Thousand Oaks, Sage, 1994, p. 151; Conselho, 85/372/CEE. 
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Tho Especial, que se apoiou em diversos estudos, nesta fase de "procura de apoio" e 
necessaria uma acs:ao coordenada urgente. 

Como tal, e apesar da falta de movimentacrao na abertura dos mercados, a 
Comissao conseguiu a aprova9ao por parte do Conselho, em Novembro de 1984, 
da sua proposta de politica de cinco faces, cujos objectivos seriam: ,,' , 

- Criar urn mercado comunita.rio para equipamentos de telecomWlica9oes e 
para terminais atraves da harmonizacrao, do reconhecimento mutua da~ aprovacroes 
(onde os padroes dos aparelhos aprovados por um, sao aprovados portodos) e da 
abertura do acesso aos contratos publicos; 

- Melhorar 0 desenvolvimento de serviyos e redes avancrados de telecomuni
ca90es (RDIS); 

- Lan9ar um programa de desenvolvimento da tecnologia necessaria para redes 
de banda larga futuras e implementar projectos de infra-estruturasld~ interesse 
comum (RACE); I, 

- Promover a introducyao e desenvolvimento de servic;os avanc;ados nas regioes 
mais desfavorecidas da Comunidade (STAR); 

- Coordenar posic;6es de negociac;ao tendo em considerac;ao os agentes interna
cionais de telecomunicac;oes74 • 

Embora, ate ao Livro Verde, a Comunidade nao tenha produzido legisla9aO 
digna de relevo, 0 Conselho aprovou diversos documentos segundo esta linha de 
aC9a075. No dia 25 de Julho de 1985,0 Conselho decidiu que, dentro de 18 meses, 
a Comunidade deveria definir a sua acc;ao no campo das telecomunicac;oes dentro 
das compet~ncias do programa RACE (Conselho, 85/372/CEE). No ana seguinte, 
o Conselho conseguiu aprovar uma directiva sobre a fase inicial do reconhecimen
to mutuo das aprovac;6es para 0 equipamento terminal de telecomunicac;oes 
(86/361/CEE). No mesmo ano, 0 Conselho adoptou a recomenda9ao da Comis
sao relativa it introdu9ao coordenada da RDIS na Comunidade (86/659/CEE). No 
entanto, uma vez que 0 desenvolvim~nto desta rede digital sofisticada nao era a 
principal preocupa9ao das regiOes menos favorecidas (RMFs), a Comissao usou 0 
programa STAR como troca pela aprova9ao da RDIS. E, de facto, em Outubro de 
1986, 0 Conselho adoptou uma regula9ao do programa STAR cujo prop6sito era 
fortalecer a base econ6mica nas RMFs, fomentar a criac;ao de empregos e ajudar a 
elevar os padroes tecnol6gicos nessas areas ao melhorar a oferta de servic;os de 
telecomunicac;oes modernizados e ao integrar essas regi5es em grandes redes de 
telecomunica9oes (3300/86/CEE). 0 Conselho tamMm aprovou leis relativas a 
assuntos b~cnicos, como a introduc;ao de comunicac;oes moveis terrestres celulares 
pan-europeias (87/371 /CEE), a adoP9aO de padroes comuns de DBS - satelite de 
difusao directa (86/529/CEE), entre outros. Na linha da padroniza~o, a Comissao 
instituiu 0 European Telecommunications Standard Institute - ETSI que competiria, 
inevitavelmente, com outros agentes de padronizac;ao nacionais e internacionais. 

74 Jill Hills e S. Papathanassopoulos, ibidem, p. 194. 
75Para uma lista de documentos oficiais acerca da polltica de telecomunica~i5es da Comunidade durante este per/odo, ver, 
inter alia, Comissao das Comunidades Europeias (1992) Official Documents Community Telecommunications Policy, 
Setembro de 1992, XIII (92) 260-EN. 76 Hocb," Uil 
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A interVenyaO da UE durante este periodo centrou-se nas iniciativas de politica 
industrial e em programas de 1&0. Ja se notavam resultados de programas como 0 

ESPRIT e 0 RACE e 0 desenvolvimento da RDIS era visto como elemento crucial na 
competitividade da industria europeia. Na altura, apesar dos claros esforyos, a politi
ca comunitaria permaneceu maioritariarnente cornpartitllentalizada, com enfase par
ticular em assuntos mais tecnicos e, por isso, menos d:mtroversos. Ja constava da 
agenda a necessidade de urna maior liberalizayao mas na., se fizeram grandes progres
sos antes do Livro Verde de 1987 sobre 0 desenvolvimento do Mercado Comum para 
os serviyos e equipamentos de telecomunicayoes (COM (87)290, 30.06.87). 

o Acto Unico Europeu, assinado em Fevereiro de 1986, emanou poderes para 
liberalizar 0 sector das telecomunicayoes. Visava co~pletar urn verdadeiro merca
do comum em Janeiro de 1993, sendo que 0 sector da~ telecomunicayoes seria um 
constituinte indispensavel deste novo mercado libedlizado. Um novo impeto ga
nhava terreno com 0 reforyo dos argumentos relativo~ a necessidade urgente de 
economias-de escala no sector das telecomunicayoes. Entao, como se argumenta, se 
as empresas europeias nao podem competir com mercados nacionais fragmenta
dos, dever-se-ia abrir urn maior mercado regional. Alias, os paises com as industrias 
de telecomunicayoes mais poderosas ja tinbam introduzido transformayoes nas regras 
a mvel interne (ex. EUA, Reino Unido e Japao) ou preparavam reformas (ex. Ale
manha, Franya e Holanda). 0 sucesso da Comissao em criar 0 Livro Verde resultou 
tambem da sua capacidade de persuasao durante 0 que Dang-Nguyen chamou de fase 
de procura de apoio (1983-86). Ao contrario do que acontecera anteriormente, 0 

Livro Verde obteve 0 consentimento de varios actores. 
Assim, 0 Livro Verde de 1987 nao deve ser visto como um iniciador politico, 

uma vez que parte de argumentos liberalizantes/reestruturantes previos e propoe 
uma maior concorrencia num rnercado ao mvel europeu. Com 0 desenvolvimento 
de urn Mercado Comum em vista, a Comissao propoe-se seguir determinados 
objectivos no Livro Verde: um mercado comum em equipamento terminal de tele
comunicayoes, urn mercado comurn em serviyos de telecomunicayoes e urn mer
cado comum em equipamento de redes - supostamente para assegurar a futura 
posiyao da Comunidade nas tecnologias da informayao em grande escala76 • 0 
fornecirnento da infra-estrutura de redes e dos serviyos basicos nao deveria ser 
modificado sob 0 controlo das PTTs nacionais. Visto a liberalizayao das infra-estru
turas nao ser contemplada, os fornecedores de serviyos teriam necessariamente de 
utilizar as redes existentes, por isso 0 Livro Verde recomenda que se chegue a urn 
consenso acerca dos padroes, das frequencias e dos principios tarifarios para que se 
possa chegar a um_ acordo acerca das condiyoes gerais impostas para 0 fornecimen
to de serviyos num ambiente competitivo. A consequente directiva sobre a Oferta 
de Rede Aberta (ONP) seria adoptada pelo Conselho em Junho de 1990 
(90/387 ICEE) para garantir 0 acesso nao discriminat6rio as infra-estruturas. 

A liberalizayao radical dos equipamentos e serviyos requereria igualmente a 
separayao dos reguladores e dos operadores. As tarefas de regulayao e de padroniza-

76 Herbert Ungerer & Costello, ibidem, p. 191-192; COM (87) 290, 30.06.87. 
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crao tecnica devem ser separadas das actividades comerciais, sob pena de os opera
dores de rede poderem utilizar a sua posi9ao privilegiada para proteger 0 seu proprio 
mercado. Outra forma desta pratica dita desleal enunciada pelo Livro Verde era a 
manutenyao das subvencroes cruzadas entre os diferentes ramos. Tradicionalmente, as 
PITs haviam vindo a transferir capital da maioria das areas rentav6is (como as linhas 
internacionais) para apoiar servicros menos renclveis. No entanto, rb.ais tarde, isto foi 
vista como tendo 0 potencial para dificultar a entrada de novas cortcorrentes no mer
cado. Curiosamente, 0 Livro Verde nao enfatizou em demasia os assuntos da poHtica 
industrial, centrando-se essencialmente na materia da regulacrao. 

Como documento de consulta que e, 0 Livro Verde exigiu legisla9ao subse
quente para implementar as suas indica90es. No processo de d,elinea9ao de leis, foi 
inevitavel chegar a determinados compromissos, 0 que enfraqueceu em certa 
medida as posi90es originais77 , De qualquer modo, tern havido hma evolu9ao pro
gressiva e seguiram-se directivas, decis6es e recomenda\=oes. Dehtro desta legis
la\=ao de cankter vinculativo estao as directivas de 1988 sobre a concorrencia nos 
mercados de equipamentos terminais (88/30I/CEE) e de 1990 sobre a concor
rencia nos mercados de servi90s de telecomunica~oes (90/388/CEE). A seme
lhan9a da moda da liberaliza9iio, 0 Conselho tambem aprovou a legisla9ao relativa a 
assuntos industriais que ja faziam parte da agenda, como aRDIS (89/CI96/04), e 
relativa ao desenvolvimento dos servi\=os e redes alargadas europeus, como 0 sis
tema GSM (90/C329/09). 

E claro que a Comissao queria agir com mais rapidez, particularmente na libe

raliza\=ao de infra-estruturas. No entanto, os paises menos favorecidos da UE (Por
tugal, Espanha, Irlanda e Grecia) refrearam a ambi~ao da Comissao de introduzir 
uma liberaliza9ao total ja em 1996. Enquanto os outros Estados-membros concor
daram em agir de acordo com a liberaliza9ao de infra-estruturas em Janeiro de 
1998, foram concedidos mais cinco anos aos referidos paises, sendo 0 prazo 2003 
(Financial Times, 18 de Novembro de 1994). 

Embora 0 futuro desenvolvimento da politica de telecomunica~oes da UE 
dependa da forma como a Uniiio se desenvolver enquanto entidade politica, os 
quadros da DG XIII acreditavam que 0 desenvolvimento das telecomunica90es se 
centraria em tres areas. "A primeira inclui os ajustes do recente Livro Verde sobre 

Comunica90es Moveis. A segunda consiste na prepara9iio de urn Livro Verde sobre 
a regula9ao das inn-a-estruturas base de transmissiio, continuando 0 trabalho das 
iniciativas legislativas na' area das comunica\=oes por satt~:lite e moveis. A terceira 
consiste na evolu\=ao da GNP num ambiente cada vez mais competitivo"78. Na ver

dade, a Comissao defendeu em primeiro lugar a liberaliza~ao dos equipamentos e 
servi\=os, continuando a defender a liberaliza\=ao de infra-estruturas base de trans
missao, mesmo que pouco se saiba sabre a seu impacto nos Estados-membros da 
UE em geral e nas regiOes perifericas em particular. 0 chamado Relat6rio Bange-

77 Johannes M. Bauer & Charles Steinfeld, "Telerommunications Initiatives of the European Communities" in Steinfield, 
Charles et al. (eds.)Telerommunications inTransition, Thousand Oaks, Sage, 1994, p. 51. 
78 Cor Berben, "The European Framework for Competition in Teleconununications", romunicar;:ao no Workshop Competition 
andTeieroms Infrastructure in Peripheral Regions and Small Economies, 16 de Setembro de 1994, Dublin, Irlanda, p. 2. 
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mann7', "Europe and the global information society", aprovado pelo Conselho 
Europeu de Corfu, sublinhou daramente a necessidade de liberalizar as infra-estru
turas e defendeu veementemente 0 desenvolvimento de novos mercados com base 
na acelera~ao da liberaliza~ao. 

A Comumdade tinha pouca experiencia enquanto decjsora na area das teleco
mumca~i'ies e era esperado que a liberaliza~ao de infra-e~truturas fosse urn ter
rit6rio de ensaios extremamente complexo. Alem do mats, a UE, enquanto actor 
regional, nao era responsabilizada de forma adequada perante os cidadaos 
europeus. "0 poder concentra-se cada vez mais nas maos .de pequenos grupos 
burocniticos que representam os principais ministerios, frequentemente isolados 
com erito do controlo parlamentar e do eserutlnio publico' •. A politica de teleco
municavoes europeia foi tambem criticada por nao te~ presente aspectos sociais 
mais vastos. Atraves de subvenvoes cruzadas81 e da tar'ificavao social82 , os ope
radores de telecomunicavoes tern sido usados tradicionaln,iente como instrumen
tos de remstribill~ao de renmmentos. Defendendo urn sistema mais justo, a UE 
defendeu a defmj~o de pre~osde acordo com 0 custo na obten~ao de luero. Esta 
situa~ao reflecte a falta de poder dos grupos de consurnidores representantes dos 
interesses dos utentes residenciais e tamhem sugere que urn grupo pequeno de 
actores representantes dos interesses das grandes empresas e da industria determi
nam igualmente, em grande parte, 0 resultado desta politica. 

3.4_2.2. PoHtica para 0 SectorTelevisivo 

Ao contrario do sector das telecomunicavoes, as tentativas da Comissao para 
desenvolver urn politica mais vasta para 0 sector da televisao tern tido muito menos 
sucesso. A regulavao mais importante do sector continua a ser alvo de discussao e 
os desenvolvimentos pan"'europeus mais importantes da area da televisao (ex. 
Satelite Astra) dependem de juros de capital privado e da iniciativa:·comercial. No 
entanto, os desenvolvimentos tecnol6gicos que tornaram possivel, nos anos 70, 0 

alargamento da interven~ao politica da Comumdade da computa~ao para as teleco
municacyoes tambem permitiram que a CE interviesse, nos anos 80, nesta area 
politica controversa: a televisao. 

Na verdade, a Comissao considerava que os servivos tele-difundidos, incluindo 
a televisao, tern urn papel decisivo no desenvolvimento de urn mercado integrado. 
No entanto, alguns Estados-membros nao estavam preparados para ver a autori
dade da Comissao estender-se ao que consideravam ser urn assunto "cultural", 

79 Bangemann et al. (membros do Grupo de Alto Nlvel para a Sociedade da Informac;ao), "Europe and the Global Informa
tion Society: Recommendations to the European Council", Bruxelas, 26 de Maio de 1994 (conheddo como Relatorio 
Bangemann) 
80 Dang-Nguyen et aI., ibidem, p. 112. 
81 As subven~oes cruzadas siD geralmente vistas enquanto fmanciamento de perdas de uma secc;ao da empresa por parte dos 
ganhos efectuados noutras se~i5es. Por exemplo, as PTTs afirmam que os servi~os internacionais tern vindo a subvencionar 
as chamadas locais. 
82Embora a tarificac;ao social tenha vindo a ser definida de formas diferentes pelos actores de telecomunicarr5es, e geral

-'mente associada aDs pre~s especiais e as regras de acessibilidade para os membros mais vulneraveis da sociedade (e.g. idosos, 
deficientes, etc.). 
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enquanto que as empresas de servic;o publico televisivo reagiam contra a liberalizasi\o 
do mercado. Ademais, considerava-se que Qutros carpas internacionais, como 0 Con
selho da Europa e a Uniao Europeia do SectorTelevisivo, representavam os interesses 
culturais da televisao, por oposic;ao a inclinasi\o economica da CE~3. Consequente
mente, como Collins aponta, as acc;:oes da CornW1idade no sector da televisao e do 
audiovisua184 tiveram de ser efectuadas au enquanto medidas merarrlente econ6micas 
permitidas pelo Tratado CEE (0 exemplo mais nothel e 0 da politiq da Televisao Sem 
Fronteiras que estabeleceu wn mercado de televisao comunicirio Unlco), au usanda os 
poderes de consumo discriciomirios limitados da Comissao (0 exemplo mais notavel e 
o programa comunitario MEDIA 92, recentemente MEDIA 95). Quando a Comissao 
estava ja determinada a expandir urn poueD mais a integra<?1o ~con6mica e, conse
quentemente, politica, atraves de ou-tro dominio de legislasi\o, teve de lutar contra 
divisoes internas e contra a resistencia cultural e ideologica por parte dos Estados
-Membras. Tal como no sector das telecomunicac;oes, 0 fundamento.principal para a 
intervensi\o era (e e) a competitividade. No que diz respeito a hardware, pensa-se que 
as economias de escala sao precisas para se ser competitivo. No que diz respeito ao 
conteudo transmitido, julga-se que, se naG se fizer nada, a televisao europeia sera. do
minada pelas importac;oes vindas dos EUA. 

Embora a intervenc;ao da UE no sector das telecomunicac;oes tenba tido muito 
mais exito do que no sector televisivo, ambos as sectores tern em camum alguns 
actores europeus e as tradicionais tensoes entre liberais e intervencionistas. Entre 
as Direcyoes-Gerais da Comissao que partilham responsabilidades na area da tele
visao, as tens6es mais claras existem entre a DG III em conjunto com a DG IV (as 
mais liberais) e a DG X em conjunto com a DG XIII (as mais "dirigistas"). A DG III 
organizou a iniciativa mais relevante do sector da televisao: 0 Livro Verde de 1984 
Televisao Sem Franteiras, que defendia urn mercado comum televisivo. A DG IV 
nao tinha responsabilidades directas no sector mas as suas politicas de concorrencia 
tern tido muita influencia. A DG XIII tern tido uma enorme relevancia na definic;ao 
da televisao por satelite e da Televisao de Alta Definic;ao (TVAD I HDTV) . Por ulti
mo, a DG X intervencionista foi directamente responsavel pela que chamou indus
trias "audiovisuais" e coordenou 0 programa MEDIA. Todavia, apesar de ser respon
savel directa do sector, a DG X era conhecida por ser uma Direcc;ao-geral 
relativamente fraca. Tamhem se julgava que 0 Comite do Parlamento Europeu para 
a Juventude, CuItura, Educac;ao, Media e Desporto era ineficaz. 

o conflito entre este~ dois grupos de DGs foi sempre favoravel as mais liberais. 
Como parte de uma poHtica industrial mais alargada8s , a Comissao tem-se preocu
pado principalmente com 0 desenvolvimento e consumo de tecnologias e equipa-

83 Jill Hills e S. Papathanassopoulos, ibidem, p.126. 
8ol-No contexto da CE/UE, tern havido diferenr;as signll'icativas na utiliza(fao dos termos "televisao~ e "audiovisual". Collins 
apresenta urn pressuposto util, indicando que 0 termo "televisao" implica uma poHtica liberal, orientada para 0 mercado; 
enquanto que 0 termo "audiovisual" sugere uma enfase mais pr6-activa e dirigista (Richard Collins, Broadcasting and Audio
visual Policy in the European Single Market, Londres, John Libbey; 1994, p.17). De facto, e essencialmente a DG X dirigista 
que se refere ao cinema e a televislio como sendo audiovisual. Visto a intervenylio da UE nesta area ter uma vertente clara
mente econ6mica, opd.mos pelo termo "televislio". 
8SEm termos gerais, urna polftica industrial cria condJyoes para que a industria possa florescer. Hills (1984) ve a polftica 
industrial como urn ajustamento interno aos padroes comerciais internadonais. 
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mentos de televisao, como por exemplo 0 satelite, redes de cabo, receptores de 
televisao, etc. Contudo, como aponta Alvarez et al., a capacidade alargada para 
transmitir produtos televisivos precisa de uma produ,ao paralela de produtos 
audiovisuais para que a capacidade de transmissao nao seja inundada com impor
ta,oes86 • Embora tenbam havido elementos politicos na area de software e hard
ware, a CE/UE enfrentou serias resist&ncias por parte clPs Estados-membros e 
nunea conseguiu desenvolver eompletamente uma poHtica de televisao. 

A primeira instituiya,o europeia a reconhecer a iinportan~a do sector da televisao 
foi 0 Parlamento Europeu que adoptou, no inicio dos "anos 80,0 relat6rio "Schall"87 e 
o relat6rio "Ha!m"88. Ambos os relat6rios reconheceram a imporclncia da televisao e 
defenderam que poderia ser utilizada para fomentar a integra,ao social e politica. 
Collins afirma que a posi,ao integracionista foi urn factor hnportante na definiyao ini
cial da politica de televisao e audiovisual na Comunidade". A p~rtir destas iniciativas, a 
Comissao (DG X) elaborou 0 relatorio "Realities and tendenljies in European Televi
sion" (COM(83) 222 fmal,25.05.83) e prop6s urna lei baseada nos seguintes pontos: 

1. 0 desenvolvimento de urn enquadramento geral para satelite, cabo e redes 
tradicionais, examinando os aspectos econ6micos da nova situa\=ao; 

2.0 apoio a uma politica industrial atraves da adop,ao de padroes tecnicos uni
formes; 

3. A integra,ao a myel europeu do mercado de programa,ao; 
4. Uma ac,ao para manter 0 pluralismo de identidades culturais que constituem 

a identidade cultural da Europa. 

Apesar das diversas iniciativas, 0 verdadeiro marco da interven\=ao da UE no 
sector da televisao e 0 Livro Verde de 1984 da Comissao, tambem conbecido como 
Televisao Sem Fronteiras, direccionado para a cria\=ao de urn mercado t'mico de 
televisao na Comunidade.(COM (84) 300 final). Neste documento, a Comissao 
defendeu 0 fluxo livre de programas televisivos, como acontece com quaisquer 
outros bens ou servi\=os. "Na Comunidade, a livre movimenta\=ao de bens estende
-se as cassetes e discos de video, vistos como propriedade econ6mica tal como as 
eassetes e as discos de sam. Por regra, portanto, os filmes, as grava\=oes de tele
visao, etc. podem circular sem restri\=oes na Comunidade"90. Assim, 0 principal 
objectivo do Livro Verde e da directiva subsequente adoptada pelo Conselbo cinco 
anos mais tarde (89/5521CEE)" era estabelecer urn fluxo livre de programas, 
retirando os obstaculos de regula\=ao n<.l~ionais para 0 mercado livre. 

86 Macu Alvarez et al., "The Limitations of European Broadcasting Policy", Comunicar;1io apresentada na Conferencia ICA 
hlnternational Communication Association), Dublin, 1990, p. 5. 
7 PARLAMENTO EUROPEU (1980) ~Report on the Information Policy of the European Community", da Comissao das 

Comunidades Europeias e do Parlamento Europeu (Relatorio Schall), PE Doc 1-596/80. 
88 PARLAMENTO EUROPEU (1982) "Report on Radio and Television Broadcasting in the European Community", pelo , 
Comite para a Juventude, Cultura, Educar;1io, Informa~o e Desporto (Relatorio Hahn), PE Docwnent 1-1013/81. 
89 Richard Collins, "Broadcasting and Audio-visual Policy in the European Single Market", Londres, John Libbey, 1994, p.37. 
9Q COMISSAO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, "Television Without Frontiers: Green Paper on the Establishment of 
the Common Market for Broadcasting Especially by Satellite and Cable", (COM (84) 300 fmal), Servi~o das Publicac;:oes Ofi
ciais das Comunidades Europeias, Luxemburgo, 1984, p. 11. 
91 Esta directiva e villgarmente conhecida como Televisao Sem Fronteiras. 
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o Livro Verde era urn documento extremamente contraverso e 0 conflito entre 
os objectivos culturais da Comunidade (que defendeu a diversidade cultural) e a 
16gica economica de urn mercado t'mico de televisao era bastante claro neste docu
mento de consulta. Assim, apos negocia90es prolongadas e urn processo dificil de 
negocia9ao que culminou na Directiva de 1989, houve necessidade:Ie voltar a redi
gir grande parte do documento. A Directiva fillal (89/ SS2lCEE), timbora fruto de 
urn consenso entre interesses antag6nicos, representa uma vitorta para as foryas 
comerciais e para aqueles que proclamavam poHticas anti-proteccionistas, entre as 
quais a industria cinematografica dos EUA". 

Em termos gerais, a Directiva estabelece as seguintes objectivos: 

1. Criar urn mercado camum nas transmissoes televisivas e na ofer.ta de programasj 
2. Promover empresas de produ9ao e distribui9ao independentes, em particular 

as pequenas e medias empresas; :1 

3. Estimular 0 sector audiovisual em paises com uma fraca capacidade de pro
dU9ao e/ou numa lingua restrita; 

4. Estabelecer padroes minimos para a publicidade e 0 patrodnio na televisao, 
proibindo a publicidade a determinados produtos (incluindo 0 tabaco) e regulando 
a publicidade ao alcool; 

S. Estabelecer uma quota europeia de conteudos (e permitir que os Estados
-Membros possam estabelecer regula90es e quotas espedficas relativas a lingua) e 
proteger 0 sector cinematognlfico; 

6. Estabelecer 0 direito de resposta; 
7. Proteger os menores de programa9ao indesejada, particularmente progra

mayao violenta ou pornogra.fica93 • 

Nao obstante a cobertura de diversos assuntos, fez-se uma abordagem minima
lista e a directiva ofereceu latitude aos Estados-membros para introduzir as suas 
proprias regula90es em algumas areas, dentro dos parametros alargados definidos. 
No que diz respeito a publicidade, ao patrodnio e ao bem-estar moral de crian9as e 
j ovens , os Estados-membros tern espa\=o de manobra para desenvolver a sua 
propria legisla9ao. Outra area de interven9ao onde as propostas do Livro Verde 
encontraram uma oposi\=ao cerrada foi a das quotas de programa\=ao. Inicialmente, 
propos-se que os canais europeus transmitissem urn minimo de 300/0 de programas 
feitos na Europa, tendo a percentagem aumentado tres anos depois para 60% (estes 
programas nao incluem servi\=os noticiosos, desporto, concursos ou publicidade). 
No entanto, devido a resistencia por parte dos Estados-membros mais liberais 
(Reino Unido, Alemanha, Holanda e Dinamarca), a directiva final diz que as 
esta\=oes de televisao devem reservar a maioria do seu tempo de transmissao a tra
balhos europeus "sempre que possivel". Como Hills e Papathanassopoulos defen
dem, este compromisso foi visto, em termos politicos, como uma vitoria para os 
pafses anti-quota minima e como uma derrota para os pafses pro-quota mfnima. 

92 Richard Collins, ibidem p. 69. 
93 Richard Collins, ibidem, p. 69. 

A 
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Tambem reflectiu, defendem ainda, a pressao consider'vel por parte dos EUA 
especialmente em Fran9a94. 0 debate sobre as quotas est. longe de chegar a um 
fim. A Comissao e 0 Parlamento t&m vindo a tentar persuadir 0 Conselho a for~ar 
os Estados-membros a cumprir a quota minima, mas pare~e que ainda falta muito 
para que isto se torne realidade. ; 

Em suma, 0 resultado mais relevante da directiva de 1989Televisao Sem Fronteiras e 
que os governos da UE nao podem impedir a recep~o de qVaisquer transmissoes, por 
isso os padroes tecnicos tiveram de sOITer uma harmoniza~Ol A integra~o do mercado 
atraves da directiva Televisao Sem Fronteiras e a padroniza~o.das transmissoes (a direc
tiva do Conselbo para os sistemas da familia MAC/pacote, tambem conhecida como 
directiva da televisao por satelite, 86/5291 CEE) podem ser consideradas as iniciativas 
liberais mais significativas, embora haja algnns tra~os de ~olitica industrial. A directiva 
MAC foi criada para fomentar 0 desenvolvimento de servi~os tylevisivos pan-europeus e 
para apoiar a indUstria electr6nica. Para isso, foi exigido que os ~atelites de difusao direc
ta adoptassem 0 padrao MAC caso transmitissem sinais iguais ou superiores a 65dBW9S. 
Os liberais queriam expandir osmercados, 0 que era visto como pre-condi~o para 0 
&xito tanto da indUstria electr6nica como da produ~o. No entanto, e paradoxalmente, 
era necessana uma abordagem "dirigista" para encorajar a abertura do mercado. 

De qualquer modo, a directiva MAC falbou redondamente. Por estar mal deli
neada, as iniciativas de satelite mais importantes na UnH'io fugiram aDs requisitos da 
directiva, transrilitindo a menos de 65dBW, e a directiva teve de ser eliminada. 0 
sistema de difusao por satelite mais importante da Europa (Astra) e 0 exemplo 
mais conhecido do fracasso desta directiva. 0 consorcio Astra conseguiu manter os 
custos de transmissao e recep~ao mais baixos que os dos seus concorrentes atraves 
da utiliza~ao de tecnologia mais velba e mais barata (padroes PAL). Mas 0 caso 
MAC est> longe de ser a urnca hist6ria de insucesso da interven9ao da UE na tec
nologia de televisao. A TVAD/HDTV e outro exemplo problem'tico. 

A Comissao tinha como plano que as transmissoes D2-MAC em formato 4:3 
fossem generalizadas na Europa, segnidas por transmissoes D2-MAC em formato 
16:9 e depois por transmissoes HD-MAC em formato 16:996• Pressupunha-se que 
o futuro padrao europeu de TVAD/HDTV desse a empresas como a Thompson 
(francesa) e a Philips (holandesa) a for9a que precisavam para enfrentar as empresas 
de electr6nica americanas e japonesas. No entanto, tanto 0 padrao TVAD/HDTV 
europeu como japon&s, com base em tecnicas de codifica~ao analogica, depressa 
tiveram problemas. Hoje, pensa-se que e provavel que 0 padraoTVAD/HDTV di
gital norte-americano seja 0 urnco a sobreviver. A DG XIII dirigista, onde estavam 
sedeadas as iniciativasTVAD/HDTY, fez face a uma enorme oposi~ao por parte do 
Reino Unido, cujas posi9oes foram justificadas pelos desenvolvimentos tecnol6gi
cos do outro lado do Atlmtico. 

De facto, a vit6ria mais obvia e, no entanto, mais modesta, dos "dirigistas" foi 0 

programa MEDIA coordenado pela DG X. Ao contrario da maioria das iniciativas 

94 Jill Hills e s. Papathanassopoulos, ibidem, p. 130. 
9S "dBW" significa 0 mvel de potencia em decibeis relativamente a 1 Watt. 
96 Richard, Collins, ibidem, p. 110. 
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de televisao da Comissao, 0 programa MEDIA focava os conteudos e tinha como 
objectivo contrabalan~ar 0 impacto de urn mercado aberto para os produtos de 
televisao, como projectado peiD Livro Verde e directiva Televisao Sem Fronteiras. 

Apos uma fase de experiencias-piloto (1987-1990),0 Conselho de Ministros adop
tou 0 programa MEDIA 9597 com urn or~amento de 200 milhees de ECU. 

Nas palavras da Comissao, 0 programa MEDIA tinha cinco tlhhas de orienta~ao 
para as ac<;:oes na industria audiovisual: criar uma area audiovisl)al europeia, formar 
sinergias profissionais, mobilizar capital de arranque, manter 0, equilibria entre as 
[oryas de mercado e, como coroLirio, entre os media98 , Esperava-se (e espera-se) 
que os varios sub-programas de MEDIA (como 0 Scale, 0 Babel, 0 Script, 0 Car
toon, etc.) fomentassem 0 pluralismo cultural ao apoiar as .. culturas audiovisuais, 
consideradas sob amea9a por urn mercado Unico de televisao~ 0 programa MEDIA 
representa urn esfon;:o considera.vel desenvolvido pelos que 17eBresentam os inte
resses culturais dentro da DG X. Mas, a medida que 0 prograrva e sustentado, e 
pouco provavel que seja suficiente para permitir a sobrevivencia das industrias 

audiovisuais nos paises mais' pequenos da Comunidade99 • 

o Livro Verde de 1994 sobre os audiovisuais, "Strategy options to strengtben 
tbe European Programme Industry" (COM (94) 96 final), tentou despoletar urn 
debate alargado sobre 0 futuro da industria da programa~ao europeia no contexto 
internacional. No entanto, este documento nao apresentava novas propostas signi
ficativas, nao abordou as causas dos problemas da industria da programa~ao 
europeia e, como a maioria dos documentos de televisao da UE, reflectiu objec

tivos contraditorios. Pode-se considerar 0 desenvolvimento do programa MEDIA 
11'00 _ uma continua~ao do programa MEDIA - 0 unico resultado concreto das 
consultas levadas a cabo pela Comissao com base neste Livro Verde. 

Mais uma vez, 0 futuro da politica para 0 sector televisivo da UE depende da 
forma como as diferentes forcras se desenvolvem na area da televisao e depende 
tambem do futuro da Uniao como urn todD. Durante 0 periodo que agora se ana
lisa, existiram interesses claramente contradit6rios entre os principais actores e a 
politica da Uniao reflecte precisamente essas tens6es. De modo geral, pode-se di
zer que, por urn lado, havia grupos de interesses mais fortes que desejavam urn 
mercado livre dos produtos de televisao e que, por outro lado, havia actores mais 
fracos que acreditavam que, se nao se tomassem medidas de proteccrao, as pequenas 
e medias empresas ficariam, com certeza, a perder. Os conflitos entre os que 
defendem uma uniao poHtica mais coesa e os que defendem que 0 Estado deve con
tinuar a ser a mesma unidade poHtica essencial estao longe de ser resolvidos. 

97 cr. CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPElAS, "Council Decision Concerning the Implementation of an Action 
Programme to Promote the Development of the European Audiovisual Industry" (MEDIA) (1991-1995) (90/6S5/CEE; OJ 
L3S0, 31.12.90), 1990. 
98 COMISsAo DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, "Media Guide for the Audiovisual Industry", 9" Edi~o,Abrii de 1993, 
DGX, Bruxelas, 1993a, p. 3. 
99 Maggiore entrevistado por Collins, ibidem, p. 103. 
lOOMEDIA II tinha urn orttamento de 400 milhoes de ECU para 0 pedodo entre 1996 e 2000. 
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3.4.3. A Politica de Comunica9ao da UE e Portugal: notas finais 

Do que foi dito acerca da politica da CE/UE para a televisao e para as telecomuni
ca90es, pode-se conduir que aquela nao foi desenvolvida para beneficiar as RMFs 
(Regioes Menos Favorecidas). Como foi demonstrado, a J;undamenta~o por tras da 
intervencrao da Comissao nas comWlicac;:oes teve pouco J ver com as necessidades 
espedficas das RMFs, como e 0 caso de Portugal. Partin~o do principio que as tec
nologias das comunicac;:6es t&m urn enorme potenci~l economico e que sao 
necessarias economias de escala, provavehnente so os paises com industrias de elec
tronica fortes como aAlemanha, a Fran,? e a Holanda e que estariam em condicr6es de 
beneficiar com a situa9ao. Em termos gerais, as politicas:de comunica0es da UE eram 
concebidas para apoiar as gigantes das industrias europ~ias a derrubar a concorr&ncia 
estrangeira e para perrnitir que pudessem competir a niv~l mundial. 

A politica de telecomunica90es da UE tern sido deserWolvida em duas !rentes: 
enquanto polftica industrial para ajudar as empresas europeias a reconquistar territorio 
perdido; e enquanto parte do grupo vencedor da liberaIfza~o e da pro-concorrencia 
para que os mercados possam ser abertos e para que se gerem economias de escaJa. as 
programas 1&0, como 0 ESPRIT e 0 RACE, foram a mce mais vis/vel da politica indus
trial "dirigista" desenvolvida pela Comunidade. Urn dos paises que beneficiou menos 
com estes programas foi Portugal. Relativamente ao programa RACE, por exemplo, 
Portugal teve 23 participa90es, enquanto que 0 Reino Unido teve 148, a Nemanba 146 
e a Fran9" 144101. Tambem nao se esperava que a libera-liza~o do mercado - outro dos 
aspectos mais importantes da interven~o da CE/UE - tivesse qualquer impacto signi
ficativo do ponto de vista economico. Portugal nao tinha 0 potencial economico para 
desenvolver a sua propria indUstria electr6nica e nao tinha servicros basicos ou avanc;ados 
eficazes, pelo que era diflciJ beneficiar substancialmente tanto com os programas de 1&0 
de telecomunicacr6es mais importantes como com a abertura dos mercados. 

Reconhecendo esta ·t'-ealidade, a Comissao nao tinha alternativa senao tentar 
convencer as RMFs que as suas necessidades espedficas tambem seriam resolvidas. 
Como tal, criou programas de telecomunicacr6es que ajudariam paises como Por
tugal a fazer urn upgrade das suas infra-estruturas e a introduzir servicros avanc;:ados. 
De 1987 a 1991, cerca de 200 milboes de dolares foram gastos no lan9amento de 
servi90s digitais e avan9ados, sendo que a contribui9ao da CE foi de 130 milboes de 
dolares lO2 , Estes numeros podem ser substanciais para urn pais pequeno, mas sao 
insignificantes se comparados com os lucros que se espera que a liberaliza9ao ofe
re9a aos grandes fabricantes europeus. Os programas STAR e Telematique sao 
claramente os melhores exemplos desta solucrao de compromisso entre a Comissao 
e as RMFs para abrir os seus mercados de telecomWlicac;:6es; 

Se encontramos uma solucrao de compromisso no sector das telecomunicac;oes, 0 

mesmo nao se pode dizer do sector da televisiio. A abertura do mercado televisivo com a 
consequente aboli~o das restri0es a livre circula~o de produtos de televisiio significa 

101 Thomas Schnoring, ibidem, p. 152 
102 APDC _ Associar;io Portuguesa para 0 Desenvohimento das Comunicao;:oes, Comunica~oes (1993) Edir;io Especial, 
Fevereiro, p. 16. 
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que as produyoes europeias poderao entrar no pais com mais facilidade. Contudo, e 
porque Portugal nao exporta produtos televisivos para a Europa, esta liberalizayiio nao 
traz beneficios particulares its empresas de produyiio nacional. Era provavel que 0 Reino 
Unido, tendo urna indUstria de produyiio televisiva significativa, fosseurn dos paises 
europeus a beneficiar mais com a intervencrao da UE na area. Ora, uma v~z que a econo
mia da televisao nao e favoravel ao paises pequenos, era provavel que urn~ maior liberal
izacrao reforc;asse as tendencias existentes como a integra~o dos medit, 0 desenvolviM 

mento de aglomerados e a padronizayiio de conteudos. . . 
Tambem as intervencionistas viram algumas das suas propostas consagradas em 

legislayiio. As directivas MAC eTVAD/HDTV do Conselho, que eram claramente ini
ciativas de politica industrial, tambem nao tiveram qualquer relevfutcia em Portugal, 
dado que 0 pais nao teve nenburn papel na industria de tecnologiasde televisao. Em
bora a atenyiio estivesse (e esteja) muito concentrada na industria de hardware elec
tr6nico (meio) e nao no conteudo (mensagem), as "dirigistas" conseguiram que 0 pro
grama MEDIA Fosse aprovado pelo Conselho. Se este programa tivesse sido delineado 
de forma diferente, poderia ter contribuido para 0 desenvolvimento da produyao 
audiovisual nos paises pequenos. No entanto, e porque se usaram_os mesmos criterios 
de distribuiyiio de recursos para os paises pequenos e para os grandes, os paises com 
vantagens competitivas (como 0 Reino Unido) foram os que mais beneficiaram. De 
facto, em quase todos os sub-programas MEDIA, Portugal foi urn dos paises que 
menos apresentou e/ au viu aprovados projectos seus103. 

Embora nao tenbam sido desenvolvidas nem politicas de telecomunicayoes nem de 
televisao para apoiar as RMFs houve, pelo menos durante a primeira decada da inte
grayiio portuguesa, urna clara diferenya entre 0 impacto destas politicas em Portugal. 
Com 0 apoio de programas especificos para as RMFs, as empresas portuguesas de tele
comunicacroes tern vindo a modernizar a infra-eso-utura basica e a lanryar servicros avan93-
dos. No que diz respeito it televisao, nao existe nenburna soluyiio de compromisso e a 
Uniao nao compensou de forma alguma os paises que estavam preparados para abrir os 
seus mercados mas que nao tinbam condiyoes para competir a mvel regional ou global. 

A Europa e hoje 0 maior mercado de produtos de media do mundo, quando se tern 
em conta, para alem dos habitantes da UE, as populayoes da Russia, da Europa do 
Leste, da Noruega e da Suiya. Esse mercado alargado perfaz urn total de quase 700 
milh6es de pessoas - urn valor quase tres vezes superior ao do mercado domestico dos 
EUAI04. Urn claro indicador destes dados e 0 nlimero de longas-metragens produzidas 
na Europa. Por exemplo, eni 2002 produziram-se 630 filmes europeus e apenas 450 
nos EUA, apesar das receitas gerarem valores opostoslOS. Na UE, 0 sector do Audiovi
sual assegura cerca de urn milhao de empregoslO6 • 0 seu peso economico registou urn 
aurnento notivel desde os anos 80 do seculo passadolO7, e, para grande parte da popu
layiio, 0 Audiovisual e a sua principal actividade quotidianalO8 • 

103 MEOlA DESK, "Apoios do Programa Media", Usboa, Media Desk, 1994 (nao publicado). 
104 Kevin Williams, "European Media Studies", Londres, Hodder Arnold, 2005, p. IS. 
105 cr. PrincipaisTendencias do Panorama Audiovisual Europeu, europa.eu.int. 
106 cr. Panoramica dasActividades da Uniao Europeia, in: europa.eu.int. 
107 Kevin Williams, Ibidem, p. IS. 
108 Cf. Audiovisual e Meios de Comunica~o Social, in: europa.eu.int. 
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Depois da Televisao Sem Fronteiras, 0 programa MEDIA, que tern como urn dos 
seus pressupostos a defesa da diversidade cultural europeia, e 0 segundo sustentaculo 
da politica audiovisual europeia. 0 programa actual e constituido pelo MEDIA Plus e 
pelo MEDIA Forma",o, que foram estabeleeidos em 2001 e prolongados ate 2006. 
o primeiro esta or9'ffientado em mais de 450 milboes de euro",e tern como objecti
vo a produ",o, a prom09ao e a distribui9ao de conteudos aulliovisuais da UE. 0 
MEDIA Forma",o, com urn or9amento de cerca de 60 milboes~e euros, destina-se a 
formac;ao de nlveis elevados em areas importantes do Audiovisual. A continuar;ao do 
programa estad. assegurada com 0 MEDIA 2007 (a executar entre 2007 e 2013) que 
conta com urn orc;amento de pouco mais de mil milh6es de euros. 

Mas este sector conta ainda com 0 apoio do programa qi - Audiovisuallan9ado 
pelo Grupo BEl em 2000, que e constituido pelo Banco Eur;opeu de Investimento 
e pelo Fundo Europeu de Investimento. Os objectivos deste programa sao 0 
fomento econ6mico do mercado audiovisual comunitario e a adaptar;ao as tecnolo
gias digitais por parte dos produtores de conteudos audiovisuais, sempre atraves de 
apoios orc;amentais aos projectos candidatos, 0 que Ihes permite, tambem, 
enfrentar os desafios culturais que se lhes colocam. 

Entretanto, a directiva Televisao Sem Fronteiras escl a passar por urn processo de 
revisao inieiado em 2001. Por inieiativa da Comissao foi lan9'da urna consulta publica 
em 2003, cujas conclus6es foram reveladas ainda no mesmo ano nurna comunicar;ao 
intitulada "0 futuro da Politica Europeia de Regula",o Audiovisual". Este documento 
indica que 0 caminbo a seguir passa pela irnplementa",o de obrigayoes elementares -
para os servirros de conteudos audiovisuais - e obrigar;6es menos relevantes para os 
servirros audiovisuais lineares. Mas 0 processo desta directiva nao esta concluido. 
Depois desta revisao, a Comissao tern promovido 0 debate entre grupos de reflexao 
sobre os objectivos da Televisao sem Fronteiras. E com base em todos estes trabalbos 
que a Comissao elabora a proposta legislativa desta directiva, que, por sua vez, tern 
originado urn debate que se prolongara durante os proximos anos. 

o sector do Audiovisual caracteriza-se pela especializayao tematica e pela pro
priedade privada e trausnacional. 0 sector publico comeyou, alias, a declinar logo 
na decada de 80 do seculo passado face a estes novos desafios, com os quais se 
instalou urn feroz mercado concorrencial. A consequencia mais visivel da ver
dadeira guerra de audiencias que se seguiu e a qualidade duvidosa e estandardizada 
dos conteudos dos agentes privados. A informayao perde cada vez mais terreno 
para 0 entretenimento. E sao precisamente estas mudanc;as dos conteudos da 
comunicarrao que imp6ern a necessidade de regulamentar 0 sector Audiovisual, 
sendo que as alterarr6es tecno16gicas, econ6micas, sociais e poHticas sao 0 actual 
motor das novas formas de regulayao do Audiovisual109. Nesta Europa cultural
mente tao diversificada, sao as perspectivas "nacionais" "sobre" a Europa e nao a 
perspectiva "da" Europa que predominam nos media dos paises comunitariostto • 0 
objectivo de criar media "europeus", e na~ "nacionais", tern-se revelado uma meta 
de clincil alcance. Os obstaculos sao varios, mas 0 mais importante sera a barreira 

t09Idem, Ibidem, p. 19. 
1 to Idem, ibidem, p. 149. 
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linguistica - 0 primeiro elemento de identidade nacional. As tentativas de criar 
conteudos pan-europeus, como sao os casas do canal Euronews, do Eurosport e do 
Arte, revelaram inicialmente poueD sucesso em grande parte devido ao seu forma
to poueD convencional111 . Nos ultimos anos estes canais tiveram urn crescimento 
parco, mas apesar das baixas audiencias estima-se que cheguem a lim quinto dos 
lares da Europa Central, Ocidental e do Lestell '. Actualmente, a tentltiva de pan
_ "europeiza~ao" das comunicac;6es europeias esta a levar ao efeito opo$:o, pais tele
visao sem fronteiras na Europa abre as partas a americanizac;:ao dos conteudos 
difundidos na UE 113 • 

3.5.0 ALARGAMENTO: A IDEIA DA EUROPA E OS MEDIA 

Por Francisco Rui C'dima - Professor Associado do Departamento (Ie CHlncias 
da Comunica\,ao da FCSH - UNL. 

3.5. I. Enquadramento 

A questao do Alargamento, do meu ponto de vista, foi de certa forma uma 
oportuuidade perdida para recentrar 0 debate Europeu, em materia de Media e 
Comunica~ao, em tarno de tres t6picos centrais, a saber: i) as estrategias de comu
nica\,ao da Uniao Europeia e a afirma\,ao e plena difusao da Ideia de Europa; ii) 0 

recentramento dos grandes objectivos da UE em torno de uma reflexao sobre a 
reorientacyao estrat<~gica das pra.ticas para com a Comunicayao Social I 14 , por urn 
lado, e de uma afirma\,ao alargada do conceito de Cidadania como deslgnio supe
rior desta comuuidade, por outro, e iii) uma reflexao aprofundada sobre as pr'ticas 
correntes do Audiovisual europeu, publico e privado, mas designadamente daque
Ie, face aos grandes deslgnios enunciados em i) e ii). 

A resolus:ao favora,vel destes tres problemas Faria certamente encontrar uma sai
da consistente e duradoura para as sucessivas crises de identidade que tern atraves
sado 0 projecto Europeu. Os media sao urn elemento de forte integra\,ao e interio
rizac;ao de urn designio comum, no plano social, cultural, dvico, e necessariamente 
economico tambem. Mas, certamente, nesta materia, a ordem dos factores nao e 
arbitnlria. 

Passamos a desenvolver os t6picos acima referidos, no sentido de melhor expor 
a nossa ideia da crise que estamos a atravessar - uma crise que, no fundo, nunca 
deixou de pairar como espectro nos sucessivos alargamentos da Uniao Europeia. 

111 Idem, ibidem, p. 137. 
112 Idem, ibidem, p. 138. 
113 Idem, ibidem, p. 149. 
114 George Steiner, "A Ideia de Elll'opa", Gradiva, Usboa, 200S. 
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