
17/09/2021 
Excelentíssimo Comissário Breton, 
Excelentíssimo Comissário Gabriel, 
  
Como representantes de produtores audiovisuais e animação independentes Europeus, 
aproveitamos os recentes relatos nos media sobre a elegibilidade de conteúdos audiovisuais 
produzidos no Reino Unido, em quotas europeias, para chamar à sua atenção a necessidade 
de rever a definição de ‘obras europeias’ e adequá-la aos novos desafios de um setor em 
rápida evolução.  
  
Até hoje, a definição de obras europeias abrange alguns países fora da União Europeia.1 Isto 
implica também que obras audiovisuais produzidas no Reino Unido ainda se qualificam como 
obras europeias.2 Deste modo, apesar do Brexit, investimentos na produção do Reino Unido 
estão em conformidade com as exigências da Diretiva SCSA e beneficiam da sua proteção.  
  
O objetivo da Diretiva SCSA de “promover a produção e distribuição de obras europeias”3, 
através de uma quota de exibição de 30% para obras europeias, é assim subvertido e protege 
precisamente um catálogo que não carece dessa proteção para a sua circulação e exibição. 
Obras produzidas no Reino Unido são predominantes em catálogos europeus de serviços 
audiovisuais a pedido (“video on demand”), sendo que mais de 50% dos catálogos de séries 
europeias (22% dos catálogos de filmes europeus) oferecidos em serviços SVOD são 
provenientes do Reino Unido.4 
  
Embora o acordo Brexit seja o resultado de um longo processo de deliberação, lamentamos 
que o seu impacto no setor audiovisual não tenha sido devidamente avaliado.5 Um 
esclarecimento quanto à elegibilidade de obras produzidas no Reino Unido, no âmbito de uma 
quota da União Europeia, é indispensável . Contrariamente às acusações 
de protecionismo feitas por reportagens no Reino Unido , cremos plenamente que conteúdos 
audiovisuais do Reino Unido devem continuar a permanecer nos catálogos. No entanto, as 
disposições que foram introduzidas para promover a concorrência equilibrada, produção 
criativa e diversidade cultural nos Estados-Membros da UE, através de uma quota, 
deveriam principalmente fortalecer o mercado único europeu. 
  
Neste sentido, gostaríamos de salientar que a elegibilidade de conteúdos do Reino Unido para 
quotas europeias é apenas um dos aspetos a considerar na ampla questão da definição de 
obras europeias. 
  
Atualmente, uma obra é definida como europeia com base no local de residência dos autores 
e trabalhadores de uma produção, e no local de estabelecimento da produtora . A localização 
de ativos na União Europeia ou a propriedade intelectual da produção não são considerados 
elementos relevantes para definir o que constitui uma obra europeia. 

 
1 A Directiva «Serviços de Comunicação Social Audiovisual » inclui, na definição de obras europeias, 

obras originárias de Estados terceiros europeus que formem parte da Convenção Europeia sobre a 
Televisão Transfronteiras do Conselho da Europa. 
2 Ironicamente, a CETT não se aplica a serviços VOD não lineares, o que significa que serviços 
audiovisuais a pedido que estejam estabelecidos no Reino Unido já não usufruem de liberdade de 
recepção na UE. Fonte: (...) 
3 Recital 35, DSCSA. 
4 Fonte: European Audiovisual Observatory 
5 A CEPI alertou a Comissão sobre esta questão em dezembro de 2020, solicitando uma avaliação do 
seu impacto. 

https://rm.coe.int/film-and-tv-content-in-vod-catalogues-2020-edition-final/1680a13537
https://rm.coe.int/film-and-tv-content-in-vod-catalogues-2020-edition-final/1680a13537


Consequentemente, esta definição permite que empresas de países terceiros, como 
plataformas norte-americanas ou chinesas, encomendem obras europeias desenvolvidas por 
autores europeus e produzidas por produtores europeus e, simultaneamente, se tornem 
proprietárias exclusivas da propriedade intelectual destas obras. 
 
Assim sendo, obras europeias tornam-se ativos sob o controlo exclusivo e ilimitado de 
empresas fora da Europa, uma vez que produtores europeus não estão em condições de 
manter efetivamente os seus direitos face ao poder económico destes grandes intervenientes. 
Regulamentos que ditam que os direitos são revertidos para os produtores europeus após um 
determinado período de tempo, ou onde aquisições a 100% não são permitidas, impediriam 
o panorama acima descrito. 
  
Reconhecemos o valor das grandes plataformas, dado que permitem acesso a um público mais 
amplo e investem no setor audiovisual europeu. No entanto, é essencial avaliar os efeitos a 
médio e longo prazo que estes desenvolvimentos no setor audiovisual podem ter sobre a 
cultura europeia e a nossa soberania cultural. Tal como o recente debate sobre propriedade 
industrial em torno das patentes de vacinas COVID, as condições de proteção da propriedade 
intelectual europeia devem ser revistas à luz dos novos desafios globais enfrentados por 
produtores, autores e artistas. 
  
Com base no acima exposto, apelamos à Comissão Europeia que aproveite a relevância desta 
questão e  
- apoie a iniciativa do Conselho da UE de realizar uma avaliação do impacto do BREXIT 
na indústria audiovisual e na presença, circulação e promoção de obras da UE27 online, do 
ponto de vista da diversidade cultural e do desenvolvimento empresarial;         
- reveja e clarifique as condições em que conteúdos do Reino Unido são elegíveis para quotas 
estabelecidas pela Diretiva SCSA, por exemplo, no contexto da coprodução.             
  
Também apelamos à Comissão Europeia que  
- apoie a iniciativa do Conselho da EU de realizar uma avaliação de impacto das plataformas 
VOD no mercado audiovisual da EU e, especificamente, nas suas relações com 
produtores;           
- reveja e adapte a definição de obras europeias à luz das mudanças que o setor enfrenta e da 
necessidade de promover a criação europeia.             
  
A fim de promover um setor criativo europeu robusto, os produtores europeus devem dispor 
de um quadro jurídico adequado: aberto às oportunidades e à inovação, mas protetor da 
nossa soberania económica e cultural europeia. Esperamos apoiar a Comissão Europeia nos 
seus esforços para adaptar a presente configuração legislativa, de modo a que esta permita o 
desenvolvimento de um setor audiovisual forte e sustentável. 
 
 

 
 

 

 



 

  
 

 

 

 
 

 

 

 


