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Opções Metodológicas| 
as plataformas reguladoras como ponto de partida 

 
Como já foi atrás referido, a pesquisa com vista à obtenção de informação sobre 

os organismos de regulação dos media nos 27 países membros da União Europeia 

consistiu na consulta dos respectivos sítios electrónicos e na informação disponibilizada 

pelos mesmos. No entanto, é de ressalvar que recolhemos não apenas dados constantes 

destes sítios mas também informação decorrente de normativos legais para os quais, não 

raras vezes, remetiam. Os documentos legais e estatutários aplicáveis aos organismos de 

regulação foram, portanto, tidos em conta. 

É de referir, antes de mais e ainda que brevemente, que esta pesquisa se 

enquadra num trabalho mais abrangente e de maior porte e do qual resultou a obtenção 

de informação acerca das entidades de regulação mediática em 49 países, estando estes 

distribuídos de forma dispersa pelo globo. O escopo principal foi o de ser, de acordo 

com as palavras de Albarelloet al. (1997: 30), um “sourcier”, isto é, um “investigador 

de fontes originais”. Neste caso, o procedimento inicial foi o da procura de organismos 

de regulação nacionais através da sua pertença às redes de reguladores EPRA e RIRM 

(Rede Mediterrânea de Entidades Reguladoras/RéseaudesInstances de 

RégulationMéditerranéennes) e subsequente consulta dos resumos disponibilizados nos seus 

portais online, não dispensando o estudo dos conteúdos nos sítios electrónicos dos 

próprios organismos especificamente considerados. Uma vez que nem todos os organismos 

de regulação pertencem a estes organismos, a decisão foi a de paulatinamente ir 

dilatando o número de países, procedendo a pesquisas mais aprofundadas e a estudos já 

efectuados sobre o tema (como, por exemplo, o recente trabalho sob o título INDIREG –
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Indicatorsfor Independence and eficiente functioningof audiovisual media servicesregulatory 

bodies, conduzido pelo Hans BredowInstitute for Media Research sob a égide da 

Comissão Europeia). 

Para o presente objecto de trabalho foi, então, realizada uma triagem dos países 

que são membros da União Europeia. Esta tarefa tem sido contínua e exaustiva, na 

expectativa de procurar alcançar um panorama geral do que é a regulação – e a 

diversidade de mecanismos – pelo mundo. Este não é, todavia, o enfoque do presente 

e-book, que constitui uma apresentação da informação recolhida num leque de países 

mais restrito. 

Uma das dificuldades mais sentidas prende-se com a discrepância quanto ao tipo 

de informação obtida, pois, como já foi mencionado, o objectivo inicial era o de recolher 

descrições breves e abrangentes com base no que estava disponível nos sítios 

electrónicos dos organismos. Ora, após a selecção do material constante neste e-book, 

verificou-se que o tipo de informação não permitia, de forma generalizada, proceder a 

descrições com um mínimo denominador comum e congruentes quanto ao detalhe de 

alguns dos aspectos a abordar. Nos casos em que tal aconteceu, procedeu-se a nova 

consulta do sítio com objectivos delineados em termos de informação a obter. Por esta 

razão, e por nem sempre os organismos reguladores disponibilizarem a mesma informação 

(ou, por vezes, mesmo disponibilizando, a língua utilizada não reunia as condições 

necessárias à sua compreensão), a opção foi a de não incluir dados que não constavam 

das fontes consultadas. No entanto, o retrato é transversal em termos de categorias às 

quais procurámos responder e o esforço foi o de uniformizar, o melhor possível, os 

dados dos 27 países estudados. A tabela que se segue elenca estes países, os nomes 

(em Português, com tradução nossa ou não oficial) e os respectivos sítios electrónicos 

consultados. 
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País Entidade Reguladora Sítio Electrónico 

 
Alemanha Associação das Autoridades Estatais 

para os Media e Radiodifusão 
http://www.die-medienanstalten.de/ 

 Áustria 
Autoridade Reguladora Austríaca para 

a Radiodifusão e as 
Telecomunicações 

http://www.rtr.at/ 

 
Bélgica 

(Comunidade 
Francesa) 

Conselho Superior do Audiovisual da 
Comunidade Francesa 

http://www.csa.be/ 

Bélgica 
(Comunidade 
Flamenga) 

Regulador Flamengo para os Media http://www.vlaamseregulatormedia.be/ 

Bélgica 
(Comunidade 

Alemã) 

Conselho Mediático da Comunidade 
Alemã da Bélgica 

http://www.medienrat.be/ 

 
Bulgária Conselho para os Media Electrónicos http://www.cem.bg/ 

 
Chipre Autoridade para a Rádio-Televisão 

do Chipre 
http://www.crta.org.cy/ 

 
Dinamarca Conselho de Rádio e Televisão 

http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraa
det/ 

 
Eslováquia Conselho para a Difusão e 

Retransmissão da República Eslovaca 
http://www.rada-rtv.sk/ 

 Eslovénia 
Agência dos Serviços Postais e 
Comunicações Electrónicas da 

República da Eslovénia 
http://www.apek.si/ 

http://www.die-medienanstalten.de/
http://www.rtr.at/
http://www.csa.be/
http://www.vlaamseregulatormedia.be/
http://www.medienrat.be/
http://www.cem.bg/
http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/
http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/
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Espanha 

Conselho Audiovisual de Navarra http://www.consejoaudiovisualdenavarra.es/ 

Conselho Audiovisual da Catalunha http://www.cac.cat/ 

Conselho Audiovisual da Andaluzia http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es
/ 

Conselho Audiovisual de Andorra http://www.caa.ad/ 

 
Estónia  Conselho de Difusão Estónio http://www.err.ee/ 

 
Finlândia Autoridade Reguladora Finlandesa das 

Comunicações 
http://www.ficora.fi/ 

 
França Conselho Superior do Audiovisual http://www.csa.fr/ 

 
Grécia Conselho Nacional Grego para a 

Rádio e Televisão 
http://www.esr.gr/ 

 

 
Holanda 

 
Autoridade Holandesa para os Media http://www.cvdm.nl/ 

 
Hungria Autoridade Nacional para os Media e 

para as Comunicações 
http://www.mediatanacs.hu/ 

 
Irlanda Autoridade de Difusão da Irlanda http://www.bai.ie/ 

 
Itália Autoridade Italiana Reguladora da 

Comunicação 
http://www.agcom.it/ 

 
Letónia Conselho Nacional para os Media 

Electrónicos 
http://www.nrtp.lv/lv/padome/ 

 
Lituânia Comissão da Rádio e Televisão da 

Lituânia 
http://www.rtk.lt/ 

 
Luxemburgo Conselho Nacional de Programas http://cnpl.lu/ 

http://www.cac.cat/
http://www.caa.ad/eng/index.html
http://www.csa.fr/
http://www.cvdm.nl/
http://www.bai.ie/
http://www.agcom.it/
http://www.nrtp.lv/lv/padome/
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Malta Autoridade para a Difusão de Malta http://www.ba-malta.org/ 

 
Polónia Conselho Nacional de Difusão http://www.krrit.gov.pl/ 

 
Portugal Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social 
http://www.erc.pt/pt/ 

 
Reino Unido Gabinete para as Comunicações http://www.ofcom.org.uk/ 

 

República 
Checa 

Conselho para a Difusão de Rádio e 
Televisão 

http://www.rrtv.cz/cz/ 

 
Roménia Conselho Nacional para o Audiovisual http://www.cna.ro/ 

 
Suécia Autoridade Sueca para a Difusão http://www.radioochtv.se/ 

http://www.rrtv.cz/cz/
http://www.radioochtv.se/

