Exmo. Senhor
Presidente do
Instituto do Cinema e do Audiovisual
Or. José Pedro Ribeiro
Rua S. Pedro de Alcântara, 45, 10
1269-138 Lisboa

Lisboa, 3 de Maio de 2012.

Assunto:

]

Proposta de Lei do Cinema e Audiovisual - Consulta Pública

Exmo. Senhor Presidente,
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A Proposta de Lei do Cinema e do Audiovisual
consulta

pública,

tem relevantes

implicações

(doravante,

"Proposta"),

nas diversas

que se encontra em

atividades

""
o"'

empresas do grupo ZON.

z

Não podia, por isso, a ZON deixar de participar na consulta, apresentando

.

Õ
:>

prosseguidas

pelas

a sua análise crítica

da Proposta e os seus contributos .

õu~

~

"-

Permitam-nos

referir que nos parecia ter sido mais vantajoso para este processo, em que estão

em causa matérias tão relevantes, que os principais operadores das diversas áreas de atividade
envolvidas,

como

o Grupo

ZON,

preparação da Proposta, essa forma,

pudessem

ter participado

mais

cedo

nos trabalhos

de

talvez o nosso contributo pudesse ter sido mais eficiente,

pois teria sido possível uma análise e um contributo

mais profundos

e profícuos

numa fase

anterior à consulta ora em curso.
Não deixando de realçar os progressos que, desde o início da consulta, se verificaram
respeita a alguns pontos da Proposta e o bom acolhimento

que tiveram algumas

no que

críticas e

sugestões, alterando e corrigindo soluções menos adequadas e desejáveis.
Não obstante, a Proposta continua a merecer-nos

sérias reservas, como adiante passamos a

expor.

ZON Multimédia
Serviços de Telecomunicações
e Multimédia. SGPS, S.A.
Sede: Av. 5 de Outubro, 208
1069-203 Lisboo Portugal
Tel +351 21 782 47 00
Fax +351 217824735
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Como é publicamente conhecido, o grupo ZON tem relevante intervenção
atividade abrangidas pela Proposta e que se pretende que contribuam,
pagamento

de taxas e de realização

desenvolvimento

de investimentos,

nas diversas áreas de

através de obrigações de

para a política pública de apoio e

do cinema e audiovisual.

As empresas do grupo ZON desde sempre têm contribuído,
nomeadamente,

e contribuem,

através da promoção de obras e sua distribuição

de forma decisiva,

em múltiplas plataformas,

do

pagamento de rayalties, de custos com canais de televisão, de direitos de autor e conexos às
entidades

de

gestão

financiamento

coletiva

e de taxas

às

e para a criação de condições

conteúdos cinematográficos

e audiovisuais,

entidades

reguladoras

para novos projetos de serviços

No apoio e incentivo à criação e inovação, a ZON orgulha-se

crescente de participações

para

o

televisivos

e

que têm surgido e se têm consolidado

nacional, com grande benefícios para a indústria e para os consumidores

anos, o Prémio "ZON Criatividade

sectoriais,

em Multimédia",

no âmbito

em geral.

de promover, desde há alguns

que tem vindo a contar com um número

e que atribui o maior prémio financeiro

para este tipo de iniciativas

em Portugal.
A ZON é, assim, especialmente

sensível às políticas e iniciativas que visem o desenvolvimento

da indústria do cinema e do audiovisual em Portugal.
Representando
subscrição

empresas que desenvolvem

e serviços

audiovisuais

audiovisuais

atividade nas áreas da distribuição de televisão por

a pedido,

da distribuição

em geral, da exibição cinematográfica

quais se pretende impor mais obrigações
política pública de apoio e desenvolvimento

e da televisão,

e o pagamento

A Proposta

cinematográficas

diretamente

do cinema e audiovisual,

a Proposta não poderia

que passamos a apresentar.

a aprovar

aspetos

particularmente

importantes

aplicação concreta, como sejam a definição dos "beneficiários do financiamento

arrecadar

na lei"

(artigo 9°), a "liquidação,

com as taxas previstas

investimento

anual

para uma

da Lei

remete para legislação

apoio previstos

e

afetadas e às

de pesadas contribuições

deixar de merecer a nossa análise, comentários e considerações

Da regulamentação

de obras

de

receitas

na presente
provenientes

cobrança

e fiscalização

da sua

e outros tipos de
dos montantes

lei" (artigo 12°), a revisão da percentagem
da

atividade

de

distribuição

de

a
de

obras
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cinematográficas

pelos distribuidores (artigo 163), e de cujos contornos nada mais se conhece do

que os enunciados

da Proposta.

E, nesse aspeto, seria de particular importância

o fundo de

investimento (artigo 15°) que deixou de estar previsto.
Trata-se

de regulamentação

financiamento

e aplicação

sobre
efetiva

matérias

essenciais

dos valores

para a definição

das taxas

do modelo

e contribuições

de

de investimento

previstas.
Nessa medida, é nosso entendimento

que também tais diplomas deverão ser objeto de consulta

pública, envolvendo,

as entidades a quem a Proposta impõe o pagamento de

nomeadamente,

pesadas taxas e contribuições de investimento.

Da taxa de exibição
Não podemos

deixar de realçar

inexplicavelmente,
Consideramos

a manutenção

da taxa de exibição

havia sido excluída da Proposta de Lei anteriormente

de publicidade

que,

em discussão.

esta solução acertada, tendo em conta que uma tal taxa se encontra desde há

muito consolidada e aceite no mercado.
E, além

disso,

abrangendo

porque

se reveste

de características

não discriminatoriamente

de generalidade

e universalidade,

as diversas atividades e agentes económicos

dirigindo a qualquer entidade em particular. Nesse sentido, representa

e não se

a forma mais justa de

distribuir a verba a angariar para o cinema e o audiovisual.

A ZON não pode, porém, concordar

o modelo

em causa não nos parece ter as virtualidades

se-nos desnecessária
colidem

com

assegurar

fundamental

e inoportuna

normas

desproporcionadas

Para

com vários aspetos

do

e pretende

direito

da

o desenvolvimento

mudar de um paradigma

supostas

da Proposta

de Lei.

e, além do mais, afigura-

impor taxas ilegais e inconstitucionais,

União

e até de difícil aplicação

essenciais

Europeia,

que

são

que

discriminatórias

e

prática.

sustentável

do

sector

audiovisual

em que o Estado define centralmente

português,

é

o que deve e
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não deve ser apoiado para um modelo que deixe aos agentes de comercialização
(nomeadamente, exibidores, distribuidores,
identificação

cadeias de televisão e editores de vídeo) a

de quais as obras e projetos

assegurando até a co-responsabilização

merecedores

assim se

de todos os intervenientes.

É também necessário ser rigoroso na determinação

absorver produtivamente

de investimento,

dos montantes que são possíveis de

no atual estágio de desenvolvimento

do audiovisual nacional,

pelo que a duplicação imediata da verba para um setor ainda não sustentável não parece
ser um objetivo prudente no atual contexto de escassez de recursos para investimento no
desenvolvimento nacional.

Adicionalmente, o modelo proposto, pelos elevados montantes que exige especificamente
aos distribuidores

de televisão, impacta de forma muito material os seus resultados

financeiros (no caso do Grupo Zon, num montante superior a 25% do resultado líquido de
2011) penalizando

fortemente

os operadores

nacionais

versus

outros

operadores

europeus e mundiais na sua rentabilidade e logo na capacidade de atrair investidores para
o seu negócio que é um dos suportes

basilares

do desenvolvimento

dos setores

audiovisuais em todo o mundo e criando um estrangulamento de rentabilidade a montante
que coloca em risco a maioria dos objetivos a atingir pela própria lei.

o modelo

proposto, baseado essencialmente

a certos

setores

de atividade,

em pagamentos de taxas e contribuições

nomeadamente,

prestadores

de serviços

impostos

de televisão

por

subscrição e de serviços audiovisuais a pedido, não nos parece aceitável.
Desde logo, porque assenta no pressuposto de que tais entidades são as principais beneficiadas
com o desenvolvimento

do cinema e audiovisual e, por isso, devem suportar as políticas públicas

de fomento do cinema e audiovisual.
Ora, se

é certo

desenvolvimento

que os conteúdos de cinema e audiovisuais
do cinema e audiovisual

aproveita,

são pressupostos

essencialmente,

da sua atividade, o

à comunidade

em geral,

aos consumidores e ao mercado.
Por outro lado, são precisamente
contribuído

e contribuem

tais entidades

decisivamente

que, pelo exercício

para o desenvolvimento

da sua atividade,

do audiovisual,

têm

televisão

e
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cinema em Portugal como o demonstram,

desde logo, a diversidade

televisivos (canais) que, desde a liberalização

desta atividade, surgiram em Portugal, com as

condições que tal proporcionou ao desenvolvimento
As entidades em causa não retiram nenhum
cinema e audiovisual; antes constituem,

modelo impõe, também,

da produção de conteúdos nacionais.

benefício

em especial do desenvolvimento

do

numa partilha de interesses na cadeia de valor, o meio

indispensável para que os mesmos se desenvolvam

o

de serviços de programas

aos exibidores

e possam ter sucesso.

de cinema

e obras audiovisuais

obrigações

de

investimento em obras nacionais, em percentagem do volume de negócios.
Impor quotas de obras nacionais em si mesmo pode redundar apenas em significativos
acrescidos para os exibidores e distribuidores,

tais como custos acrescidos com exploração de

salas de exibição, sem impacto relevante

no desenvolvimento

audiovisual nacional, caso os consumidores

a eles não aderam.

o

normal funcionamento

custos

do mercado conduzirá, certamente

da produção cinematográfica

e

por si mesmo, à escolha de obras

nacionais em percentagem tanto maior quanto, nomeadamente

pela sua qualidade e adaptação

ao mercado, mais cativarem a preferência do público-alvo.
Não podemos, assim, concordar com um modelo discriminatório
atividade envolver obras cinematográficas

e audiovisuais,

em que, pelo facto de a sua

apenas algumas

entidades

devem

suportar uma política de interesse geral.

A Proposta

1°

é desnecessária

A Proposta tem como objeto a política pública de apoio e desenvolvimento

do cinema e

audiovisual, ou seja, pretende definir as bases, os princípios e os objetivos de uma política
pública

de

interesse

desenvolvimento

geral

nacional,

e proteção

Não está, porém, demonstrada
atividade cinematográfica

"ação

do

Estado

no

e das atividades

quadro

do

fomento,

cinematográficas

e

do modelo de apoio ao desenvolvimento

da

da arte do cinema

audiovisuais" (vide, nomeadamente,
2°

de

Artigos 1° e 3°).

a inadequação

e audiovisual atualmente em vigor, decorrente da Lei 42/2004, de

18 de Agosto e do Decreto-Lei

277/2006,

assinados acordos de investimento

de 15 de Novembro,

no âmbito do qual foram

plurianual com entidade sujeitas às contribuições

nele
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previstas

e tem vindo

a financiar-se

o cinema

e audiovisual

através

do Fundo

de

Investimento para o Cinema e Audiovisual constituído (FICA).
30

O que sucede é que tal modelo não foi devida e integralmente

implementado,

apenas por

manifesta falta de capacidade e ação por parte do Estado.
40

Os projetos

cinematográficos

mereceram

aprovação

disponíveis

e as

Investimento

e audiovisuais

ao abrigo

possibilidades

no Cinema

do atual

apresentados
quadro

legal,

de financiamento

e Audiovisual

(FICA)

a apoio

financeiro

não esgotaram

existentes,

através

e que se baseavam

do

e que

os fundos
Fundo

de

em contribuições

inferiores às que decorreriam da aplicação da Proposta.
50

Por outro lado, não vem acompanhada

de informação

motivação,

quer nos valores

quer na sua abrangência,

estabelecidas,

nem identifica as necessidades

adequada e completa
e incidência

sobre a sua

das contribuições

concretas de financiamento

que justifiquem

os cerca de quarenta e três milhões de euros que se pretende conseguir com este novo
modelo.
60

Nem se percebe, nem está devidamente

explicitado

nem justificado,

capacidade produtiva nacional e o histórico, nomeadamente
42/2004 e do Fundo de Investimento

se, tendo em conta a

a experiência

no Cinema e Audiovisual

ao abrigo da Lei

(FICA), será efetivamente

necessário e adequado ao fim em vista de apoio e fomento público ao desenvolvimento
cinema e audiovisual nacionais o volume de contribuições

do

expetáveis de cerca de quarenta

e três milhões de euros.
70

Apenas se constata uma referência explícita no Comunicado

da Secretaria de Estado da

Cultura em cuja parte final se diz que "A nova Lei do Cinema
acentuada das receitas da taxa de exibição", pretendendo

é uma resposta à quebra

justificar esta iniciativa com o

facto de "ser necessário repor as receitas do ICA em decréscimo desde 2006".
80

O modelo proposto redundará

em encargos

desnecessários

face à capacidade

e excessivos,

atividade

cinematográfica

indústria

baseada

nomeadamente

no

e audiovisuais
conceito

de

para as entidades

nacionais,

desperdício

contribuintes

de produção

e desenvolvimento

num convite
financeiro,

totalmente

que

à formatação
não

é

da
duma

admissivel,

no atual e previsível contexto económico que o país em geral atravessa.
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9°

Acresce que a aprovação de um novo modelo, põe gravemente
confiança dos contribuintes

que, agora, se vêm confrontados

em causa o princípio da

com uma iniciativa legislativa

cuja necessidade concreta não surge devidamente explicada.
10° Nesta perspetiva e sem prejuízo das demais considerações

que o modelo nos merece,

entendemos que, a manter-se a intenção de aprovar um novo modelo de financiamento

do

cinema e audiovisual, o mesmo deve ser revisto, desde logo, no sentido da adequação das
contribuições

pretendidas

às necessidades

efetivas duma indústria criativa, que crie valor

percetível para a população e não só para os seus criadores.
11° Por outro lado, a existir, o efetivo pagamento
sempre dependente
venham

da necessidade

a ser aprovados

concreta,

e ser balizado

das contribuições

financeiras

deveria estar

em função dos incentivos financeiros

por um valor máximo,

de forma

que

a garantir

racionalidade e eficiência económica.
12° Os mecanismos

de recolha das contribuições

financeiras

deveriam

privilegiar

modelos de

investimento versus modelos de criação de custos para os operadores do setor que apenas
irão penalizar os seus rácios financeiros

versus as congéneres

internacionais,

reduzindo

ainda mais a atratividade do investimento em Portugal no setor da distribuição de televisão,
que tem assistido a uma pesadíssima desvalorização

A Proposta

é inoportuna.

13° Na verdade,

agrava

incomportavelmente

as condições

atividade das entidades sujeitas a contribuições
das

ao longo dos últimos 5 anos.

empresas

prestadoras

de serviços

económicas

relativamente

de televisão

por

de exercício

da

ao modelo atual, em especial
subscrição

e de

serviços

audiovisuais a pedido através de um acréscimo de carga tributária.
14° No atual

contexto

económicas
concorrência

de

enormes

em geral atravessam

constrangimentos

e dificuldades

que

e em que o País precisa, sobretudo,

e ao desenvolvimento,

não se compreende

as atividades
de estímulos

a oportunidade

à

de um tal

agravamento, totalmente indesejável, injustificado e asfixiante.
15° Tanto mais que, repete-se, não está demonstrada a necessidade deste novo modelo.
16° Com a entrada em vigor destas "taxas", a ZON e o setor das comunicações

eletrónicas, em

geral, serão fortemente afetados na sua capacidade para investir em inovação.
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17° E muito em particular

a ZON, já que, pese embora

concorra

promotores da concorrência no setor das comunicações

e seja um dos principais

eletrónicas, tendo na sua génese a

distribuição de televisão por subscrição, o modelo previsto nesta Proposta terá um impacto
muito maior do que sobre qualquer

outro dos operadores

de comunicações

eletrónicas

presente no mercado nacional, constituindo assim um nível acrescido de discriminação.
18° Esta medida terá impactos imprevisíveis
Europeia, forçando a recalendarização

no cumprimento

em investimentos

das medidas da Agenda Digital
atualmente focados em Redes de

Nova Geração (RNG), que permitiriam a redução do fosso digital, este sim um objetivo que
reduzirá as assimetrias entre as populações atualmente info-excluídas.

A taxa a pagar por operadores

de serviços

de distribuição

de televisão

é ilegal

e

inconstitucional
19° A Proposta impõe aos operadores de serviços de televisão por subscrição o pagamento de
taxas anuais de cinco euros "por cada subscrição dos seus serviços (artigo 11, n.o 2 ).
20° Muito embora se remetam a liquidação, cobrança e fiscalização
com a taxa referida

para "diploma

próprio",

os elementos

dos montantes a arrecadar
que decorrem

da Proposta

permitem caracterizar a taxa em causa como verdadeiro imposto.
21° Na verdade e desde logo, não há para as entidades a quem é imposto o pagamento do
montante a pagar ao abrigo do artigo 11, n.os 2 daquela Proposta, qualquer contrapartida ou
sinalagma.
22° As receitas provenientes da cobrança da referida taxa destinam-se
Audiovisual

(ICA) e beneficiarão

a comunidade

ao Instituto do Cinema e

e não os operadores

em concreto, como

seria apanágio das taxas, uma vez que o ICA deverá alocar internamente
prossecução de fins muito concretos, o "apoio à arte cinematográfica"

essas verbas à

(80% das receitas) e

à "produção audiovisual e multímédia" (20%), que têm caráter eminentemente
23° Nessa medida, e apesar da terminologia

utilizada na Proposta,

público.

identificando

este tributo

como "taxa", o mesmo reconduz-se à figura do imposto.
24° Ora, na medida em que as receitas que venham a gerar constituem
tributo viola o princípio da proibição de consignação

"receita" do ICA, tal

de impostos, consagrado

da Lei n.091/2001, de 20 de Agosto, com alterações (Lei de Enquadramento
"LEO"), que impede a afetação

do produto

das receitas

de impostos

no artigo 7.°

Orçamental ou

à cobertura

de

1vW
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despesas determinadas.

A consignação

é admitida

pela LEO apenas em circunstâncias

excecionais e temporárias e em casos tipificados no n.02 do referido artigo 7.°, que não se
reconduzem à situação em análise.
25° A LEO é uma lei de valor reforçado,

pelo que deverá ser cumprida

por leis que, como

aquela que vier a resultar da Proposta em apreço, não têm aquela força jurídica (artigo
112.°, n.03, da CRP).
26° Acresce que, mesmo que o tributo em causa fosse considerado
princípio da proporcionalidade

ou equivalência,

taxa, o mesmo violaria o

uma vez que o benefício (muitíssimo difuso)

para operadores em causa, retirado da atividade cinematográfica,
apoiada pelo ICA, seria muito inferior ao correlativo

audiovisual e multimédia,

custo que os mesmos

teriam de

suportar.
27° Ainda que se admitisse
claramente

a natureza

a natureza

de taxa para este tributo (que, como se viu, têm

de impostos),

a taxa em causa é também

de muito duvidosa

constitucionalidade.
28° Recaindo, como recai, sobre a receita bruta dos operadores, sem atender á sua capacidade
contributiva,

conforme

o artigo 4° da Lei Geral Tributária

impostos assentam essencialmente

("LGT") que estipula que "os

na capacidade contributiva, revelada, nos termos da lei,

através do rendimento ou da sua utilização e do património", viola o princípio constitucional
da justiça tributária e da tributação do rendimento real.
29° Estando em causa uma política pública nacional, de interesse geral e não sendo a taxa em
causa contrapartida de prestações que o Estado ou outras entidades públicas proporcionem
aos operadores
princípios

a elas sujeitos, o suporte financeiro

de universalidade

e generalidade

de tal política deverá ter por base

que enformam

o sistema

tributário,

não

podendo ser exigido apenas a alguns setores de atividade, determinados sem critério, como
sucede com o modelo da Proposta.
30° Ademais, não se vêm razões para entender
pagamento de taxas ou de investimento
justifique

que as entidades sujeitas a obrigações

de

tenham uma especial capacidade contributiva que

que sejam sujeitas a tributação

acrescida

relativamente

às demais atividades

económicas.
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A taxa viola o Direito da União Europeia
31° A taxa tributa receitas auferidas pela ZON em contrapartida do "acesso" dos seus clientes a
"serviços de programas

televisivos" , em violação

da Diretiva 2002/20/CE

do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002 - relativa à autorização de redes e serviços
de comunicações

eletrónicas, alterada pela Diretiva 2009/140/CE,

do Parlamento Europeu e

do Conselho de 25 de Novembro de 2009 ("Diretiva Autorização"),
as taxas sobre receitas

dos operadores

da qual resulta claro que

só podem servir para financiar

os custos

de

regulação associados.
32° O artigo 12.°, n.01, daquela diretiva estabelece que os "encargos administrativos"
empresas que, como a ZON, oferecem
apenas

poderão

aplicação

cobrir

"os custos

obrigações

especificas"

definidas

serviços ou redes ao abrigo da autorização

administrativos

do regime de autorização

impostos a

decorrentes

da gestão,

controlo

geral, bem como dos direitos de utilização

naquela diretiva, devendo,

geral,
e

e das

segundo o mesmo preceito,

aqueles encargos ser impostos às empresas de forma objetiva, transparente e proporcional,
que minimize os custos administrativos

adicionais e os encargos conexos.

33° Ora, a taxa em causa não se destina a cobrir custos de regulação, tanto mais que, para tais
custos, já os operadores

contribuem

com pesadas taxas que pagam anualmente

ANACOM relativas à sua atividade de fornecedor

ao ICP-

de redes e serviços de comunicações

eletrónicas, bem como com as taxas de regulação e supervisão também anualmente
pelos operadores

à Entidade

Reguladora

para a Comunicação

pagas

Social. A contribuição

da

ZON em 2011, somente para este fim, foi superior a quatro milhões de euros.
34° No caso em apreço, a violação desta Diretiva adviria, ainda, do facto de o tributo constante
da Proposta de Lei incidir sobre receitas cobradas
serviço de televisão por subscrição

(composto

pelos operadores

pelo acesso ao seu

por um pacote de canais base) e aos seus

serviços audiovisuais a pedido, que é um serviço de comunicações

eletrónicas prestado no

quadro do regime de autorização geral.
35° Ao afetar as receitas do tributo em causa ao ICA e não a uma das categorias de encargos
enunciados

no artigo

12.°, n.01, da Diretiva

cooperação internacional,

harmonização

Autorização,

e normalização,

nomeadamente

"custos

de

análise de mercados, vigilância do

cumprimento e outros tipos de controlo do mercado, bem como trabalho de regulação que
envolva

a preparação e execução de legislação derivada e decisões administrativas,

como

decisões em matéria de acesso e de interligação", está a incumprir-se a referida Diretiva.

Pág 10 de 19

360

Note-se, aliás, que a Comissão
francês,

espanhol

considerando

e húngaro,

Europeia já suscitou
aos

quais

enviou

esta questão junto dos governos

mensagens

em

Outubro

que tributos similares impostos aos operadores de comunicações

de

2010,

eletrónicas

com o fim de compensar o fim da publicidade paga em canais de televisão públicos eram
incompatíveis com o Artigo 12 da Diretiva Autorização,
370 A taxa em causa constitui,

igualmente,

obstáculos

pedindo que fossem revogados.1
à liberdade

de estabelecimento

e de

prestação de serviços no Mercado Interno, em violação dos artigos 49.0 e 56.0 do Tratado
sobre o Funcionamento
380 Tendo

em conta

abrangidos

da União Europeia ("TFUE").

a desproporcionalidade

dos encargos

pela obrigação de pagamento

contribuições

pode não só desencorajar

que impõem

e o aumento significativo

podendo constituir entraves adicionais à concorrência

é injusta,

das

contribuições

áreas

e outras

contra partida de quaisquer
atividades e operadores

público em causa

de atividade

financeiras

de operadores

já instalados,

no sector em Portugal.

e desproporcionada

discriminatória

390 Tendo em conta que o interesse

operadores

nos seus custos, as

empresas de outros Estados Membros a prestar

serviços em Portugal como colocar em causa a viabilidade

A taxa

aos operadores

às quais

obrigações

prestações

beneficiem,

é

se

geral e nacional e não apenas dos
pretende

e não sendo

impor

a contribuição

do Estado ou de outras

antes assumindo

não poderá caber apenas a certos sectores

o pagamento

entidades,

em causa
de que tais

a natureza de verdadeiro

da sociedade

de

imposto,

(no caso, as empresas

que

operam nas áreas de atividades referidas na Proposta) o suporte financeiro e económico da
política pública em causa,
natureza geral e universal,

antes devendo

as contribuições

e o financiamento

dessa forma, aliás, em conformidade

revestir

com o princípio geral e

universal do sistema tributário.
400 Mas se a perspetiva
benefício

reflexo

cinematográfica

de

da Proposta
certas

áreas

é

a de que poderá existir um particular
de

atividade

pelo

desenvolvimento

interesse
da

e

atividade

e audiovisual que se pretende fomentar (perspetiva que nos parece errada

e não demonstrável)

então cabe perguntar por que razão certas outras áreas de atividade

não estão incluídas entre aquelas a quem serão de exigir contribuições,

1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/1

0/1

tais como o retalho

211 &format=PDF&aged=O&language=EN&guiLanguage=en
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de DVD e produtos similares (nomeadamente
e as entidades que comercializam

as grandes superfícies e cadeias comerciais)

produtos audiovisuais via internet.

41° O modelo de contribuições previsto nesta Proposta vai agravar substancialmente
pesada carga tributária que, para além dos impostos sobre o rendimento,
para a Segurança

Social e das taxas municipais,

das contribuições

as empresas que operam nas áreas de

atividade em causa já suportam a título de taxas e contribuições
relativos às obras cinematográficas

a já muito

e audiovisuais

similares e outros encargos

e que já contribuem

substancialmente

para o fomento destas indústrias.

42° Só para dar um exemplo,

os operadores

de distribuição

de serviços

de programas

televisivos pagam:
a)

Ao ICP - Autoridade
de valor resultante

Nacional de Comunicações
da aplicação

(ANACOM),

de um percentual

uma taxa de regulação

sobre as suas receitas, aqui se

incluindo, pelo menos na perspetiva que o regulador

pretende fazer vingar, todas as

receitas da sua atividade;
b)

À Entidade Reguladora

valor

fixo

não

nomeadamente,
c)

para a Comunicação

indexado

a

Social (ERC), uma taxa de regulação de

percentagem

sobre

receitas

mas

dependente,

do âmbito geográfico de atuação;

Aos serviços de programas televisivos e aos titulares de direitos de autor e conexos,
neste caso através de entidades de gestão coletiva como a Sociedade Portuguesa de
Aurores (SPA), a Gestão de Direitos dos Artistas (GDA), a Audiogest e a GEDIPE, ou
diretamente aos detentores do direito de autor, remunerações
serviços de programas
nomeadamente

televisivos,

pela utilização quer dos

quer das obras incluídas

obras cinematográficas

na sua programação,

e audiovisuais em geral;

e, agora, passarão a pagar, também, a contribuição que lhe é exigida pela presente lei.

43° A contribuição em causa encoraja, ainda, a diferenciação
outros

players

da cadeia

de valor

da distribuição

entre os referidos operadores

de conteúdos

cinematográficos

e
e

audiovisuais.

44° Acresce que o valor que se pretende arrecadar com esta suposta taxa não tem qualquer
contra partida ou benefício direto ou indireto equivalente para os operadores em causa a elas
sujeitos.
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Da participação das entidades contribuintes

45° Ao contrário

do

modelo

na aplicação de fundos resultantes da taxa

de contribuições

como

investimento

através

do

Fundo

Investimento no Cinema e Audiovisual decorrente da Lei 42/2004 e sua regulamentação,
que as entidades
concessão

contribuintes

tinham

intervenção,

de apoios e no controlo da utilização

parece vir criar um sistema
contribuintes

tem

uma

de meras

intervenção

nomeadamente,

reduzida

na

para uma entidade,

alocação

de

em

no processo

do valor das contribuições,

contribuições

de

apenas

de

a Proposta
na qual os

uma

pequena

percentagem dos valores e que, a nosso ver, dificilmente terá as condições necessárias que
lhe permitam uma efetiva e adequada gestão dos apoios e utilização dos fundos.

46° Ora, tal modelo, é absolutamente indesejável

Da ausência de referências a contribuições

do Estado

47° Nada consta na lei quanto à contribuição

financeira

do Estado para a política pública de

apoio e desenvolvimento

do cinema e audiovisual,

ao contrário do modelo da Lei 42/2004,

parecendo

que tal seja suportado

exclusivamente

pretender-se

pelas contribuições

de

operadores económicos abrangidos pela Proposta, o que entendemos totalmente inaceitável.

48° Não nos parece que um tal modelo seja adequado
financiamentos

e justo,

da União Europeia que poderão ser aproveitados,

tanto mais que existirão
tal como sucede hoje, para

o suporte á política pública aqui em causa.

49° Mas se assim for, ou seja, se às taxas e contribuições
contribuições de fundos europeus, mais inexplicável
deste novo modelo, nomeadamente

decorrentes

se torna a necessidade e oportunidade

pelas razões acima referidas,
envolvidas

desta lei se juntarem

económico

atual em que as empresas

devem

experiência

do modelo em vigor, cujas disponibilidades

exercer

relativas

ao contexto

a sua atividade

ficaram longe de esgotadas

e à
pelos

projetos apresentados a financiamento.

Do impacto financeiro da Proposta no Grupo ZON

50° Tendo em conta as áreas abrangidas pela obrigação de contribuições,
de contribuições estabelecidos
um elevadíssimo

bem como os valores

e a sua base de incidência, o modelo proposto deverá gerar

montante de contribuições,

de cerca de cinquenta

milhões de euros por

Págl3de~

ano, conforme se lia no Comunicado

da Secretaria de Estado da Cultura de apresentação

da

Proposta.
51° Só para as empresas total ou maioritariamente

participadas, de forma direta ou indireta, pela

ZON Multimédia e que exercem atividade nas áreas abrangidas pela Proposta, este modelo
poderá implicar contribuições
contra o valor, já excessivo
contribuições

de valor global superior a doze milhões de euros por ano,
e desproporcionado,

pagas em conformidade

de cinco milhões de euros por ano de

com o Contrato de Investimento

Plurianual celebrado

ao abrigo do regime da Lei 42/2004 e que o Grupo ZON tem vindo a cumprir.

52° Convirá a este propósito reforçar que mesmo esta contribuição de cinco milhões de euros já
é excessiva e desproporcionada

para a ZON, porquanto a mesma decorreu do Contrato de

Investimento Plurianual, estabelecido num momento em que a ZON pertencia ao Grupo PT e
em que tal contribuição

era entendida como a contribuição

total do Grupo PT. Com a cisão

das empresas, esta quantia passou a ser suportada exclusivamente

pela ZON, uma empresa

à da entidade com quem o contrato de

com uma faturação cerca de quatro vezes inferior

investimento foi realizado, o que tem, por isso, representado

um esforço desproporcionado,

alem de discriminatório face a outros agentes, dentro e fora do sector onde se encontra, que,
como é sabido, não têm efetuado as contribuições

53° No anterior modelo de financiamento

previstas na lei.

através do FICA, a contribuição

do Grupo Zon era

registado como um investimento ficando esta com uma percentagem das obras financiadas.
O atual modelo converte

as contribuições

fortemente

financeiros

os indicadores

em custos

e capacidade

diretos do exercício,

de remuneração

penalizando

dos investidores

da

empresa.

Do Impacto social da Proposta de Lei
54° Este aumento

da carga

tributária

afigura-se

totalmente

incomportável

e irá refletir-se

diretamente nas condições de preço da prestação de serviços aos consumidores

de cinema,

e de comunicações eletrónicas.
55° Além de que irá retirar substancial capacidade de investimento
eletrónicas, nomeadamente

ao sector das comunicações

na área das RNG, área de particular compromisso

e empenho

do governo, constante da Agenda Digital 2015 e com forte impacto no desenvolvimento

da
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sociedade da informação em Portugal e veículo para a internacionalização

e exportação de

bens e serviços nacionais.

Dos conceitos utilizados na Proposta
56° A Proposta

de Lei estabelece

a definição

de "Operador

de Distribuição"

cujo teor não

corresponde ao que consta na alínea I) do nO.1 do artigo 2°. da Lei 27/2007, de 30 de julho,
alterada pela Lei 8/2011, de 11 de abril (lei da Televisão).
Além disso, não vemos a relevância

de a Proposta

conter o conceito

Distribuição" porquanto nada com ele está especificamente

de "Operador

de

relacionado.

Assim sendo e de forma a evitar eventuais confusões, seria de eliminar tal conceito.

57° Relativamente

à definição de "Distribuidor"

constante na alínea c) do artigo 2° da Proposta,

não se compreende a eliminação do requisito "atividade principaf'.

58° Acresce

que, tendo em conta a norma transitória

disposições
conceitos

da Lei 42/2004 e do Decreto-Lei
utilizados

transitoriamente

nestes

dois diplomas

do artigo 27° que mantém

227/2006,

algumas

importa ter presente que alguns

e que estão

pressupostos

nas disposições

mantidas em vigor (das quais não fazem parte, porém, as normas relativas

às definições), ou não existem na Proposta ou o seu teor não corresponde.
Assim, importa harmonizar a proposta com as normas dos diplomas atualmente vigentes e
que se mantém transitoriamente

em vigor.

Da norma revogatória (artigo 26°)
59° O artigo 26.° da Proposta

de Lei revoga

expressamente

atualmente em vigor, (Lei 42/2004) excecionando,
63.° a 82.° do Decreto-Lei
Investimento

227/2006,

no Cinema e Audiovisual

a designada

Lei do Cinema

porém, os artigos 23.° a 25.° e os artigos

diploma

que regulamenta

e cria

o Fundo

de

("FICA"), que se mantém em vigor até á integral

liquidação do FICA.
Esta disposição revogatória suscita as maiores dúvidas.
60° Na verdade, a par de introduzir novas taxas, a Proposta de Lei parece manter em vigor a
atual obrigação de contribuições

ou, em alternativa,

a obrigação de investimento

que recai
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sobre os operadores de comunicações

eletrónicas até à data da integral liquidação do FICA,

data essa que depende de deliberação dos respetivos participantes, tomada em Assembleia
de Participantes.
61° Ou seja, para entidades

como a ZON, que, desde a primeira

hora, participa

no FICA,

questiona-se se ficarão sujeitas ao modelo que decorre do regime atual ou ao que decorre
da Proposta, sendo certo que não poderiam ficar sujeitas a dois regimes.
62° Além disso, questão igualmente relevante, ao revogar o regime atual, salvo no que respeita
às disposições
modelo

relativas ao FICA até á sua extinção integral, importa saber se com o novo

as entidades

sujeitas

a contribuições

obstante, efetuar os pagamentos

ao abrigo

do modelo

atual devem,

não

devidos ao abrigo do mesmo ou se, pelo contrário,

tais

obrigações simplesmente desaparecem.
63° E, sendo este o caso, qual a compensação

às entidades que cumpriam as suas obrigações

ao abrigo do modelo atual?
64° A aprovação

da Proposta e implementação

do seu modelo de contribuições

implicar a não exigência do cumprimento integral das obrigações de contribuição

não poderá
decorrentes

da Lei 42/2004 pelas entidades por ele abrangidas.
65° Se assim não for, as empresas que, como as do Grupo ZON, cumpriram
terão que ser ressarcidas,
obrigadas,

mediante

desconto

nas contribuições

tais obrigações,

a que venham

a estar

nos termos da Proposta, de todos os valores já pagos ao abrigo do regime

decorrente da Lei 42/2004, sob pena de injustificado e ilegal tratamento desigual, e objetivo
favorecimento

e recompensa do incumprimento.

66° Sem total esclarecimento
totalmente discriminatória

Da taxa prevista

desta

questão

na nova lei, ela será,

por mais esta razão,

e ilegal.

no nO.2 do Artigo

11°.

67° A Proposta estabelece uma taxa anual de cinco euros devida pelos operadores
de televisão por subscrição

por cada subscrição

de serviços

dos seus serviços, que constitui encargo

dos operadores (no. 2 do Artigo 11°.).
68° Desde logo, não se percebe e não está explicado o racional deste valor.
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69° Além disso, a norma em causa irá suscitar as maiores dúvidas de aplicação,

porquanto a

taxa, que é anual, se reporta a cada subscrição dos serviços e, como é sabido, existe uma
relevante taxa de churn no sector, ou seja, de entradas e saídas de subscritores

de cada

operador de distribuição durante cada ano.
70° Daí que se questione

se a taxa anual deverá

subscrições desse operador independentemente

ser aplicável

em função

de todas as

de terem ou não perdurado um ano?

Se assim for, o valor de taxas a pagar por cada operador será substancialmente

diverso do

que resultaria de uma lógica - que parece ser a que decorre do texto da lei - de uma
contribuição anual por cada subscrição anual.
71° Ou deverão ser consideradas

todas as subscrições

mas pro rata do tempo de duração no

operador em causa?
Esta solução seria de muito difícil aplicação, dada a circunstância

da relevante rotação de

clientes entre operadores.
72° Ou, por último, deverá ser contabilizada

a média anual de subscrições,

entre a quantidade

de subscrições no início e no fim de cada ano?
73° Acresce

que, tendo em conta, a definição

subscrição",

nomeadamente

marginalmente
disponibilizam

têm

que ver

de "operador

de serviços

a sua parte final, esta taxa irá abranger
com

televisão

por subscrição,

apenas os quatro canais de televisão

pacotes de serviços de telecomunicações,

tais

generalistas

de televisão
serviços

como

que só

serviços

nacionais

por

que

no âmbito de

como telefone ou internet. Recorde-se

que os

pacotes com apenas os quatro canais nacionais, pretendem apenas viabilizar que aqueles
clientes usufruam do acesso àqueles canais gratuitos, o que de resto é um direito de todos
os cidadãos nacionais. Nunca poderia, pois, a contribuição
de

faturação

particularmente

e que

simplesmente

foi

criado

para

incidir sobre algo que não é alvo
facilitar

a

receção

dos

canais,

atendendo ao período de migração para a Televisão Digital Terrestre (TDT).

74° A nosso ver, não existe qualquer
telecomunicações

razão para que sobre tais subscrições

de serviços de

seja aplicada a taxa prevista no nO.2 do artigo 11°.

75° Por outro lado, também não nos parece fazer sentido que se considerem,
pagamento das contribuições,

para efeitos de

acessos a serviços de televisão em condições promocionais

ou campanhas.
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Das obrigações de investimento dos exibidores cinematográficos
76° Se,

num

contexto

cinematográficos

de

enorme

exercem

dificuldade

a sua atividade,

em

que

os

decorrente,

distribuidores

nomeadamente,

e

exibidores

da diminuição

progressiva do número de espetadores nas salas de cinema, que o recente aumento da taxa
de

IVA de 6%

cinematográficos

para

13% veio

agravar,

mal

se compreende

sejam sujeitos à obrigação de investimentos

que os distribuidores

na produção.

77° A afetação de 2,5% da percentagem de 7,5% da importância do preço de venda dos bilhetes
ao público,

à exibição

de obras

nacionais,

limita

substancialmente

a liberdade

de

programação dos exibidores e tem impacto relevante na rentabilidade das salas de cinemas,
dada a normal fraca attendance

das obras nacionais

(muitas vezes feitas a pensar num

núcleo restrito de criadores e intelectuais do setor).
78° Além disso, tem um enorme impacto negativo no negócio, pondo seriamente

em risco a

rentabilidade dos cinemas no geral e a continuidade de algumas salas, em particular.
79° Dispõe o nO.5do artigo 17° que a percentagem estabelecida no seu n.o 1 '7,5% do preço da
venda do bilhete ao público" não pode ser considerada
exibição de filmes,

sem prejuízo

do cumprimento

para o cômputo das receitas da

das obrigações

fiscais que sobre as

mesmas incidam.
Deveria estabelecer-se,

igualmente, que tal percentagem

não deveria contar para efeitos de

royalties.

Em conclusão e em síntese:
80° A presente situação macroeconómica

aconselha

prudência

na tomada de medidas

impacto financeiro, sobretudo quando aumenta exponencialmente
que haja um benefício social relevante e identificável,

com

o nível de encargos, sem

quer para a sociedade, quer para as

entidades contribuintes;
81° O novo modelo deve ser devidamente

justificado,

nomeadamente

a necessidade

do valor

acrescido de verbas a arrecadar, bem como a participação financeira do Estado na política
pública aqui em causa;
82° A presente proposta de Lei, tal como a anterior, é discriminatória,
alguns

sectores

da atividade

económica,

nomeadamente,

porquanto impõe apenas a

o sector

das comunicações

eletrónicas e televisão por subscrição, distribuição e exibição cinematográfica

e televisão, um

Pág 18 de 19

esforço financeiro exagerado e infundado, quando, na realidade, se trata de um desiderato
nacional de promover o cinema e o audiovisual Português. Deverá por isso subsumir-se

nas

rubricas inscritas no orçamento do Estado ou, no limite, tratando-se de um imposto, deverá
ser suportado de forma equitativa, sendo geral e universal.
83° A taxa aplicada aos operadores de serviços de televisão por subscrição é inconstitucional

e

viola disposições do direito da União Europeia;
84° Seguindo

as melhores

estabelecido

práticas

um montante

de racionalidade

máximo

e eficiência

anual a ser investido

económica,

no Cinema

Português, que deverá ter por base todo o histórico associado,

deverá

ser

e no Audiovisual

bem como uma ambição

racional e razoável para este objetivo nacional.
85° A gestão das receitas obtidas através das taxas deverá ser realizada
especializada,
entidade

de forma criteriosa

deve ter como objetivo

artística, mas não pode esquecer
potencial do mercado

e não descurando
a entrega

por uma entidade

critérios de ordem económica.

efetiva de verbas que incentivem

os critérios de racionalidade

alvo da obra a subvencionar,

económica

Essa

a criação

e de dimensão

bem como o seu interesse

e valor

acrescentado para toda a sociedade.
86° As entidades contribuintes deverão ter assento e voz ativa nessa entidade gestora.
87° A discussão e elaboração dos diplomas que vão regulamentar

a Proposta deverão envolver

de forma ativa e em todas as suas fases, os agentes de mercado visados pelo mesmo,
nomeada e principalmente

os agentes financiadores.

88° Devem definir-se com clareza as implicações
da anterior, no que respeita ao cumprimento

da entrada em vigor da nova lei e revogação
das obrigações que decorrem da lei ainda em

vigor.

Com os nossos melhores cumprimentos,

RODRIOO

COSTA

D',,",ldente Execullvo
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