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Emissão da Euronews em português

TEXTO:
A RTP contribui, até ao momento, com dois milhões de euros por ano para a Euronews, para que esta tenha
a emissão também na língua portuguesa. Face à reestruturação e aos cortes no serviço público de televisão
portuguesa que o governo pretende implementar, essa contribuição deixará de existir e, consequentemente, a
Euronews deixará de ter emissão em português.

O português é uma das línguas mais faladas no planeta como primeira língua, a sua protecção é um garante
da preservação da diversidade cultural. A emissão da Euronews em várias línguas, nomeadamente em
português, contribui para uma maior diversidade na informação jornalística e maior difusão de informação
de âmbito europeu. A Euronews tem a participação de 23 estações de televisão, sendo que a emissora
pública portuguesa é uma das fundadoras deste projecto. A Euronews é emitida para 155 países em todo o
globo.

Está em causa o financiamento de uma emissora fundadora da Euronews, a RTP, para manter a língua
portuguesa como uma das línguas de emissão pelo que solicito as seguintes informações à Comissão
Europeia:

1 - A decisão de cancelar a contribuição da RTP para a Euronews é resultado das exigências da Troika, de
que faz parte a Comissão Europeia, ao Estado Português?

2 - A Euronews depende de um financiamento significativo do Orçamento da UE. Que medidas tenciona a
Comissão desenvolver para proteger a diversidade linguística na emissão? Face a esta situação excepcional,
está disponível para financiar parte da verba em falta caso o Estado Português contribua com o
remanescente? O governo português mostrou interesse nessa opção?
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