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O apoio da UE ajuda a Euronews a alargar a cobertura sobre os 
assuntos europeus, mas é necessário acompanhar melhor o 
financiamento, afirma o Tribunal de Contas Europeu 

Segundo o novo exame rápido de casos do Tribunal de Contas Europeu, o apoio da UE 
ascendeu, em média, a 24,5 milhões de euros por ano e ajudou a Euronews a desenvolver um 
modelo de negócios único e a emitir programas sobre assuntos europeus em várias línguas. 
Contudo, a maioria dos cidadãos da UE não tem acesso ao canal, pois este não é uma emissora 
de serviço público em nenhum Estado-Membro. Além disso, o Tribunal detetou insuficiências 
na forma como o desempenho da Euronews é acompanhado pela Comissão Europeia em 
relação aos objetivos acordados e aos compromissos assumidos. 

A Euronews foi criada em 1993 por dez emissoras públicas europeias para fortalecer a identidade 
e a integração europeias, tendo recebido apoio financeiro da UE desde essa data. Nos últimos 
anos, a estrutura de propriedade do canal sofreu alterações, com a entrada de investidores 
privados. O Tribunal analisou o financiamento do canal entre 2014 e 2018 e o acompanhamento, 
pela Comissão, do acordo de parceria com a Euronews no período de 2017 a 2020. 

O Tribunal refere que o financiamento da UE constitui uma parte fundamental das receitas da 
Euronews e representa cerca de um terço do seu volume de negócios anual. Os contratos 
celebrados com a Comissão entre 2014 e 2018 ascenderam a 122 milhões de euros, uma média 
de 24,5 milhões de euros por ano. 

O Tribunal constatou que a Euronews não conseguiria manter a cobertura geográfica e linguística 
sem o apoio da UE. Contudo, avisa que a maioria dos cidadãos da UE não tem acesso ao canal, 
pois este não é transmitido em todas as redes – cabo, satélite e televisão digital terrestre. 

"A UE disponibiliza uma importante fonte de receitas a um canal de televisão essencialmente 
privado", afirmou Mihails Kozlovs, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo 
exame. "A Comissão Europeia deve verificar anualmente se a Euronews cumpre os compromissos 
de manter a imparcialidade editorial e uma perspetiva europeia, mas o Tribunal não detetou uma 
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ligação formal entre estes compromissos e os critérios da Comissão para a atribuição anual de 
financiamento". 

Nenhum Estado-Membro conferiu à Euronews um mandato de serviço público nem lhe concede 
financiamento direto. Na sequência de uma avaliação independente que considerou que o canal 
realiza uma função de serviço público, a Comissão reconheceu-o como um organismo 
especializado de interesse geral europeu no domínio da informação. Assim, desde 2010, a 
Comissão assinou acordos de parceria com a Euronews e concedeu-lhe subvenções, sem recorrer 
a convites à apresentação de propostas, em conformidade com as regras financeiras da UE então 
aplicáveis. No entanto, estas regras foram alteradas em 2018. 

A Comissão introduziu um quadro de elaboração de relatórios sobre o desempenho aplicável ao 
financiamento da Euronews. Porém, não dispõe de um sistema para verificar se o canal está a 
alcançar os objetivos definidos nos acordos de parceria nem existe um mecanismo formal em 
vigor para coordenar os contratos específicos que os seus serviços celebram com a Euronews. O 
Tribunal afirma que esta situação reduz a transparência do apoio financeiro concedido à 
Euronews e a responsabilização global. 

Nota aos diretores das publicações 

Os principais acionistas da Euronews no final de março de 2019 eram a Media Globe Networks, 
sediada no Luxemburgo (60%), e a rede norte-americana NBC (25%), sendo os restantes 15% 
detidos por emissoras (da UE e de países terceiros) e por autoridades locais. O canal emite 
atualmente em oito línguas da UE e quatro outras línguas e a Comissão utiliza cerca de 80% do 
seu orçamental anual consagrado às ações multimédia para o apoiar. A disponibilidade de dados 
fiáveis sobre a audiência da Euronews é reduzida. 

Os exames rápidos de casos apresentam e demonstram factos relativos a temas específicos; não 
são uma auditoria. O exame foi realizado a pedido do Parlamento Europeu para examinar se o 
financiamento é concedido à Euronews de forma eficiente e transparente e é utilizado apenas 
para cumprir o mandato conferido ao canal. 

O exame rápido de casos do TCE, intitulado "Acompanhamento, pela Comissão, do apoio da UE à 
Euronews", está disponível no sítio Internet do TCE (eca.europa.eu) em 23 línguas da UE. 
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