ESTATUTO EDITORIAL DA RÁDIO EUROPA CRL

1. A Rádio EUROPA, é uma estação privada de radiodifusão de âmbito local, que tem
como padrões os princípios da liberdade, isenção e pluralismo;
2. Privilegiamos a informação local e regional, sem descurar os acontecimentos
nacionais e internacionais. Os conteúdos da informação e programação respeitam
escrupulosamente o rigor e a objetividade, em nome da deontologia que sempre
deve presidir a um órgão de comunicação social;
3. Os conteúdos respeitam as diversas sensibilidades da sociedade portuguesa e em
particular a população a coberto da sua transmissão, sem esquecer o património
cultural e ambiental local, mas igualmente da região e do país;
4. Nunca, em momento algum, a informação colocará em risco, lançará o pânico ou
alarmes injustificáveis sobre a população, privilegiando sempre o bom e normal
funcionamento das instituições democráticas;
5. Tendo presente a constituição portuguesa, aceitamos o direito de expressão de
todos, de acordo com a sua representatividade e sempre que isso constitua um
imperativo de consciência;
6. Não damos preferência a qualquer doutrina ou ideologia, sendo igualmente
independentes de poderes políticos e/ou desportivos, forças profissionais,
patronais e sindicais;
7. Como rádio que transmite publicidade sujeitamo-nos às leis de mercado sem que
isso interfira no rigor e princípios deontológicos;
8. Aceitamos o direito de resposta a qualquer pessoa, entidade ou instituição que se
julgue ofendida, mas sempre no escrupuloso cumprimento da lei portuguesa;
9. A informação, de acordo com os critérios da redação, distinguirá sempre a notícia
da opinião, dando sempre azo ao contraditório;
10. A Informação será orientada pelas normas deontológicas do Estatuto dos
Jornalistas;
11. As normas estabelecidas neste Estatuto Editorial, são objeto de continuada
reflexão. A sua observância constitui preocupação permanente da direção da
cooperativa e dos jornalistas.
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