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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e
vínculos coa lusofonía.
Exposición de motivos
No actual mundo globalizado, as institucións galegas, comprometidas co aproveitamento das potencialidades de Galicia, deben valorizar o galego como unha lingua con utilidade
internacional, algo que indicou no seu debido tempo o autor a quen foi dedicado o Día das
Letras de 2012, que chegou a exercer como vicepresidente da Comissão Galega do Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa.
O portugués, nacido na vella Gallaecia, é idioma de traballo de vinte organizacións internacionais, incluída a Unión Europea, así como lingua oficial de nove países e do territorio
de Macau, na China. Entre eles figuran potencias económicas como o Brasil e outras economías emerxentes. É a lingua máis falada no conxunto do Hemisferio Sur.
É preciso fomentar o ensino e a aprendizaxe do portugués, co obxectivo, entre outros,
de que empresas e institucións aproveiten a nosa vantaxe lingüística, un valor que evidencia a importancia mundial do idioma oficial dun país veciño, tendo en conta tamén o
crecente papel de bloques como a Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa.
A lingua propia de Galicia, polo feito de ser intercomprensible co portugués, outorga
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unha valiosa vantaxe competitiva á cidadanía galega en moitas vertentes, nomeadamente
na cultural pero tamén na económica. Por isto debemos dotarnos de métodos formativos e
comunicativos que nos permitan desenvolvernos con naturalidade nunha lingua que nos é
moi próxima e nos concede unha grande proxección internacional.
Polo tanto, para a mellora do desenvolvemento social, económico e cultural galego, as
autoridades deben promover todas cantas medidas sexan posibles para mellor valorizar
esta vantaxe histórica.
Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei para o
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía.
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TÍTULO ÚNICO
Artigo 1
Os poderes públicos galegos promoverán o coñecemento da lingua portuguesa e das
culturas lusófonas para afondar nos vencellos históricos que unen Galicia cos países e
comunidades de lingua portuguesa e polo carácter estratéxico que para Galicia teñen as
relacións económicas e sociais no marco da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
Artigo 2
O Goberno galego incorporará progresivamente a aprendizaxe da lingua portuguesa no
ámbito das competencias en linguas estranxeiras nos centros de ensino da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Artigo 3
Deberán ser promovidas, así mesmo, as relacións a todos os niveis cos países de lingua oficial portuguesa, constituíndo este un obxectivo estratéxico do Goberno galego. De
maneira especial, fomentarase o coñecemento desta lingua por parte dos empregados públicos, a participación das institucións en foros lusófonos de todo tipo –económico, cultural,
ambiental, deportivo, etc.–, así como a organización na Comunidade Autónoma galega de
eventos con presenza de entidades e persoas de territorios que teñan o portugués como
lingua oficial.
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Artigo 4
1. A Xunta de Galicia promoverá e estimulará ante o Goberno a adopción de cantas medidas positivas resulten necesarias para a aplicación das disposicións da Directiva 2007/65/CE
do Parlamento Europeo e do Consello, de servizos de medios audiovisuais sen fronteiras,
co fin de favorecer e permitir a reciprocidade das emisións televisivas e radiofónicas entre a
Comunidade Autónoma de Galicia e a República de Portugal, coa que comparte patrimonio
lingüístico.
2. A Compañía de Radio-Televisión de Galicia promoverá os intercambios de producións
audiovisuais e de programas completos ou partes destes nos diversos xéneros televisivos,
así como a colaboración en materia de proxectos audiovisuais novos, a cooperación no
emprego de medios de produción técnicos e humanos e mais a posta en común de coñece-
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mento aplicado á produción audiovisual ou á xestión empresarial, con televisións de lingua
portuguesa, especialmente naqueles eidos susceptibles de acadar as maiores posibilidades de beneficio mutuo e recíproco.
Artigo 5
O Goberno galego realizará anualmente un informe en relación co cumprimento desta
lei, no que se farán constar, de xeito pormenorizado, as accións levadas a cabo, o seu
custo e as previsións que efectúa para o exercicio seguinte. O dito informe remitirase ao
Parlamento de Galicia.
Disposición derradeira primeira
Autorízase o Consello da Xunta de Galicia para que desenvolva regulamentariamente
esta lei.
Disposición derradeira segunda
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, vinte e catro de marzo de dous mil catorce
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Alberto Núñez Feijóo
Presidente
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