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AFP LANÇA A AFPTV SPORTS, OFERTA DE VÍDEOS 
DEDICADOS À COBERTURA DO ESPORTE INTERNACIONAL  

 

DISPONÍVEL PELA AGENCE FRANCE-PRESSE A PARTIR DE 4 DE JULHO, O SERVIÇO INCLUIRÁ 

NOTÍCIAS EM VÍDEO DA ATUALIDADE ESPORTIVA E DE GRANDES COMPETIÇÕES. 

Destinado a todos os meios de comunicação, com foco especial na imprensa especializada, a 

AFPTV Sports fornecerá imagens, entrevistas e reportagens originais em formatos editáveis. 

A cobertura será centrada na atualidade esportiva e nos grandes eventos, incluindo coletivas de 

imprensa, treinamentos, torcedores, questões econômicas, escândalos de doping, processos 

jurídicos, tecnologia, etc. 

Presente em 150 países, a AFP cobre o esporte em toda sua diversidade, desde as ligas de 

futebol europeias, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, até o rugby, cricket e outras 

modalidades. 

Em 2016, ano repleto de grandes eventos, a AFP oferecerá a cobertura completa da Eurocopa 

na França, dos Jogos Olímpicos no Rio e da Copa América Centenário. 

“Este novo produto confirma as duas prioridades estratégicas da Agência: o esporte e o vídeo”, 

declarou Emmanuel Hoog, Presidente da AFP. “Ao reforçar ainda mais a qualidade de seus 

serviços, oferecendo aos clientes conteúdos em vídeo dedicados ao esporte, a AFP demonstra 

que é uma agência de primeira linha na produção de vídeos”.  

 
 
 
 
Sobre a AFP:  
A AFP é uma agência internacional de notícias que oferece informação rápida, confiável, imparcial e 
completa dos acontecimentos ao redor do mundo através de artigos, fotos, vídeos, e gráficos 
animados/estáticos. A cobertura da AFP não tem limites, incluindo conflitos, política, economia, meio 
ambiente, saúde, esportes e tecnologia. Seus 2.326 colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, 
localizados em 150 países, relatam o cotidiano internacional em 6 idiomas, 24 horas por dia durante os 365 
dias do ano 
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