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O Dia Mundial da Rádio celebra um meio que transformou a nossa forma de comunicar e que 

continua a desempenhar um papel de primeiro plano no século XXI. A 18 de dezembro de 

2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a resolução de 2011 adotada pela 

Conferência Geral da UNESCO que proclama um Dia Mundial da Rádio – 13 de fevereiro -, dia 

da criação da Rádio das Nações Unidas, em 1946. 

O nascimento da rádio no século XIX inaugurou a era da comunicação moderna. Desde então, 

o mundo sofreu uma transformação radical mas a rádio não envelheceu. Continua a ser aquilo 

que sempre foi: largamente acessível, relativamente barata e muito simples de utilizar. 

Continua a ser o meio capaz de transmitir qualquer mensagem, em qualquer lugar e a 

qualquer momento – mesmo sem eletricidade. Nas situações de conflito e de catástrofe 

natural, a rádio de ondas curtas é um meio de informação essencial que pode salvar vidas. 

A rádio abraçou a revolução digital aumentando assim o seu poder e o seu alcance. Em todo o 

mundo, baixam os custos de difusão e aumenta o número de estações de rádio. Jornalistas 

cidadãos e media comunitários recorrem a rádios online para dar voz àqueles que raramente 

se fazem ouvir. Mais do que nunca, a rádio continua a ser uma força de transformação social, 

pois permite a partilha do conhecimento e oferece uma plataforma de debate inclusivo. 

Num mundo em rápida mutação, a UNESCO trabalha no sentido de aproveitar todo o poder da 

rádio para construir pontes entre os povos, partilhar a informação da forma mais vasta 

possível e promover o respeito pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais, em 

particular a liberdade de expressão – ação indispensável para uma boa governação, sociedades 

abertas e um desenvolvimento sustentável. 



Este é o motivo pelo qual a UNESCO trabalha para proteger a segurança dos jornalistas de 

rádio em todo o mundo e apoiar os media livres, independentes e pluralistas, assim como os 

quadros jurídicos e as instituições democráticas indispensáveis. 

A UNESCO também está determinada a utilizar plenamente a rádio comunitária para combater 

a pobreza e a exclusão social a nível local, e promover a autonomia das populações rurais, dos 

jovens e das mulheres. A rádio é uma plataforma essencial para a educação e para a proteção 

das culturas e das línguas locais. É também um poderoso amplificador da voz dos jovens em 

todo o mundo sobre as questões que afetam a sua vida. Temos que reforçar as competências 

desses jovens e oferecer-lhes a possibilidade de se apropriarem plenamente da rádio. 

A rádio transformou o nosso passado e continua a ser uma força poderosa para criar um 

futuro mais pacífico, sustentável e inclusivo para todos. Eis a mensagem da UNESCO para o Dia 

Mundial da Rádio. 
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