
 

 
 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA  26 / 12 / 2012 

 

13 de Fevereiro é o dia proclamado pela UNESCO, e aprovado pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, para celebrar a Rádio como meio de comunicação, visando promover a 
cooperação internacional. É uma efeméride que pretende também incentivar as estações 
emissoras e seus auditórios a divulgar o acesso à informação e a apoiar a liberdade de 
expressão através das ondas radiofónicas. A UNESCO encoraja todos os países a comemorar a 
efeméride alusiva ao Dia Mundial da Rádio, planeando realizar diversos programas em parceria 
com as emissoras regionais, nacionais e internacionais, organizações não-governamentais, 
outros meios de comunicação e seus destinatários. 

O Comité Internacional para a organização do Dia Mundial da Rádio foi constituído de forma 
consensual entre os organismos de radiodifusão mais representativos no mundo. O seu 
objetivo é promover internacionalmente a celebração do Dia Mundial da Rádio, cuja primeira 
edição terá lugar em 13 de Fevereiro de 2013, através de diversas ações comemorativas. 

Este Comité pretende convidar todas as organizações de rádio públicas, privadas e 
comunidade online, bem como profissionais de rádio e ouvintes de todo o mundo a participar 
numa campanha global, juntando as respetivas vozes para provar ao mundo que a Rádio ainda 
é o média mais poderoso.    

 O Comité para a celebração do Dia Mundial da Rádio em plataforma 
web www.wrd13.com, procura assim organizar intercâmbios de conteúdos sonoros, com a 
finalidade de promover a Rádio (com duração máxima de 1 minuto). É com o maior prazer que 
o convidamos a produzir e enviar para o website os seus posts e mensagens, 
independentemente do vínculo que o relaciona com a atividade radiofónica, sem distinção 
entre os sectores público, privado, comunitário, online, quer sejam produtor ou ouvinte. 

Desejamos também sensibilizar todas as estações com emissões internacionais de rádio 
para apelarem à participação ativa dos seus ouvinte, publicando banners promocionais nos 
respetivos websites ou compartilhando o link www.wrd13.com na sua página de Facebook ou 
Twitter. O “WRD13” (Dia Mundial da Rádio) poderá proporcionar uma excelente oportunidade 
para fortalecer os laços de cooperação e intercâmbio entre as estações rádio e os seus 
ouvintes! 

Qualquer estação rádio será autorizada a baixar gratuitamente qualquer conteúdo disponível 
na plataforma e comemorar o Dia Mundial da Rádio, transmitindo todo o dia, na quarta-feira 
13 Fevereiro de 2013, as mensagens de áudio sobre a relevância mundial da Rádio. 

Contact : info@wrd13.com 

 
 

 


