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Media Release 
5 October 2021 

A SBS quer sugestões da comunidade para definir o futuro da Rádio 
SBS e do seu serviço multilíngue  
  
Como parte do compromisso da SBS de evolução contínua para atender às necessidades da 
Austrália contemporânea, a empresa deu início à revisão periódica dos serviços oferecidos nos 
diversos idiomas através da Rádio SBS, abrindo hoje uma consulta pública para solicitar a 
opinião das comunidades sobre os critérios de seleção propostos.    
  
A Revisão dos Serviços Multilíngues da SBS é um processo realizado a cada cinco anos, junto 
com o censo nacional, para garantir que os serviços da Rádio SBS sejam um espelho da cada 
vez mais diversa  sociedade australiana, com suas mudanças rápidas. Os critérios de seleçao 
serão usados em conjunto com os dados do Censo 2021 para determinar os idiomas a serem 
atendidos, além de ajudar a definir o modo como esses serviços serão disponibilizados nos 
próximos cinco anos.    
  
A Revisão dos Serviços Multilíngues abrange a oferta em áudio e multilíngue, incluindo rádio, 
SBS On Demand, podcasts e outras plataformas digitais.    
  
A consulta pública, de seis semanas, que começa hoje e se encerra em 12 de novembro de 
2021, é uma oportunidade importante para que as comunidades contribuam para o futuro dos 
serviços da Rádio SBS, e para uma ampliação da rede de ofertas de áudio e multilíngue, com 
todas as sugestões levadas em consideração para estabelecer os critérios finais de seleção, a 
serem utilizados.    
  
O Diretor de Conteúdo de Áudio e Linguagens da SBS, David Hua, diz que “a SBS tem uma 
habilidade única de alcançar e se conectar com as mais diversas comunidades da Austrália, 
através dos seus serviços em vários idiomas, com múltiplos pontos de contato. Há mais de 45 
anos, nós seguimos adaptando a forma como fornecemos serviços inovadores e importantes 
para as comunidades. E hoje fazemos isso através do rádio, online, em podcasts e aplicativos 
em mais de 60 idiomas. Essa revisão vai ajudar a moldar a SBS, que se prepara para celebrar 
os seus 50 anos.    
  
“O papel vital dos serviços multilíngues da SBS tem sido demonstrado durante a pandemia da 
COVID-19, através da divulgação de atualizações importantes e informações de saúde às 
comunidades, nos idiomas de sua preferência. A Revisão dos Serviços Multilíngues é uma 
oportunidade importante para garantir que nós continuemos a refletir as necessidades das 
comunidades da Austrália atual.     
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“A regularidade na atualização dos nossos serviços em diversos idiomas permite à SBS atender 
melhor as maiores comunidades, com origens culturais e linguísticas diversas, assim como 
oferecer serviços às comunidades emergentes e às que mais precisam. Dar voz à nossa 
audiência nesse processo é muito importante, e nós encorajamos as comunidades ao redor da 
Austrália a compartilhar suas opiniões.”    
  
Os critérios de seleção tem prazo para serem finalizados em maio de 2022. Os serviços 
revistos da SBS serão implementados antes do final de 2022.    
  
O período de consulta pública para os critérios de seleção vai de 5 de outubro a 12 de 
novembro de 2021. Para ver a proposta dos critérios de seleção e submeter a sua opinião, 
acesse sbs.com.au/consultation.  
  
Para mais informações e solicitação de entrevistas, por favor entre em contato com:   
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135    
 
 


