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CONFIANÇA
Como fornecemos conteúdo 
confiável e relevante 

• Tomamos decisões independentes sobre o nosso 
conteúdo. 

• Nosso conteúdo de notícias e assuntos atuais é 
preciso, equilibrado e imparcial, e de interesse 
público.

• Adotamos uma ampla gama de pontos de vista e 
perspectivas – nosso conteúdo pode ser inovador e 
desafiador, bem como controverso e provocativo.

TRANSPARÊNCIA
Como ajudamos a orientar as suas 
escolhas de conteúdo 

• Fornecemos informação para que possa escolher o 
conteúdo certo para si e para quaisquer crianças e 
jovens aos seus cuidados.  

• Certificamo-nos que a publicidade é distinta 
do nosso conteúdo e definimos regras sobre a 
colocação de certos tipos de publicidade.   

• Para conteúdo potencialmente sensível, consideramos 
a audiência provável, exercitamos a sensibilidade, 
fornecemos avisos quando apropriado e só mostramos 
esse material se for editorialmente relevante.

RESPEITO
Como praticamos e promovemos 
o respeito    

• Evitamos conteúdos que promovam preconceito 
e discriminação, incluindo o uso injustificado de 
estereótipos, levando em consideração o contexto.

• Fornecemos conteúdo em outros idiomas que não 
o inglês e incentivamos a expressão de uma ampla 
gama de pontos de vista.

• Somos sensíveis à apresentação de questões 
indígenas e observamos os protocolos culturais dos 
povos aborígenes e do Estreito de Torres.

• Respeitamos a privacidade das pessoas, levando em 
consideração nossas responsabilidades de reportar.

RESPONSABILIDADE
Como somos responsáveis  

• Oferecemos maneiras de recebermos seu feedback 
sobre os nossos conteúdos e serviços, sejam elogios 
ou críticas.   

• Temos um processo independente para 
reclamações sob o Código de Prática, que são 
investigadas pelo Provedor de Justiça (Ombudsman) 
da SBS.

A SBS é um serviço nacional independente de televisão pública, rádio 
e meios de comunicação digital com responsabilidades para com a 
comunidade australiana, conforme estabelecido na nossa Carta.  
Somos financiados pelo governo australiano e pelas receitas 
comerciais, tal como publicidade. 

Em toda a nossa rede, compartilhamos histórias australianas distintas, 
notícias locais e internacionais e assuntos atuais, esportes, dramas 
e documentários internacionais, programas de culinária, filmes e 
serviços de rádio locais em mais de 60 idiomas. Também somos o 
núcleo das narrativas dos povos das Primeiras Nações, com a National 
Indigenous Television (NITV) oferecendo uma programação através de 
uma lente indígena.

Para garantir que nosso conteúdo satisfaça as expectativas da 
comunidade, temos o Código de Prática da SBS, que estabelece regras 
e padrões para todo o conteúdo da SBS, onde quer que você o acesse 
– na televisão, rádio, online ou nas redes sociais. 

O Código de Prática abrange questões importantes como...

Sobre o CÓDIGO de PRÁTICA da SBS

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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