
 

A IARU E SUAS FINALIDADES 
 

IARU é a sigla da International Amateur Radio Union, isto é, União 

Internacional de Radioamadores, fundada em 1920, e que congrega as 

associações radioamadorísticas de todo o mundo, como por exemplo a 
LABRE. 

Atualmente ela está dividida em três organizações regionais 

distintas, mas unidas em seu todo, e com as mesmas finalidades 
radioamadorísticas. 

Essas organizações regionais são: 

IARU—REGIÃO I – Abrangendo as associações radioamadorísticas 
situadas geograficamente na Região I-ITU. Essas associações reuniram-

se pela primeira vez em maio de 1950, por ocasião da Convenção da 

Resseau Des Emetteurs Français, oportunidade em que ficou acertado 
que todas as associações radioamadorísticas situadas na Região I 

ficariam sendo uma parte da organização mundial, como um membro e 

não como um todo, e participando ativamente das futuras confererências 
e convenções, sendo que os gastos havidos durante esse conclave 

seriam divididos por todas as associações da Região I. 

IARU—REGIÃO II – Surgida por iniciativa da Liga Mexicana de 
Radioaficcionados, quando patrocinou e organizou o 1º Congresso Pan-

Americano de Radioamadores, efetuado de 15 a 18 de abril de 1964, no 

México, e do qual participaram 18 países que integram essa região da 
ITU, oportunidade em que a mesma foi fundada, sendo adotada a 

denominação de IARU—REGIÃO II. Dessa Organização faz parte o Brasil, 

e entre as Assembléias Gerais já realizadas desde sua fundação, 
destacam-se as de Caracas, na Venezuela, em 1967; de Ocho Rios, 

Jamaica, em 1970; de Santiago, Chile, em 1973, de Miami, EUA, em 

1976, e bem recentemente, setembro de 2001, realizou-se a XIV 
Conferência na cidade de Guatemala, na qual participou o Brasil através 

da LABRE. 

IARU—REGIÃO III – Surgida por iniciativa de radioamadores da 
Austrália, que, seguindo os passos dos sul-americanos, reuniram-se em 

Sidney, Austrália, em abril de 1968, oportunidade em que estiveram 

presentes as 4 maiores associações de radioamadores situadas nessa 
Região, da qual fazem parte a própria Austrália, o Japão e as Filipinas, 

sendo adotada a denominação de IARU—REGIÃO III, com as mesmas 
finalidades. 

Essas três Regiões reúnem-se, em Assembléia Geral de Delegados, 

de três em três anos, e dela fazem parte, como um grupo só, os Comitês 



Especiais, os Grupos de Trabalho e o Comitê Executivo da União Central. 
Essa União Central não interfere nos assuntos internos das associações 

que a compõem, porém orienta os assuntos pertinentes ao 

radioamadorismo mundial, estudando os problemas comuns e 
apresentando sugestões, procedendo estudos para que seja 

uniformizada a outorga das licenças nos países-membro. 

Por outro lado elabora soluções para o estabelecimento de um 
serviço de fiscalização contra as estações intrusas, ajuda na constituição 

de redes de emergências mundiais, e está alerta para evitar que sejam 

tolhidos os movimentos dos radioamadores em todo o mundo. 
 

 
 
 

 
 
 

A UIT E SUAS FINALIDADES 
 

A União Internacional de Telecomunicações (UIT) (em francês: 

Union internationale des télécommunications; em inglês: International 
Telecommunication Union) é uma organização internacional destinada a 

padronizar e regular as ondas de rádio e telecomunicações 

internacionais. Foi fundada como International Telegraph Union (União 
Internacional de Telégrafos), em Paris, no dia 17 de maio de 1865 e é 

hoje a organização internacional mais antiga do mundo. 

 A ITU tem prefixo próprio, que é 4U1, sendo que o segmento vai de 

4UA a 4UZ, e estão assim distribuídos: 4U1-ITU (de nº 1 ao 9) de 

estações situadas em Genebra, Suiça, e as de 4U1-UN (de nº 1 ao 9) 
são de estações situadas em Nova Iorque, Estados Unidos da América 

 Suas principais ações incluem estabelecer a alocação de espéctros de 
ondas de rádio e organizar os arranjos de interconexões entre todos os 

países permitindo, assim, ligações de telefone internacionais. É uma das 

agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo 
sua sede em Genebra, na Suíça, próximo ao principal campus da ONU. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1865
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genebra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a


A ITU tem jurisdição no espectro de ondas eletromagnéticas que vai de 
10 KHz até 275 GHz (1 GHz é igual a 1.000 milhões de ciclos por 

segundo). Em termos de comprimento de ondas, isto significa ondas 

desde 3.000 metros até um milímetro. 

Os padrões internacionais que são produzidos pela UIT são referidas 

como Recomendações (com a primeira letra em maiúsculo, para 
diferenciar do significado comum da palavra recomendação). Devido à 

sua longevidade como uma organização internacional e seu status como 

uma agência especializada da ONU, os padrões promovidos pela UIT 
possuem um grande valor de reconhecimento internacional sobre outras 

organizações que publicam especificações técnicas similares. 

O trabalho da UIT é todo conduzido por seus membros. Como parte da 

estrutura das Nações Unidas, um país pode ser membro, nesse caso 

sendo chamado de Membro de Estado. Companhias e outras 
organizações podem possuir outra classe de associação, sendo 

chamados de Membro de Setor ou status de Associado. Membros de 
Setor e Associados possuem participação direta no desenvolvimento de 

padrões (o que não é permitido em outras organizações de 

padronização, como a Organização Internacional para Padronização 
(ISO). 

(Extraído parcialmente da Enciclopédia Livre WIKIPÉDIA, via Google.) 
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