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• Projeto educativo de produção de rádio 
na internet, que pretende desenvolver 
competências tecnológicas, 
comunicacionais e sociais entre 
comunidades desfavorecidas 

• Implementado pelo CIMJ com apoio da 
Comissão Europeia 2013-14 

• Prémio Inclusão e Literacia Digital 
permitiu a sua expansão em 2015 

• Parceria com programa Escolhas 

 

 

 

 

 

 

RadioActive 



Principais atividades 

• Escolha de 6 novos centros Escolhas 
(Fev.) 

 

• Visitas ao novos centros para sua 
caracterização (Abr.) 



• Workshops de formação - Total 
de 40h, 29 participantes (Mai. e 
Jun.) 

Principais atividades 



Principais atividades 
• Instalação dos kits e tutoriais 

técnicos 

 

• Acompanhamento da pré-
produção de programas 



Novos Desafios (e Esperança) no 
Museu RTP 

Principais atividades 

Orienta.Te no Grupo Renascença 



Jovem entrevista psicóloga da 
APAV para  o programa do 

Orienta.Te (Junho 2015) 

Reportagem Escolhe Vilar na 
APPACDM de Gaia 
(Setembro 2015) 

Literacias 



Primeiras emissões 

Escolhe Vilar (Gaia), 15 Julho 2015 

Espaço J (Lousã), 14 Setembro 2015 

Esperança (Sacavém), 11 Setembro 2015 



Entrevistas a participantes 
(Ago 2015) 

“Tenho aprendido um pouco mais como falar, falar com o público, 
mexer com os programas... Eu gosto muito de música e gosto dos 
programas que envolvem isso. ” (Seliger, Esperança, 18 anos)  

“Sim [sobre a rádio ter melhorado a auto-confiança]. Quando 
eles veem que estamos fazendo coisas... Ficamos emocionados 
também de fazer a rádio, pois é a primeira vez que fazemos 
aqui no projeto, temos emoções sempre...” (Mamadu, Escolhe 
Vilar, 12 anos)  



Testemunhos de técnicos  
de inclusão digital 

“Tem ajudado a desenvolver muitas mais 
competências para além das digitais: 
competências de comunicação e expressão, 
nomeadamente as orais e as escritas; de 
planificação e de execução, autoestima, 
trabalho em grupo, criatividade. Tem 
permitido às nossas crianças e jovens 
experimentar novas sensações, chegar a 
novos conhecimentos, alcançar novas visões 
sobre o que pode ser o seu próprio futuro." 
(Joana Dias, monitora CID do OrientaTe, Rio 
de Mouro) 

“As aprendizagens retiradas desta 
experiência são imensas e serão certamente 
revisitadas e aplicadas pelos participantes 
noutros momentos da sua vida pessoal, 
escolar ou profissional.” (Patrícia Costa, 
coordenadora do Metas E5G, Porto) 
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