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Direitos Humanos
Os direitos humanos são universais. Mas, 
em alguns países africanos, estão a ser vio-
lados. Cada episódio realça um dos direitos 
humanos fundamentais e apresenta uma 
pessoa corajosa que luta por ele.
2013  |  Reportagens

Destino Europa
Farahani e Sule sonham com uma vida 
melhor na Europa, enquanto a jovem 
estudante Linda já está a caminho do Velho 
Continente. Esta radionovela é sobre o 
sonho de ir para a Europa e de como a vida 
lá é realmente.
2013  |  Radionovela

Segurança Rodoviária
Infelizmente, os acidentes não são raros 
nas estradas africanas e muitos deles  
poderiam ser facilmente evitados. A nossa 
história mostra como andar de forma segu-
ra nas estradas - como um pedestre, numa 
bicicleta, num carro, táxi ou caminhão. 
2012  |  Radionovela

Contos para uma Cultura de Paz
Os contos são misteriosos, engraçados, 
tristes, inquietantes e excitantes e cativam 
ouvintes de todas as gerações. Os nossos 
contos não são só divertidos – eles também 
incorporam uma importante mensagem 
sobre respeito e tolerância.
2011  |  Contos 

Analfabetismo
Juntem-se a uma jovem na sua luta para 
continuar os seus estudos numa sociedade 
em que os rapazes ainda têm mais opor-
tunidades. Entretanto, os pais da jovem 
também se apercebem da importância de 
combater o seu próprio analfabetismo.
2011  |  Radionovela

História Africana 
Façam uma viagem pela colorida história 
do vosso continente e descubram como 
essa história marca o vosso presente. 
2010  |  Radionovela

Novos Meios de Comunicação e Internet
Sigam o nosso grupo de corajosos em-
presários na sua aventura pelo mundo do 
negócio dos novos meios de comunicação. 
Eles querem abrir um cibercafé, mas as 
coisas não são assim tão simples.
2010  |  Radionovela

Computadores e Internet
Juntem-se aos nossos dois jovens amigos 
que têm uma conversa inspiradora com 
um computador falante. Descubram o exci-
tante mundo da internet com e-learning, 
música e muito mais. 
2009  |  Radionovela

Conhecimento Geral
Conheçam um casal de adolescentes curio-
sos que tentam resolver os mistérios do 
quotidiano. Fiquem a saber como funciona 
o envio de um sms e como se formam as 
trovoadas. E qual é o segredo do amor? 
2009  |  Radionovela

Empregos e Educação
Descubram novas carreiras com as histórias 
de jovens profissionais que falam da sua 
própria experiência. Depois acompanhem 
as aventuras de uma menina da aldeia que 
vai para a universidade numa cidade grande.
2009  |  Radionovela e reportagens



Política e Sociedade
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Violência Sexual
A violência sexual não é apenas um problema 
em áreas de conflito, mas em toda a África. 
Esta série conta histórias de vítimas de abuso 
sexual. Cada relato chama a atenção para 
como elas lidam com as consequências do 
abuso e como podem encontrar ajuda.
2013  |  Radionovela

Minorias 
Lois está presa numa cadeira de rodas, Ryan  
é homossexual e John é um albino. Cada  
um deles pertence a uma minoria e tem de  
enfrentar a discriminação todos os dias. As  
10 reportagens desta série sublinham a im-
portância do respeito mútuo e da tolerância.
2013  |  Reportagens

Futebol em África
A nossa história revela que este jogo é 
muito mais do que um simples desporto: 
política, corrupção e migração também 
têm um papel importante.
2011  |  Radionovela

Conflitos e Resoluções
Até mesmo no século XXI, por vezes, os 
conflitos parecem ser inevitáveis. Esta série 
mostra que eles podem ser resolvidos paci-
ficamente devido a uma rica tradição de  
métodos de resolução de conflitos em África.
2012  |  Radionovela

Diálogo Religioso
Apaixonar-se pode ser difícil quando a  
religião é um obstáculo. Ouçam como este 
problema se transforma numa oportunida-
de para promover a tolerância e o entendi-
mento, nesta história sobre dois adolescen-
tes, os seus amigos e as suas famílias.
2011  |  Radionovela

Migração
Migrantes de todos os cantos de África 
contam as suas histórias. Sigam as suas 
arriscadas viagens até à Europa, aprendam 
com os altos e baixos das suas vidas e 
saibam porque é que alguns deles voltaram 
para África.
2010  |  Reportagens

Meios de Comunicação e Informação
Juntem-se aos nossos jovens amigos en-
quanto eles tentam montar a sua própria 
estação de rádio e descubram o que está 
por detrás da indústria dos media. Será que 
eles vão ser bem sucedidos?
2010  |  Radionovela

Direitos das Crianças
Nestas reportagens, as crianças africanas 
lutam pelos seus direitos. Conheçam os 
nossos jovens heróis com as suas histórias 
de luta contra os obstáculos que têm de 
enfrentar na vida.
2010  |  Reportagens

Pessoas que fazem a diferença 
Querem ajudar os seus país e fazer a dife-
rença? Vamos apresentar alguns compa-
triotas africanos que dedicam as suas vidas 
a ajudar os outros. Ouçam o que eles têm 
feito e como têm sido bem sucedidos.
2010  |  Reportagens

Participação Política
Três irmãos estão a seguir os seus sonhos 
de liderança, mas diferentes fenômenos 
políticos colocam-se nos seus caminhos. 
Será que vão atingir os seus objectivos?
2009  |  Radionovela

Sociedade Civil
A Sociedade Civil tem um papel muito im-
portante na criação de condições de vida 
justas e melhores para todos. Descubram 
como pessoas dedicadas estão a lutar para 
melhorar o seu continente.
2009  |  Reportagens



Saúde e Temas Sociais
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Doentes Mentais
As doenças mentais ainda são um tabu em 
África. A história de Valéria, Alexandre e 
Xavier mostra que os doentes mentais têm 
que ser tratados com cuidado e respeito – 
como toda a gente.
2013  |  Radionovela

O Filho Perdido
As mães solteiras têm grandes responsa-
bilidades: ganhar dinheiro, criar os filhos 
e cuidar deles sozinhas. Ouçam como as 
duas jovens mulheres da nossa história 
lidam com as dificuldades e como os seus 
filhos vivem essa realidade.
2013  |  Radionovela

Higiene
Seja em casa, na escola ou na comunidade 
– por vezes, simples acções podem ajudar a 
manter-nos saudáveis.
2011  |  Radionovela

Drogas e Abuso de Substâncias 
Canábis, cocaína, opiáceos ou anfetaminas – 
o número de viciados em drogas em África 
tem aumentado nos últimos anos. A história 
mostra como é fácil entrar no mundo das 
drogas e como ele pode ser destrutivo.
2012  |  Radionovela

Direitos das Jovens
As mulheres em África tornaram-se mais e
mais influentes nos últimos anos. Cada vez
mais posições de liderança são ocupadas 
por mulheres, mas muitas meninas ainda 
lutam contra a discriminação. 
2012  |  Radionovela

Africanos com Deficiência Física 
Olegário é uma das muitas pessoas, em 
África, a viver com uma deficiência. Mas ele 
é ambicioso e tem força para lutar pelos  
direitos de pessoas com defi ciência. Ouçam 
e fiquem a saber mais sobre o seu sucesso.
2011  |  Radionovela

Malária
Juntem-se a uma família africana na sua 
luta para erradicar a malária, uma das 
doenças que mais mata em África. Saibam 
que tratamento está disponível e como se 
poderão proteger no futuro.
2010  |  Radionovela

Planeamento Familiar
Descubram o que é o planeamento familiar 
e o impacto que tem na vida de uma família 
africana. Sigam o percurso das nossas duas 
adolescentes que fazem escolhas decisivas 
para as suas vidas.
2010  |  Radionovela

Saúde 
Participem nas aventuras de um grupo 
de rapazes adolescentes que descobrem a 
importância de viver num ambiente limpo. 
É fácil mantermonos saudáveis – aprendam 
alguns conselhos práticos com esta série.
2009  |  Radionovela

As Jovens
Ser mulher em África é muitas vezes difícil.
Como podem as meninas desenvolver o seu 
potencial? Quais são os seus direitos? Sigam 
as aventuras de Bibiy, enquanto ela ajuda as 
suas amigas a enfrentar desafios diários.
2009  |  Radionovela

HIV /  SIDA 
Ouçam e aprendam tudo sobre o HIV / SIDA
com a história de uma adolescente que se 
confronta com uma gravidez indesejada e 
um teste positivo de HIV/SIDA. Descubram  
que soluções ela encontrou pedindo 
aconselhamento.
2009  |  Radionovela
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Luxo emprestado
Tudo começa com uma bicicleta novinha 
em folha: Jorge tem pouco dinheiro mas 
não consegue resistir à tentação de pedir 
um empréstimo – mesmo não sabendo 
como pagá-lo. Quanto é que ele e os seus 
amigos vão pagar por esta lição?
2013  |  Radionovela

Corrupção
Na escola, no trabalho ou na rua: a família 
Diambo enfrenta a corrupção em todos os 
lugares. Até o pai parece estar envolvido  
num negócio ilícito. A série mostra as conse-
quências da corrupção e como se atingem  
os objetivos de forma justa.
2013  |  Radionovela

Como começar um Negócio
Estão cansados de estar sempre à procura 
de emprego? Querem implementar as vos-
sas próprias ideias e criatividade? Esta série 
vai mostrar-vos como começar um negócio 
por conta própria e ser um empresário bem 
sucedido. 
2012  |  Radionovela

Desflorestação 
A África tem a maior taxa de desflorestação 
do mundo e este facto tem impacto na vida 
da maioria dos africanos. Nesta série, as 
pessoas que vivem num campo de refugia-
dos depois de uma guerra civil, sentem os 
efeitos da desflorestação no seu quotidiano.
2012  |  Radionovela

Empresários Africanos
Eles quase não dormem, nem conhecem a  
palavra lazer, mas mesmo assim gostam dos  
seus empregos e empenham-se nas socie-
dades em que vivem. Isto é o que muitos dos 
homens e mulheres apresentados nesta série 
têm em comum.
2012  |  Radionovela

Êxodo Urbano
Ouçam a história de três amigos que vão 
contra a tendência de se mudar para as 
grandes cidades. Desiludidos com a falta de 
perspectivas na cidade, os jovens licen-
ciados decidem montar uma cooperativa 
agrícola na sua aldeia.
2011  |  Radionovela

Alterações Climáticas
Conheçam o grupo de pressão contra as 
alterações climáticas – um grupo de jovens 
muito determinados. Fiquem a saber o que 
são as alterações climáticas e como é que 
elas estão a afectar a vila destes jovens.
2010  |  Radionovela

Economia
Juntem-se a um casal de gêmeos de 16 anos  
que entra no mundo dos negócios. Descu-
bram mais sobre as idéias criativas que lhes 
ocorrem. Que tipo de obstáculos é que eles 
encontram? Será que vão ser bem sucedidos?
2010  |  Radionovela

Meio Ambiente
Sigam três jovens curiosos que se aperce-
beram de que o meio ambiente está em 
perigo – também em África. Ouçam esta 
radionovela e aprendam mais sobre como 
proteger um paraíso ameaçado.
2009  |  Radionovela

Globalização
Juntem-se aos nossos dois repórteres que 
revelam os impactos da globalização na 
economia africana. Deixem-se levar aos 
diferentes países africanos para saberem 
como a globalização afecta a vida de dife-
rentes pessoas.
2009  |  Reportagens


