SINOPSE DO PROJETO DÃO DIGITAL

Este ano de 2021 fica marcado no distrito de Viseu, em particular na região do Dão, com a
criação de um novo projeto na área da comunicação social. Trata-se do Dão Digital composto por três
plataformas: rádio on line, página na internet e redes sociais.
Dão Digital constitui-se como uma secção da COAPE-Cooperativa Agro-Pecuária dos
Agricultores de Mangualde.
O objetivo passa por dar voz à região, promovendo as questões sociais, tradições e a cultura,
levando-as aos quatro cantos do mundo, a partir da cidade de Mangualde e constituindo, ao mesmo
tempo um órgão de divulgação de informação relevante para o desenvolvimento da comunidade.
Trata-se de um projeto de cariz marcadamente social com uma preocupação de trabalhar de,
para e com a comunidade contando, para o efeito, com a colaboração de todas as pessoas singulares e
coletivas que tenham como objetivo o desenvolvimento da comunidade entendida como aldeia global
da qual fazem parte não só o concelho de Mangualde, os concelhos limítrofes, mas também toda a
região do Dão e as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.
Pretendemos produzir conteúdos de interesse para a comunidade através da nossa rádio digital
que depois ficarão alojados, em forma de podcast, na nossa página na internet e divulgados nas nossas
redes sociais (Facebook, Instagram e Twiter) constituindo um repositório comunitário ao qual todos
poderão ter acesso.
Os nossos conteúdos são de caráter generalista assentando não só numa forte componente de
informação regional, mas também em áreas de interesse de todos, como sejam, saúde, segurança,
órgãos de desenvolvimento local, estabelecimento de rede de rádios-escola, agricultura, dicas para
gestão doméstica, atividade física saudável, desenvolvimento pessoal, poesia, gaming, música, cinema,
ética no desporto, agenda cultural e desportiva, associativismo juvenil, entre outras.
Por último, reforçar a ideia de que o projeto Dão Digital pauta-se pelos princípios da isenção e
imparcialidade dando voz a todos os setores da comunidade.

