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Fernanda Freitas nasceu no Porto. Iniciou a sua experiência profissional na Rádio Press Porto 
e na Rádio Paris Lisboa. Em 1992, começou o seu percurso televisivo na RTP2, passando 
depois pelo Canal Noticias de Lisboa, Canal 21, SIC, regressando à RTP onde colaborou, 
coordenou e apresentou vários programas. Entre 2006 e 2013 coordenou e apresentou o 
programa diário "Sociedade Civil" trabalhando diretamente com mais de 120 entidades da 
Sociedade Civil/Economia Social e Inovação de Impacto, vencendo 14 prémios e distinções. 
Integra o Fórum da Educação para a Cidadania; é Membro fundadora do Fórum dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e da Associação de Voluntários de Leitura. Fundou o Movimento 
Moda'R Mentalidades: promoção da inclusão de pessoas deficientes através da moda. Foi 
embaixadora Nacional do Ano europeu contra a pobreza e exclusão social e do Ano Europeu 
do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. Atualmente é Embaixadora do 
projeto "Portugal sou eu". Foi Presidente Nacional do Ano Europeu do Voluntariado. Fundou 
e dirige a empresa de conteúdos e comunicação Eixo Norte Sul. Foi cofundadora e preside à 
Associação Nuvem Vitória, que reúne mais de 800 voluntários que, todas as noites, leem 
histórias de embalar às crianças internadas nas pediatrias nacionais. Foi condecorada com a 
Ordem do Mérito Civil em 2013. 

Fernanda Freitas was born in Porto. She began her professional career at Radio Press Porto 
and Radio Paris Lisboa. In 1992, she began her television career at RTP2, later moving to Canal 
Noticias de Lisboa, Canal 21, SIC and returning to RTP, where she coordinated and hosted 
several programmes. Between 2006 and 2013, she coordinated and hosted the daily 
programme "Civil Society", working directly with more than 120 civil society/social economy 
and impact innovation entities, for which she received 14 awards and distinctions. She is a 
member of the Education for Citizenship Forum, a founding member of the Forum for the 
Rights of Children and Youth, and the Reading Volunteers Association. She founded the 
Moda'R Mentalidades movement, which promotes the inclusion of people with disabilities 
through fashion. She was a national ambassador for the European Year against Poverty and 
Social Exclusion and the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. 
She is currently ambassador of the project "Portugal sou eu". She was national president of 
the European Year of Volunteering. She founded and manages the content and 
communication company Eixo Norte Sul. She is co-founder and president of Associação Nuvem 
Vitória, which brings together more than 800 volunteers who read stories every night to 
children in the country's paediatric hospitals. In 2013, she was awarded the Order of Civil 
Merit. 


