
3 – Questionário, PF Maganja da Costa 
Claudio Marcano 

 
Perguntas sobre conteúdos/ material informativo/ material educativo produzido e/ou disseminado 
pelo CAICC. 
 
Nota: Não inclui apenas material produzido pelo CAICC, mas também material recolhido, adaptado e 
disponibilizado pelo CAICC e outros conteúdos produzidos por outras rádios e outras fontes que o 
CAICC tenha priorizado.  
 

1. De 2012 a 2014, com que frequência recebeu ou teve acesso a conteúdos/material 
informativo por parte do CAICC?   
Todas as semanas...  
Todos os meses...  
 X A cada 3 meses...  
 XA cada 6 meses...  
Uma vez por ano... 
 Nunca... 

2. Que tipo de materiais recebeu e teve acesso? 
  Folhetos sobre lei do direito a informação e outras brochuras, CDs com Diversos softwares, 
pasta de ferramentas, CDs do CAICC com vários conteúdos como o caso do Manual onde não há 
Medico, Mensagens de Apoio e actualização de certos assuntos. 

 

3. Como recebeu e teve acesso a esse material?  
 XPor e-mail....  
Pelo CAICC Website... 
 XPela lista do CAICC....  
 XPor Facebook....  
 XPor WhatsApp....  
Por SMS.....  
 XAtravés dos Correios. 
 XEm formações/workshops.  
Outras formas?.... 

 

4. De que forma o material informativo/conteúdos produzidos pelo CAICC foram uteis para o 
seu CMC?  
 XMuito úteis 
Uteis.... 
 Varia....  
Não muito útil.... 
 Não serviram... 
Por favor comente …. 
 



5. De todos os materiais recebidos, qual foi o mais útil e relevante? Porque? Pode dar alguns 
exemplos? 
Lei do Direito a Informação – porque ajuda aos CMC e seus funcionários e colaboradores 
para se guiar em certos problemas na carreira; 

Softwares como os antivírus para facilitar manutenção dos computadores e outros 
equipamentos. 

6. Acha que algum material foi problemático, irrelevante ou pouco útil? Caso sim: Qual e 
porque (por favor de exemplos concretos)  
Não existe  

7. a) Alguma vez utilizou materiais do CAICC nos seus próprios programas de Rádios, na sua 
página de Internet, seus folhetos, sua página de facebook ou de outras formas para 
alcançar as pessoas da sua comunidade?  
(Por favor de exemplos concretos) 
Sim o FRONTLINESMS para interacção em emissões e Debates radiofónicos; 

b)  Você lê os tópicos e as opiniões circuladas pelas outras rádios comunitárias (listas de 
discussão, Facebook, WhatsApp, Diário Online, pagina de internet)?  
- Caso sim, acha que é interessante e relevante?  
- Faz uso desse conteúdo na sua própria radio?  
 Sim e é relevante porque ajuda na mudança de forma de partilhar as informações de modo 
a alcançar uma maioria e faço sim o uso na nossa rádio. 

8. Acha que os materiais disseminados pelo CAICC são relevantes para a comunidade, de uma 
forma geral? (De que forma? / Porque não?)· 
 São relevantes sim, eu vou deixar uma experiencia do manual onde não há medico que foi 
partilhado num mini curso na nossa rádio onde participaram lideres religiosos, praticantes da 
medicina tradicional, e outros representantes do governo e da sociedade civil, estes q eu 
depois do mini curso local passaram pela rádio para tem copia do manual porque é 
necessário para a comunidade, se deixar de falar dos discursos que contem nos CDs dos 
Combatentes da Luta Armada. 
 

9. Por favor, veja estes 3 materiais do CAICC 
 (NB! Veja 1 por 1 e responda para cada cada uma dos materiais) 
 
http://www.caicc.org.mz/cd/guia/   
http://www.caicc.org.mz/cd/leis/ 
http://www.caicc.org.mz/cd/medico/ 
 
a) Alguma vez viu/recebeu estes CD-ROM/pagina de internet/ livro digital antes?  

(Sim... Não...)  SIM 
 
b) O seu CMC alguma vez leu/explorou e utilizou estes CD-ROM/pagina de internet/ livro 
digital de alguma forma? De que forma?  
Para o seu próprio conhecimento.  
 XPara a produção dos seus próprios programas....   
 XPara a formação de outros... Para partilha com outros.... 
Não lemos, nem utilizamos o material...  
 (Por favor, elabore a sua resposta)  

http://www.caicc.org.mz/cd/guia/
http://www.caicc.org.mz/cd/leis/
http://www.caicc.org.mz/cd/medico/


 
c) O que acha do aspeto e do manuseamento dos materiais?  
 Acho ser muito importante. 

10. Você tem condições técnicas para utilizar todos os materiais que o CAICC distribui?  
Não todas condições;  

11. Deseja receber mais material por parte do CAICC?  
XSim...  
Não... 
 Acho que o material existente é suficiente e muito produtivo... 

 
 

12. Que tipo de conteúdos/ materiais gostaria de receber?  
Mas habilidades no manuseamento de equipamentos, mas folhetos com conteúdos de 
apoio na área de divulgação de informação. 

13. "Acho que o CAICC dá uma importante contribuição em termos de material informativo 
aos nossos CMCs, contribuindo para a veiculação de conteúdos relevantes para o nosso 
trabalho diário e para as comunidades que nos servimos. ” 
 XTotalmente de acordo... 
 Parcialmente de Acordo... 
Mais ou menos... 
 Discordo… 

14. Quais são as suas recomendações para que o CAICC melhore a produção e a disseminação 
dos conteúdos?  
Mais apoio técnico e reforço no envio de CDs com sistemas operativos, reciclagem dos PFs, 
equiparem os PFs de certa forma, de modo a resolver os problemas que esses encaram no 
seu percurso de trabalho. 

15. Deseja fazer mais comentários? 

Não. 


