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RÁDIO COMUNITÁRIA KOMATI 

RELATÓRIO NARRATIVO 

Realizou-se na Rádio Comunitária Komati no distrito da Manhiça o intercâmbio das 

Rádio Comunitárias organizado pelo CAICC em coordenação a Rádio Comunitária 

Komati nos dias 02 a 05 de Novembro de 2015 com a participação dos representantes 

das Rádio Comunitárias da Manhiça, Xinavane, Inhaca, Namaacha e Moamba 

nomeadamente: 

Paulo Comucomo, Santos Raul António, Estela Estevão Mapanga, Herminio Julião 

Milando, Laurinda Mapsanganhe, Tinossia QuitériaChauque,, Benedito Armando 

Chavana, Nicolau Josué, Pedro Dimande, Adriano Vilanculos e Beatriz Matabicho 

Este intercambioteve como propósito divulgar a lei do direito a informação, liberdade 

de expressão e imprensa, melhorar as capacidades dos participantes através do 

desenvolvimento das actividades praticas.  

No primeiro dia o coordenador da Rádio Komati Benedito Chavana desejou boas vindas 

a todos participantes e louvou o CAICC de ter dado a oportunidade as Rádios para um 

intercambio, e explanou os objectivos que eram de produzir ideias e sugestões visando 

aumentar a capacidade de uso das tecnologias de informação e comunicação e contribuir 

para o seu melhor enquadramento. 
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No segundo dia os participantes fizeram uma breve recapitulação daquilo que foi o 

primeiro dia de trabalho, produziram vídeos e alguns participantes foram ao campo 

entrevistar os Munícipes sobre direitos a informação e liberdade de expressão. 

No terceiro dia os representes das Rádios debateram o uso das tecnologias  de 

informação e comunicação como forma de impulsionar o desenvolvimentos dos 

CMC´S. 

A gestora do Centro Multimédia Comunitário da Moamba, Laurinda Mapsanganhe 

falou da importância do uso do Excel  especificamente para os cálculos, mapas de 

entradas e saídas de caixa e gráficos. 

No quarto dia os participantes discutiram, idealizaram e implementaram um plano de 

produção e partilha de conteúdos para os diversos meios de informação disponibilizados 

pelo CAICC e de seguida o presidente da Associação Telecentro da Manhiça foi 

convidado a usar da palavra para o encerramento do intercambio tendo agradecido a 

presença de todos  convidados e pediu para usassem as tecnologias de informação e 

comunicação como forma das Rádio estarem mais próximas de todos e que os 

conteúdos produzidos nas Rádio circulassem para todas as Rádios e CMCS. 

Manhiça, aos 11 de Novembro de 2015 

O coordenador 

__________________________________ 

Benedito Chavana 

 

 

 

 


