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Durante os di.as 21 e 24 de Margo de 2016, o CAICC Centlo de Apoio a Infbmagao e

ComunicaqSo Comunitaria, atravds do seu Assistente de Comunicagao e Helpdesk efectuou uma

visita a R6dio Quelimane FM, CMC de Thumbine - Milange, CMC de Lugela, Rddio Comunitia

de Mocuba, Rddio Watana Nacala, R6dio Ehale - Nacala-a-Velha e CMC de Monapo.

A visita foi a convite do'iREX - Programa para o Fortalecimento da Media e visava fazer u'n

acompanlamento de como as radios estao a tabalhar a iuz das intervengdes feitas pelas duas

organizagoes e observar atd que ponto as ligdes saidas da confer€ncia de lideranga, realizada em

Fevereiro na cidade de Nampula estao a ser cumpridas, assim como fazer o devido levantamento

das necessidades das r6dios e apresentar ao novo assistente de comunicagao e helpedesk do

CAICC as r6dios-modelo.

1. Rridio Quelimane FM

A Rddio Quelimane FM foi i.urdada em 2008 e pertence a Associaqao dos Jovens para o Futulo,

tem 15 colabores, dos quais 6 do sexo femiruno e llmcionc numa casa arendada. Conta com

parceiros como o Didlogo. IREX, CAICC e FORCOM.

A Redio tem como principal desafio, o de conseguir instalagdes pr6prias para o seu

funcionamento, conseguir um emissor, uma torre e procurar mais parceiros com vista a garantir o

seu pleno funcionamento.

No que diz respeito a intervengao do CAICC esta r6dio foi vencedora de dois concursos,

nomeadamente, o que fazem os nossos representantes eleitos e mulheres mais presentes nas redes

sociais em 2015. A p6gina do Facebook d actualizada com regularidade, mas o coordenador da
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rddio nao utiliza com frequ€ncia a fenamenta WhatsApp, alegadamente porque, como justiflca,

hi muita discussio de assuntos desinteressantes. Notamos ailida que nio verificam os emails da

lista o que faz com que nAo tenha informag6es sobre algumas opofiunidades que sao paftilhadas

e que poderiam ajudar a rddio.

O Director da R6dio Quelimane F-M, Ant6nio Zumbira descreveu que a relageo da sua ddio com

o CAICC tem sido boa e a r6dio tem sabido aproveitar a assistancia do CAICC na melhoria da

sua capacidade. "Temos a lei do direito a informagdo e respectivo regulamento. Temos tambem

outros instumentos legais cedidos pelo CAICC e que temos usado para mudar a forma de pensar

de algumas fontes. Come pode ver temos todo material exposto num lugar visivel e usamos

sempre que necessdrio"- esclareceu.

Recursos/Equipamento. 3 laptops, 4 desktops, 1 camera digital, instalagdo de internet

pela movitel, 5 gravadores e 6 microfones. Tem um mistuador profissionai oferecido

pelo IREX e o emissor 6 emprestado, tambdm pelo IREX.

Necetsidades de Formagdo. jomalismo bdsico, edi96o digital, produqao de programas e

manulengAo de equipamentos. 2 Colaboradores da riidio beneficiaram-se de formagio e

tem transmitido os conhecimentos aos colegas.

sagr.r.ir..

A rridio devc imensificar a utilizagAo das feramentas do CAICC para garantir maior visibilidade

e por via disso, ser prefer€ncia dos clientes na procura de espago de antena para a publicitagao

dos seus sen'iqos. Os coiabores e o coordenador devem pafticipar na lista de discussio e nos

grupos do WhatsApp para estarem atentos as opoftunidades para as rAdios comunit6rias que seo

partilhadas.

2. Centro Multim6dia Comunitirio de Thumbine - Milange
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A rAdio comunitdria Thumbine foi instalada em 2001 pelo Projecto de Desenvolvimenlo da

Media da LII.JESCO e em Agosto de 2010 foi transformado em CMC pelo Programa Nacional

dos CMCs do Ministdrio da Ciencia e Tecnologia. Est6 localizado no distdto de Milange

(Zantbizia\.'fem28 colabores e 4 dos quais sdo do sexo feminino.

A ddio tem programas educativos, infantis, sobre satde, gdnero, desporto, govemagao,

economia, neg6cios e desenvolvimento. O CMC de Thumbine participa na monitoria do

processo de govemagAo atravds de sete programas em sua grelha ligados a assuntos de

sovemacao.

No que se refere a interi"enqao do CAICC na rddio o coordenador disse que "a relagdo 6 boa,

porque para al6m de nos ajudar nas TICS, melhoramos a nossa capacidade de produgdo.

Ganlamos o concurso o que fazem os nossos representantes eleitos e frcamnos mais motivados

em continuar a p.oduzir conteirdos que contribuam para a melhoria das condig6es de vida da

nossa sociedade... Usamos computadores, gragas ao CAICC e temos estado, atravds da

assistCncia que nos d5o via linha verde a aperfeigoar o nosso conhecimento sobre as TICs. Para

aidm disso, temos estado a receber visita do PF do CAICC que tem nos ajudado bastante".

Reculsos/Equipamentor 8 computadores, eshidio equipado e climatizado, emissor e tore,

4 microfones, 7 gravadores digitais, 4 motorizadas de campo, duas fotocopiadores e

ouuos recuNos.

Necessidades de Formaqdo: capacitagao para a migragio digital, jornalismo e boa

govemag5o e elaborageo de projectos de repotagem e programas de r6dio para buscar

financiamento, jomalismo investigativo.

Suqestdes.

A r6dio deve intensificar o uso das TICs para fins de investigagao com vista a incrementar os

conlecimentos que tem e quem estado a tornar em Thumbine numa r6dio-modelo. Os colabores
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devem ser mais activos nas ferramentas do CAICC como forma de intercambiar o seu

conlecimento com colabores de outras r6dios, assim como inteirar-se das opotunidades.

3. Ridio Comunit{ria de Lugela

A Radio Comunitaria de Lugela lbi instalada em 2015 pelo programa nacional das CMCs do

Ministdrio da ci€ncia e tecnologia, ensino superior e tdcnico profissional e est6 a ser ge da pela

Associagdo para o desenvolvimento de Lugela. Apeaas o coordenadot d que palticipava na lista

do CAICC, mas depois da.chegada foram adicionados mais dois colabores.

O CMC n6o est6 funcionar, alegadamente por falta de capacidade local em temos de recursos

humanos qualificados para monitorar cursos de inform6tica na 6ptica de utilizador' A equipa d

inexpe ente e precisa de uma intervenqeo directa do CAICC visando a melhoria da sua

capacidade t6cnica.

Recursos/Equipamento. 16 computadores, 2 impressoras, 1 fotocpiadora multifuncional,

1 camera digital, 1 estidio equipado e um edifico principal com dependdncia.

Necessidades de Formagdo. .jomalismo bdsico, edigao digital e uso de redes sociais.

Sugestdes:

Estd riidio deve e respectivo CMC deve ser incluida nas visitas do CAICC e deve pafiicipar

numa das formagdes de TICS para a Boa Govemagao.

4. Ridio Comunitiria de Licungo - Mocuba

A Radio Comuniniria de Mocuba perlelce ao Instituto de Comunicagdo Social, ICS e tem

estrutun s6lida em termos de organizagio institucional e tem uma boa capacidade tdcnica.

Notamos que a prigina do Facebook, assim como a participagao dos seus tdcnicos nas
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ferramentas do CAICC nao tem sido dindmica, pelo que na conversa que mantivemos

prometelam melhoral.

o Recursos/Equipamerlor 2 computadores desktop e 2 laptops, 1 impressoras, I

fotocpiadora multifuncional, I camera digital.

. Necessidades de Fomraqlio. jornalisno besico, edigao digital e uso de redes soctars.

Susq;!!9!-l

Os tdcnicos e colabores desta riidio devem ser dindmicos nas fefiamentas do CAICC, assim

como a conta do Fa-cebook deve ser mais flexivel na actualizaqdo de novidades pafa que a

r6dio seja mais conlecida, ndo s6 en Mocuba, mas noltlros cantos do pais.

5, Rrdio Watana - Nacala

A RAdio Watana estA ligada a Diocese de Nacala. No que se refere d inteNengAo do CAICC,

nota-se que a r6dio tem uma conta do Facebook e os seus colaboradores pafticipam nas

fenamentas do CAICC. Apenas neste momento, o Frontline SMS neo esta a funcionar,

porque as mensagens entmm no caltao e nao sdo legiveis.

A r6dio participou no intercambio de Monapo realizado em 2015 e como resultado, tem um

t6cnico que sabe fazer edig6o digital de riudio, video e foto, percebe de ges6o de redes

sociais e tem dominio significativo da lei do direito a informagao e que tem estado a

transmitir aos seus colegas.

A coordenadora irma Eduarda Zimba pediu a visiia do ponto lbcal do CAICC e disse

igualmente que a rridio vai pafiilhar o seu plano estratdgico o qual poderri ser usado para

estrair necessidades de inlen'engao.

Recurs.)s/Equipamento. 3 computadores, 1 impressoras, 1 fotocopiadora multiflurcional,

1 camara digital e 2 gravadores digitais.
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Aumentar o dinamismo no uso das redes sociais e as feramentas

utilizar a linha verde para esclarecer algumas quest6es ligadas

conteridos.
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. Necessidades de Formaqao: formagao em parlilha de conteidos audiovisual, jomalismo

b6sico, produgao de programas e uma formagao especifica pam o programa da crianga.

Sueestdes:

do

as

CAICC, assim como

TICS e produgeo de

6. R{dio Comunitiria Ehali - Nacala-ir-Velha

A Rridio Comunit.lriiEhale de Nacala-iL-Velha pedence a Ehale - Associagdo de Saride e

transmite em 103.4FM. Tem 8 colabores, dos quais 4 contratados e 4 estagidrios Tem

programas virados a saride, g€nero, agricultura, governaqao, educagio rodoviiria e acgdo

social. Ainda ndo recebeu runa visita ou inter,'engao directa do CAICC.

c Recursos/Equipamer?/or 3 computadores, I impressoras, 1 fotocopiadora multifuncional,

1 camara digital.

c Necessidades de FolmagAo: jo elismo brisico, edigdo digital e elaboragdo de projectos

de programas para obter financiamento.

Sugestdes:

O CAICC deve fazer uma assist€ncia remota a RAdio Ehale para ajudar a abrir uma conta

Facebook para associagao e pdgina pata a r6dio, um canal do Youtube - esta actividade

carece de autorizagao por parte da direcQao da Associagdo. Os colabores devem estar atentos

as novidades partilhadas nas feramentas para tocarem expedencias com outas r6dios.

7. CMC de Monapo
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A visita a r6dio comunitdria e ao CMC de Monapo. foi paxa entregar o pr€mio a vencedora do

Concurso Mulheres Mais Presentes nas Redes Soaiais. Trata-se de um Tablet e respectiva

recarga para acesso a intemet. No acto da entega inceltivou-se ndo s6 a vencedora, mas a

todos os colabores da r6dio a usar as redes sociais como ferramenta pam que a popuh9ao de

Monapo tenJra acesso a informaqao que interessa a comunidade.

Maputo, 21 de Margo de 2016

QaA.ssistente de Comunicagao e Helpdesk do CAICC

Jessemusse Cacinda
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