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RReelleettoorriioo  nnaarrrraattiivvoo  ddee  sseemmiinnaarriioo  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  rreeggiioonnaall  CCeennttrroo    ssoobbrree  aa    DDiivvuullggaaccaaoo  ddaa  LLeeii  ddee  DDiirreeiittoo  aa  

iinnffoorrmmccaaoo  ee  ddee  lliibbeerrddaaddee  ddee  eexxpprreessaaoo  ee  uussoo  ddaa  TTIICC..  

IINNTTRROODDUUCCAAOO  

O presente relatório narrativo tem como objectivo a apresentar duma forma resumida as actividades 

levadas ao cabo no intercâmbio no distrito do Dondo na matéria de Divulgação da Lei do Direito a 

Informação e Liberdade de Expressão e Imprensa, treinamento em uso e TIC para a governação entre 

dias 17 a 20 de Agosto do 2015. O evento realizado nas instalações do Centro Multimédia Comunitário do 

Dondo (Rádio Comunitária & Telecentro), cidade do Dondo, província de Sofala. 

O Coordenador de CMC do Dondo, Álvaro Bulle Demeyer, no seu discurso de abertura desejou boas 

vindas aos participantes. 

O Intercambio Regional centro foi organizado pelo CAICC – Centro de Apoio de Informação e 

Comunicação Comunitária com objectivo de melhoria no envolvimento dos participantes na rede de 

CAICC e da capacidade de planificação e implementação de uma estratégia que possa contribuir para 

abordagem de TIC e da Lei de Direito a informação quer no próprio CAICC quer no seio da rede, com 

recurso as Tecnologias de informação e comunicação disponíveis. 

Entretanto o intrecambio foi coordenada pela Amália Salomão Tomas Chefe de Redacção da Radio 

Comunitária do Dondo.  

  De acordo com o plano de acção previamente esboçado para o intercâmbio para torná-lo mas 

inesquecível em termos de cumprimento, as actividades foram realizadas num diagrama cronológico. 

. 

 Actividades planificadas param Intercambio 

Os Conteúdos programado de Intercambio em referência visou fundamentalmente permitir troca de 

experiencia entre os participantes na de Divulgação da Lei do Direito a Informação e Liberdade de 

Expressão e Imprensa, treinamento em uso e TIC Treinamento no uso de TIC para acesso, partilha de e 

informação bjectivos de influência e fortalecer as capacidades do participantes das Rádios Comunitárias.  

O seminário obedeceu seguinte agenda: 

 Treinamento no uso de TIC para acesso, partilha de e informação 

  Como pedir apoio através do Ajuda Online do CAICC 

                 Como Instalar e Usar WhatsApp no Computador 

 Como converter crédito em megabytes na Movitel 

  Como criar uma conta no Gmail 

               Como definir privacidade no perfil do Facebook 

 Como instalar e utilizar adobe auditin 

 Como instalar e utilizar frontline 

 Zara Radio 

 Acesso a informação como um direito e garantia constitucional 
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 Carta International dos Direitos Humanos 

 Constituicao da  Republica 

 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 

 Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão em África 

 Lei de imprensa 

 Lei de autarquias loca 

 Lei de voluntários 

 Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade dos Indivíduos, 

 Grupos ou Órgãos da Sociedade de Promover e Proteger os Direitos 

                   Humanos e Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos 

 Princípios de Liberdade 

 Lei de probidade publica 

 Produção de um programa radiofónico cujo tema deve estar ligado a Lei do Direito a Informação 

e Direitos Humanos 

 Idealizar e implementar um plano de produção e partilha de conteúdos para os diversos meios 

de informação disponibilizados pelo CAICC. 

Actividades Desenvolvida 

  

Todos os pontos de agenda foram apreciados, discutidos pelos participantes pós isso foram 

estabelecidas as regras dos jogos regras de convivência e as expectativas 

No primeiro dia das actividades foi notórias as actividades levadas acabo pelos participantes num clima de 

entusiasmo e interesse em adquirir novas experiências e conhecimentos em TIC꞉ Tecnologia de informação e 

comunicação, nomeadamente: Como instalar e utilizar adobe auditin e frontline, concluiu-se que são pouco usadas 

nas rádios, com os conhecimentos adquiridos neste intercambio e um desafio para os participantes para sua 

implementação nas rádios de origem.    

Foi em torno destes debates, que os participantes acharam bem-vindo o intercâmbio, pois que a tecnologia debatida 

e de muita importância, no contexto das esfera informativa da vida da radio. 

De referir que durante a troca de experiencia também abordou sobre a saúde e bem-estar, debruçou-se sobre ao 

consumo de certas plantas conhecida de medicina tradicional ou simples terapêuticas, tais como꞉ Morringa, Gotche 

e Ndungumira, são de muita utilidade para o nosso organismo, pela sua grande concentração em proteínas e 

vitaminas diversas, incluindo o ferro e com a responsabilidade das Rádios Comunitárias produzir programas 

radiofónicos sensibilizar as comunidades sobre a sua importância.  

Para o segundo dia os participantes voltaram a reunir-se no mesmo local e, com a mesma vivacidade, foram 

debatendo os seguintes pontos꞉ Zara rádio, leis de acesso a informação e direitos humanos. 

Foi também neste debate que se conheceu que os fazedores de rádios não são limitados no desempenho das suas 

funções, contradizendo as declarações de alguns participantes que, tristemente, disseram que nas suas rádios 

existem separação de tarefas, interditando a entrada dos outros nos estúdios de produção deixando que esta tarefa 

só e exclusivamente para o técnico em resumo concluiu-se que maior parte dos que trabalham na área técnica das 

Rádios comunitárias monopolizam o sector não ensina e nem partilha conhecimentos com os demais e o mais triste 

trabalham sozinho consideramos nos como egoístas com excepcao da Radio Comunitária de Gorongosa que 

transmitiu uma boa experiência nesta área técnica cujo quase todos sabem fazer montagem de programas e 

noticias na ausência do técnico contrariamente as restantes que quando o técnico estiver ausente tudo para. Com 

este conhecimento de uso de TIC, que através do CAICC se adquiriu, esta lacuna se combaterá. 



 

3 
 

No que toca as Leis  houve uma discussão profunda, franca e aberta em particular as de imprensa e direito a 
informação onde concluiu-se que para divulgar informação direito de cidadão, opiniões e ideias através da imprensa 
tem se encarrados muitos problemas para todas as rádios participantes apontaram para o ministério de interior que 
não  faculta as informações de interesse publico a nível dos distritos alegando falta do porta-voz, enquanto que para 
Namacurra, as sessões do governo o jornalista e interdito e nem no fim não se indica o porta-voz para dar a 
conhecer o que o governo discutiu sua sessão, contrariamente como outros Distritos como por exemplo do Distrito 
do Dondo que no fim da cada sessão do Governo o porta-voz da a conhecer o que foi tratado. 
Em jeito de resumo as rádios comunitárias devem trabalhar muito para que sejam respeitadas nos locais onde estão 
inseridas porque os Governos locais despreza as Rádios Comunitárias. Agradecemos CAICC, despertou-nos em 
particular sobre a lei de Imprensa muito pouco sabiam dela, agora estamos preparados para fazer valer essa Lei de 
grande importância para o Jornalista alias e o BI do Jornalistas em suma. 

 
Para o terceiro dia de trabalhos prosseguiram com a leitura da síntese do dia anterior, a qual foi debatida e 
aprovada, seguindo-se a discussão em grupo, fotos, vídeos e pequenos depoimentos sobre as actividades 
realizadas à lista do CAICC, produção de programas radiofónico, cujo tema foi a lei do direito ao acesso a 
informação e direitos humanos, formato drama no qual cada um dos participantes teve a sua parte no drama 
elaborado, cujo assunto foi o mau atendimento no posto de saúde onde que o jornalista foi interdito acesso a 
informação violência do artigo 47 da constituição da República a Lei Mãe, que diz: Todos os cidadãos têm direito à 
liberdade de expressão, à liberdade de Imprensa, bem como o direito à informação. 
2. O exercício da liberdade de expressão, que compreende nomeadamente, a 
Faculdade de divulgar o próprio pensamento por todos os meios legais, e o 
Exercícios do direito à informação não podem ser limitados por censura. 
3. A liberdade de imprensa compreende, nomeadamente, a liberdade de 
Expressão e de criação dos jornalistas, o acesso às fontes de informação, a 
Proteção da independência e do sigilo profissional e o direito de criar jornais, 
Publicações e outros meios de difusão. 
4. Nos meios de comunicação social do sector público são assegurados a 
Expressão e o confronto de ideias das diversas correntes de opinião. 
5. O Estado garante a isenção dos meios de comunicação social do sector 
Público, bem como a independência dos jornalistas perante o Governo, a 
Administração e os demais poderes políticos. 
6. O exercício dos direitos e liberdades referidos neste artigo é regulado por lei 
Com base nos imperativos do respeito pela Constituição e pela dignidade da 
Pessoa humana. 

E quando eram 14horas, os participantes voltaram a reunir-se para o último trabalho do dia꞉ a gravação de 

programa radiofónico em forma de drama. 

Referente ao ultimo dia de intercâmbio, os participantes tomara os seus respectivos lugares, para dar continuidade 

com as tarefas do dia sobre a elaboração de relatório das actividades realizadas, e avaliação do intercâmbio, onde 

se elogiou bastante a metrologia usada pela senhora Amália Salomão a pessoa que coordenou o intercambio, 

parabéns CAICC por terem indicado ela para esse intercambio com sua sabedoria, atenção e paciência conseguiu 

levar este grupo alcançar alem das suas expectativas mais uma vez parabéns CAICC por esta oportunidade desse 

intercambio que veio despertar com conteúdos que tanto dava falta para nosso funcionamento, quase todos 

participantes desse intercambio e pela primeira vez que participam num seminário organizado pelo CAICC sobre 

treinamento do uso da TIC e também dessa grande mulher que colocaram em nossa frente. Dizer que o ambiente 

vivido, nestes quatros dias em todos os aspectos captação da matéria e a sua respectiva transmissão alem da 

própria convivência, que foi muito amigável. 

Lamentamos simplesmente pela duração deste evento, adiantamos com uma a proposta dos participantes, devia 

ser duma duração maior. Pelo que se propôs que, dentro das possibilidades do CAICC, haja mais possibilidade dum 

evento genro. 

Posto isso, fomos para outro espaço muito maravilhoso, foi uma grande surpresa, a coordenadora do grupo 

surpreendeu-nos com a positiva encerramento do intercâmbio com um bolo maravilhoso escrito CAICC, no qual 

estiveram presente Presidente da Associação do Desenvolvimento Dondo (ADEDO) e Coordenador do Centro 
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Multimédia Comunitário do Dondo. Cujo Presidente de ADEDO Manuel Virade Chaparica dirigiu as cerimonias do 

encerramento. 

Método de abordagem e material de apoio. Método de abordagem 

O método de abordagem usado durante o intercâmbio foi essencialmente o de pequena exposição aos 

temas listados no programa de seminário, seguido de debates entre participantes envolveram-se 

activamente em trabalhos em grupos de discussão em plenária. 

Material de apoio 

 No seminário em alusivo, as participantes e receberam algum material de apoio, de forma 

assegurar que estes, pós evento, possam fazer consultas para atualizarem e ainda para 

poderem discutir os assuntos com os colegas que não tiveram a oportunidade de estar na Rádio 

Comunitária do Dondo Cada participante recebeu seguinte material: Leis Acesso a informação 

como um direito e garantia constitucional 

 Carta International dos Direitos Humanos 

 Constituicao da  Republica 

 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 

 Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão em África 

 Lei de imprensa 

 Lei de autarquias loca 

 Lei de voluntários 

 Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade dos Indivíduos, 

 Grupos ou Órgãos da Sociedade de Promover e Proteger os Direitos 

 Humanos e Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos 

 Princípios de Liberdade 

 Lei de probidade pública. 

Material de didático 

CAICC, disponibilizou material didático participante ao seminário, nomeadamente: Blocos de 

apontamento, bloco gigante, marcadores, esferográficas, entre outros para assegurar o processo prático 

de e discussão. 

Participantes 

Intercambio este, que contou com 06 participantes, sendo cinco homem e  uma mulher pertencentes as 

Radio Comunitárias da zona Centro do Pais,  a saber: Dondo e Gorongosa em Sofala, Namacurra na 

Zambézia, Macequece em Manica e Dom Bosco em Tete respectivamente 

Segue a lista de participantes 

nr Nome Proveniencia 

1 Ricardo Resende Ribeiro Macequece – Manica 

2 Raquela Pinto Duarte  Namacurra – Zambézia 

3 Carlos Escrivão Machirica Gorongosa – Sofala 

4 Samito Paulo Moatize – Tete 
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5 Manuel Cassene Dondo – Sofala 

6 Silvino Martins Sangossango Dondo – Sofala 

 

Conclusão 

Os participantes concluíram que os objetivos implementado e as expectativas foram alcançadas, 

acreditamos que recebemos uma bagagem e também consideramos como um grande desafio e 

responsabilidade os grupos para fazer a replica dos conteúdos aprendidos nas suas respectivas Rádios 

Dondo, ao 20 de Agosto de 2015 

Assinatura dos Participantes 

Ricardo Resende Ribeiro- Macequece-Manica 

Raqueila Pinto Duarte- Namacurra-Zambézia 

Carlos Escrivão Machirica-Gorongosa-Sofala 

Samito Paulo-Dom Bosco-Tete 

Manuel Cassene-Dondo-Sofala 

Silvino Martins Sangossango-Dondo-Sofala 

 

Dondo, ao 20 de Agosto de 2015 

 

 
    Macequece-Chimoio  

Chimoio - Dondo  
    Namacurra-Quelimane 

(dormida)  
Quelimane-Dondo  

    Dondo-Gorongosa  
    Moatize-Tete Tete-Beira  
 

 

Plano de Produção e Partilha de conteúdos para diversos meios de informação 

disponibilizados pelo Caicc           

E com grande entusiasmos que nós participantes ao intercâmbios regional centro: Manica, Tete, 

Zambézia e Sofala sentirmos o impacto deste evento que desde já nos possibilita sanar as 

nossas dificuldades radiofónico e obter mais experiências dos colegas espalhados em diversos 

cantos do país, através das Tic  que o Caicc nos habilita, no sentido de podermos entrar em 

contacto pelo facebook,gmail e Front line SMS e melhoramos o uso do programa de adobe 

auditin     
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Plano Estratégicos mensal 

Semana  Actividades  Responsabilidade  Grupo alvo  Objectivo 

 
 
         1ª 

Instalação e uso 
de adobe 
adoction para 
acesso a 
produção de 
programas, 
spots e noticias  

 
 
Jornalista  

 
 
Comunidade  

 
Consolidação 
dos 
conhecimentos  

 
 
 
          2ª 

Instalação e uso 
de Front line 
SMS para 
resolverem 
algumas 
dificuldades no 
seio da 
comunidade  

 
 
 
Jornalista  

 
 
 
Comunidade  

 
 
Consolidação 
dos 
conhecimentos 
adquiridos  

       
        3ª 

O uso do Gmail Jornalista  Comunidade Consolidação 
dos 
conhecimentos 
adquiridos  

 
        4ª 

Privacidade do 
Facebook 

Jornalista  Comunidade  Consolidação 
dos 
conhecimentos 
adquiridos   

 

 

 

 

 

  


