
Relatório do intercâmbio realizado na cidade de Xai-Xai de 17 a 20 de Agosto de 2015 

promovido pelo CAICC. 

 

     A partir da segunda-feira, dia 17 de Agosto de 2015, teve lugar na Rádio Comunitária de 

Xai-Xai um intercâmbio das Rádios Comunitárias a nível da zona sul de Moçambique. 

    Ao iniciar as actividades, a coordenadora da Rádio Comunitária de Xai-Xai, Teresa Zita, 

Saudou e deu boas vindas aos participantes, Celeste Atanásio, Cristina Zimila, Lara Dulce 

Mazivila, João Sambo, Leoneta Vasco e Carlos Paulino representando as Rádios 

Comunitárias de  Funhalouro, Limpopo, N’thiyana, Moamba e Xai-Xai respectivamente. 

vários assuntos como: 

 Apresentação do funcionamento das rádios; 

  Lei do direito a informação; 

 Lei de imprensa; 

 Tecnologias de informação e Comunicação (TIC’S); 

 Demonstração e treinamento do uso de Adobe Audition. 

Corporizaram o intercâmbio. 

 

1. Funcionamento das rádios comunitárias representadas no intercâmbio 

No que tange ao funcionamento das Rádios Comunitárias representadas no intercâmbio, 

verificou-se que o funcionamento das rádios não é das melhores, devido a falta de meios de 

transporte, equipamento (avarias constantes de emissores, falta de gravadores digitais, falta 

de auscultadores, microfones e telefones apropriados para estúdio de emissão), fundos 

(motivação dos colaboradores e recolha de material, pagamento da energia, pilhas, papel 

A4, blocos de nota e canetas), rede da internet, dificuldades ao acesso a informação 

principalmente nos órgãos governamentais, cortes constantes da corrente eléctrica, fraco 

desempenho na produção de programas por motivo de falta de capacitação por parte dos 

fazedores de rádio. 

 

2. Lei do direito à informação  

Durante o encontro, neste ponto discutiu-se os artigos (4-23). 

3. Lei de Imprensa 



 Discutiu se neste ponto os artigos (26-39). 

4. Tecnologias de informação e comunicação (TIC’S) 

Foi possível neste ponto, criar email para alguns participantes que não dispunham das 

tecnologias de informação e comunicação.  

5. Demonstração e treinamento do uso de Adobe Audition 

Neste ponto, aprendeu-se a gravar, editar e montar, apesar de ter ainda dificuldades no 

domínio do programa de edição digital. 

De salientar que, este tipo de encontro (intercambio), é muito importante e adquire se mais 

experiência, sendo assim, pede-se ao CAICC para que continue com estes trabalhos. 

De referir que estes quatro dias, foram de muita felicidade, troca de experiência e novas 

amizades. 


