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RELATÓRIO 

Introdução 

A Rádio e TV Comuntária de Mandimba, acolheu um intercâmbio promovido pelo Centro de Apoio a 

Informação e Comunicação Comunitária (CAICC), de 28 de Junlho a à 01 de Agosto de 2014. O mesmo, 

teve a participação de 08 Rádios e Centros Muntimedias Comuntários todos da Provincia do Niassa 

noeadamente: CMC Lago, Cuamba, Mandimba como anfitrião, Rádios de Nipepe, Majune, Experança, 

Maúa e Massangulo. No total foram 16 participantes oriundos destas Radios e CMCs na razão de 02 

participantes para cada. O Intercâmbio teve lugar na sala de redação da Rádio e TVC de Mandimba com 

inicio as 08 horas do 28 de Julho último e terminou no dia 01 de Agosto as 16 horas. Todos os 

participantes regressaram as suas zonas de origem no dia 02 de Agosto. 

TEMAS TRATADOS 

Os participantes discutiram os seguintes temas: 

Lei do voluntariado, lei eleitoral e das autarquias incluindo as 10 regras de conduta de cobertura 

eleitoral, uso das TICs, plano de cobertura de actividades e uso dos CDs de conteúdo do CAICC. 

LEI DO VOLUTARIADO 

Os participantes discutiram questões relacionadas com direitos e deveres do voluntário, 

responsabilidades do patronato para com o voluntário. Durante este tema, cada Radio e CMC falou da 

sua experiencia tendo-se chegado a conclusão de que, há mais deveres em relação os direitos nos CMCs 

e RCs. As vezes o voluntário usa seus recursos para o trabalho da RC/CMC e nada recebe em 

compensação. 

LEI ELEITORAL E DAS AUTARQUIAS INCLUINDO 10 REGRAS DE CONDUTA PARA COBERTURA ELEITORAL 

De referir que, pouco se leu relativamente as leis eleitoral e das autarquias, mas foram discutidos alguns 

aspetos que o grupo achou importante como: deveres e direitos dos políticos e outros aspetos. O 

assunto que mais criou troca de experiencia foi o das 10 regras de conduta pata a cobertura eleitoral. 

Olhando nas condições das RCs/CMC, os participantes falaram da participação de certos jornalistas em 

actividades eleitorais como campanha eleitoral e do uso de material eleitoral como é o caso de 

camisetes de candidatos dos partidos eleitorais, uso de transporte dos políticos a fim de cobrir 

actividades de campanha eleitoral e as vezes material de políticos como papel, canetas, pilhas para 

gravadores entre outro. Como conclusão do grupo, o jornalista não deve e deverá fazer o uso de 

nenhum material propagandístico, em casos de participar em campanhas eleitorais como membro de 

algum partido político, este deverá pedir por escrito e devidamente autorizado. 



USO DAS TICs 

Estes falaram da Internet (vantagens e Desvantagens), uso do computador, e-mail, frontline SMS, 

Telefone Celular (SmartPhone), Adobe Audition 1.5 como também discutiram assuntos relacionados 

com redes Sociais (Facboock, Whatsapp…). Para este tema, foi possivel abrir e-mail para os participantes 

que não possuíam e enviar todos e-mail para o CAICC a fim de adiciona-los a lista de Discussão, houve 

sessões de uso dos respectivos e-mail entre colegas e do uso das redes sociais. Foi gravado um 

programa de saúde com base no Adobe Adition e divulgado na RC de Mandimba e com o propósito dos 

clegas divulgarem nas RCs apois o regresso. No caso do Telefone Celular, houve partinha de experiencia 

quanto a distribuição da Internet usando o SmartPhone. 

Uma observação importante, os participantes afirmaram não terem acesso ao equipamento informático 

nas RCs e CMCs alegando que os coordenadores são os que melhor usam e tem nos seus gabinetes 

assim como os CDs de conteúdo. Houve uma necessidade de se fazer uma carta persoadindo o acesso 

ao equipamento nas RCs/CMCs no sentido de praticar os diversos conhecimentos dos Voluntarios. 

USO DE CDs DE CONTEUDOS 

Cerca de 70% dos participantes disseram nunca terem visto este material nos seus locais de trabalho, 

contudo, trocaram experiencias sobre o seu uso que tipo de conteúdos e mais. Neste tema, foram 

apresentadas as varias formas de contacto do CAICC, desde as Linhas Verde, o correio, E-mail e o Web 

Site. 

TRABALHOS PRÁTICOS 

Durante o intercâmbio, foram criados 04 grupos de trabalho no campo com propósito de produzir um 

programa, noticias e um debate radiofónico com temas relevantes no distrito. Como resultados, 

realizou-se um debate nos estúdios com a presença do Administrador eleitoral, seis noticias para o 

noticiário local e um programa sobre saúde sexual e HIV e Sida. A escala de emissões da Rádio e TVC de 

Mandimba foi modificada com a inclusão dos participantes nas Locuções diárias. 

 

LOGISTICA 

Os participantes chegaram no dia 27 de Julho tendo sido acomodados no mesmo dia da seguinte forma: 

Restaurante Bar Massinga – 10 Participantes no valor de 36.000,00MT 

Casa de Hospedes José Saide Sainde – 4 Participantes no valor de 12.000,00MT 

A separação no alojamento foi devido a insuficiência de quartos segundo o número de participantes do 

Intercâmbio e não existência de quartos com camas duplas na Vila. 



O Complexo Sitio de Alexandre Camilo Calisto foi o estabelecimento comercial que forneceu os lanches, 

Almoços e tudo para o encerramento, ou melhor, tudo que foi alimentação para todos os participantes 

no valor de 31.420,00MT.  

Ainda nesta área, todos os participantes receberam subsídios de 05 dias do Intercâmbio, valores 

referentes a sua deslocação de vinda e de volta totalizadndo 67.400,00MT.  

A Rádio e TVC de Mandimba, manuseou 4.000,00MT para despesas do intercâmbio e contingência. 

No total, todas as actividades o Intercâmbio absorveram 150,820,00MT 

Em anexo o processo de contas.  

CONSTRANGIMENTO 

 Houve insuficiência de equipamento informático 

 Devido ao atraso dos movimentos bancários, houve atraso do pagamento de subsídios aos 

participantes e aquisição de material didático para o evento. 

 

CONCLUSÃO 

Os participantes avaliaram de positivo e muito produtivo o intercâmbio, tendo em vista a pertinência 

dos temas e a forma como cada uma das RCs/CMCs deixou suas experiencias. Como se não bastasse, 

pedem ao CAICC a continuação da realização de mais intercâmbios envolvendo mais voluntários no 

sentido de continuar a transmitir experiencias diferentes como processo de aprendizagem e reciclagem 

dos vários conteúdos nesta dinâmica mudança tecnológica. 

Mandimba, aos 07 de Agosto de 2014 


