
RELATÓRIO DA ACTIVIDADE ON-THE-JOB-TRAINING 

DE 2 A 3 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Composição da equipa: 

Claudino Tivane e Carlos Anselmo 

No âmbito do seu Plano Estratégico 2012-2016 o CAICC capacitou nos dias 2 e 3 de Outubro de 2014, 7 

colaboradores da Rádio N’thiyana, localizada no Bairro Ferroviário, na Cidade de Maputo e que 

transmite em 93.5 FM. Consoante o pedido prévio da Rádio, os colaboradores receberam treinamento 

em matéria de USO DE FERRAMENTAS WEB 2.0 (REDES SOCIAIS) E EDIÇÃO DIGITAL. 

Participaram da formação 8 colaboradores dos quais 4 mulheres e 4 homens, nomeadamente: 

Nome Género (M/F) Contactos

Emídio Nhanombe M emidionhanombe@gmail.com

Nolasca Cuna F 828264206

Américo Artur M 827352207

Carla Paco F 826416811

Ana Lurdes F 827551386

Fernão Paulo M 824671770

Palmira Velasco F 824968590

João de Melo M 827180038  

  

Em conformidade com o plano de formação, no período de manhã do primeiro dia foram abordados 

tópicos ligados a redes sociais, onde se falou sobre como efectuar pesquisas efectivamente no Google; 

criar e gerir uma conta no Gmail; Criar uma página e gerir conteúdos no Facebook. Durante esta secção 

foram criadas para a rádio, uma conta no Gmail  (radionthiyana93.50@gmail.com) e uma página no 

Facebook (https://www.facebook.com/pages/Radio-Nthiyana/702653779812614). Também foi possível 

criar contas de email para alguns colaboradores que não tinham e recuperar as credenciais de alguns 

que tinham contas de email mas já haviam se esquecido dos dados de acesso. O facto curioso é que a 

rádio não tem Internet, mas os colaboradores demonstraram interesse em a ter, chegando a solicitar a 

intervenção do CAICC a convencer a coordenadora (Sr Palmira) a ligar Internet em pelo menos um dos 

computadores da rádio, dado que esta justifica ter tirado o acesso a Internet por causa de alguns 

colaboradores que a usavam para fins impróprios. Por sua vez a coordenadora prontificou-se a 

responder a inquietação dos colaboradores, pedindo ao CAICC que ajudasse a bloquear alguns 

endereços maliciosos. 

Na tarde do dia 2 de Outubro de 2014 os formandos foram introduzidos ao ambiente de trabalho do 

programa Adobe Audition 1.5 e suas funções práticas, úteis e necessárias (abrir, cortar, colar, dar 

volume e salvar em mp3). Exercício cujos passos os formandos acompanharam pelos computadores (2 

para cada formando). Aprenderam a gravar (no gravador e no programa Adobe Audition), importar 

(extrair do gravador para o computador). 
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Na manhã do dia 3 de Outubro de 2014 simulámos uma redacção e atribuímos tarefas individuais por 

área (desporto, sociedade, cultural, política e economia) e cada formando foi submetido a exercícios 

práticos, designadamente, pesquisar matéria noticiosa (nos jornais impressos disponibilizados pela 

Rádio N’Thyana), entrevistar (colegas presentes na sala), elaborar o texto, revisar e gravar a voz off. A 

seguir cada colaborador montou a sua própria peça jornalística. No fim o grupo todo montou um 

magazine constituído pelas peças individuais.  

Notámos que os formandos estão preparados para editar magazines e outros programas radiofónicos 

com o Adobe Audition 1.5, uma vez que todos eles participaram activamente de todo o processo de 

edição de uma matéria jornalística em rádio. 

Os formandos aprenderam também a fazer a conversão de dois formatos principais de áudio (MP3 e 

Wave). Fornecemos ainda a cada um 1 conversor (WinAvi All in One Converter), dada a sua 

multiplicidade e facilidade de conversão. Oferecemos uma cópia do programa a rádio. 

Demonstrámos também que o Adobe Audition 1.5 pode ser usado para produção de vinhetas e 

comerciais de rádio. Todavia acautelámos que este processo requer mais cuidado e criatividade uma vez 

que o objectivo é despertar atenção e convencer o ouvinte a gostar ou comprar algo.  

Apresentámos as nossas linhas verdes e convidámos a contactar-nos para esclarecimento de qualquer 

dúvida ligada à formação que tiveram ou de outra índole concernente à TIC ou rádio. 

Follow up 

Pela Rádio: 

Continuar a ajudar a alimentar a página do Facebook; 

Integrar a conta do twitter da rádio a página do Facebook; 

Assegurar a disponibilidade da Internet na redacção; 

Enviar programas para o website do CAICC. 

Pelo CAICC:   

Recomendamos uma visita de rotina para supervisionar. 

 

Maputo 6 de Outubro de 2014  

Os técnicos  

Claudino Dias e Carlos Anselmo 

 


