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RELATÓRIO DAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO NA REGIÃO NORTE 
02 DE MARÇO A 14  DE MARÇO DE 2014 

 
 
Composição da equipa: Polly Gaster, Lázaro Bamo e Iazalde Martins   
Locais visitados: Mecuburi, Maúa, Marrupa, Majune 
 
Nota prévia: 
Todos os locais visitados tinham enviado os seus representantes ao curso prévio do CAICC em 
Nampula, e assim os formandos foram sempre chamados a transmitir os seus conhecimentos e 
assistir a equipa do CAICC. 
 
Devido à avaria do carro alugado entre Mecuburi e Ribaué, a caminho de Niassa, foi preciso na 
ultima de hora reorganizar a logística, acabando-se por tirar um centro (Mecanhelas) do plano 
de visitas. 
 

1. SITUAÇÃO CMC MECUBURI – 02-04 de Março 
 

Tipo de Programas 
 Informativos 
 Agricultura 
 Desporto 
 Saúde 

 
Línguas usadas nas emissões 

 Emacua, Português 
 

Serviço Público 
 Serviço de cópias (na altura sem tonner na fotocopiadora) 
 Senhas de dedicatórias  
 

Horas de emissão 
 Das 4:45hrs as 22horas de segunda a sexta-feira 
 

Programas mais ouvidos 
 Informativos 
 Programa “De coração para coração” 
 

Equipamento 
 17 Computadores 
 1 Fotocopiadora  
 2 Impressoras 
 1 Projector 
 1 Scanner 
 1 Televisão 
 

Sustentabilidade 
 Serviço de cópias 
 Senhas de dedicatórias 
 Parcerias 
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Pontos Fortes 

 Instalações próprias 
 Energia eléctrica 
 Voluntários e efectivos motivados 
 Equipamento informático de última geração 
 Sala de informática bem equipada 
 Condução de programas em 2 línguas 

 
Pontos Fracos 

 Programas são feitos em directo por não saberem como fazer a edição dos mesmos 
 Necessidade de mais capacitação dos voluntários e efectivos em jornalismo e 

informática apesar de já terem tido cursos de formação 
 Falta de conectividade à internet, os voluntários devem usar os seus meios pessoais 

para aceder a internet. 
 Não retransmitem o sinal da antena nacional (RM) pois o emissor do CMC é muito 

potente que acaba por ofuscar o sinal criando interferências 
 

Trabalho do CAICC 
 
Produção de conteúdos 

 Foram feitos exercícios práticos sobre recolha de informação, com destaque para: 
o Redacção de notícias, condução de entrevistas, elaboração de reportagens 

gravadas e em directo: aqui constatou-se que os voluntários pouco ou nada 
sabiam sobre estes géneros jornalísticos, o que teve uma especial atenção do 
CAICC, que submeteu todos a exercícios práticos, até ao final da sessão, 50% 
dos voluntários abrangidos já tinham noções e ferramentas para executar as 
suas tarefas; 

o Produção de programas temáticos: a base foram os CD´s de conteúdos 
disponibilizados pelo CAICC, onde os voluntários tiveram a oportunidade de usar 
estes materiais para produzir programas sobre saúde, boa governação entre 
outros; 

o Animação de cabine: mesmo tendo computador no estúdio os locutores pouco 
uso faziam do mesmo, isto aliado ao facto de não terem noções de animação de 
cabine. Todos beneficiaram de uma formação nesse sentido e a partir daquele 
dia passaram a usar computador já com músicas variadas, muitas delas 
disponibilizadas pelo CAICC 

 
Apoio técnico 
Diagnóstico do equipamento disponível: 
- Boa parte dos computadores do CMC não tinham os programas básicos instalados. Com 
ajuda dos voluntários e após uma explicação conjunta efectuou-se a instalação dos programas 
nos computadores. 
 
 Actividades realizadas 
- Instalação de programas (anti-virus, adobe reader, mozilla firefox, winrar, office 2007 e 
corrector ortográfico) em 15 computadores; 
- Instalação e explicação do funcionamento do FrontlineSMS; 
- Demonstração de como aceder ao sinal da RM através da internet; 
- Entrega de Modem 3.5 G D-Com da Movitel; 
- Entrega de FrontlineSMS e apontamento técnico “Como criar conta de email no gmail”; 
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- Instalação de impressora no computador da redação e explicação de como efectuar as 
impressões, incluindo impressão frente e verso; 
- Instalação e explicação sobre o funcionamento do scanner; 
- Exploração dos CDs (Onde não há médico, CD Eleições, CMC Xinavane); 
- Explicação básica do funcionamento do adobe audition 
 

2. SITUAÇÃO DA RC MAÚA – 07 - 08 de Março 
 
Tipo de Programas 

 Agricultura 
 Saúde 
 Mulher 
 Meio Ambiente 
 Direitos humanos 
 Desportivo 
 Infantil  
 

Serviço Público 
 Senhas de dedicatórias  
 

Horas de emissão 
 05hrs as 21hrs 
 

Programas mais ouvidos 
 Saúde 
 Agricultura 
 Meio ambiente 
 Infantil 
 

Equipamento 
 Apenas equipamento usado no estudio para emissão (excluindo computador); 
 

Sustentabilidade 
 Anúncios 
 Senhas de dedicatórias  
 

Pontos Fortes 
 Instalações próprias 
 Energia eléctrica 
 Apoio dos binguas (amigos da rádio) 
 

Pontos Fracos 
 Dificuldades em arranjar parcerias locais incluindo o Governo local; 
 Dificuldades financeiras; 
 Falta de computador; 
 Falta de conectividade de internet; 
 Mais capacitação para os voluntários e efectivos; 
 Fuga dos voluntários. 
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Trabalho do CAICC 
 
Produção de Conteúdos 
 
Os voluntários da Rádio de Maúa, no geral, tem um baixo nível de escolaridade e fraco domínio 
da língua portuguesa. Isso tem implicações na produção de conteúdos na medida em que não 
é fácil o trabalho de tradução dos materiais disponíveis para produção de conteúdos. 
 
Mesmo assim, o CAICC centrou as suas atenções na Reportagem, tendo em conta que estava 
em vista para o dia seguinte, a visita presidencial ao distrito, e era importante que os 
voluntários estivessem em condições para fazer reportagens em directo. 
 
Mais uma vez foram feitos exercícios práticos e simulações, tendo como base as vivências dos 
voluntários, para perceberem como contar os acontecimentos com fidelidade para os ouvintes 
a partir dos locais onde estes se desenrolam.  
 
O CAICC fez igualmente demonstração de CD´s de conteúdos, mas de forma limitada porque a 
rádio não possui computadores. 
 
Apoio técnico 
 
Actividades realizadas 
- Explicação do conceito de internet e seus beneficios; 
- Criação de contas de email usando o apontamento técnico “Como criar conta no gmail”; 
- Entrega de Modem 3G D-Com da Movitel e capacitação no seu uso; 
- Capacitação para uso do FrontlineSMS; 
- Exploração dos CDs (Onde não há médico, CD Eleições, CMC Xinavane, Conheça as nossas 
leis); 
 
Nota: O coordenador da RC Nipepe participou como convidado do CAICC, considerando que 
não tinha conseguido chegar em Nampula para o curso. Ele já tem conhecimentos de 
informática, e absorveu as matérias novos, levando CDs e apontamentos, etc, para a RC dele. 
Aproveitou-se para criar relações de entreajuda e intercambio entre Nipepe e Maua. 
 
 
3. SITUAÇÃO DO RTVC MARRUPA – 09 - 11 de Março 

 

Tipo de Programas 
 Agricultura 
 Desporto 
 Saúde 
 Informativo 
 

Serviço Público 
 Senhas de dedicatórias  

 
Horas de emissão 

 Das 04:55hrs as 22:00 hrs todos dias 
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Equipamento 
 2 Computadores 

 
Sustentabilidade 

 Senhas de dedicatórias  
 

Pontos Fortes 
 Instalações próprias 
 Voluntários motivados 
 Apoio dos binguas (amigos da rádio) 

 
Pontos Fracos 

 Falta de edição dos programas 
 Não retransmitem o sinal da RM e de televisão pela avaria do equipamento que 

fazia a retransmissão. 
 
 

Trabalho do CAICC 
 
Produção de conteúdos 

 

 Escuta colectiva dos programas produzidos no âmbito do concurso do CAICC 2012; 

 Discussão sobre liberdade de imprensa e de expressão; 

 Exploração colectiva dos CD´s de conteúdos; 

 Redacção de notícias e simulação de entrevistas colectivas; 
 

Apoio técnico 
 
Actividades realizadas 
 
- Entrega de Modem 3G D-Com da Movitel e capacitação no estúdio; 
- Instalação e explicação sobre o funcionamento do FrontlineSMS no computador de estúdio; 
- Exploração do conteúdo dos CDs do CAICC (Onde não há médico, CD Eleições, CMC 
Xinavane, Conheça as nossas leis). 
 
4. SITUAÇÃO DA RTVC MAJUNE – 12-13 de Março 

 
Tipo de Programas 

 Governação 
 Desporto 
 Saúde 
 Informativo 
 Criança  

    
Programas mais ouvidos 

 Agricultura 
 
Serviço Público 

 Senhas dedicatórias 
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Horas de emissão 

 05hrs as 22hrs 
 
Equipamento 

 1 gravador (tinham 4) 
 1 Camêra de filmar Profissional 
 1 Decoder 
 1 Estudio emissor 
 1 Televisão  

 
Sustentabilidade 

 Anúncios 
 Senhas dedicatórias 

 
Pontos Fortes 

 Instalações próprias 
 Energia eléctrica paga pelo governo local 

 
Pontos Fracos 

 Falta de equipamento (computador, gravador, etc) 
 Emissor p/retransmissão da TVM e programação local avariado  

 
Trabalho do CAICC 
 
Produção de conteúdos 

 Escuta colectiva dos programas produzidos no âmbito do concurso do CAICC 2012; 

 Discussão sobre liberdade de imprensa e de expressão; 

 Exploração colectiva dos CD´s de conteúdos; 

 Redacção de notícias e simulação de entrevistas colectivas; 
 
Apoio técnico 
 
Não houve actividade de relevo porque a rádio não tem computadores. 
 
Actividades realizadas 

- Entrega de Modem 3G D-Com da Movitel; 

 
5. AVALIAÇÃO GLOBAL 
 

 Todas as rádios visitadas regista-se o fraco conhecimento de ferramentas TIC e de 
caracter jornalistico por parte dos colaboradores e efectivos. Há necessidade de mais 
formação; 

 A falta de formação reflete-se no bom uso do equipamento disponivel; 

 As rádios visitadas não têm a cultura e meios para conexão a internet, os colaboradores 
têm que arranjar os próprios meios; 
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 É importante apoiar as rádios geridas por associações na questão da governação 
interna, pois ainda se nota alguma falta de transparência na gestão dos fundos e meios 
da rádio; 

 As rádios do Niassa (Maúa, Marrupa e Majune) têm carência de meios para trabalhar, 
isto reflete-se na sustentabilidade das mesmas; 

 Continua-se a notar falta de capacidades locais na área de produção de conteúdos; os 
formadores que vão às rádios, e aos CMCs em especial, podem fazer trabalhos mais 
concretos; 

 As rádios do interior de Niassa em particular carecem de mais visitas e equipamento 
para suprir as necessidades informativas das comunidades locais; 

 De forma geral a visita do CAICC foi bem-vinda e ajudou a dar um contributo na forma 
como os colaboradores e voluntários irão efectuar as suas actividades diárias; 

 É preocupante ver Mecuburi com muito equipamento de qualidade mas sem capacidade 
local para fazer uso dele, seria conveniente rever a estratégia de formação usada nos 
CMCs; entretanto o Ponto Focal do CAICC terá que dar algum apoio; 

 No que diz respeito a sustentabilidade técnica e financeira, Maua tem muitas 
dificuldades por falta de meios materiais e apoio; Mecuburi não está a conseguir tirar 
proveito dos meios que tem para gerar rendimentos; e Majune e Marrupa são bastante 
dependentes dos orçamentos do ICS. Em Niassa a reclamação geral foi do número 
limitado de potenciais parceiros, mas por outro lado alguns reconheceram falhas 
anteriores nas prestações de contas, fraquezas das organizações anfitriãs e 
dificuldades na gestão dos meios; 

 A falta de mulheres colaboradoras nas rádios visitadas foi notável.  
 

 
 
30 de Abril de 2014 

 


