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 Introdução 

 

O Centro de Apoio á Informação e Comunicação Comunitária (CAICC) realizou de 04 a 

08 de Março, o curso de formação com o tema TIC para a boa Governação, a 10 

jornalistas e locutores das rádios comunitárias das províncias de Nampula e Cabo 

Delgado. 

 

O curso decorreu nas instalações do Centro Provincial dos Recursos Digitais (CPRD) de 

Nampula, na cidade deNampulae tinha como objectivo, capacitar os formandos sobre o 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação para produção de programas e 

conteúdos eleitorais. Foram facilitadores desta, o gestor de HelpDesk do CAICC, Iazalde 

Martins e o ponto focal do CAICC baseado em Malema, Jeremias Paulino. 

 

Todos os temas previstos no programa foram abordados com sucesso e as sessões 

decorriam das 08:00h ás 17:00h. 

 

 

Abaixo a lista dos participantes e as suas respectivas rádios: 

 

Dinis Arcanjo, CMC Monapo –Nampula 

Flávia Calisto, Rádio Encontro – Nampula 

Muangano Domingos, RC Parapato (Angoche)–Nampula 

JumaSelemane, CMC Moma – Nampula 

Vitorino Araújo, RC Mossuril – Nampula 

José Marcos Elias, RC Memba – Nampula 

Carmem Jorge Monteiro,Rádio Watana(Nacala-Porto) – Nampula 

Arlindo António, CMC Balama–Cabo Delgado 

Paula Celestino, RC Girimba (Montepuez) – Cabo Delgado 

MuaminaAmade, CMC Mecufi – Cabo Delgado 

 

 



O presente relatório narra de forma sumaria e avaliativa os aspectos ligados aos: i- 

formandos; ii- formadores; iii- Curso em geral. 

 

i. Formandos 

Os formandos durante curso demonstraram espírito e vontade de aprender o que resultou num 

bom desempenho dos mesmos. Na introdução dos temas notava-se fraco domínio dos tópicos 

em abordagem, mas através de exposição de dúvidas e interacções foi notório no fim de cada 

tema uma melhoria na abordagem, cujo a consolidação era através de exercícios práticos. 

 

ii. Formadores 

Na qualidade de monitores do curso em alusão, os formadores avaliamde forma produtiva, 

uma vez que foi possível cumprir com êxito o  plano de formação, apesar do constrangimento 

verificados coma sala de formação por conta da má qualidade de internet. 

 

iii. O Curso em geral 

Baseando-se nos debates e exercícios práticos realizados durante a formação, ficamos com a 

real impressão que o curso dotou aos formandos de conhecimentos básicos sobre os temas 

alinhados, esperando criar uma melhoria significativa na produção dos conteúdos 

radiofónicos e uso de TIC para disseminar informações de interesse publico, para contribuir 

no desenvolvimento das comunidades por onde as RC’s estão inseridas. 

 

No decurso da formação, foram abordados temas ligados a Tecnologias de Informação e 

comunicação (o uso da ferramenta adobe audiction, redes sociais, etc.) produção de 

programas virados a eleições a luz das regras de conduta das rádios comunitárias em 

processos eleitorais entre outra legislação pertinente legislação Relevante. 

 

 

Constatações  

 Alguns colaboradores já tinham domínio no uso do adobe do adobe Audiction facto 

que foi de extrema relevância e facilitou de grande forma os trabalhos em grupos na 

produção de programas. 

 Observou-se algumas lacunas na área do jornalismo tanto para a produção de notícia, 

bem como na condução de entrevista e com as dicas apresentadas os formandos 

demonstraram evolução.  

 Sobre a participação da mulher na rádio os formandos demonstraram que a situação 

ainda é desafiadora devido aos mesmos motivosjá constatados nas ocasiões anteriores 



tal é o caso de ciúmes por parte dos maridos, falta de interesse por parte das mulheres 

na participação da vida da rádio entre outros motivos.  
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