
 Visitas de acompanhamento a Região Centro (Cabo Delgado e Nampula) – Março de 2017 

 
 

RELATÓRIO DAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO NA REGIÃO NORTE 
21 À 25 DE MARÇO DE 2017 

 
 
Composição da equipa: Jessemusse Cacinda e Iazalde Martins 

Locais visitados: Eráti - Namapa, Namialo, Monapo, Ehale e Watana (Nampula) 

 

Introdução 
 
Depois de ter realizado o curso interprovincial, Nampula e Cabo Delgado em Mocimboa da 

Praia, de 13 a 16 de Março e de dois workshops (16 e 20 de Março) em Palma e Pemba, o 

CAICC realizou entre os dias, 21 e 25 do mesmo mês visitas a cinco rádios da província de 

Nampula, entre as quais, RC de Namapa, RC Namialo, RC Monapo, RC Ehali e Rádio Watana. 

 

Em todas visitas efectuadas, no âmbito do ciclo de formação regional norte do pais, efectuou-

se uma apresentação mútua entre os presentes e a equipa do CAICC, seguindo por uma 

apresentação do CAICC e das suas actividades aos voluntários. 

 
Em todos os locais visitados foi efectuada a demonstração e explicação sobre o funcionamento 

das ferramentas do CAICC (website do CAICC, linhas verde, lista de discussão, diário online, 

concursos do CAICC, WhatsApp, Facebook), adição dos emails dos presentes a lista de 

discussão do CAICC e dos números de telefone ao grupo de Whatsapp provincial de Nampula.  

 

1. Visita a Rádio Comunitária Eráti (Namapa) – 21 de Março 
 
Breve situação da rádio: 

 Possui 16 colaboradores (1 mulher), dentre eles 4 efectivos do ICS;  

 Raio cobertura de 75 km e frequência de 101.4MHz FM e as suas emissões são 

realizadas entre as 4h45 às 22h10, alternando entre as línguas Emakua e Portuguesa.  

 Em termos de equipamento a rádio possui; 
 

o 3 computadores (1 no estúdio de emissão e 1 na redação e outro avariado);  

o 3 gravadores digitais;  

o 1 auscutador; 

o 1 par de colunas; 

o 1 impressora a preto e branco 

o 1 fotocopiadora funcional
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Pontos Fortes (segundo a rádio) 

 Pelo menos 1 pessoa sabe usar o FrontlineSMS; 

 As emissões da rádio conseguem chegar a zonas mais longínquas do distrito; 

 Instalações próprias; 

 Tem guarda pago com fundos da rádio; 

 Retransmitem o sinal da antena nacional através da sintonização da repetidora de 

Metoro. 

 Os voluntários sabem usar as redes sociais apesar das dificuldades de navegação 

através do celular; 

 Têm recebido parcerias constantes do CAICC através das visitas dos Pontos Focais. 

 
Pontos Fracos (segundo a rádio) 

 A rádio não esta a emitir a quase 1 mês por avaria do emissor que já foi levado pelo 

técnico do ICS á Nampula para reparação; 

 Os voluntários não têm tido acesso a computadores da rádio pela insuficiência dos 

mesmos; 

 Falta de transporte, a única motorizada da rádio esta avariada; 

 Os voluntários não levam a serio as actividades da rádio e não partilham os 

ensinamentos adquiridos depois das formações; 

 O acesso a internet é através de Modem dos colegas; 

 A torre de emissão funciona com 1 dipolo. Partilham antena da Mcel. 
 

Parceiros da rádio 

 UNICEF; 

 ACTION AID; 

 WATAF; 

 CAICC; 

 USAID; 

 SAVE THE CHILDREM; 

 MALARIA CONSORTIUM; 
 
 

Trabalho do CAICC 
 

Produção de conteúdos 
 

 Debate sobre LDI e acesso as fontes; 

 Debate sobre a necessidade de maior integração da comunidade na programação da 

rádio. 

 
Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Apresentação dos websites úteis para pesquisa de conteúdos relevantes; 

 Apresentação das ferramentas do CAICC; 

 Abertura de contas de e-mail para 3 voluntários.  
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2. Visita a Rádio Comunitaria de Monapo – 21 e 22 de Março 
 

A visita relâmpago a Rádio Comunitária de Monapo foi realizada na tarde do dia 21 de Março e 

na manhã do dia 22, tendo em conta que devido ao facto da RC Namapa não estar a emitir, 

não foi necessário ficar o dia todo a realizar o on-the-job training. Nesta rádio a equipa do 

CAICC constatou que a rádio está a usar as ferramentas tecnológicas para a produção e 

circulação de conteúdos, privilegiando a participação da comunidade na programação.  
 

Trabalho do CAICC 
 

Produção de conteúdos 

 Debate com jornalistas sobre direito à informação, especificamente na temática das 

restrições devido a problemas verificados na rádio para contactar a Procuradoria e o 

Comando Distrital da PRM.  
 

Apoio técnico 

 Reparação de um computador da rádio que não tinha acesso aos documentos a mais 

de 2 meses; 

 Instalação de programas necessários no computador e treinamento do técnico para a 

sua utilização; 

 Instalação de 1 impressora (preto e branco) que se presumia estar avariada. 
 
 

3. Visita a Rádio Comunitária de Namialo – 22 e 23 de Março 
 

Breve situação da rádio: 

 A emissão abre as 4h55 e encerra as 22h todos os dias, nas línguas emakua e 
portuguesa, na frequência de 104.8 MHz num raio de 80km de cobertura; 

 A rádio tem 10 colaboradores, dos quais 4 são efectivos do ICS; 

 4 computadores (1 avariado e um laptop com LCD estragado); 

 4 Impressoras (1 funcional, 2 avariadas e 1 sem tinta); 

 4 gravadores digitais funcionais; 

 1 par de colunas; 

 1 modem da Movitel. 
 

Parceiros 

 UNICEF; 

 MALARIA CONSORTIUM; 

 CAICC; 

 WATAF; 

 N’WETI; 

 ORUWERIA; 

 CESC, projecto “Eu Leio” 

 

Pontos Fortes (segundo a rádio) 

 Efectuam reuniões matinais para divisão de tarefas; 

 Tem voluntários com habilidades de edição digital de programas; 
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 O programa FrontlineSMS está instalado e em pleno funcionamento; 

 Comunicam informações sobre o distrito a comunidade e tem interação com os 
ouvintes; 

 Dão subsídios aos produtores de programas; 

 Acesso a internet com recurso ao Modem da rádio. 

Pontos Fracos (segundo a rádio) 

 Tem tido problemas no acesso as fontes de informação, principalmente das instituições 

públicas (saúde, educação, administração local, policia); 

 Degradação do estúdio, o contentor esta muito danificado; 

 Segurança do espaço da rádio, tem falta de vedação; 

 O governo local não informa sobre os eventos que estão a serem realizados; 

 Problemas com o misturador, por vezes são ouvidos 2 vozes; 

 O emissor de Tv esta avariado e não propaga o sinal a quase 6 meses. 

 

Trabalho do CAICC 
 

Produção de conteúdos 
 

 Apresentação da declaração universal dos direitos humanos 

 Debate sobre a Lei do direito à informação; 

 Dicas sobre Adobe Audition; 

 Dicas sobre produção de programas e reportagens. 

 

Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Foi efectuada abertura de contas de e-mail para os presentes que não dispunham e 
explicou-se o seu funcionamento; 

 Tentativa sem sucesso de reparação de 2 impressoras por falta de cabos de ligação; 

 Criaram-se contas FACEBOOK e forma adicionados os voluntários que usam Whatsapp 
ao grupo provincial de Nampula; 

 Entrega de Modem da Movitel para uso com o FrontlineSMS. 
 

 
4. Visita a Radio Comunitária de Ehale (Nacala à Velha) – 24 de Março 
 
Breve situação da rádio: 

 A rádio emite na frequência de 103.4 MHz FM com um raio de cobertura de 100 km, 

emitindo em 2 línguas, emakua e português;  

 O sinal é captado em Memba, Nacala Porto, Meconta, Monapo, Ilha de Moçambique, e 

Mossuril; 

 A emissão é aberta às 5 horas e encerra às 22 horas; 

 Possui 17 colaboradores (5 mulheres), dos quais 3 são funcionários efectivos; 

 Equipamento: 

o 4 computadores funcionais (1 laptop); 
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o 4 gravadores digitais; 

o 1 impressora (preto e branco); 

o 1 Televisor; 

o 1 Modem da Movitel; 

o 1 Máquina digital avariada; 

o 1 Fotocopiadora avariada (em reparação em Nampula). 

 

Parceiros 

 IREX; 

 SAVE THE CHILDREM; 

 CAICC; 

 Embaixada do Canada. 

Pontos Fortes (segundo a rádio) 

 Possuem instalações próprias; 

 Voluntários jovens e motivados; 

 Anúncios da campanha de saúde; 

 Possuem uma moto ambulância que ajuda na arrecadação de receitas; 

 Tem telefone de estúdio pago com fundos da rádio. 

 
Pontos Fracos (segundo a rádio) 

 Dificuldades de retenção de voluntários; 

 Não têm boas relações com o governo local, estes não pagam o tempo de antena; 

 Pouco domínio de TIC por parte dos voluntários por estes estarem na rádio a apenas 2 

meses; 

 Falta de transporte; 
 
 

Trabalho do CAICC 
 

Produção de Conteúdos 
 

 Apresentação sobre o CAICC e uso do Helpdesk para receber assistência, assim como 

os canais; 

 Dicas sobre como fazer o agendamento de temáticas para abordar nas emissões e nos 

noticiários; 

 Mapeamento das necessidades da comunidade local para enquadra-las na 

programação da rádio;  

 Debate sobre a Lei do Direito à Informação e outra legislação relevante ao exercício do 

jornalismo. 

 
Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Demostração em conjunto de como instalar e funcionalides do FrontlineSMS; 

 Entrega do modem da Movitel para uso do FrontlineSMS; 



Visitas de acompanhamento a Região Centro (Manica e Sofala) – Abril de 2017 

5. Visita a Rádio Watana – 25 de Março 
 

Durante visitou a rádio Watana, a equipa do CAICC encontrou um ambiente motivador, pois as 

ferramentas tecnológicas são devidamente utilizadas e a equipa de jovens voluntários 

consegue manter uma programação diversificada sob o ponto de vista temático e de fontes. 
 

Breve situação da rádio: 

 Tem 17 computadores (1 no estúdio, 1 na sala de produção, 1 na redação e 14 na sala 

de informática); 

 Tem 4 gravador digital (1 avariado); 

 Tem 2 cameras digitais; 

 Tem 1 par de auscultadores que funciona com dificuldades; 

 Beneficiaram de internet da Movitel instalada pelo MCT mas não esta em 

funcionamento. Já reportaram o problema ao MCT mas ainda aguardam a resolução. 

 
Pontos Fortes (segundo a rádio) 

 Instalações próprias; 

 Boa parte dos colaboradores tem domínio do Adobe Audition e realizam reciclagens de 

3 em 3 meses; 

 Voluntários motivados e dispostos a colaborar nas actividades da rádio; 

 Possuem uma página de facebook bastante activa e informa sobre os programas a 

serem emitidos; 

 Receberam a visita do ponto focal do CAICC (Lucília Chavier) que ajudou os 

colaboradores no tratamento da informação, e ensinou a escrever cartas de pedidos de 

informação citando a LDI; 

 Tem acesso a internet através do modem da rádio. 

 
Pontos Fracos (segundo a rádio) 

 Emissor esta com problemas de transmissão; 

 Poucos computadores disponíveis na área de produção; 

 Falta de abertura de algumas fontes de informação 
 
 
Trabalho do CAICC 
 

Produção de conteúdos 
 

 Debate sobre a LDI: Os voluntários explicaram que depois da ponto focal do CAICC ter 
vindo e ensinado aos colaboradores sobre como escrever cartas, tem estado a crescer 
o número de instituições que se mostram cada vez mais disponíveis em fornecer 
informações quando os jornalistas solicitam; 

 Discussão sobre monitoria das políticas públicas: falou-se sobre a necessidade dos 
jornalistas terem em sua posse, os planos governamentais e fazerem o devido 
seguimento, como forma de desenvolver um jornalismo de intervenção; 
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Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Entrega do modem da movitel para uso com o FrontlineSMS; 

 Explicação de como efectuar estatísticas automáticas da página Facebook; 

 Disponibilização de software de edição de vídeos; 

 Explicação de como actualizar o website da rádio. 
 
Conclusões e recomendações 

 Das rádios visitadas, Monapo, Ehali e Watana estão melhores equipadas em relação a 

Erati e Namialo que carecem de apetrechamento do equipamento;  

 Há necessidade de deslocação de um técnico para verificar os emissores da radio de 

Namialo e de Watana; 

 Aconselha-se aos voluntários da rádio de Eráti a se engajarem mais nas actividades da 

rádio e na partilha do conhecimento de formações recebidas; 

 A rádio de Namialo e a rádio Ehali necessitam trabalhar melhor na parceria com o 

governo local para que este assuma a rádio; 

 A rádio Watana necessita disponibilizar mais computadores para uso dos voluntários 

para que estes possam exercitar ferramentas TIC; 

 

CAICC 
16/05/2017 


