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RELATÓRIO DAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO NA REGIÃO CENTRO DO PAÍS 

01 – 08 de Junho de 2019 

 

 

 
Composição da equipa:Iazalde Martins, Sara dos Sitoe e Sultan Escarna 
Locais visitados:Gurué, Molumbo, Lugela e Namarroi(Zambézia) e Maua (Niassa) 

 
 
Introdução 

 

Após a realização do curso interprovincial ocorrido entre os dias 27 – 31 de Maio em Gurue, 

que envolveu 10 rádios das províncias da Zambézia e Niassa, seguiu-se as visitas de trabalho 

presencial a 5 das rádios convidadas. 

 

Durante as visitas de on-the-job training, a equipa do CAICC procedeu com a habitual 

apresentação do CAICC e das suas actividades aos voluntários, efectuou o levantamento do 

ponto de situação das rádios, teve abordagens comuns ligadas a Lei do Direito á Informação, 

Lei Eleitoral, e explicação sobre o funcionamento das ferramentas do CAICC (website do 

CAICC, linhas verde, concursos do CAICC, Grupos de WhatsApp Provinciais, Facebook), 

adição dos números de telefone aos grupos de WhatsApp das respectivas províncias.Abordou-

se igualmente as técnicas de produção de conteúdos e programas, e questões específicas de 

acordo com as necessidades apresentadas pelas rádios conforme serão detalhados a seguir.  

 

 

Visita á rádio Comunitária de Gurué (Zambézia)01 e 02 de Junho 
 

Estágio actual da rádio segundo os voluntários: 

 A rádio tem um raio de cobertura de 70Km, na frequência 101.2MHz FM (Chega aos 

distritos do Ilé, Namoroi, Molumbo, Lugela e parte Mocuba), com emissão das 4h55 – 

22h10 de segunda à quinta-feira e durantetodo o dia aos fins-de-semana; 

 Emite em três línguas: Português e Lomwé; 

 Actualmente conta com 16 colaboradores (5 funcionários) dos quais 5 são mulheres. 

Durante a visita estiverem presentes 6 voluntários, dos quais 2 mulheres; 

 A sua grelha é composta por programas de saúde, meio ambiente, educação, violência 

doméstica, desporto, infantil, entretenimento e informativos (bloco informativo emitido as 

13h05 e repetido as 19h05 em Português, 17h05 em Lomwé); 
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No que diz respeito a equipamentos, a rádio encontra-se na seguinte situação: 

 5 Computadores funcionais (1 computador não funcional) 

 2 Gravadores funcionais  

 1 Impressoras preto e branco 

 3 modens de internet funcionais 

 

Parceiros da rádio 

 UNICEF 

 CAICC 

 OURO NEGRO 

 

Sustentabilidade 

 Produção de programas de parceiros 

 Aluguer de espaço de antena 
 

 

Pontos Fortes (segundo a rádio) 

 Educação da comunidade onde a rádio esta inserida 

 Instalações próprias  

 Modem oferecido pelo CAICC em 2016 ainda esta funcional 

 Possuem guarda pago com fundos da rádio 

 Possuem formações constantes para os voluntários melhorarem as suas habilidades 
 
 

Pontos fracos (segundo a rádio) 

 Insuficiência de meios circulantes para cobrir o distrito, contam com 2Motorizadas de 

alta cilindrada, sendo que a maioria dos voluntários não possui carta 

 Manutenção preventiva do equipamento da rádio 

 Insuficiência de meios informáticos 

 Perda de receitas por causa das ligações nos programas de interação com os ouvintes 

 A taxa de rádio difusão é paga ao nível do município ou na província 

 

 

Trabalho do CAICC 
 

Produção de conteúdos 
 

 Estudo sobre a legislação diversa com enfoque na lei do direito ainformação e o 
respectivoregulanto 

 Debate sobre a participação das mulheres na rádio 

 Dicas sobre a recolha, tratamento e produção de programas 
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Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Explicação de como publicar informações napágina Facebook da rádio 
 Formatação de um computador e restauro das informações 

 Explicação de como editar o ficheiro em Excel do Programa Ouro Negro 
 
 
Visita a Rádio Comunitária de Molumbo– 03 e 04 de Junho 
 

Estágio actual da rádio 

 Rádio foi fundada em Junho de 2018, e conta actualmente com12 colaboradores dos 

quais 3 mulheres.Durante a visita estiverem presentes 9 voluntários, dos quais 1 

mulheres 

 Emitem em três línguas,português, Lowmé e Chichewa 

 Tem um raio de cobertura de 70km, na frequência 103.1 MHZ FM 

 Emite das 4h55 até as 22h 

 Programas de Saúde e Vida, Educativo, Meio Ambiente, Agricultura, Religioso, Mundo 
da pequena, Informativo 
 

Em termos de equipamento, a rádio possui: 

 2Computadores 

 1 par de auscultadores 

 1 Gravador digital 

 2 microfones 
 
 

Parceiros da rádio 

 UNICEF 

 CAICC 

 IPAS 
 
 
Sustentabilidade 

 Publicação de anúncios publicitários 

 Senhas dedicatórias 

 
 
Pontos fortes (segundo a rádio) 

 Instalações próprias cedidas peloProjecto Vila Sustentável de Molumbo 

 Energia paga pelo Projecto Vila Sustentável de Molumbo 

 Asseguram o noticiário local e informam a comunidade 

 Editam o jornal local com recurso ao Adobe Audition (3 colaboradores têm noções de 
edição digital) 

 A rádio é ouvida ao nível da comunidade 
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Pontos fracos (segundo a rádio) 

 Dificuldade de deslocação para a rádio e alimentação durante o dia 

 Falta de identificação dos voluntários da rádio 

 Rádio não dispõe de conta bancária porque ainda não dispõe de alvará 

 Não tem acesso a internet 

 Insuficiência de material informático (computador, gravadores) 

 Manutenção preventiva dos computadores 

 Rádio não tem número para interação com os ouvintes 
 

 
Trabalho do CAICC 

 
Produção de conteúdos 
 

 Estudo sobre a legislação diversa com enfoque na lei do direito ainformação e o 
respectivo regulamento 

 Debate sobre a participação das mulheres na rádio 

 Dicas sobre a recolha, tratamento e produção de programas 
 

 
 
Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Remoção da senha do Administrador do computador da redação 

 Explicação de como usar o FrontlineSMS 

 Explicação dos serviços do CAICC 
 

 
Visita ao Centro Multimédia Comunitário de Lugela– 05 e 06/06 
 

Rádio foi implantada em 2014 e foi inaugurada oficialmente em 2015 
 

Estágioactual da Rádio 

 Tem17 colaboradores sendo 3 mulheres. Durante a visita estiverem presentes 12 
voluntários, dos quais 2 mulheres 

 A rádio emite na frequência 104.0MHZ FM, com um raio de cobertura de 80 km 

 Tem 16computadores (2 não funcionais, problema da fonte de alimentação) 

 Tem 4 gravadores digitais (2 funcionam com dificuldades) 

 Possuem 1 preto e branco (sem toner) 

 4 partes de escutadores (2 avariados) 

 1Projector 

 1 Leito de DVD completo 

 1 Fotocopiadora multifuncional (sem toner) 

 1 TV plasma 

 Horário de emissão 4h55 as 21h55 

 Emitem nas línguas Portuguesa eEmanhawa 
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Sustentabilidade 

 Senhas dedicatórias  

 Produção e emissão de anúncios publicitários  

 Programas patrocinados por parceiros 

 Aulas de informática (de momento não estão a lecionar) 

 Aluguer de espaço da rádio 
 
 
PARCEIROS 

 USAID – Projecto “Vamos Ler” 

 ICS 

 CAICC 
 

 
Pontos fortes (segundo a rádio) 

 Instalações próprias 

 Energia paga com recurso ao aluguer de salas da rádio 

 4 voluntários sabem editar programas 

 Espírito de apoio as mulheres da rádio 
 
 

Pontos fracos (segundo a rádio) 

 Sustentabilidade da rádio 

 Divisão de tempo/tarefas dos voluntários para exercer as actividades da rádio 

 Falta de conta bancária dificulta angariamos de parcerias 

 Não tem acesso a internet (tiveram no passado em parceria com a Movitel) 

 Falta de transporte  

 Falta de isolamento do estúdio de gravação 
 

 
Trabalho do CAICC 

 
Produção de conteúdos 

 

 Escuta colectiva dos blocos noticiosos anteriores e esclarecimento de algumas dúvidas, 
bem como foram facultadas algumas dicas 

 Estudo sobre a legislação diversa com enfoque na lei do direito ainformação e o 
respectivoregulanto 

 Debate sobre a participação das mulheres na rádio 
 
 
Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Explicação de como gravar programas no adobe audition 

 Partilhado o manual de adobe audition para ajudar a aperfeiçoar os conhecimentos 

 Entrega de Modem D-Com da Movitel para uso do FrontlineSMS e uso de internet 
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Visita a Rádio Comunitária de Namarroi – 07 e 08/06 
 
Breve situação da rádio, segundo os voluntários: 
 

 Rádio inaugurada em 2012 

 Frequência 97.7 MHZ, com raio de cobertura de 75 km 

 Possui 16 colaboradores, sendo 3 mulheres. Possui igualmente 5 funcionários efectivos 

 Emite nas línguas Portuguesa e Lomwé, das 4h50 ás 22h diariamente 

 Equipamento 

o 4 computadores (2 laptops e 2 desktops) 

o 3 gravadores digitais, da marca Sony 

o 1 impressora de marca HP 

o 1 misturador marca Behringer 

o 1 auscutador 

o 1 ar condicionado da marca Whipool 

 

 
Pontos fortes (segundo a rádio) 

 Cobertura de todos os postos administrativos 

 Uso de língua local para a produção de conteúdos 
 

Pontos fracos(segundo a rádio) 

 Fraca capacidade de colecta de receitas 

 Insuficiência de equipamento informático 

 Fraco domínio de técnicas de jornalismo, udo de internet 
 

 
Parceiros  

 UNICEF 

 FGH 

 Visão Mundial 
 

 
TRABALHO DO PONTO FOCAL 

 
Produção de conteúdos 

 Trabalho prático de recolha, produção de notícias 

 Exercícios práticos sobre udo de internet, publicação de notícias no Facebook e 
Whatsapp 

 
Apoio técnico 
 

 Manutencão de 4 computadores 
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Recomendações a RCNamarroi 

 Continuar a praticar exercícios de leitura 

 Aumentar a produção de conteúdos sobre as realizações da comunidade local 

 Uso de internet para aumentar a partilha de conteúdos 

 Adquirir antivírus licenciado para garantira a segurança 
 

 
Visita a Rádio Comunitária de Maua – 07 e 08/06 

 

A rádio Comunitária Rurumuana de Maua foi inaugurada pelo Governador do Niassa Arnaldo 

Vicente Ferrão Bimbe, no dia 18 de Maio de 2005 

 

Breve situação da rádio, segundo os voluntários: 

 

 A rádio Comunitária Rurumuana de Mauaemite na frequência é de 101.6MHZ FM 

 A rádio Rurumuana de Maua cobre uma área de 75 km 

 A estacão emissora, conta com 12 colaboradores deste número 10 são homens e 2 são 

mulheres 

 Nesta estação emissora usa-se duas línguas nomeadamente: Emakua e portuguesa 

para a difusão dos programas radiofónicos 

 A mesma tem ido ao ar das 04:55H as 20:00 horas de emissão diária. 

 

Equipamentos da rádio 

 Um computador de marca HP 

 Doisconsoletes (um operacional e um avariado), 

 Um emissor marca Stil 

 Duas impressoras de marca HP avariadas 

 Três microfones Maransi 

 Um televisor 

 Um kit da antena Zap 

 Um telefone fixo da Movitel e  

 Um modem da rede Movitel MV610- avariado. 

 

Parceiros da rádio 

 

 CAICC (centro de apoio a informação e comunicação comunitária) 

 FORCOM (fórum das rádios comunitárias de Moçambique) 

 PROMER (programa de mercados agrícolas) 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
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Pontos Fortes (segundo a rádio) 

 É uma Rádio legal publicada no boletim da república,  

 Conseguem realizar encontros regulares,  

 Acesso a informação e 

 Boa colaboração com a sociedade civil. 

 

Pontos Fracos (segundo a rádio) 

Falta de fundos de funcionamento, 

Insuficiência de computador, 

Falta de modem para facilitar a pesquisa na internet,  

Avarias constantes do emissor e outros equipamentos, e 

Fraca participação do género. 

 

 
TRABALHO DO PONTO FOCAL 
 

 

Produção de conteúdos 

 
Durante os dois dias que o ponto focal visitou aquela estação emissora, auscultou 
atenciosamente as dificuldades que necessitam de uma reciclagem e as mínimas possíveis 
soluções localmente possíveis, no qual foram abordados os seguintes pontos:   
 

 Elaboração denotícias 

 Produção de programas 

 Discussão em tornoda lei do direito a informação e do voluntario 

 Dicas avançadas no Adobe Audiction 

 O uso de website do CAICC como referência. 
 

 
Apoio técnico 
 

 Manutenção dos equipamentos  

 Formatar e instalação de Windows 7 

 Abertura de contas de correio electrónico aos participantes.  

 

Actividades realizadas 

 Foram explicadasas formalidades de como planificar, elaborar, recolher e produzir uma 
notícia, um programa radiofónico, e posteriormente exercitar usando o aplicativo 
Adobem Audition para a gravação e edição dos programas 

 

 Efectuado o estudo de diversa legislação como é o caso da lei do direito a informação, 
lei de impressa, lei do voluntario e as dez regras de conduta eleitoral, 

 Demonstração de manutenção preventiva dos equipamentos, em destaque para a 
remoção de poeira, 
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 Abertura de contas de correio eletrónico, posteriormente explicou-se os passos 
subsequentes da sua função (como enviar, encaminhar um ficheiro)  

 

Recomendações a RC Maua 

 O ponto focal deixou como recomendação para que visitem sempre os manuais 
deixados para se guiarem nos exercícios das actividades na produção de programas 
radiofónicos. 

 Continuem a fazer exercícios profundos com os poucos recursos existentes no sentido 
de não perderem os conhecimentos adquiridos. 

 Deixou-se o contacto do ponto focal, as linhas verdes do CAICC, em caso de dúvidas 
não só também devem visitar o website do CAICC para exploram mais conhecimentos, 
para alem de formalizar a sua dúvida e lançar na lista de discussão do CAICC. 
 
 

 
Conclusões e recomendações 
 

 Dos locais visitados, o CMC de Lugela esta bem equipado em termos de material 

informático, diferente de Molumbo com défice de material; 

 É importante que haja partilha dos conhecimentos pelos voluntários na rádio de 

Molumbo e Lugela para reduzir a dependência dos mais habilitados; 

 Rádio de Molumbo necessita de ser transferida para sede da vila para que posso estar 

mais próxima da comunidade que farão o uso dos seus serviços; 

 Rádio de Lugela necessita fazer uso da sala de informática para ajudar nas suas 

receitas; 

 Os participantes da RC Rurumuana têm conhecimento de jornalismo básico e de uso de 
TIC apesar de encararem dificuldades relacionados com a pratica pela fraca 
disponibilidade de material informático 

 

 
CAICC 
Junho 2019 


