
	 Visitas de acompanhamento a Região Norte (Niassa e Zambézia) – Agosto de 2017 

	
 

RELATÓRIO DAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO NA REGIÃO NORTE 
12 À 19 DE AGOSTO DE 2017 

 
 
Composição da equipa: Paulina Macamo, Iazalde Martins e Carlos Anselmo. 
Locais visitados: Metangula, Marrupa, Chimbunila, Ngauma e Esperança FM (Niassa) 
	

Introdução 
 
As visitas de acompanhamento são parte integrante da estratégia do CAICC e são realizadas 
após o curso interprovincial que geralmente beneficia representantes de 10 Rádios/Centros 
diferentes. 
 
Em todas visitas efectuadas, no âmbito do ciclo de formação regional norte (às rádios de 
Niassa e Zambézia), 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, com excepção de Marrupa, 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, mini-curso local, WhatsApp, Facebook), 
adição dos emails dos presentes a lista de discussão do CAICC e dos números de telefone aos 
grupos de Whatsapp provinciais (Niassa e Zambézia), entrega do modem 3G D-Com da 
Movitel para uso com o FrontlineSMS. 
	

1. Visita a Rádio Comunitária Metangula (Niassa) – 12 de Agosto 
 
Breve situação da rádio: 

• A rádio esta em funcionamento desde 2002 e possui actualmente 59 colaboradores (2 
mulheres), dos quais 6 são efectivos.  

• Possui programas radiofónicos, cobrindo as áreas de agricultura, educação, género, 
desporto, juvenil, aquacultura, emitidos em Português, Nyanja e Cí Yao. 

• Possui raio de cobertura de 75 km e frequência de 106.7MHz FM e as suas emissões 
são realizadas entre as 4h45 às 23h, todos os dias.  

• Em termos de equipamento a rádio possui, segundo os colaboradores: 
 

o 9 computadores (3 avariados);  
o 1 scanner funcional;  
o 1 fotocopiadora avariada (principal fonte de receita por 8 anos); 
o 1 router funcional; 
o 2 gravadores (2 avariados e 2 digitais); 
o 1 impressora a preto e branco avariada;
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Pontos Fortes (segundo a rádio) 
§ Retransmissão do sinal de televisão e da antena nacional; 
§ Instalações próprias construídas de raiz; 
§ Possuem estúdio de gravação/produção e de emissão; 
§ A comunidade contribui para o funcionamento da rádio pagando a energia elétrica. 

Cada membro da comunidade contribui com 20mt e em troca a comunidade tem o 
espaço de antena para passar anúncios; 

§ Possuem estúdio móvel e aparelhagem que alugam em eventos; 
§ Acesso a internet através Movitel, parceira com MCT; 

 
Pontos Fracos (segundo a rádio) 

§ Alguns voluntários têm dificuldades no uso de computador; 
§ Não tem locutores para fazer emissão do programa cena aberta na língua portuguesa; 
§ Falta de transporte, dificultando a cobertura dos acontecimentos do distrito; 
§ A internet não abrange todos os computadores da rádio; 
§ Falta de formação de voluntários; 

 
Parceiros da rádio 

• MCT; 
• MALÁRIA CONSORTIUM; 
• FORCOM; 
• CAICC; 
• N’WETI; 
• UNILURIO; 
• CONSERN UNIVERSAL; 

 
 

Trabalho do CAICC 
 
Produção de conteúdos 
 

• Demonstração do CD de conteúdos “Informação para as Nossas Comunidades”, 
principalmente a secção dedicada a legislação nacional; 

• Esclarecimento de dúvidas relacionadas com jornalismo (processo de colheita 
informação, construção do lead, organização de temas para programas de saúde e 
moderação de debate); 

• Introdução à lei do direito à informação com destaque para as 10 perguntas frequentes 
sobre a lei; 

• Demonstração da diferença entre a publicidade comercial e institucional; 
• Aconselhamento de uso de fontes adicionais de informação como são os casos o 

programa quinquenal do governo, informe dos governos distritais e municipais.  
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Apoio técnico 
 
Actividades realizadas 

§ Reparação de 2 computadores avariados com apoio do técnico da rádio.  
§ Fornecimento de software para posterior uso caso se verifiquem problemas nos 

computadores 
 
 

2. Visita a Rádio e Televisão Comunitária de Marrupa (Niassa) – 15 de Agosto 
 
Breve situação da rádio: 

• A rádio pertence ao ICS 
• A rádio não emite há 10 meses, devido a avaria grossa do emissor. 
• O sinal de TV não é transmitido há mais de 10 anos devido a avaria do emissor de TV 
• Possui 20 colaboradores (dos quais 6 são efectivos).  
• Possui 2 (dois) computadores operacionais, 1 no escritório e 1 no estúdio de emissão. 
• Tem 2 microfones, 1 par de auscultador e 1 impressora preto e branco. 

Nota: A equipa do CAICC não efectuou o on-the-job training porque a rádio encontra-se 
avariada e por via disso, os voluntários estão dispensados. Apesar de todos contactos, 
previamente, estabelecidos com a coordenadora da da rádio (ex. convite a colaboradora 
Mariana António para participar do curso em Lichinga, informação sobre a réplica da formação, 
mini-curso e visita à rádio) a equipa tomou conhecimento da paralisação da estação e da 
dispensa dos voluntários apenas no dia da viagem à Marrupa.  
 
 
3. Visita Relâmpago à Rádio Comunitária de Majune – 16 de Agosto 
 
No regresso de Marrupa, a equipa do CAICC efectou uma visita surpresa a rádio de Majune ao 
que constatou os seguintes aspectos: 
 

• Rádio possui actualmente 18 colaboradores dos quais 7 são efectivos; 
• Possui 2 computadores funcionais, um dos quais foi oferecido pelo CAICC em 2014; 
• Possuem máquina de filmar profissional em pleno funcionamento, mas com problemas 

do cartão de memoria; 
• O governo local já não paga a corrente elétrica desde o ano de 2016; 
• Modem oferecido pelo CAICC ainda esta funcional e é usado para navegar na internet 

com as recargas compradas por fundos próprios da rádio; 
• O Estúdio dispõe de apenas 1 microfone e o tecto esta danificado incluindo o mobiliário; 
• O Raio de cobertura da radio é de 50 km, do emissor de 250 W na frequência de 90.3 

MHz FM, chegando aos distritos de Lichinga, Mavago e Mandimba. 
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4. Visita a Rádio Comunitária de Chimbunila – 17 de Agosto 
 
Breve situação da rádio: 

• A rádio pertence ao ICS 
• O sinal da rádio alcança os distritos de Mavago, Mandimba, Malawi e Lago;  
• A rádio tem um emissor de 250 KW; 
• A emissão abre as 5h30 e encerra as 21:30 horas todos os dias, nas línguas Cí Yao, 

Emacua e portuguesa, na frequência de 94.9 MHz; 
• A rádio tem 15 voluntários (3 mulheres), dos quais 3 são efectivos; 
• 3 computadores operacionais (2 de mesa e 1 laptop; 
• 1 Impressora (preto e branco) operacional; 
• 1 par de auscultador operacional; 
• 2 microfones; 
• 1 consolete e monitores de áudio (operacionais); 

 
Programas Mais Ouvidos: 

• Infantil 
• Desportivo 
• Campo e Desenvolvimento (Agricultura) 

 
Sustentabilidade: 

• Dedicatórias;  
• Publicidade; 
• Anúncios; 
• Parceiros; 

Parceiros 
• PROGRESSO; 
• SNV (Agricultura); 
• MALÁRIA CONSÓRCIO 
• CAICC; 

 
Pontos Fortes (segundo a rádio) 

• Instalações próprias; 
• Retransmitem o sinal da antena nacional; 
• Boa capacidade de produção de programas de saúde e mulher  
• Tem dois estúdios (emissão e gravação); 
• Possuem numero da rádio para interação com os ouvintes. 

Pontos Fracos (segundo a rádio) 
• Fraco domínio em jornalismo; 
• Falta de gravadores digitais; 
• Fraca capacidade de edição de programas; 
• Fraca capacidade de mobilização de parceiros; 
• Falta de internet e falta de modem; 
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• Não tem guarda; 
• Falta de apoio do governo local; 
• Não dispõe de para-raios, quando se verifica uma chuva forte a rádio deve parar a 

emissão. 

 
Trabalho do CAICC 

 
Produção de conteúdos 
 

• Explicação de Produção de programas infantis (recurso a internet para pesquisa de 
contos infantis); 

• Explicação de procedimentos para solicitar informação (com base na Lei do Direito à 
Informação); Demonstração de manuais e desdobrável sobre a LEIDI 

• Dicas avançadas de edição digital (adobe audition); 
• Sensibilização dos voluntários para não apagar conteúdos (entrevistas, blocos 

informativos, músicas e outro material sonoro) guardados no computador do estúdio de 
gravação; 

 

Apoio técnico 
 
Actividades realizadas 

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

• Configuração de impressora no laptop da rádio; 
• Diagnosticado o problema do computador de estúdio e fornecidas as ferramentas 

necessárias ao técnico para resolução do problema; 
 
Notas: 
O ponto focal do CAICC a nível do Niassa, António Avisado deverá visitar a rádio para 
solucionar o problema do para-raios da rádio; 
 
 

5. Visita a Radio Comunitária de Nguana – 18 de Agosto 
 
Breve situação da rádio: 

• A rádio foi fundada em 2003 e transmite na frequência de 104.0 MHz FM com um raio 
de cobertura de 75 km, emitindo em 3 línguas, emacua, ci yao e português;  

• O sinal é captado em Majune, Mandimba, Chimbonila e Malawi; 
• A emissão é aberta às 5h50 e encerra às 21h30 horas, todos os dias. 
• Possui 10 voluntários (3 mulheres); 
• A rádio não tem acesso à internet; 
• A rádio tem 1 Computador funcional (laptop) e 4 avariados; 
• Tem 1 gravador digital; 
• Tem 4 microfones; 
• Tem 1 par de auscultadores; 
• Tem 1 par de colunas 4.1. 
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Sustentabilidade 
• Senhas edicatórias; 
• Publicidade; 
• Anúncios; 

Parceiros 
• N’WETI (Mais Vida) 
• FORCOM; 
• MALARIA CONSORTIUM; 
• FOFENI (Nutrição); 

Pontos Fortes (segundo a rádio) 
• Possuem instalações próprias; 
• Voluntários motivados apesar das dificuldades enfrentadas para executar as tarefas da 

rádio; 
• Alguns voluntários têm domínio de ferramentas de edição digital; 
• Retransmitem o sinal da antena nacional; 
• Possuem estúdio de gravação/produção e de emissão. 

 
Pontos Fracos (segundo a rádio) 

• Fraca capacidade para a produção de programas de rádio por ter apenas 1 computador 
funcional; 

• Necessidade de formação dos voluntários em TIC, Jornalismo e Manutenção 
preventiva; 

• Possuem divida acumulada de 13 mil meticais com a EDM desde 2014; 
• Falta de acesso a internet; 

 
 
Trabalho do CAICC 
 
Produção de Conteúdos 
 

• Partilha de manuais, brochuras sobre a Lei do Direito à Informação; 
• Introdução a lei do direito à informação. Mostrando as 10 perguntas frequentes sobre a 

lei; 
• Breve explicação sobre a lei de imprensa no que tange à imparcialidade que as rádios 

devem tomar quando abordam temas políticos; 
 
 
Apoio técnico 
 
Actividades realizadas 

• Facultado o contacto do técnico do FORCOM para interação e actualização dos 
contactos da rádio com vista o envolvimento em futuras formações; 
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6. Visita a Rádio Esperança FM – 19 de Agosto 
 
Breve situação da rádio: 

• A rádio transmite na frequência 89.60 MHz FM, tem um raio de cobertura de 150 km e 
abrange também os distritos de Lago, Sanga, Muembe, Ngauma, Majune e parte de 
Malawi. 

• A emissão é ininterrupta, apesar do emissor funcionar com dificuldades (transmite em 
mono e tem mais de 10 anos); 

• As línguas usadas são portuguesa, ci yao, nyanja e emacua 
• Tem 30 colaboradores dos quais 4 são mulheres. Não há efectivos; 
§ Tem 4 computadores funcionais (1 no estúdio de emissão, 1 no estúdio de produção, 1 

desktop e 1 laptop avariados); 
§ Tem 2 gravador digitais (1 funcional e 1 avariado); 
§ Tem 1 impressora a preto e branco; 
§ Parceiros: IREX, FORCOM, CAICC; 

 
 
Sustentabilidade 

• Dedicatórias 
• Publicidade 
• Anúncios 
• Parcerias; 

 

Pontos Fortes (segundo a rádio) 
• Número elevado de colaboradores; 
• Transmitir durante 24 horas; 
• A rádio é ouvida para além do distrito de Lichinga 
• Voluntários motivados e dispostos a colaborar com a rádio; 
 

Pontos Fracos (segundo a rádio) 
• Necessidade de impressora a cores para a produção de panfletos, cartões de visita e 

aumentar a renda da rádio; 
• Necessidade de 1 scan; 
• Fraco domínio de jornalismo, edição digital (adobe audition) e uso de TIC; 
• Necessidade de sala de informática para a capacitação da comunidade e voluntários da 

rádio; 
• Falta de para-raio; 
• Necessidade de isolamento acústico dos estúdios para eliminar a produção de eco; 
• Necessidade de disco duro (HD) de 1 TB para arquivamento de programas e músicas 
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Trabalho do CAICC 
 
Produção de conteúdos 
 

• Explicação do processo de planificação de uma redacção; 
• Sugestão de contactar um especialista para comentar ou aconselhar em programas 

temáticos, evitando usar os próprios voluntários.  
• Aconselhamento para que os jornalistas consultem sempre as partes (fontes) 

envolvidas na história; 
• Introdução e debate sobre a Lei do Direito à Informação e respectivo regulamento; 

 
 
Apoio técnico 
 
Actividades realizadas 

• Explicação de como criar um blogue para a rádio; 
• Explicação de como ter rádio online; 
• Explicação de como adicionar programas da rádio ao Soundcloud e partilhar nas redes 

sociais; 
 
 
Conclusões e recomendações 
 

• Das rádios visitadas apenas Lago-Metangula e Esperança FM dispõem de equipamento 
informático “mínimo” e funcional, as restantes rádios têm défices de equipamento; 

• As rádios de Metangula, Majune e Ngauma têm problemas com o tecto do estúdio de 
emissão; 

• Apesar das dificuldades enfrentadas as rádios têm voluntários motivados e disponíveis 
para trabalhar devendo-se procurar parceiros para apoiar no apetrechamento de 
equipamento. 
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