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RELATÓRIO DAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO NA REGIÃO NORTE DO PAÍS 

9 – 19 de Março de 2019 

 

 

 
Composição da equipa:Mário Fonseca, Iazalde Martins e Jeremias Paulino  
Locais visitados:Rádio Encontro, Angoche, Rádio Watana, Mossuril e Monapo 

 
 
Introdução 

 

O ciclo regional zona norte do país realizado este ano, para além dos Workshops, teve como 

principal enfoque as visitas de treinamento presencial ás rádios comunitárias envolvidas no 

número de seis conforme acima mencionado.  

 

Durante dois dias em cada rádio, a equipa do CAICC procedeu com a habitual apresentação do 

CAICC e das suas actividades aos voluntários, teve abordagens comuns ligadas a Lei do 

Direito á Informação, Lei Eleitoral, reparação de equipamentos, e explicação sobre o 

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

diário online, concursos do CAICC, Grupos de WhatsApp Provinciais, Facebook), adição dos 

emails dos presentes a lista de discussão do CAICC e 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.  

 
Em todos os locais foi efectuada a entrega do modem 3G D-Com da Movitel para uso com o 

FrontlineSMS. 

 

Visita á rádio Encontro (Nampula)9 e 10 de Março 
 

Estágio actual da rádio segundo os voluntários: 

 A rádio tem um raio de cobertura de 80Km (Chega Mecuburi, Murrupula, Iulute, 

Meconta, Angoche), 24 de emissão 

 Emite em três línguas: Português e Emakua 

 Actualmente conta com 21 colaboradores dos quais sete (7) são mulheres (locutoras e 

apresentadoras de programa). Durante a visita estiverem presentes 8 voluntários, dos 

quais 3 mulheres
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 A sua grelha é composta por programas de saúde, religioso, infantil, educativos, 

entretenimento, Justiça e informativos, governação; 

 De acordo com os voluntários, o nível da audiência é satisfatório e emite na frequência 

de 101.9 MHZ FM 

 

No que diz respeito a equipamentos, a rádio encontra-se na seguinte situação: 

 3 Computadores funcionais (4 computadores com problemas 2 laptops) 

 4 Gravadores funcionais  

 1 Impressoras Multifuncional preto e branco 

 1 câmara digital 

 5 microfones (1 funciona com dificuldades) 

 

Parceiros da rádio 

 FORCOM 

 CAICC 

 H2N 

 

Sustentabilidade 

 Produção e disseminação de anúncios e publicidades 

 Venda de produtos da paróquia de Anchilo 
 

 

Pontos Fortes (segundo a rádio) 

 Imparcialidade 

 Evangelização 

 Instalações próprias  

 Acesso a internet na rádio em todos os computadores 

 Apesar das dificuldades conseguem difundir a informação 

 Possuem um grupo de WhatsApp de onde partilham informações com os ouvintes 

 Todos os voluntários da rádio sabem usar o Adobe audition, excepto os estagiários que 

ainda estão no processo de aprendizagem. 
 
 

Pontos fracos (segundo a rádio) 

 Falta de transporte 

 Falta de abertura das fontes de informação, principalmente do governo local 

 Insuficiência de equipamento 

 Falta de transporte 

 Falta de técnico de manutenção de equipamento da rádio 

 Falta de coletes ou crachás que identifiquem os jornalistas 

 Explorar mais as plataformas digitais 
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Trabalho do CAICC 
 

Produção de conteúdos 
 

 Esclarecimento de dúvidas sobre a produção de conteúdos e a sobre legislação diversa 
com enfoque para a lei do direito a informação e do respectivo regulamento. 

 Abordagem sobre a participação das mulheres nos concurso e inscrição de 3 
colaboradores da rádio 

 Esclarecimento de dicas sobre edição de programas com recurso ao adobe audition 
 
 
 

Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Demostração dos serviços do CAICC 
 Tentativa de reparação dos computadores da rádio sem sucesso mas deixadas as dicas 

para efectuar o processo 

 Demonstração das vantagens do uso do Youtube 

 
 
Visita a Rádio Parapato (Angoche) – 11à12/03 
 

Estágio actual da rádio 

 Rádio foi fundada em 2007, e conta actualmente com19 colaboradores dos quais 8 
mulheres (locutoras e reportes) 

 Emitem em duas línguas,português, emacua e ecoti 

 Tem um raio de cobertura de 50km, na frequência 100.4 MHZ FM 

 Programas de Saúde, Nutrição, infantil, juvenil, Agricultura, Acesso a Justiça programa 
“A tua cena”, informativo (12h e as 19h) 

 

Em termos de equipamento, a rádio possui: 

 10Computadores (7 desktops e 3 laptops) 

 1 par de auscultadores 

 2 Gravadores digitais 

 3impressoras (2 a coresmultifuncionais e uma preto e branco, actualmente sem toner) 

 1 Scanner 

 2 microfones (funcionam com dificuldades) 

 1 Estabilizador de corrente 
 
 

Parceiros da rádio 

 FORCOM 

 H2N 

 CAICC 

 MCTESTP 

 ANSA 
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Sustentabilidade 

 Produção e publicação de anúncios publicitários 

 Cursos de informática (2 turnos) 

 Serviços de copias, digitação, impressão 

 Senhas dedicatórias 

 
 
Pontos fortes (segundo a rádio) 

 Instalações próprias cedidas pelo governo local 

 Retransmitem o sinal da antena nacional as 6h 

 Os voluntários vão a procura de publicidade 

 Capacidade de educar e fazer chegar a informação a comunidade 

 Relevância da rádio para a comunidade 

 Partilha de conhecimento entre os colaboradores 

 Boas relações com o governo local e abertura das fontes de informação 

 Acesso a internet via Modem da rádio 

 6 colaboradores sabem usar o adobe audition para edição de programas 
 

 
 
Pontos fracos (segundo a rádio) 

 Falta de incentivo/subsídios para os colaboradores, todos são voluntários 

 Falta de transporte que dificulta a deslocação para recolha de informação nas zonas 
recônditas do distrito 

 Falta de capacitação aos voluntários 

 Falta de identificação dos voluntários da rádio 

 Alguns colaboradores têm dificuldades no uso de computador 
 

 
 
Trabalho do CAICC 

 
Produção de conteúdos 
 

 Dicas sobre a produção de conteúdos, em que os voluntários foram desafiados a redigir 
uma notícia actual, tendo sido feita a leitura conjunta e consequente esclarecimento de 
dúvidas 

 
 
Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Demonstração do funcionamento dos serviços e canais do CAICC 

 Explicação da vantagem da participação nos concursos promovidos pelo CAICC e 
inscrição de 2 voluntarias da rádio no concurso mulheres 
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Visita a Rádio Watana– 13 e 14/03 
 

Estágioactual da Rádio 

 Tem52 colaboradores sendo 14 mulheres  

 A rádio emite na frequência 107.0MHZ FM, com um raio de cobertura de 150 km 

 Tem 18computadores (14 na sala de informática, 2 no estúdio, 1 redação e 1 estudo de 
produção) 

 Tem 5 gravadores digitais 

 Possuem 1 camara digitais 

 1 parte de escutadores  

 2 microfones 

 1 Fotocopiadora 

 Horário de emissão 24 horas por dia 

 Emitem nas línguas Portuguesa e emakua 
 
 
Sustentabilidade 

 Parcerias 

 Submissão de propostas de projectos 

 Aluguer da sala salão 

 Aluguer de edifico para UCM 

 Produção flyers, cartões de visita, crachás 

 Lecionam cursos de Inglês, Informática, electricidade e secretariado 

 Espaço de antena 
 
 
PARCEIROS 

 CAICC 

 H2N 

 FORCOM 

 VODACOM 
 

 
Pontos fortes (segundo a rádio) 

 Quase 30 colaboradores sabem usar o adobe audition, fruto de reciclagem periódicas 
de 3 em 3 meses 

 Tem internet da Movitel paga pela rádio 

 A rádio tem aderência ao nível da comunidade do meio rural 

 União e interajuda entre os colaboradores 

 Refeição diária para os colaboradores 

 Convívio mensal para os aniversariantes do mês 

 Os colabores dispõem de bolsa de estudo para os cursos lecionados na rádio 

 Possuem uma motorizada adquirida com fundos próprios  

 Possuem subsidio mensal aos colaboradores 
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Pontos fracos (segundo a rádio) 

 Reparação e manutenção dos equipamentos informáticos 

 Pedem a transmissão do sinal da rádio online 

 Insuficiência de emissor, actulmente contam com 1 único emissor 

 Ainda não conseguiram ter acesso ao website e no momento esta descativado; 
 

 
Trabalho do CAICC 

 
Produção de conteúdos 

 

 Esclarecimento de duvidas ligadas a produção de programas, onde cada voluntário 
escreveu uma noticia actual, sendo lidas conjuntamente e corrigidos os erros e 
consequente esclarecimento 

 
 
Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Demonstração do funcionamento dos serviços e canais do CAICC 

 Explicação da vantagem da participação nos concursos promovidos pelo CAICC e 
inscrição de 3 voluntarias da rádio no concurso mulheres 

 
 
Conclusões e recomendações 
 

 Todos os locais visitados estão devidamente apetrechados em termos de equipamento 

informático; 

 A rádio encontro e rádio Watana possuem programas de formação frequente aos 

voluntários e estes envolvem-se em outras actividades da rádio; 

 É importante que haja partilha dos conhecimentos pelos voluntários para reduzir a 

dependência dos mais habilitados.  

 
CAICC 
Março 2019 


