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RELATÓRIO DAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO NA REGIÃO SUL 
09 À 27 DE MARÇO DE 2015 

 
 
Composição da equipa: Lázaro Bamo e Iazalde Martins 
Locais visitados: Vilankulo, Massinga, Chibuto, Chókwè, Chicualacuala, Moamba e Ponta D’ 
Ouro 

 

1. SITUAÇÃO RTVC VILANKULO – 09 - 10 de Março 
 
A visita a RTVC Vilanculo foi efectuada em 3 dias, sendo que no primeiro o trabalho foi apenas 
de meio dia, no perídodo da tarde e contou apenas com alguns colaboradores. Neste primeiro 
dia o enfoque foi perceber alguns aspectos relacionados com a rádio, coordenar o dia de 
trabalho seguinte e preparação do workshop que seria realizado no terceiro dia da visita. 
 
A equipa do CAICC foi recebida pela nova coordenadora da rádio, Enéria Marrine e durante o 
primeiro dia da visita, os colaboradores da rádio partilharam o facto da rádio não estar a emitir 
passavam-se 2 meses devido à avaria do emissor, mas que haviam reportado o cado ao ICS 
(Instituto de Comunicação Social) e o técnico já havia coordenado o dia da visita.  
 
O RTVC possuí actualmente 15 colaboradores e 5 funcionário (4 mulheres). Tem também um 
comité de gestão composto por 3 membros. A rádio justifica a fraca participação da mulher, 
pela falta de incentivo. 
 
Durante a visita os colaboradores manifestaram também algumas dificuldades nas seguintes 
áreas: 
 

 Jornalismo (produção e edição digital de programas) 
 Exercitar mais ferramentas informáticas (ex: Adobe Audition, redes sociais), grande 

parte dos colaboradoes não têm email, mas têm conta Facebook que é usada através 
do telefone. 

 
Outros aspectos apurados no RTVC: 
 
Tipo de Programas 

 Programas educativos, entertenimento, desportivos, sociais, num total de 20 programas 
 
Equipamento 

 2 computadores funcionais e 1 avariado 
 1 impresora com vários problemas 
 3 gravadores digitais  
 1 televisor 

 
Sustentabilidade 

 Divulgação e produção de anuncios e spots 
 Espaço de antena 
 Rendimento mensal entre 4 – 6 mil meticais 
 

Pontos Fortes 
 Produção de notícias, programas, reportagens 
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 Apoio da comunidade em diversos aspectos 
 Tem 5 funcionários do ICS; 
 A comunidade participa nos programas e sugere temas para debate; 
 Está a ser erguido um novo edifício da rádio; 
 Parceiro Instituto Monitor school; 
 Tem acesso a internet via modem da Movitel da rádio. Abandoram a banda larga por 

dificuldades de pagamento; 
 
Pontos Fracos 

 Falta de meio de transporte para deslocações dos colaboradores 
 Más condições das actuias instalações da rádio, o contentor já está em grave estado de 

degradação e tem pouco espaço, apenas 2 salas (estudio e redação/administração) 
 Insuficiência de fundos para algumas actividades da rádio 
 Têm 2 guardas que são pagos com fundos da rádio mas muitas vezes não possível 

pagar pela insuficiencia de fundos 
 Falta de uma estratégia eficiente para retenção de voluntários. 

 
No segundo dia da visita, contou-se com a presença de 12 voluntários da rádio. No período da 
manhã abordou-se o funcionamento das ferramentas do CAICC, formação no uso do 
FrontlineSMS, criação de contas de email e contas Facebook (individuais e da rádio). O 
período da tarde ficou reservado a manutenção dos computadores 

 
 

Trabalho do CAICC 
 
Produção de conteúdos 
 
O trabalho aqui consistiu na apresentação e exploração dos conteúdos compilados pelo CAICC 
em CD, noemdamente Lei de Direito à Informação, Constituição da República, Lei de Imprensa, 
Lei de Probidade Pública entre outros materias, relevantes para o melhorar os conteúdos da 
rádio, bem como assegurar o exercício das liberdades fundamentis, não só dos voluntários 
como também dos cidadãos do distrito. 
 
 
Apoio técnico 
 

Diagnóstico do equipamento disponível: 

 Os 2 computadores funcionais tinham problemas de virus e o computador avariado 
tinha o sistema operativo corrompido. 

 
 Não foi possível ligar a impressora para diagnostico por falta de cabos da impressora. 

 

 Actividades realizadas 

 Formatação de 1 computador (com auxilio dos voluntários) e instalação de anti-virus 
(microsoft security essentials) em 2  computadores. 

 Explicação sobre o funcionamento do FrontlineSMS e possivéis aplicações no CMC; 
 Demonstração e explicação sobre o funcionamento de algumas ferramentas do CAICC 

(linhas verde, lista de discusão, ajuda online, diário online, concursos do CAICC) 
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 Criação de contas de email (gmail) e contas Facebook para alguns colaboradores 

 
Notas: 

 O ponto focal do CAICC baseado na Massinga (António Mucale) ficou escalado para 

visitar a rádio a fim de dar uma formação mais aprofundada no uso do adobe audition, 

prosseguir a manutenção dos computadores e fazer a entrega do modem Movitel à 

rádio (oferta do CAICC). 

 

2. SITUAÇÃO DO CMC DE MASSINGA – 11 - 12 de Março 
 
A visita no CMC foi efectuada em 2 dias sendo que no primeiro dia estiveram presente apenas 
8 vouluntários e no segundo dia apareceram mais 6, totalizando 14. 
 
A rádio emite em 2 líguas (Português e Xitsua), num raio de 45 km de cobertura. No passando 
a rádio sofria a interferência da Rádio Maria mas tal já foi ultrapassado.  
 
Tipo de Programas 

 Têm programas diversos (educação, ambiente, mulher, saúde, desporto, cultura, 
programa da criança, programa de jovens) 

 
Equipamento 

 6 computadores funcionais (1 secretaria, 1 gabinete, 1 estudio, 3 na sala de 
informática), todos com acesso a internet  

 2 Fotocopiadoras multifunfionais 
 2 gravadores digitais 

 
Voluntários 

 18 homens 
 4 mulheres 
 

Sustentabilidade 
 Serviços da rádio 
 Fotocópias,  
 Curso de informática (6 estudantes por 2 turnos) 
 

Pontos Fortes 
 Tem acesso à Internet da Movitel oferecida pelo Programa Nacional dos CMC’s; 
 Possuem instalações próprias 
 Meio de locomoção: motorizada oferecida pelo FORCOM 
 Voluntários frequentam curso de informática a custo zero, podem imprimir até certo nr 

de cópias, usam intermet, têm lanche (apenas para o período da manha)  
 A rádio comparticipa com as necessidades dos voluntários incluindo transporte. 
 Quando os voluntários estão em reportagem fora do distrito, estes têm direito à valor de 

transporte e alimentação 
 Possuem página facebook do CMC 
 Usam Adobe Audition na edição de programas 
 Acedem a antena nacional via internet. 



Visitas de acompanhamento na Região Sul – Março de 2015 

 

 Parceiros: CAICC, FORCOM, Malhalhe (associacao), conselho munincipal, MCT 
 
 

Pontos Fracos 
 Condições do estudio, o equipamento está obsoleto (consolete, microfones) 
 Raio de cobertura reduzido 

    
 
Trabalho do CAICC 
 
Produção de Conteúdos 
Neste capítulo foram feitos exercícios práticos na área de produção de conteúdos, com 
enfoque para entrevistas, reportagem e radiodrama. Alguns voluntários, principalmente os  
recém integrados nas actividades da rádio, tiveram a oportunidade de aperfeiçoar alguma s 
técnicas de produção e criação radiofónica. 
 
O CAICC apresentou e discutiu a Lei de Direito à Informação, aprovada em Dezembro último, 
onde os voluntários apresentaram questões relacionadas com a sua implementação prártica no 
distrito como um verdadeiro desafio.  Foi consensual que produzir programas versando sobre a 
lei, podiam ajudar a esclarecer a sociedade a saber que este instrumento legal não é apenas 
para profissionais de comunicação social mas também e sobretudo para o cidadão. 
 
Apoio técnico 
 

Actividades realizadas 

 Entrega de Modem 3G D-Com da Movitel; 

 Capacitação para uso do FrontlineSMS; 

 Demostração e explicação no uso das ferramentas do CAICC, com auxilio do ponto 

focal (António Mucale) que demonstrou o funcionamento do Xirico. 

 

Notas: 

 O computador do estúdio não tinham drivers de wareless mas depois de participar do 

Workshop Nacional de Pontos Focais, António Mucale adquiriu capacidades para 

solucioar este problema. 

 

 
3. SITUAÇÃO DA RC DE CHIBUTO – 13 - 14 de Março 
 

No primeiro dia da visita foi efectuado o levantamento de alguns aspectos relacionados com a 

rádio e contou com a participação de 9 voluntários. A equipa do CAICC apurou no encontro que 

a rádio não estava a emitir por avaria do emissor, mas o técnico viria no dia 14/03/2015 para 

solucionar o problema. 
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A recepção foi feita pelo novo coordenador da rádio Paulo Massingue. A rádio dispãoe 

actualmente de 17 voluntários (dos quais 6 são mulheres). Dos 17 voluntários , 4 são 

funcionários do ICS (2 homes e 2 mulheres). 

 

A rádio emite em 2 línguas (Portugues e Xichangana), alcançando um raio de 60km em que por 

vezes o sinal chega a Macia e 3 de fevereiro. 

 

Outros aspectos apurados ao longo da visita: 

 

Tipo de Programas 
 Informativos  
 Infantís (da UNICEF) 
 Saúde (trabalham com o sector de saúde, hospital local) 
 Programa juvenil e de adulto (debate) 
 Traquilidade pública 
 Agricultura 
 

 
Equipamento 

 4 computadores em funcionamento (1 funciona com algumas restrições) 
 1 impresora 
 1 gravador digital 
 1 impressora 

 
 
Sustentabilidade 

 Publicidades 
 Anuncios 
 Doações de parceiros  
 Rendimento mensal da rádio fica abaixo dos 5000 MT 
 

 
Pontos Fortes 

 Parceiros: UNICEF, Visão Mundial, Vodacom, save the children, INAS 
 Usam gravador digital e editam programas com adobe audition 
 Tem usado internet via modem oferecido pelo CAICC 
 Receberam computador do “txova txova” mas ainda não chegou a rádio, esta na 

delegação. 
 A rádio dispoe de uma paágina do Facebook 
 Os voluntários que ficam até mais tarde têm um lanche oferecido pela rádio. 
 Quando o voluntário arrecada uma publicidade para a rádio, este recebe um subsidio 

proveniente desta publicidade 
 Retransmitem o sinal da RM,  
 As instalações onde a rádio funciona foram dispensadas pelo Municipio para uso 

indeterminado. 
 A relação com o município é razoável e o município paga todos os anúncios. 
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Pontos Fracos 
 Falta de transporte 
 Falta de quipamento para editar programas (computador e falta de gravadores),  
 Falta de segurança na rádio, alguns colaboradores são agredidos e não tem guarda 
 Consolete esta obsoleto, microfones não são de boa qualidade,  
 Problemas do emissor (não esta a emitir desde final de janeiro de 2015)1  
 Limitação das antenas, com raio de apenas 60 km,  
 Falta de incentivo aos colaboradores (há fuga dos mesmos por falta de motivação) 
 Têm conta conjunta com a delegação provincial do ICS, quando se trata de requisições 

de fundos muito elevados são rejeitados pela delegação provincial de Gaza 
 
 
 

Trabalho do CAICC 
 
Produção de conteúdos 
Durante a sessão de produção de conteúdos, a equipe do CAICC centrou as atenções na 
discussão da Lei de Direito a Informação e as demais leis contidas no CD de conteúdos que a 
equipa levava. Foram feitas diversas simulações de aplicação da lei no distrito, como forma de 
preparar os voluntários para assegurerem não só o respeito pelos seus direitos equanto 
comunicadores, mas também e sobretudo para fazer chegar o espiríto deste instrumento legal 
ao cidadão comum. 
 
Foram partilhadas algumas experiências do distrito no que diz respeito ao acesso a informação, 
onde em alguns casos a rádio local não é usado nem pelos orgãos municipais nem pelo 
governo distrital para partilhar informação de utilidade pública, preferindo estas instituições 
trabalhar com os ógãos de comunicação social de âmbito nacional. Isto não só ameaça a 
motivação dos voluntários, como priva o cidadão comum do acesso à informação. 
 
 
Apoio técnico 
 
Actividades realizadas 
 

 Demosntração e explicação do funcionamento das ferramentas do CAICC; 

 Demosntração do funcionamento do FrontlineSMS e suas aplicações na rádio; 

 Instalação do kit de internet wireless via modem 3G oferecido pelo CAICC 

 

4. SITUAÇÃO DA RC CHÓKWÈ – 16 - 18 de Março 
 

A visita à Rádio Comunitária Nhluvuko-Chókwè decorreu em 3 dias, sendo que no primeiro dia 
a equipa do CAICC teve um encontro com os voluntários da rádio para apurar informações 
relativa a rádio e preparação do workshop, no segundo dia decorreu o on-the-job trining e no 
terceiro dia decorreu o workshop. 
 

                                                           
1
 Problema do emissor foi resolvido no dia 14/05/2015 
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No encontro apuramos o historial do surgimento da nova rádio e do novo edifício que segundo 
os colaboradores, quando houveram as cheias e a rádio Vembe faliu, a associação decidiu 
fechar a rádio. Um grupo de antigos colaboradores da rádio Vembe redigiu uma carta para 
angariação de apoio que veio por parte da UNICEF e a New Habitat, estes disponibilizaram-se 
com o equipamento e a construção das instalações da rádio respectivamente. O FORCOM 
ajudou nos contactos com o municipio e estruturas locais para gestão da rádio, tendo foram 
acolhidos pela associação Mucocha (virada ao apoio dos idosos) que gere a rádio actualmente. 
 
A rádio ainda encontra-se em processo de registo mas usa a mesma frequência da antiga rádio 
Vembe. 
 
Emite em 2 línguas (Português e Tsonga) com um raio e cobertura de 70 km, chegando o sinal 
a Momba, limite entre a província de Gaza e Inhambane, Chibuto. 
 
Foi durante a vísita no primeiro dia que o CAICC efectou a oferta dum Laptop doado pela 
embaixada da Suécia a rádio. Durante este primeiro dia apurou-se o seguinte: 
 
Tipo de Programas 

 Programas de entertenimento 
 Debates 
 Culturais 
 Programa da criança  
 Mulher 
 Saúde  
 Género 

 
 
Voluntários 

 No principio eram 15 voluntários mas alguns abandoram devido a escola ou porque já 
conseguiram emprego. No momento a rádio conta com 10 voluntários dos quais 2 são 
mulheres. 

 
Serviço Público 

 Senhas dedicatórias 
 Serviços de repografia (digitação, scan, fotocópias) 
 Curso de Informática e empreendedorismo (piscicultura, criação de galinhas) 

 
Horas de emissão 

 5h00 às 21h00 sem interrupções 
 

Equipamento 
 1 Computador  
 1 Leitor de CD 
 4 gravadores digitais 

 
Sustentabilidade 

 Perdidos e achados 
 Anuncios publicitarios (empresas, instituições do estado) 
 Produção de spots  
 Espaço de antena  
 Anuncio de saudações 
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Parceiros 
 Municipio local 
 FORCOM 
 Txova Txova (PACTO) 
 MCT 
 CAICC 

 
Pontos Fortes 

 Instalações próprias 
 Equipe forte, coesa, inteligente. Maior parte dos voluntários eram pertencentes a antiga 

rádio;  
 Apoio do municipio local melhor que antes  
 Suporte a comunidade 
 A conta da rádio é gerida pela associação e a rádio tem acesso ao relatório de contas. 
 Têm o comité de gestão 
 Tem acesso a internet via parceira da Movitel 
 Tem 1 guarda que trabalha só de noite 

 
Pontos Fracos 

 Não têm meio de locomoção. 
 Não produzem notícias ainda por falta de formação do pessoal para colher e tratar a 

informação  
 Fraca formação do pessoal da rádio em produção radiofónica e jornalismo;  
 Problemas financeiros que contribuem para a sutentabilidade. As despesas da rádio são 

pagas de acordo com a receita produzida. 
 
 
Trabalho do CAICC 
 
Produção de conteúdos 
Dado o pouco tempo que a equipe teve para preprar o workshop, não houve muita acção nesta 
categoria além da demostração da Lei de Direito a Informação e simulação da redação de 
notícias, sobretudo para os novos voluntarios. Foram igualmente dadas algumas dicas de como 
fazer emissões mais atractivas para que a rádio amplie o seu nível de audiência. Este 
treinamento foi fundamental para que a rádio iniciasse a produção de noticias locais. 
 
Apoio técnico 

 

Actividades realizadas 

 Entrega de laptop em parceiria com embaixada da Suécia; 

 Fortalecimento da formação sobre o uso do FrontlineSMS e instalação do software no 

computador do estudio com ajuda dos voluntários; 

 Demonstração das ferramentas do CAICC 
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5. SITUAÇÃO DO CMC DE CHICUALACUALA – 19 - 21 de Março 
 
A visita ao CMC de Chicualacuala decorreu em 2 dias, contando com a participação de 14 
voluntários. A semelhança do que aconteceu em outros locais visitados, o primeiro dia foi 
dedicado ao levantamento das informações relativas ao CMC. 
 
Do encontro foi possível conher as seguintes informações: 
 
Tipo de Programas 

 Desportivo 
 Religioso 
 Entertenimento 
 Cultura 
 Debates 
 Informativos 
 Saúde,  
 Ordem e tranquilidade útil 
 Programa de acompanhamento do governo 

 
 
Voluntários 

 16 homens 
 1 mulheres 

 
 

Horas de emissão 
 Emitem das 4h às 0h, num raio de 90 km e em 2 línguas (Xichangana e Português) 
 O sinal da rádio chega a Pafur (faz fronteira com Africa do Sul), zimbabwe e em parte 

na África do Sul (Maupane) 
 
 

Equipamento 
 7 computador (4 avaridos) incluindo o computador do estudio 
 3 impressoras (nenhuma em funcionamento) 
 1 fotocopiadora sem tonner 
 Leitor de CD/DVD (avarido) 

 
 
Sustentabilidade 

 Anúncios 
 Aulas de infromática (turmas das as 16h – 18h, 18h – 20h e 20h – 22h) 
 Serviços da rádio 

 
 

Parceiros 
 FORCOM (programa Voz da criança), 
 UDEBA, 
 MCT 
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Pontos Fortes 
 Instalações próprias 
 Têm energia através de paines solares fornecidos pelo MCT em 2011;  
 Tem equipamento suficiente de trabalho;  
 Disponibilidade e vontade de trabalho dos voluntários;  
 Formam pessoas em uso de TIC e irão receber mais 3 PC’s do MCT brevemente; 
 Recebem frequentemente convites para seminários regionais 
 Todos PC’s tem acesso a internet via contracto da Movitel (mas não esta em 

funcionamento no momento) 
 Integram os colaboradores nas aulas de informatica dadas na rádio 
 Interargiam com os ouvintes através do número fixo da rádio. 
 Já têm possibilidade de ter crachas, estão a espera das fotos e os dados de cada 

voluntário 
 Apesar de não possuir meios de deslocação, a rádio consegue levar os voluntários ao 

campo através de parceirias locais, procuradoria, INAS, parceirias estas fruto do 
workshop organizado pelo CAICC em 2011. 

 
 
Pontos Fracos 

 Não têm meios de transporte para se deslocar,  
 Sinal da rádio não chega a Mapai mesmo com 90 km de raio  
 Recursos informáticos não têm assistência devida;  
 As baterias do painel solar não conseguem reter carga nos dias de ceu nubuloso;  
 Têm 3 gravadores funcionais e não são suficientes;  
 As cadeiras do CMC já estão danificadas;  
 O estudio não é bem ventilado;  
 Falta de segurança do CMC, não há guarda;  
 Não têm como gravar os programas a serem emitidos no estudio, falta de dominio do 

adobe audition 
 Falta de partilha de conhecimento, há pouca capacitação dos locutores. 

 
 
Trabalho do CAICC 
 

No segundo dia da visita decorreu a formação on-the-job que foi dividida em 2 partes: 

conteúdos informáticos no período da manhã e jornalismo no período da tarde. 

 
Produção de conteúdos 
 
Durante a sua estadia, o CAICC apostou em exercicíos práticos sobre redacção de noticias, 
tendo incentivado aos que preferem o xi-Changana, escrever na mesma lingua. Há novos 
colaboradores desde a última visita do CAICC que tem diversas limitações, o que exigiu uma 
pedagogia mais eficiente para que em pouco tempo, os voluntários pudessem produzir notícias 
locais. 
 
Tal como em Chokwé este treinamento foi fundamental para que a rádio iniciasse a produção 
de noticias locais, até então produzidas por um único voluntário que já participou num curso 
gerional promovido pelo CAICC. 
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Apoio técnico 

 

Diagnóstico do equipamento disponível: 

 Os computadores que não estão em funcionamento alguns têm problemas de virus e 

outros estão obsoletos; 

 Não foi possível ligar as 3 impressores nem o leitor de CD/DVD 

 

Actividades realizadas 

 Demonstração das ferramentas do CAICC (Website, linhas verde, diário online, ajuda 

online, concursos do CAICC) 

 Criação de contas de email do gmail para alguns colaboradores; 

 Capacitação no uso do FrontlineSMS e instalação do software no computador da rádio 

por parte dos voluntários; 

 

Notas: 

 O ponto focal do CAICC baseado em Mandlakazi (Reginaldo Matusse) ficou escalado 

para visitar a rádio para dar o follow up da visita do CAICC, dar formação intensiva no 

uso do adobe audition e efectuar a manutenção dos computadores. 

 
 
6. SITUAÇÃO DO CMC DA MOAMBA – 23 - 25 de Março 
 
A visita ao CMC da Moamba teve a duração de 3 dias. No primeiro dia houve uma conversa 
informal com alguns colaboradores no seintido de apurar informações relativas a rádio, 
preparação do dia seguinte (on-the-job training) e preparação do workshop que iria realizar-se 
no 3 dia da visita. 
 
A visita contou com a participação de 9 voluntários do CMC, e ficou-se a saber que havia sido 
feitas chamadas para os potências participantes do workshop no sentido de confirmar a 
presença no evento e algumas convites já teriam sido entregues e os restantes seriam 
entregues ao longo dos dias que antecediam ao workshop. 
 
Do encontro foi possível conher as seguintes informações: 
 
Tipo de Programas 
 

 Informativos 
 Educativos 
 Saúde 
 Direitos da mulher  
 Debates,  
 Religiosos. 
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Voluntários 
 19 voluntários (4 mulheres), 5 funcionários, inluíndo guardas (1 mulher) 

 
 

Abrangência 
 Possui um raio de 70km de cobertura (o sinal chega a Namaacha, Marracuene, 

Xinavane, Matola, Resano Garcia com algumas dificuldades) 
 
 

Equipamento 
 11 computadores operacionais (1 no estúdio, 2 na redação e 8 no telecentro); 2 pc 

avariados 
 Tem 2 impresora (uma operacional e outra avariada)  
 2 gravadores digitais 
 Tem máquina fotocopiadora que não esta em funcionamento 
 1 fotocopiadora sem tonner 

 
 
Sustentabilidade 

 Trabalhos do centro multimedia,  
 Anuncios 
 Parceiras temporarias 

 
Parceiros 

 MCT (Ponto Focal – Eng. Mucelo) 
 CAICC 

 
 
Pontos Fortes 

 Mobilização social para os bons habitos na comunidade; 
 Têm 5 funcionários que são pagas pelo ICS 
 Os voluntários têm acesso ao telecentro para uso pessoal 
 Possuem internet instalada da Movitel apesar de ainda não estar em funcionamento. 

Estão em contactos regulares com MCT no sentido de resolver a situação 
 

 
Pontos Fracos 

 Falta de produção de programas; 
  Falta de fundos para a rádio;  
 Insuficiencia de meios para o funcionamento da rádio (ex: compra de energia, Muitas 

das vezes os funcionarios pagam a energia com o seu dinheiro pessoal e a posterior 
são rembolsados);  

 Baixa produtividade do telecentro, o que faz com que haja pouca fonte de receita.; 
poucas parceirias;  

 Mais capacitação de reciclagem de conteúdos em rádio; 
 Já não dão aulas de informática por avaria de computadores e pela grande demanda de 

exigencia 
 Nem sempre se consegue produzir o notíciario local e as reportagens locais. Estão a 

reestruturar o sector de produção. 
 Falta de condições de deslocamento para colher informação, muitas vezes têm tido 

bolea da administradora para efectuar cobertura. 
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Trabalho do CAICC 
 

Durante os 3 dias de visita verificou-se uma falta de vontade por parte dos colaboradores no 

sentido de acompanhar a equipa do CAICC e colher as informações sobre as ferramentas 

trazidas. Houve sempre atrasos no inicio dos encontros mesmo depois de ter sido acordado o 

horario anteriormente. 

 
 
Produção de conteúdos 
 
Nesta categoria não houve acções para além da apresentação da Lei de Direito a Informação, 
e a maior parte do tempo foi dedicado a organização do workshop, que até a chegadada 
equipe do CAICC ao distrito não estava a ser promovido conforme o previsto devido a má 
gestão do processo dentro da própria rádio. 
 
 
Apoio técnico 

 

Actividades realizadas 

 Demonstração das ferramentas do CAICC (Website, linhas verde, diário online, ajuda 

online, concursos do CAICC) 

 Criação de contas de email do gmail para alguns colaboradores; 

 
 
7. SITUAÇÃO DO CMC DA PONTA DÓURO – 26 - 27 de Março 
 
A visita marcada para o CMC da Ponta D’Ouro e respectivo on-the-job training não 
aconteceram pela falta de colaboração do chefe de produção do ICS (sr. Watcham) 
responsável do CMC.  
 
Apesar de ter sido informado antecipadamente da visíta da equipa do CAICC e mesmo tendo 
disponibilizado informações com relação ao estado actual do CMC este não mostrou interesse 
em receber a equipa e dificultou o processo alegando que não havia recebido a carta formal do 
CAICC a respeito da visita. 
 
No dia da chegada da equipa a Ponta D’Ouro, solicitamos um encontro preliminar no sentido de 
acertar algumas questões pontuais relativas ao on-the-job training, ao que o sr.Watcham não 
se fez presente. 
 
No dia previsto para a formação dos voluntários a equipa do CAICC dirigiu-se a rádio e 
constactou que havia outra formação em curso focada em jornalismo, dirigida por umtécnico do 
MCT, facto que não foi informado anteriormente. 
 
Estavam em formação 16 voluntários dos quais 10 são mulheres. 
 
 



Visitas de acompanhamento na Região Sul – Março de 2015 

 

 
Avaliação global 
 

 Dos locais visitados Massinga, Chibuto, Moamba e Ponta D’Ouro estão minimamente 
equipados com material informático e de estudio ao contrario de Vilankulo e Chókwè, 
Chicualacula que possuem algumas limitações. 

 De um modo geral os voluntários dos locais visitados apresentam algumas qualificações 
em informática, edição digital e técnicas de jornalismo, mostram interesse no 
apreendizado; 

 As rádios da província de Maputo mostram um desinteresse quando se trata de visitas 
de formação. 

 Visto que os CMCs lecionam aulas de informática, deveriam abriar o curso para os 
novos voluntários 

 Algumas rádios necessitam de apoio na infraestrutura por estar degradada (ex: 
Vilanculo, Chicualacuala), outras necessitam de equipamento (ex: Chókwè, Vilanculo, 
Chicualacuala) 

 Deve-se efectuar formações regulares no uso de ferramentas TIC e técnicas de 
jornalimso para colmatar a fuga de voluntários qualificados e reciclagem dos que 
permanecem 

 

 


