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1. Introdução 

 
No ciclo interprovincial centro envolvendo as províncias de Zambézia e Niassa, foram 

realizadas visitas de trabalho denominadas on-the-job training a 5 rádios, 4 da província 

de Zambézia e 1 de Niassa. Durante estas visitas foram realizados também 2 

workshops distritais alargados nos distritos de Mopeia e Alto Molócue. 
 

Este evento reúne durante uma manhã 60 participantes dos diferentes sectores da 

sociedade do distrito selecionado, para debater sobre os seguintes objectivos:  
• Acesso e uso das novas tecnologias no distrito;  
• Identificar algumas das necessidades locais e procurar soluções para elas 

usando TIC; 

• Demonstrar novas ferramentas e o uso dos meios já existentes no distrito;  
• Promover a partilha e troca de informações em apoio ao desenvolvimento distrital 

 
No decorrer do evento são efectuadas apresentações do CAICC e de algumas 

ferramentas TIC que são acessíveis no distrito e de seguida realizam-se discussões em 

grupo de trabalho (de acordo com o número de participantes presentes) para responder 

as seguintes perguntas: 
 

1 O que podemos fazer com os meios disponíveis para impulsionar o 

desenvolvimento do distrito? 
 

2   Como melhorar as contribuições da RC para o desenvolvimento de distrito? 
 

 
2. O workshop de Mopeia 

 

Indicador Resultado  Obs. 

Data 05/11/2018   

Local Sala de reuniões da  

 Residencial Maria Lúcia   
Quem abriu Samuel Vidal Bila   

 (Administrador de Mecúfi)   

   
Governo Distrital – 33 (incl, líderes comunitários, 
CDG, 

N°. participantes 60  SDEJT, chefes do posto) 
   Educação – 8 (ESG de Mopeia) 
   Sector Privado – 2 (Agentes económicos) 
   Rádio – 4  
   Religiosos – 3  

   
Soc. civil – 2 (ONP,Parlamento Infantil) 
Associações – 8 (AMME, FHI 360) 



   

   
N°. mulheres 10 Governo – 6, Rádio – 1 – Educacao -3 

   
 Feliz – 58  

Avaliação anónima Assim-assim – 1  

 Triste - 1  
 

Participantes 
 

Participaram no workshop 60 pessoas representando vários extractos sociais 

do distrito de Mecúfi. O adminstrador Samuel Vidal Bila fez a abertura official 

do evento. 
 

Trabalhos em grupo 
 

Foram criados 3 grupos todos em língua portuguesa que efectuaram 

discussões em torno das perguntas apresentadas. A equipa do CAICC 

acompanhou a discussão dos grupos e ajudou a esclarecer qualquer dúvida e 

dinamizar a participação. 
 

O resumo das discussões ocorridas nos grupos foi apresentado pelo 

representante de cada grupo, tendo resultado no seguinte: 
 

Pergunta 1 - O que podemos fazer com os meios disponíveis para 

impulsionar o desenvolvimento do distrito? 

  
 Capacitar membros da comunidade em matéria de TIC; 

 Divulgação das potencialidades do distrito através da rádio e redes sociais; 
 Usar correctamente as redes sociais para a divulgação de informação; 
 Incentivar o hábito de redação e partilha de informações pertinentes por SMS 

com os líderes comunitários e população em geral; 
 Criar uma plataforma electrónica para partilha de informação por grupos de 

interesse ou profissionais; 
 Promover cursos de informática; 
 Incentivar a transferência de conhecimentos sobre TIC da sede do distrito para 

os bairros; 
 

 

Pergunta 2 - Como melhorar as contribuições da RC para o 

desenvolvimento de distrito?  
 
 Introduzir na grelha da rádio programas sobre o desenvolvimento sócio-económico e 

cultural; 
 Criar parcerias com operadoras, ONG e outras instituições para publicitar serviços e 

aumentar; 
 Aumantar o raio de cobertura da rádio; 
 Promover emissões de rádio rádio na rua; 
 Criar uma janela acústica sobre produtos e realizações do distrito; 
 Criar um conselho consultivo da rádio; 



 Produzir programa sobre colheita agrícola; 
 
 

Debate plenário 
 

Depois das apresentações foram colhidas as seguintes contribuições: 
 

• Jomardo Caetano – Há necessidade de promover o uso das TIC nas 

comunidades, com apoio dos líderes comunitários que tem uma boa capacidade 

para sensibilizar os cidadãos locais; 

 

• Isaltina Miranda – Tendo em conta que o distrito debate-se com problema de 

formação na área das TIC, o governo e parceiros devem intensificar acções com 

vista a resolver a questão; 

 

 Constantino Bisquete – As omunidades de Mogorumba e Sangaraza), por 

exemplo, ainda nunca ouviram falar de internet ou de TIC e nem tem acesso aos 
meios. Apelo aos participantes que façam réplica nas comunidades; 

 
 

 

Conclusões do workshop (balanço) 
 

 O governo local defende que as tecnologias de informação e 

comuncação devem ser usadas por todo o cidadão, pois só assim cada 

um pode dar o seu contributo para o desenvolvimento local;

 A radio precisa de elaborar projectos que possam gerar renda e resolver 

a questão de falta de subsídios e transporte;




 

3. O workshop de Alto Molócuè 

 

Indicador Resultado Obs. 

Data 07/11/2018  

Local 
Sala   de   Reuniões   do  Take Way 
Hallal de Deolinda Ninale  

   

Quem abriu Joaquim Mendiate 
Por motivos de agenda o administrador não 
participou no evento 

 (Representante do Administrador)  

N°. 42 
Governo Distrital – 5 (incl SDPI, 
SDAE,Secretaria 

participantes  Distrital,CMM, SDEJT, CMAM) 
   
  Religioso – 4 (Nova Vida) 
   

  
Soc. civil – 28 (AMUDZA,AJODEMO, ALAKU 
OWNAHY,) 

   



  Rádio – 5 
N°. mulheres 6 Governo  –  2,  SC  -  3, 

  Radio - 1 

Avaliação 
Feliz – 41  

Assim-assim – 1  

anónima 
 

Triste - 0  
  

 

 
 

 
 

 
 
 
Participantes 

 

Participou  wokshop teve um número. 
 
 

Propostas dos grupos de trabalho 
 

Foram criados 3 grupos de trabalho, em língua portuguesa que tinham como finalidade 

a discussão em torno de duas perguntas apresentadas. Cada grupo escolheu um porta 

voz para apresentar o resumo das propostas feitas, que são apresentadas a seguir: 
 

Pergunta 1 - O que podemos fazer com os meios disponíveis para impulsionar o 

desenvolvimento do distrito? 

  
 Tornar a informação acessível a comunidade através da promoção de serviços 

como MPESA, Ponto 24, IZI e Linhas Verde; 
 Capacitar a comunidade em matéria de uso das TIC por meio de palestras; 
 A comunidade deve fazer o uso correcto dos meios disponíveis no distrito; 

 Promover o comércio electrónico por meio de WhatsApp, Facebook e 
programas de rádio; 

 Promover o ensino a distância (e-learning); 
 Potenciar renda e escolaridade para que o equipamento informático 

conhecido e bem manuseado; 
 Acesso livre às TIC; 
 Transferência de conhecimento através de intercâmbios nos bairros; 
   

 

 

Pergunta 2 - Como melhorar as contribuições da RC para o desenvolvimento de 

distrito? 

  
 As comunidades devem ser mais participativas na elaboração de conteúdos 

difundidos pela rádio comunitária de Alto Molócuè ; 
 Aumentar o raio de cobertura da rádio para chegar as localidades; 
 Promoção de programas educativos: radio novelas, debates radiofónicos, 

programas infantis; 
 A rádio deve noticiar factos importantes do distrito (exemplo tumultos das últimas 

eleições autárquicas); 
 



 

Debate plenário 
 

Depois das apresentações foram colhidas as seguintes contribuições: 
 

• Cristina Kaperula – A rádio comunitária de Alto Molócuè deve promover o uso 

de TIC nas suas emissões; 

 

• Cidália Gabriel – Há necessidade de sensibilizar a juventude para fazer uso dos 

meios tecnológicos de forma responsável e racional para que a informação 

correcta prevaleça; 

 

 Freitas Calave – A réplica de eventos desta natureza são fundamentais. Mantendo 

o hábito o cidadão vai poder dar o seu contributo; 
 

 

Conclusões do workshop (balanço) 
 

 A radio comunitária deve estabelecer contactos para a quisição de mais 

computadores para o Centro Multimídia; 

 A radio deve ser fazer presente nos momentos mais importantes da vida da 

comunidade, dando a conhecer factos de interesse público de forma imparcial;  
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