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1. Introdução 
 
No ciclo interprovincial centro envolvendo as províncias de Tete e Zambézia, foram 
realizadas visitas de trabalho denominadas on-the-job training a 5 rádios da província de 
Tete. Durante estas visitas foram realizados igualmente 2 workshops distritais alargados 
nos distritos de Tsangano e Changara. 
  
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 Tsangano 
 

Indicador Resultado Obs. 
Data 05/12/2017  
Local Sala de reuniões do 

Emprendimento Tsangano 
 

Quem abriu Francisco Pereira Jesus 
Maria (Director SDEJT)  

Administrador esteve indisponível por razões de 
agenda 

 
N°. participantes 

 
42 

Governo Distrital – 5 (incl, líder comunitário, CDG, 
SDEJT, chefe do posto) 
Educação – 2 (UDC, EPC Ligowé) 
Partidos – 1 (ACLLN) 
Saúde – 1 (AMETRAMO) 
Religiosos – 1 
Soc. civil – 1 (Ovela) 



 

Amigos da rádio - 21 
Rádio – 10 

N°. mulheres 9 Governo – 3, Amigos da rádio – 3, Rádio – 2, 
Partido – 1 

 
Avaliação anónima 

Feliz – 41 
Assim-assim – 1 
Triste - 0 

 

 
Participantes 
 
O evento teve pouca representatividade dos segmentos da sociedade de Tsangano, 
tendo sido dominado pelos amigos da rádio. Este facto segundo a rádio deveu-se a 
distância entre os povoados e pela falta de transporte para a sua deslocação ao centro 
da vila. 
 
Trabalhos em grupo 
 
Foram criados 4 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 sido o seguinte: 
 
Pergunta 1 - O que podemos fazer com os meios disponíveis para impulsionar o 
desenvolvimento do distrito? 

§ Criar pagina web ou blog para publicitar os serviços oferecidos pelas instituições 
públicas e privadas e potencialidades do distrito atraindo investimento 

§ Divulgar as TIC existentes no distrito e incentivar o seu uso a todos os níveis, 
criando condições para o seu domínio por parte da comunidade 

§ Usar redes sociais para potenciar e explorar as condições climatéricas e divulgar 
as informações inerentes as realizações do distrito 

§ Melhor as vias de acesso ao distrito 
§ Aquisição ou construção de melhores mercados 
§ Há necessidade de ter no distrito uma fábrica de processamento de produtos 
§ Necessidade de ter agencia bancaria no distrito 
§ Pode-se usar as TIC para efectuar pagamento de serviços e produtos dentro do 

distrito 
§ Usar as TIC para criar debates radiofónicos de preservação da paz em 

moçambique 
§ Promover a educação cívica da comunidade sobre o saneamento do meio 

ambiente e técnicas de produção agrícola 
§ Boa planificação e colaboração na implementação do plano 
§ Espirito de interdependência e combate a corrupção 
§ Reforçar a segurança e conservação dos recursos disponíveis no distrito 
§ Incentivar os parceiros a continuar a cooperar constantemente  

 
 

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

§ Criar grupos nas redes sociais e dar informações a rádio 
§ Capacitar locutores e em matéria de jornalismo 
§ Traduzir as informações em língua local 



 

§ A rádio deve criar comissões nas localidades para reportar informações com 
recurso as TIC 

§ Aumentar a potência do emissor ou raio de cobertura para que o sinal da rádio 
chegue a todos povoados do distrito 

§ As noticias em português devem ser traduzidas em língua local 
§ Usar os serviços da rádio para reforçar a capacidade financeira 
§ Atrair mais publicidade para a rádio 
§ Os membros do grupo de ouvintes devem mobilizar recursos para apoio e 

manutenção da rádio, tanto materialmente, como socialmente 
§ Os locutores devem respeitar os ouvintes 
§ Sigilo profissional dos voluntários da rádio, e estes devem aceitar criticas 

 
 
Conclusões do workshop (balanço) 
 

§ Das discussões ocorridas durante após apresentação dos trabalhos de grupo os 
presentes concordaram que a comunidade deveria fazer maior uso dos recursos 
da rádio para contribuir na sua receita financeira que irá ajudar na sua 
manutenção; 

§ O grupo de amigos da rádio comprometeu-se em contribuir um valor monetário 
para aquisição de um telefone para a rádio a ser usado na interação com os 
ouvintes, e os colaboradores devem garantir o bom uso deste telefone; 

§ A rádio deve-se fazer mais presente nos povoados mais distantes da sede da vila 
aumentando o seu raio de cobertura; 

§ A rádio comprometeu-se a resumir as noticias passadas pela RM em língua local 
e traduzir outras informações transmitidas em português nos seus programas 
igualmente para língua local.  
 

3. O workshop de Changara 
 
Indicador Resultado Obs. 
Data 07/12/2017  
Local Sala de sessões do Governo 

Distrital de Changara 
 

Quem abriu Armindo Felisberto Jofelisse 
Chintenga (Secretário Permanente) 

Administrador esteve indisponível por razões 
de agenda 

N°. 
participantes 

42 Governo Distrital – 14 (incl SDPI, Secretaria 
Distrital, líder comunitário, SDAE) 
Educação – 2 
Saúde – 2 (SDSMAS-Changara)  
Privado – 4  
Religiosos – 6 (incl. IAP, Igreja Nazareno, 
Igreja Metodista, Assembleia de Deus) 
Soc. civil – 2 (Visão Mundial, SDCH) 
Partidos – 5 (Frelimo, Renamo) 
Rádio – 7 

N°. mulheres 10 Governo – 3, Privado - 3, Educação – 1, 
Partido – 1, Religioso – 1, Radio - 1 

Avaliação 
anónima 

Feliz – 34 
Assim-assim – 6 
Triste - 2 

 



 

Participantes 
 
Houve relativamente uma representatividade de todos os sectores da sociedade de 
Changara o que contribui para um bom debate durante o evento. 
 
 
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? 

§ Capacitar os recursos humanos para melhorar o uso de TIC 
§ Usar a internet para divulgação dos serviços e actividades realizadas no distrito 

além fronteiras 
§ Uso da RC para difundir informações do distrito  
§ Criar mais centros multimédia para acesso a internet no distrito; 
§ Apostar na agricultura cultivando culturas como milho, mapira, amendoim, 

gergelim e outras hortícolas.  
§ Identificar espaços para construção de mercados e impulsionar o 

empreendedorismo 
§ Desenvolver feiras para demostração das potencialidades da pecuária existente 

no distrito e aumentar a produção 
§ Emitir publicidades nos meios de comunicação existentes no distrito 

 
 

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

§ Auscultação pública dos ouvintes para colher sensibilidades e contribuições que 
melhorarem os programas da rádio 

§ Continuação do programa “Cena Aberta” em língua local para educar a 
sociedade, falando do dia a dia da comunidade 

§ Criar tempo de antena permanente para os técnicos de diferentes áreas possam 
falar de informação de utilidade pública 

§ Os agentes económicos e outras organizações e o público em geral, devem 
publicitar e divulgar seus serviços e serviços, comprando o espaço de antena e 
senhas dedicatórias 

§ Deve-se criar debates abertos e programas sociais, económicos que englobem a 
comunidade 

§ Deve haver espaço de crítica e sugestões 
 

 
 
Debate plenário 
 
Depois das apresentações foram colhidos mais contributos separados dos participantes, 
os quais se seguem: 
 

• Gabriel Muchanga	-	Criação de whatsapp e/ou facebook par divulgar os serviços 
disponíveis em Changara para atrair investidores, criando postos de emprego; 
A não participação dos técnicos pode ter a haver com sobre posição de agenda 



 

	
• Domingos Alberto	–	os RH devem ser capacidades para melhor usar as TIC, 

podendo divulgar os seus serviços. Os colaboradores da RC devem ter 
capacitações continuas para poder estar a par das novas tecnologias existentes;	

• Não há continuidade dos programas para falta de disponibilidade dos 
técnicos. Para ultrapassar este facto, os programas são gravados, 
editados e emitidos no horário previsto; 

• O juiz local tem um programa de debate as sextas-feiras ou sábados. As 
igrejas têm igualmente espaço aos domingos para pregação. 

	
• Alberto Tongane	 –	 Os debates a serem realizados na rádio devem ser 

multissectoriais a nível do distrito.  

 
Conclusões do workshop (balanço)  
 

§ O governo local pode apoiar na capacitação dos funcionários públicos e 
comunidade no geral no uso de TIC, criando parcerias no uso da sala de 
informática existente e criação de mais centros multimédia; 

§ A rádio deve promover mais os seus serviços aos agentes económicos e outras 
instituições presentes do distrito para contribuir nas suas receitas financeiras; 

§ Há necessidade dos técnicos de diferentes sectores participarem nos programas 
da rádio, dando contributos de interesse público à comunidade; 
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