
CAICC 
RELATÓRIO DO II CURSO REGIONAL NORTE 

 
Nome do Curso: Uso de TIC para Comunicação e Boa Governação 
Local: Cidade de Nampula - Província de Nampula 
Data: 30 de Agosto a 2 de Setembro 
Duração: 4 dias 
 
 
1. Facilitadores 
 
Luís Neves C. Domingos 
Lázaro Bamo 
Leonel Macuacua 
 
 
2.Participantes 
 

 

Província Local Rádio/CMC/TC Nome 
 Profissão Contactos  

Montepuez Rádio Comunitária Girimba Lino Nelito Jornalista  828832184 

Chiúre Rádio e Televisão 
Comunitária de Chiúre Minraz Lazaro Tecnico 823858002 

Balama Rádio Comunitária de 
Mpharama Antomane Tauage jornalista 827037876 

Cabo Delegado 

Muidumbe Rádio Comunitária de 
Muidumbe Joaquim Nkabuede Jornalista 820314276 

Ilha Rádio Comunitária On´Hipiti Jona Aly Mussa Jornalista 825875877 

Namialo Rádio e Televisão 
Comunitária de Namialo Mario Oraibo Jornalista 826848798 

Monapo Rádio Comunitária de 
Monapo Adamo Selemane Técnico 821300649 

Angoche Rádio Comunitária Parapato Lina Francisco Tecnica 828851895 
Iuluti Rádio Comunitária de Iuluti Alide Pascoal Jorge Jornalista 823387559 

Nampula 

Erati/Namapa Rádio e Televisão 
Comunitária de Namapa Eugênio Adriano Tecnico 823858134 

 
3. Constrangimentos da fase de preparação 
 

• Problemas na localização de uma sala com condições para formação no centro 
da cidade; 

• Dificuldades no contacto com a UNILURIO, que acabou sendo a única 
alternativa para a formação; 

• Dificuldades no contacto com os participantes devido a oscilação da rede de 
telefonia móvel; 

• A troca de nomes de participantes por não haver consenso no seio das rádios; 
• Dificuldades em encontrar melhor local de hospedagem para os formandos a 

melhores preços (não exorbitantes) devido ao alto custo de vida naquela cidade; 
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4. Local do Curso 
 
Universidade de Lúrio – Nampula 
 
5. Material usado 
 

• CD – Conheça as nossas leis e ajuda a tua comunidade 
• Modem Wireless 
• Constituição da República 
• Lei de Imprensa 
• Manual Adobe Audition 
• Manual web 2.0 do CAICC 
• CD Malária 
• DVD Diciopédia 2006 (para demonstração) 
• DVD Atlas Mundo (para demonstração) 
• CD Onde Não Há Médico 
• DVD Xinavane (para demonstração) 
• CD História de Moçambique (para demonstração) 
• Manual Básico de Mobilização de Recursos 
• DVD – Governação – MASC 
• DVD Web Site Offline 
• Flash disc 
• CDs virgens 
• Folhetos do CAICC 
• Software Open Source 
• CD Professor Online 
• CD de Discursos 
• Revista “Está na Hora” 

  
6. O curso 
 
Conforme o que já tinha sido agendado, os participantes e os formandos chegaram à 
cidade de Nampula no dia 29 de Agosto do ano em curso. Foi possível ter acesso a sala 
para instalação de softwares que seriam usados no curso bem como avaliação real do 
equipamento que seria usado durante o curso. No mesmo dia foi coordenada a questão 
da logística do curso, hospedagem, alimentação e transporte dos cursantes. 
 
As condições de hospedagem contrastavam em alguns aspectos com o que o CAICC 
tinha exigido (falta de material de higiene nas casas de banho por exemplo e o pequeno 
almoço servido em local não muito adequado).  
 
O programa do curso e a metodologia já estavam a ser aplicados desde os dois últimos 
cursos, o que facilitou o trabalho e a dinâmica que as matérias exigiam. Como eram 
detalhados em relatórios anteriores, iremos aqui focar os respectivos resultados 
práticos: 
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Uso de TIC 

• MS Windows e Office – apenas o participante de Muidumbe apresentou 
dificuldades o resto do grupo tinha algum domínio o que facilitou o trabalho 

• Adobe Audition - aqui o participante de Angoche e mais uma vez o de Muidumbe 
não tinham nenhuma noção do programa. O resto do grupo já tinham noções de 
utilização nas suas radios 

• Lições sobre pesquisa na Internet foram efectuadas com recurso ao Google e 
também foi abordada na prática a criação de bookmarks com websites úteis. 
Duma forma geral as actividades relacionadas com acesso a internet foram 
influenciadas negativamente devido a problemas técnicos e de migração do 
Centro de Informática para um novo campus da UNILURIO 

• Os participantes aprenderam igualmente como salvar conteúdos em vários 
dispositivos, como disco duro, flash, DVD, CD o que acredita-se que poderá 
ajudar a enriquecer o arquivo das rádios e CMC’s 

• O CAICC recorreu ao uso de modem para fazer o registo dos participantes em 
webmail grátis, gmail e na lista de discussão do CAICC e Diário On-line, e 
começaram a trocar mensagens com a lista e a publicar alguns textos por si 
produzidos. Foram igualmente registados no facebook e começaram a fazer uso 
de forma limitada devido a questão da internet 

• Houve oportunidade para visitar e usar o website do CAICC e visualizar seus 
conteúdos, e para discutir possíveis utilidades e benefícios; 

• Foram demonstrados vários DVD’s temáticos, como: 
o Onde Não Há Medico 
o CD de Manutenção 
o DVD Website Off-line 
o Historia de Moçambique 
o O filme @Xinavane.MZ 
o DVD – Governação – MASC 
o Conheça as nossas leis e ajuda a tua comunidade 
o CD de Discursos 
 

Uso de celular como: 
o Gravador digital 
o Câmara digital 
o Ferramenta para navegar na internet 
 

Tal como em cursos anteriores os cursantes tinham celulares, alguns deles com 
capacidade para executar as funções acima mas não tinham, os utilizadores, 
conhecimento para o efeito e depois da partilha do conhecimento no curso já era notório 
o uso da parte de quase todos que tinham celulares compatíveis 
 
Os participantes tiveram um momento de discussão dos direitos e deveres do cidadão e 
do jornalista à luz da Constituição da República e Lei de Imprensa. Este foi um 
momento de solidariedade colectiva e partilha de experiências e formas para contornar 
os casos de privação dos direitos do jornalista e do cidadão comum. A ignorância, muita 
das vezes não por vontade própria, fazia com que muitos dos jornalistas não fizessem o 
seu papel observando a ética e deontologia profissional. Da discussão deu para 
perceber que a questão dos deveres dos jornalistas é em algum momento posta de lado 
devido a pressões políticas e outras.   
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Mais uma vez a demonstração do vídeo do MASC sobre a governação interna das 
organizações da sociedade civil, despoletou uma discussão sobre assunto sérios que 
afectam a governação interna das rádios e CMC’s e pediram para que o vídeo fosse 
demonstrado nas suas organizações.  
 
O exercício de produção de programas teve como base o mais recente CD de 
conteúdos produzido pelo CAICC, intitulado Conheça as nossas leis e ajuda a tua 
comunidade, porém os formandos podia recorrer a outros recursos demonstrados ao 
longo do curso. Três grupos de trabalho foram criados e de forma independente, ainda 
que com algum apoio dos monitores, produziram igual número de programas que foram 
apresentados e discutidos em plenária, tendo se constatado o seguinte: 
 

• Alguns grupos demonstraram criatividade na selecção de temas, busca, 
tratamento dos conteúdos 

• Houve também da parte de alguns grupos uma capacidade de síntese dos 
complementos 

• Outros não seguiram o que escreveram nos guiões o que embaraçou ao longo 
dos programas 

• Alguns problemas técnicos, se calhar até condicionados pelos meios que foram 
usados 

• As fontes podiam ter sido melhor aproveitadas  
• Dois dos três grupos explorou conteúdos ligados ao Ano Samora Machel e um 

grupo trabalhou na questão do Fundo Distrital de Desenvolvimento 
• Capacidade de interligar os assuntos; 

 
Centro de acesso, partilha e circulação de informação 
 
Este tema foi sustentado pelo debate sobre como é que os recursos informativos e 
materiais, disponíveis na rádio, podiam ser mais e melhor utilizados e partilhados com a 
comunidade local. Foi de consenso que seria importante dar a conhecer ao longo da 
programação que tipo de materiais existem na rádio e como a comunidade pode fazer o 
devido uso dos mesmos. Seria necessário que a rádio/cmc usasse todas ferramentas 
partilhadas e disponibilizadas pelo CAICC para efectivar esta tarefa como forma de 
garantir maior fluxo de conteúdos locais. 
 
Por último foram sugeridas algumas acções concretas para a transmissão das novas 
experiências adquiridas ao longo dos 4 dias do curso, não só com os colegas das 
rádios/cmc’s mas também com a comunidade geral pois os instrumentos legais e outros 
documentos ou matérias disponibilizados pelo CAICC só terão efeito desejado se forem 
partilhados e difundidos por cada activista da nossa sociedade. 
 
 
7. Constrangimentos 
 

• Não havia internet em quase maior parte do tempo que durou o curso devido a 
problemas internos da UNILURIO que não foram reportados ao CAICC antes 

• Condições não muito agradáveis no local de hospedagem 
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• O transportador não cumpriu com a palavra dele e influenciou a mobilidade dos 
cursantes 

• O sistema de aluguer de táxi para trabalhos imediatos do curso não ajudou 
• A localizacao do local de hospedagem dos formadores do CAICC foi outro factor 

que influenciou no cumprimento dos horarios inicialmente 
 
8. Avaliação dos participantes 
 

• Cinco dos participantes consideraram o ambiente do curso bom, enquanto dois 
consideraram normal e igual número não emitiu nenhum juízo e um achou 
moderado  

• Os participantes ficaram Muito Satisfeitos com os materiais disponibilizados para 
o curso; 

• Nove participantes consideraram o curso muito útil e um achou relativamente 
útil; 

• No geral todos vinham a busca de novos conhecimentos e trocar experiência e o 
curso conseguiu satisfazer na totalidade a expectativa de 30% dos participantes 
e em parte os outros 70% (que reclamam o tempo curto do curso); 

• Todos participantes sugeriram ao CAICC para que promovesse mais formações 
 
 
9. Avaliação e notas dos formadores sobre o ambiente do curso 
 

• No geral o curso correu num ambiente agradável 
• Os participantes eram responsáveis e com alguma seriedade 
• Os participantes demonstraram muito interesse em aprender 
• A questão da logística, sobretudo a hospedagem dos formandos é um aspecto 

importante a ter em conta (mas de difícil previsão) com algum pormenor para 
evitar surpresas desagradáveis 

• A questão da mobilidade dos formadores durante a formação também terá que 
ser melhor articulada (do hotel para o local de formação quando distante assim 
como para tratar aspectos logísticos ex. Compras, recibos, aspectos de 
alojamento/alimentação etc) 

 
 
 
Lázaro Bamo, Luís Neves C. Domingos, Leonel Macuacua 
3 de Outubro de 2011 


