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Rádio Comunitária de Caia 

Assunto: Relatório Conjunto do Intercambio entre Rádios Comunitárias do Vale 

do Zambeze. Caia: 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2011 

Apoio: Caicc-Centro de Apoio a Informação e Comunicação Comunitárias 

A Rádio Comunitária de Caia com instalações na vila de Caia, província de 

Sofala, acolheu entre os dias 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2011, um 

encontro de troca de experiencias entre as Rádios Comunitárias do vale do rio 

Zambeze nomeadamente: Rádios Comunitárias de Tambara em Manica, de 

Mutarara em Tete e de Chemba, Caia e marromeu em Sofala. Participaram no 

Intercambio 02 elementos de cada Rádio (Um Coordenador e um Jornalista) 

totalizando 10 participantes. O encontro de 04 dias tinha, basicamente, entre 

outros objectivos, partilhar experiencias sobre a programação radiofónica, 

constrangimentos no dia-a-dia da Rádio, necessidades dos ouvintes e tópicos 

comuns, com destaque para as calamidades e reassentamento de pessoas 

vitimas de cheias, uma vez que tais rádios tem "um ouvinte" com, mais ou menos, 

mesmos hábitos sócio culturais, necessidades e problemas (como é o caso das 

cheias e ou inundações). Outro objectivo era o de trocar experiencias no uso de 

Tecnologias de Comunicação e Informação para a disseminação de notícias, 

programas, boletins sobre diversas matérias, bem como o melhor uso e 

aproveitamento do material produzido e ou distribuído pelo Caicc na produção 

de conteúdos locais. 

O intercâmbio compreendeu debates e discussões sobre as experiencias 

apresentadas por cada Rádio comunitária em relação a concepção das suas 

grelhas de programação. De todas as apresentações constatou-se que estas 

Rádios comunitárias têm programas com, mais ou menos, mesmos conteúdos e 

objectivos e que as diferenças estão, nalgumas vezes, nos nomes dos referidos 

programas e nos formatos de apresentação. Muitos deles tratam assuntos 

ligados a saúde (nutrição, malária, cólera e HIV e Sida etc.), educação, direitos 
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Humanos e de crianças, técnicas agrícolas, saneamento do meio, gestão de 

recursos naturais e meio ambiente, cultura e tradições locais, calamidades 

diversas, programas interactivos de entretenimento, para além de debates 

radiofónicos, noticiário local, nacional e internacional, estes dois últimos 

conseguidos através do contacto com antena nacional da RM ou ainda através 

de pesquisas em alguns sites na Internet. 

 Em relação aos serviços noticiosos, as RCs presentes levantaram, durante as 

suas apresentações, a questão da aparente insuficiência de ângulos de 

abordagens e de temas para a criação de reportagens e noticiários locais. A RC 

Marromeu que disse estar alheia a esta realidade apresentou sua experiencia 

que se resume em, entre outros aspectos, ter agenda diária de recolha do 

material, manter atenção aos possíveis acontecimentos da semana (ex: 

consultando as instituições do governo), bem como a montagem de pontos 

focais nos bairros arredores da Vila e correspondentes nos postos administrativos. 

Em relação aos programas educativos e de sensibilização comunitária 

constatou-se a necessidade de se melhorar a qualidade dos seus conteúdos 

através de mais algum esforço de acompanhamento e incentivo aos produtores 

locais (na sua maioria voluntários) pelos mobilizadores e Coordenadores e outro 

pessoal mais experiente na Produção Radiofónica e que os conteúdos sejam 

mais virados para as realidades, problemas e anseios das comunidades locais. 

Constatou-se que muitos dos temas são comuns no sentido de que interessam o 

ouvinte de cada uma das Rádios presente no encontro. Um deles é a questão 

das cíclicas cheias e inundações do rio Zambeze (considerando as descargas 

da HCB e a época chuvosa que nos avizinha) que tem afectado as populações 

que vivem ao longo do vale deste rio, concretamente as dos nossos distritos de 

proveniência, bem como os atrasos no processo de construção de casas 

melhoradas para as famílias nos bairros de reassentamento criados, incluindo os 

serviços públicos disponíveis (escola, hospital, água, latrinas etc.). Foi nesta 

perspectiva que os participantes desenvolveram, ao longo do intercâmbio, um 

trabalho prático de produção de um programa em línguas Sena e portuguesa 

sobre as possíveis cheias e inundações que podem advir das descargas 

higrométricas da HCB. Para o efeito, o grupo discutiu e produziu o questionário 

para a entrevista com o director do serviço distrital de planeamento e infra-

estruturas de Caia e populações de dois bairros de reassentamento da Vila de 

Caia, nomeadamente Chandimba e Marra. Deslocou-se ao SDPI-Caia e aos 

regulados acima donde entrevistou o director Pinto Martins e os residentes 

António Chandimba, Zandaenda Vasco, Albertina luís e Norinda Chioio. Da 
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entrevista gravada produziu-se um programa de 15 minutos em duas línguas que 

no fim do intercâmbio ficou distribuído a cada Participante para emitir nas suas 

RCs.  O processo de produção do referido programa compreendeu diversas 

fases, desde a identificação do problema, a escolha do tema, a definição de 

objectivos, a elaboração de perguntas, a identificação de fontes credíveis, a 

deslocação ao campo para entrevistas, a produção do script, a selecção de 

extractos importantes da entrevista, a montagem técnica através de adobe 

audiction até a escuta colectiva. Foi, verdadeiramente, um momento de muita 

aprendizagem prática e troca de experiencia não só nas técnicas de produção, 

como também no tratamento específico dos conteúdos locais inspirados nos 

problemas vividos pela população, neste caso concreto, as cheias e 

inundações do vale do rio Zambeze.  

Outra temática dominante no intercâmbio do Vale do Zambeze foi a questão 

do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação para a disseminação de 

noticias, programas e bolentins sobre matérias diversas, bem como o melhor uso 

e aproveitamento dos materiais produzidos e ou fornecidos pelo Caicc na 

produção de conteúdos locais. Para as TICs, os participantes afirmaram 

unanimemente que estas estão, em grande medida, a dinamizar o trabalho 

jornalístico contribuindo para a disseminação das notícias e outros conteúdos 

radiofónicos, na medida em que os comunicadores destas rádios (embora nem 

todos) navegam na Internet para a pesquisa de notícias e outros conteúdos em 

sites de alguns jornais, incluindo os do Caicc (Diário online, pag da lista etc.). Por 

agora o desafio identificado pelas RCs é abranger mais comunicadores no uso 

da internet e principalmente nas páginas do Caicc para o seu trabalho diário, 

inclusive a circulação de notícias e programas dentro da rede do Vale do 

Zambeze e não só. Foi mesmo por aí que se priorizou experiências praticas, 

através da disponibilidade de dois computadores ligados a internet por 

modems, um da RC de Caia e outro do participante de Tambara, Dilemas 

Rodolfo. Estas experiências culminaram com a criação de endereços 

electrónicos de 02 participantes nomeadamente: Tito Benedito da RC Mutarara 

e Joao Meque da RC Marromeu que foram imediatamente enviados ao Caicc 

tendo sido cadastrados na rede listas do Caicc, o mesmo que aconteceu com 

os participantes Julai Jone e Pereira Tome ambos da RC Caia que já tinham 

endereços electrónicos, mas que ainda não estavam na pag listas do Caicc. 

No fim desta sessão sobre o uso de TICs no trabalho das RCs, os participantes 

constataram a necessidade de melhorar seu uso para a produção de 
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conteúdos radiofónicos locais e para a comunicação entre as rádios da rede do 

Vale do Zambeze e não só, através da aquisição de equipamentos informáticos 

como computadores e nalguns casos modems, porque na sua maioria as RCs 

debatem-se com a insuficiência de computadores o que, de certa maneira, 

limita o uso da Internet por parte dos seus fazedores. 

 Em troca de experiencias sobre o material do Caicc, os participantes se 

cingiram nos Cds de conteúdos que tem ajudado bastantemente na consulta e 

investigação de informações diversas, desde a boa governação até 

informações que se revelem úteis para a produção de programas com 

conteúdos locais e que as RCs estão a tirar o máximo proveito do material em 

referência. 

 Ademais, o intercâmbio do Vale do Zambeze também se ocupou em 

discussões e esclarecimentos mútuos sobre alguns conteúdos da lei do 

Voluntariado, lei de Imprensa e a Constituição da Republica, bem como as 

normas de associações com aspectos como democracia interna, assembleias, 

relações de trabalho, transparência etc. Em relação a lei do voluntariado, por 

exemplo, a maior inquietação que até ficou pendente é em relação a alínea d) 

do artigo 8 do capítulo 2 da mesma lei que prevê do voluntario benefícios como 

indemnizações, subsídios, pensões e outras regalias em caso de acidente ou 

doenças contraídas no exercício do serviço voluntario. A questão está sobre o 

cumprimento destas regalias da parte das RCs, sabendo-se que estas estão 

atravessando problemas de sustentabilidade financeira. No que diz respeito a 

transparência, a RC Chemba mostrou a questão de a gestão de fundos na sua 

rádio não apresentar o mínimo de transparência e que o seu administrativo-

financeiro recolhe receitas cuja administração das mesmas depende apenas 

dele. Os participantes recomendaram a RC Chemba a revisão do estatuto da 

Rádio para se descobrir as funções de um administrativo-financeiro o que de 

certa maneira vai permitir que este saiba as suas tarefas e as suas limitações no 

exercício das suas funções. O único ponto que foi tratado de maneira parcial foi 

o da rede do Niassa-Ponto de situação. Mediadas, isto porque havia pouca 

experiencia da parte das RCs presentes sobre tal rede. 

No entanto, os participantes recomendam ao Caicc o seguinte: 
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1. Que se promova regularmente encontros ou intercâmbios entre Rádios 

Comunitárias do Vale do Zambeze pela semelhança dos problemas e das 

necessidades dos seus ouvintes. 

2. Que o Caicc ajude a identificar parceiros que garantam o apoio em 

equipamentos como gravadores, computadores etc. 

3. Que o Caicc ajude a criar mecanismos para o reconhecimento da rede do 

vale do Zambeze frente a outras entidades, bem como o envolvimento de 

outras rádios comunitárias do vale do Zambeze dentro da rede. 

4. Reforçar a assistência das Rádios Comunitárias no geral no que diz respeito a 

algumas intimidações que vão surgindo no quadro de programas de 

governação aberta nos distritos. 

5. Que o Caicc facilite o ingresso dos Jornalistas das RCs tanto no Misa como no 

Sindicato Nacional de Jornalistas de forma a garantir a arbitragem de 

conflitos que dia a dia vão surgindo nos respectivos distritos. 

6. Que se faca uma observação minuciosa da alínea d), artigo 8, capitulo 2 da 

lei do Voluntario com relação as indemnizações, pensões e outras regalias 

definidas legalmente em caso de acidente ou doença contraída no 

exercício do serviço voluntario, tendo em conta que maior parte das RCs 

enfrenta crise de sustentabilidade económico-financeira. 

Já no fim do intercâmbio, os participantes avaliaram-no de maneira positiva, 

tendo afirmado que há toda a necessidade de se dar o prosseguimento desta 

iniciativa, porque encontros desta natureza aumentam a capacidade de 

melhor enfrentar as situações que se vivem nas nossas RCs, considerando as 

semelhanças dos problemas e das necessidades dos ouvintes destas Rádios. 

Caia, 01 de Dezembro de 2011 

O Coordenador da Rádio Comunitária de Caia 

……………………….................... 

/Julai Sebastião Jone/ 
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