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Introdução 
No âmbito das actividades do CAICC realizou-se o curso de Edição Digital para as 
Rádios da Zona Centro do Pais e a mesma foi realizada no Telecentro Macequece. 
Este breve relatório pretende apenas debruçar-se sobre alguns aspectos relacionados com 
o evento, sendo o relatório sobre a formação propriamente dito em elaboração pelo 
monitor contratado especialmente para tal. 
 
Alguns factos do evento : 

• O participante de Macanga não apareceu(ainda não temos nenhuma informação 
sobre a ausência) e acabou sendo substituído por um voluntário da Rádio 
Macequece 

• O participante da Radio Pax esteve ausente e incontactável, tendo sido substituído 
por um voluntário de Sussundenga. Na terça-feira a noite apareceu um substituto 
da Rádio Pax sem nenhum aviso prévio, após análise com o formador viu-se que 
era viável a sua participação no curso. 

• O Telecentro Macequece tinha apenas 5 máquinas disponíveis para formação no 
primeiro dia, mas após intervenção do CAICC (instalação e configuração dos 
drives da carta de som num computador, configuração da carta de som no outro) o 
número subiu para 7 computadores apartir do segundo dia a tarde. 

• Todos participantes reclamara a questão tempo, não porque não houve cobertura 
de todos items, mas porque queriam interagir mais etc(meu sentimento) 

• A visita a Rádio Macequece foi uma revelação para muitos tendo em conta que 
nos seus locais de trabalho não existem condições similares 

• As demonstrações baseadas em Web(blog, website CAICC, skype, Rádio On-
line) foram outra grande novidade para muita gente e houve um interesse especial 
para uso do skype(mesmo para os que tem acesso a internet) 

• Todos os trabalhos gravados durante o curso(os mais representativos) foram 
gravados em CDs que estão disponíveis no CAICC 

• A Rádio Macequece fez cobertura do evento(uma reportagem/entrevista no 
primeiro dia, outra no meio e a última durante o encerramento) 

 
 
Durante a formação foi notável a interacção entre os participantes mesmo em relação 
a outros aspectos que tem a ver com o funcionamento das suas Rádios. 

 
 


