
RELATORIO DO WORKSHOP SOBRE TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE RADIOS COMUNITARIAS DA 

PROVINCIA DE INHAMBANE 

 

Com o presente relatório, pretende se prestar informação sobre o decurso dos trabalhos do workshop das 

rádios comunitárias da província de Inhambane que manifestaram interesse em participar. 

Participaram neste workshop que teve a duração de quatro dias António Pedro Mucale Oficial de Informação e 

Programação no CMC-Kusinga de Massinga, Chadida Momade Sultuane Gestora do CMC de Massinga, 

Hermínio Niquice Nhanombe Coordenador da Rádio Televisão Comunitária de Vilankulo, Manuel Luís Ofice 

Técnico de Informática no CMC de Morrumbene e Berlaves Alexandre Nhanombe Coordenador da Rádio Arco 

de Homoíne. 

Os trabalhos do primeiro dia 17 de Setembro de 2012, foram abertos oficialmente pelo Coordenador do CMC 

Kusinga Pedro Egas Moniz Mauaie que explicou em breves palavras o historial do CMC de Massinga, seu 

funcionamento tendo por fim se prontificado em dar todo o apoio necessário ao longo do workshop. 

Após a abertura oficial dos trabalhos os participantes procederam com a auto-apresentação tendo de seguida 

elaborado o programa para os quatro dias. 

No tema partilha de experiencias sobre a programação, necessidades dos ouvintes, tópicos em comum, 

constrangimentos no trabalho da rádio os participantes após cada um expor o seu quotidiano concluíram: 

• Partilhar noticias que possam interessar outras comunidades da província com recurso ao telefone 

e ou email. 

• Partilhar programas educativos que sejam produzidas numa rádio e noutra não para enriquecer a 

grelha e a educação dos ouvintes. 

• Há pouca adesão da comunidade para se beneficiar dos conteúdos do CAICC de forma directa nos 

CMC devido a expansão da rede de fornecedores de serviços de internet. 

• As ferramentas e conteúdos do CAICC são bem explorados pelos membros das rádios comunitárias 

excepto na Rádio Arco de Homoíne por falta de interesse de alguns voluntários. 

• A excepção da rádio Arco de Homoíne e o CMC de Morrumbene, o CMC de Massinga e a Rádio 

Televisão Comunitária de Vilankulo ressentem-se da falta de estúdio de produção o que de certa 

forma compromete a gravação dos programas e noticias para o arquivo. 

• A lei do voluntariado veio a criar condições para um bom funcionamento das rádios com os 

voluntários  

• Quanto as normas das associações que também gerem as rádios a excepção de Homoíne, nas 

demais (Massinga e Morrumbene) prevalece a democracia.  

Sobre a liberdade de imprensa a nível local de cada rádio as experiencias das quatro rádios são similares no 

sentido de que há focos de tentativas de impedir que as rádios comunitárias cumpram com o seu papel em 

prol da comunidade sobre tudo a nível de alguns dirigentes públicos. 

Outro sim sobre a liberdade de imprensa que preocupa as rádios comunitárias de Inhambane e desvalorização 

que e dada a elas em relação aos outros meios de comunicação social sobre tudo em a TVM e RM por parte de 

alguns governantes. 



Quanto ao programa piloto conjunto usando meios diferentes para difundir em todas as rádios os 

participantes escolheram o tema importância da rádio comunitária no desenvolvimento local em formato 

magazine informativo. 

 

AVALIAÇÃO DO INTERCÂMBIO 

Foi unânime para os participantes que o intercâmbio valeu para o melhoramento do desempenho de cada 

rádio sobre tudo a necessidade de formar e capacitar novos voluntários num período estabelecido ao longo 

do ano por áreas de interesse e de acordo com as necessidades da rádio. 

Concordou se que umas das formas para melhor gerir os recursos humanos da rádio e na base de escala 

semanal de locução e encontros regulares para o balanço do desempenho da rádio. 

COMO DAR SEGUIMENTO AO INTERCAMBIO 

A estratégia adoptada pelos participantes do workshop para dar seguimento ao intercambio e através da 

replica das experiencias adquiridas no seio de cada rádio e motivar os colegas para publicar noticias na lista 

do CAICC. 

A troca de programas e noticias com recurso ao telefone e ou correio electrónico constitui também 

estratégia definida para fortalecer o funcionamento de cada uma das rádios participantes do workshop. 

RECOMENDAÇÕES PARA O CAICC 

Para a concretização da troca de noticias e programas os participantes recomendam que o CAICC crie 

condições de credito para a rádios dadas as dificuldades que estas enfrentam no seu dia-a-dia. 

Que o CAICC crie oportunidade de formação dos técnicos das rádios em matéria de manutenção do 

equipamento informático.  
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