
Anexo 8 

RELATÓRIO DAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO NA REGIÃO CENTRO 
25 DE AGOSTO A 7  DE SETEMBRO DE 2013 

 
Composição da equipa: Polly Gaster, Lázaro Bamo e Matateu Ubisse   
Locais visitados: Maganja da Costa, Pebane, Errêgo-Ile, Namarrói e Gurué 

 
Enquadramento 
 
As visitas de treinamento local constituem o segundo momento dos ciclos de formação 
do CAICC, que são feitos em três perspectivas, nomeadamente, Formação Regional, 
Visitas de Acompanhamento e Workshops Distritais. 
 
Para o presente ciclo, o CAICC visitou as rádios comunitárias (RCs) e centros 
multimédia comunitários (CMCs) localizadas nos distritos de Maganja da Costa, 
Pebane, Errêgo-Ile, Namarrói e Gurué todas da província de Zambézia. 
 
As visitas são um momento importante para acompanhar e apoiar a evolução do 
trabalho dos parceiros locais a nível de gestão e/ou governação interna, solução de 
problemas informáticos e uso de várias ferramentas TIC, bem como a produção de 
conteúdos para as rádios. 
 
No geral foram abordados os seguintes assuntos: 

 Reforço da transmissão de habilidades por parte do formando do curso 
regional; 

 O que é possível fazer com o material e o pessoal disponível; 

 Como produzir mais e melhores conteúdos locais; 

 Exercícios práticos de jornalismo radiofónico; 

 Revisão do equipamento e apoio técnico; 

 Uso das ferramentas TIC. 
 
A situação detalhada encontrada em cada RC/CMC visitada, e as actividades 
desenvolvidas pelo CAICC, podem ser encontrados no Anexo ao presente relatório 
(anexo 9 no relatório trimestral). 
 
   
1 – DISTRITO DE MAGANJA DA COSTA – 26-27 de Agosto 
 
Foi o primeiro distrito a ser visitado durante o ciclo centro. A equipe do CAICC 
trabalhou na rádio junto com os voluntários nas áreas Técnica e de Jornalismo e com 
vista a organização do workshop. 
 
Voluntários: 10 

 Homens: 8 
 Mulheres: 2 

 
Linguas 

 Nharinga 
 Lomuè 
 Português 

 
Raio 

 50Km 
 
Tipo de Programas: 

 Entretenimento 
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 Criança 
 Saúde 
 Social 

 
Balanço 
 
A rádio tem uma equipe dinâmica, composta maioritariamente por jovens, nas áreas 
de jornalismo e técnica. Os membros usam perfeitamente o Adobe Audition e o 
Audacity para edição digital. 
 
A RC é apoiada pela UNICEF para o programa da criança, e hospeda uma antena da 
Televisão de Moçambique. 
 
No que tece ao equipamento a RC possui computadores funcionais e recentes e sala 
de emissor climatizada, o conhecimento em manutenção básica de equipamentos 
técnicos tem ajudado a RC a proteger seus equipamentos. 
 
A RC possui uma mota nova que não está a ser usada porque não tem verba para 
combustível, o que acaba dificultando aos voluntários o acesso a localidades 
distantes. 
 
Durante a visita o CAICC realizou diversas actividades nomeadamente Instalação do 
FrontlineSMS no estúdio da Rádio, demonstrações de CDs de conteúdos e debates 
sobre o novo CD Eleições do CAICC. 
 
A equipa do CAICC foi bem recebida, e as sessões de trabalho eram produtivas e 
participativas, com a presença de um bom número de voluntários. A RC ajudou na 
organização do workshop sobre Usando as TIC para Desenvolver o Distrito. 
 
No fim das actividades previstas e cumpridas com a ajuda da rádio o CAICC deixou 
alguns conselhos e recomendações para melhoria das actividades internas da Rádio. 
 
Recomendações 

 Dar seguimento às ideias que saíram do workshop. 

 O Programa da Criança financiado pela UNICEF podia ter a 2ª Língua (Lomuè) e 
incluir mais crianças para participarem. 

 Por o FrontlineSMS em acção de imediato para programas de interacção com 
ouvintes. 

 Continuar a usar os meios de comunicação do CAICC (Linhas verde, lista, website, 
Facebook, Skype e mais). 

 Abrir um espaço de maior participação comunitária. 

 Observância das regras de conduta das rádios comunitárias durante os processos 
eleitorais 

 
 
2 – DISTRITO DE PEBANE – 28-29 de Agosto 
 
A Rádio Comunitária de Muniga foi inicialmente aberta em 2005 pelo projecto FewsNet 
com financiamento da USAID. Durante 5 anos, a rádio era gerida pela Associação de 
Apoio a Jovens e Desempregados de Pebane,  uma agremiação local. Em 2010 o ICS 
passou a gerir a rádio, pois a FewsNet já não dava nenhum apoio.  

 
Voluntários: 8 

 Homens: 5 
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 Mulheres: 3 
 
Linguas:  

 Lomuè; Português, Muniga 
 
Tipo de Programas: 

 Entretenimento 
 Educação 
 Saúde 
 Social 

 
Balanço 
 
Durante a visita a equipa do CAICC constatou haver descontentamento de alguns 
voluntários, devido à maneira como a RC foi transferida para o ICS, e em parte a 
problemas de comunicação e falta de partilha de eventos decorrentes na rádio. 
 
O grupo é constituído maioritariamente por pessoal jovem, mas não obstante ter 
alguns empenhados o seu empenho não tem a influência desejada por causa dos 
problemas de comunicação. Por outro lado os novos voluntários que entraram na rádio 
ainda não beneficiaram de nenhuma formação na área de comunicação, o que é um 
constrangimento. 
 
A rádio possui instalações próprias com condições muito básicas, e hospeda o 
emissor da TVM e o da própria rádio em um compartimento não seguro e com 
problemas de super-aquecimento. O equipamento da RC está ficando obsoleto e 
acusa falta de manutenção; todos computadores tinham problemas de software. 
 
A equipa do CAICC realizou várias actividades, nomeadamente: Instalação do 
FrontlineSMS, Técnicas de jornalismo, Estudo de leis e documentos diversos em CD, 
Gestão e durante este processo resolveu muitos dos problemas técnicos encontrados. 
Fez uma sessão de introdução a jornalismo com foco no estudo da Lei de Imprensa e 
a Constituição da República. 
 
Infelizmente não foi possível realizar exercícios colectivos no uso de TIC por causa de 
uma corte de energia e avaria na Movitel a tarde. 
 
Recomendações 
 

 Usar Frontline imediatamente; 

 Usar o CD de Manutenção para manter o pleno funcionamento dos equipamentos. 

 Abrir contas e-mail para todo o pessoal da rádio. 
 
 
3 – DISTRITO ERRÊGO-ILE – 30 de Agosto-02 de Setembro 
 
O CMC foi instalado pelo Programa Nacional de CMCs e está a funcionar em 
instalações próprias cedidas pelo governo local, e com equipamentos novos e 
avançados. As actividades são regulares, a fonte de rendimento do CMC é uma 
cadeia de actividades que inclui: fotocópias, venda de cupões de dedicatórias, aulas 
de informática e parceria com a ADRA para a divulgação dos preços de produtos 
agrícolas (SIMA). 
 
Voluntários: 15 

Homens: 12 
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Mulheres: 3 
 
Linguas 

 Lomuè 
 Português 

 
 
Balanço 
 
Durante a visita o CAICC conversou com os voluntários do CMC, composto por muitos 

jovens com bastante potencial na área técnica, e constatámos que o CMC tem 

problemas técnicos relacionados à falta de Internet e fax. Mas as principais 

dificuldades que o CMC do Ile enfrenta resumem-se na rádio e no sector de redacção 

nomeadamente: 

Problemas com o Chefe de Redacção: 

 Há falta de espírito de trabalho em equipe pela parte do responsável de 

redacção: 

 Não aceita divergências das ideias; 

 Não admite que passe notícias de qualquer colaborador que não seja ele; 

 Faz coberturas sozinho e não admite que ninguém faça; 

 Só passa noticias e reportagens de  uma e única fonte (Administradora do 

Distrito); 

 Não se faz conselho de redacção; 

 O espaço das notícias chega ate cerca de 1 hora com vozes de reportagens 

acima de 15 minutos ; 

 Se as notícias da Administradora passam com alguns cortes de produção a 

direcção da rádio, locutor ou o produtor são chamados a responder algumas 

questões com a Administradora, pois o responsável de redacção informa que 

foi colega x ou y quem cortou a sua voz. 

Problemas relacionados com as fontes de informações: 

 Directores distritais que muitas vezes recusam-se a falar nos gravadores ou 

microfones da rádio sob pretexto que não estão autorizados a falar e só a 

chefe pode falar, e falo se me autoriza; 

 A produção das notícias muitas vezes depende da vontade do entrevistado, 

não se obedecendo deste modo questões de conduta jornalística; 

 Dificuldades/Falta de clareza em fazer cobertura das actividades de partidos de 

oposição. 

 

Outro problema é a demora de assinatura de certificados de informática pelo CPRD, o 

que faz com que alguns formandos não adiram aos cursos de informática (a base de 

sustentabilidade do CMC). 

 
Recomendações 
 

 Abrir espaço para diálogo e debate interno; 
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 Criar um Conselho de Redacção; 
 Fazer a produção local de certificados através da Microsoft Publisher; 
 Partilha de conhecimento a nível interno; 
 Potencializar o Blog (errego.blogspot.com). 

 
 
4 – DISTRITO DE NAMARRÓÍ – 03-04 de Setembro 
 
A Rádio Televisão Comunitária de Namarrói foi instalada pelo ICS. É nova, mas 
praticamente não trabalhou, porque está a mais de 6 meses sem operar por avaria do 
emissor. O delegado provincial do ICS previa a sua reposição para muito em breve. A 
nível local, considera-se que as avarias são ligadas a feitiço.  
 
Voluntários: 7 

 Homens: 6 

 Mulheres:1 
Linguas:  

 Lomuè e Português 
 
Balanço 
 
Aquando da visita à RTCN notou-se que a equipa da rádio é bastante jovem, e 
actualmente espalhado por falta de actividades. Daí que os membros tem dificuldades 
na área de jornalismo, porque não tem tido oportunidade para praticar. 
 
Recomendações 
 

 Usar o FrontlineSMS como opção para informar a comunidade antes de ter 
emissor; 

 Partilha do material disponibilizado pelo CAICC e usá-lo como base para a 
produção de programas ; 

 Manter contactos com o ICS sobre a reparação dos emissores; 
 
Nota: No dia depois da saída do CAICC recebemos uma SMS de Namarroi enviada 
através do sistema FrontlineSMS, o que foi bom sinal. 
 
5 – DISTRITO DE GURUÉ – 05-06 de Setembro 
 
Gerida pelo ICS a RC de Guruè está a operar plenamente. A rádio emite 24/7 horas 
com o sinal da antena nacional em paralelo. Tem uma equipe composta por membros 
activos entre jovens e senhores. 
 
Voluntários:  
  

 Homens -12 
 Mulheres - 2 

 
Linguas:  

 Português 
 Lomwè 

 
Balanço 
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Os voluntários são activos. As mulheres estão em número reduzido mas são bastante 
activas. A maioria dos voluntários incluindo as mulheres usa Internet através do celular 
para entrar nas redes sociais. 
 
A RC tem poucos equipamentos informáticos, e tem infra-estruturas pequenas, mas a 
Rádio vai ganhar um novo edifício construido por um comerciante que tem um 
memorando com a rádio para ocupar uma parcela do seu espaço. 
 
Recomendações 

 Mais sessões de trabalho conjunto para partilha de conhecimentos; 

 Abertura de um blog de Gurué; 

 Uso de FrontlineSMS para partilha de informações. 
 
 
8. AVALIAÇÃO GERAL 
 

 Nota-se uma qualidade elevada de equipamentos como computadores que são 
fornecidos aos CMCs, e em contrapartida pouca formação, o que resulta no 
não uso efectivo do equipamento de ponta disponibilizado; 

 Por outro lado algumas RCs sofrem de falta de equipamento, mas precisam de 
melhor gestão e partilha de conhecimentos, e formação contínua, para fazer 
melhor uso daquilo que têm, bem como oferecer mais e melhores serviços à 
comunidade; 

 Ainda prevalece nas RCs uma falta de conhecimento das leis básicas para o 
exercício das actividades do fazedor de rádio, o que dificulta a resistência a 
pressões indevidas; 

 Os fazedores reclamam da falta de dignificação do seu trabalho voluntário; 

 Nota-se uma evolução no uso das TIC nos distritos visitados, concretamente o 
uso do celular para aceder aos serviços de Internet e redes sociais; 

 É importante apoiar os centros na questão da governação interna, pois ainda 
se nota alguma falta de abertura e diálogo interno; 

 De forma geral todos enalteceram a visita do CAICC e reclamaram o facto de 
ter sido por pouco tempo. 

 
 
 
Setembro 2013 
 


