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1. Que tipo de parceiros?

2. Como abordá-los?

3. Como comportar-se nas reuniões?

4. Como acompanhar (controlar) os 
resultados conseguidos?



1. Que tipo de parceiros?

a) Sector público:Estado ao nível 
nacional, provincial e local (p.e. 
Direcção Distrital de Saude, 
Direcção Distrital da Mulher e da 
Coordenação dos Assuntos 
Sociais, Direcção Distrital de 
Educação e Cultura,etc)

b) Sector Privado:
Empresas, 
estabelecimentos 
comerciais, grandes 
companhias

c) ONGs: de nível local 
ou nacional (IBIS, 
Action Aid, Visão 
Mundial, Muleide, 
Fórum Mulher, 
Africare,etc)

d) Sociedade Civil: 
Escolas, associações 
locais, clubes 
desportivos, grupos 
culturais.



2. Como abordar os diferentes tipos de parceiros?

O essencial é convencer 
o potencial 

parceiro/doador de que 
existe uma situação de 

reciprocidade de 
benefícios (win-win
situation), se este 

parceiro/doador nos 
apoiar. Convencê-lo de 

que nos temos algo para 
lhe oferecer e da qual 
ele tira vantagens para 

alcançar os seus 
próprios objectivos.

a) Sector público:

Recordar ao governante que, não obstante as rádios comunitárias sejam órgãos 
de comunicação independentes, as mesmas têm muita utilidade para a 
actividade do Governo:

O Estado não tem a possibilidade  de alcançar nem toda a população nem todo 
o território nacional. As rádios comunitárias alcançam  um maior número de 
habitantes (ouvintes) e podem jogar um papel de complementaridade  na 
disseminação de informação sobre o HIV/SIDA, malária, saúde materno-infantil, 
Lei da Família, etc. (recordar igualmente que em muitas regiões as pessoas não 
conseguem sintonizar a Rádio Moçambique).

Certificar-se  de que as autoridades locais não tomam o controlo da rádio 
comunitária . É verdade que o governo local tem o Poder, mas isso não lhe dá o 
direito de usar a rádio comunitária como seu instrumento de publicidade política. 
Deixar claro que a rádio comunitária pode ceder espaço de antena para a 
disseminação de informação e mensagens em geral. Mas nunca deverá ser um 
veículo de propaganda política.

Negociar preços e estabelecer contratos escritos sobre esta matéria.

Exemplo: O Governo tem o SMI (Saúde Materno-infantil). Um programa 
orientado para, entre outras finalidades, encorajar as mães a servirem-se das 
unidades sanitárias para o controlo pré-natal, para os partos e para os cuidados 
pós-natais.



A Rede das Mulheres (Norte, Centro ou 
Sul) oferece a possibilidade de se 
produzirem 12 programas de 15 minutos 
cada um. Estes programas destinam-se a 
serem transmitidos uma vez por semana 
em cinco rádios comunitárias nas três 
regiões acima referidas.

O programa será produzido em língua 
portuguesa e em mais duas línguas locais, 
o que dá:
35 programas X15 minutos = 540 min.

Como linha de orientação tome-se o custo 
unitário de 1.5 USD para cada minuto de 
tempo de antena. Isto equivale a 
36.000,00MT.

Assim 540min=810USD=19.440.000,00MT 
por cada rádio comunitárias.
5 X 810 = 4050 USD = 97.200.000,MT 
para as cinco rádios comunitárias. 

Uma sugestão possível:



b) Sector Privado: Empresas, lojas e grandes companhias...

É possível vender espaço de antena 
através da divulgação de anúncios diversos 
ou através de spots publicitários

É possível disponibilizar-se para incluir nos 
programas temáticos específicos 
publicidade comercial. O ideal será tentar 
atrair empresas com produtos relacionados 
com as mulheres e com a vida doméstica e 
materiais em que o poder de decisão a 
nível do orçamento familiar tem influência 
da mulher (por exemplo: produtos 
farmacêuticos anunciados durante ou antes 
de um programa de saúde dirigido às 
mulheres; produtos de uso doméstico 
anunciados durante um programa sobre a 
vida no lar...)

Nota: Não misturar conteúdos jornalísticos com as matérias comercias



c) ONGs e Sociedade Civil

Fazer propostas  relacionadas com a essência  da actividade da organização.

Prestar atenção às similaridades (semelhanças) entre os objectivos da organização 
contactada e e os da Rede das Mulheres – certificar-se de que há um sentimento 
mútuo de identidade.

Por exemplo: 

Oferecer a Action Aid a possibilidade de se produzirem 
programas sobre a violência doméstica, pedindo em 

troca apoio técnico e financeiro.

Oferecer ao Fórum 
Mulher tempo de antena 
para a disseminação de 
informação sobre a nova 
Lei da Família, pedindo 

em troca apoio financeiro 
e técnico. 

Convidar a IBIS para 
se tornar parceira –

em termos 
institucionais e 

financeiros para a 
organização das 

mulheres que 
trabalham nas rádios 

comunitárias.


