
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curso: “Formação Profissional em Comunicação Multimédia” 

14 de Março a 08 de Maio de 2012-04-12 
Local: S. Domingos – Guiné Bissau 

 
Realizou-se de 14 de Março a 08 de Maio de 2012, a 1ª fase1 da acção de 
formação profissional dirigida a profissionais de Comunicação ligados à área do 
Desenvolvimento Rural, no âmbito da Comunicação Multimédia - Técnicas de 
Comunicação Áudio-Scripto-Visual.  
 
Esta acção, inserida no “Programa de Actividades inovadoras para Segurança 
Alimentar na Guiné-Bissau” e intitulada “Nubanale di Batcharabu: vamos 
acabar com a fome”, desenvolveu-se em S. Domingos e foi promovida pela 
AD (Acção para o Desenvolvimento - Guiné) em parceria com a ATA 
(Associação Tropical Agrária - Portugal).  
Teve como coordenadores e Formadores Albertina Lobo (Agrónoma e M.Sc. 
em Comunicação Social) e Demba Sanhá (Realizador e Editor da TV Kelelé) 
que durante dois meses levaram a cabo esta formação, onde participaram 15 
técnicos ligados à comunicação Social da Guiné-Bissau.  

 
A Formação, inicialmente prevista para 220 horas, prolongou-se por mais de 
260 horas, (com aproximadamente 20% do tempo de aulas teóricas e 80% em 
aulas práticas). Não se afastando dos objectivos fundamentais programados, 
as previsões foram superadas tendo-se produzido e realizado um bloco 
multimédia que constou de: 
 

• 1Uma peça de teatro; 
• Emissão de 1 programa de Rádio sobre a mosca da Fruta; 
• 3 Guiões para Programas de rádio em Crioulo;  
• 3 Programas de televisão em Crioulo; 3 Cartazes; 3 Folhetos; 3 Capas 

de DVDs; Convites para apresentação dos trabalhos; 3 Cartões 
Postais; 3 Etiquetas para DVDs; Diploma do curso. 

 
Apesar do limitado espaço de tempo inicialmente programado e, apesar da 
falta de recursos (nomeadamente computadores para todo o grupo) 

                                                           
1 Referimos 1ª fase porque prevê-se que esta formação tenha continuidade em data a calendarizar. 
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conseguimos concluir com êxito a produção dos referidos materiais, graças ao 
esforço e grande empenho de todos (Formandos e Formadores). 
 
Formandos e Formadores mostraram-se, sempre, interessados e colaborantes 
evidenciando um grande desejo em participar na realização das campanhas 
multimédia iniciadas a partir de agora e que foram o ponto forte da 
aprendizagem desenvolvida na presente acção de formação. 
 
O grande lema deste curso foi -“aprender fazendo”. Os resultados estão 
patentes nos trabalhos realizados e apresentados no final do curso - um bloco 
multimédia que será a base das campanhas de divulgação a iniciar por toda a 
Guiné2 em Maio de 2012. O calendário das seguintes campanhas e os seus 
locais de realização serão brevemente definidos consoante as prioridades e 
necessidades mais sentidas. 
 
Consideramos, pois, que não foi em vão que foram dedicadas cerca de 260 
horas a este trabalho (intensivo) de formação, com realização prática duma 
verdadeira campanha multimédia sobre três temas considerados prioritários 
e com necessidade de intervenção urgente no Mundo Rural Guineense: 
 

• “Cabras – Uma riqueza a defender”;  
• “A Mosca da Fruta – Um mal a combater”;  
• “Sal solar - Um Produto que dá Riqueza” 

1. Objectivo Geral do Curso: 
 
Esta formação teve como grande e principal objectivo: 
 
• Actualizar; reciclar; aprofundar e desenvolver conhecimentos e 

competências na área da Comunicação Multimédia, 
 
Assim, durante estes dois meses3, os participantes foram conduzidos numa 
activa caminhada pelo mundo da Comunicação Áudio-Scripto-Visual: 
 

 Explorando algumas das Novas Tecnologias da Comunicação,  
 Integrando-as com Tradicionais Formas de Comunicar no Mundo Rural,  
 Utilizando estes Meios como ferramenta de apoio pedagógico, 

imprescindível na actividade profissional dos Técnicos dos sectores de 
Comunicação da AD – Acção para o Desenvolvimento, que foram os 
Formandos desta acção de Formação. 

2. Objectivos Específicos 
 
No final deste curso os formandos conseguiram alcançar os seguintes 
objectivos específicos: 
 

  Produção e realização de 3 programas4 de Televisão incluindo: 
                                                           
2 Com a sua primeira campanha realizada em S. Domingos no dia 8/05/2012 
3 Organizados em várias fases consoante os trabalhos 
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 Pesquisa das necessidades existentes; Planificação; Elaboração 
do Guião; Operação de Câmara; Edição; Pós-produção. 

  Produção e realização de programas de Rádio incluindo análise e 
detecção das necessidades existentes, Produção e Pós-produção; 

 Encenação e representação de uma peça de teatro - “A Mosca da Fruta – 
Um mal a combater”; 

 Elaboração de Cartazes, folhetos, cartões postais e outros trabalhos 
apelativos, dinâmicos e bem conseguidos a nível de Comunicação, 
utilizando software adequado; 

 Aplicação de métodos e técnicas de divulgação Escrita para preparar 
Folhetos, Brochuras e Manuais de apoio à Formação; 

 Exploração e utilização pedagógica do Áudio-Scripto-Visual, onde se 
incluiu o Projector Multimédia; a Comunicação Oral, Interpessoal e 
Gestual; Escrita e outros Meios de Comunicação disponíveis. 

 Divulgação dos conteúdos apreendidos durante esta acção de formação, 
junto dos camponeses; do público em geral e dos técnicos de animação 
cultural – Formação de formadores. 
 

3. Algumas Fotografias durante o desenrolar desta Acção de 
Formação: 
 

 
Operador de Câmara (Inácio) procede ao enquadramento 
 

                                                                                                                                                                          
4 Videogramas produzidos: “Cabras – Uma riqueza a defender”; “A Mosca da Fruta – Um mal a combater”; 
“Sal solar - Um Produto que dá Riqueza” 
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Ensaio, à noite, da peça de teatro sobre a “Mosca da Fruta” 

 
Um pouco de arte com a mosca da Fruta e os seus danos … 
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Designer gráfico (Amido) empenhado na sua arte gráfica (produção de cartazes 
e folhetos) 

 
Jornalista da TVKelelé prepara os seus trabalhos (Fatumata Baldé) 
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Apresentadoras dos programas preparam as suas apresentações (Tucha 
Camará-jornalista tvk (Bissau); Binta-jornalista Rádio Kassumai (S. Domingos); 
Abimaira Danfá-Jornalista TVK; Janet Silva-Jornalista e apresentadora TVK; 

 
Trabalhos de grupo – Edição de videogramas (Produtores e realizadores 
Demba; Yamo e Inácio) 
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Todos empenhados no seu trabalho de edição (à noite no quarto) 

 
Atentamente trabalhando na montagem do videograma (Darcicio Barbosa 
Operador de Câmara e Editor da TV Bagunda (S. Domingos) 
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Em todo o sítio se trabalhava … aqui criavam-se cartazes (Demba (realizador) 
e Ali Designer gráfico e informático) 

 
Ler, ler, ler … preparação dos trabalhos de apresentação 
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