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• Guionismo para Teatro; 
• Campanhas de comunicação multimédia; 
• Visita de estudo à TVM - Televisão de Moçambique; RM - Rádio de Moçambique e ICS - 

Instituto de Comunicação Social, para troca e partilha de experiências. 
 
2. Público-alvo 
A formação que decorreu de 25/03 a 05/04 2013 foi de âmbito nacional envolvendo os técnicos 
responsáveis pelos sectores de Comunicação da Direcção Nacional de Extensão Agrária e das 
Direcções Provinciais de Agricultura de todo o país (15 técnicos) da área de Comunicação para o 
Desenvolvimento rural 
 
3. Formador2 - Albertina Lobo, Eng.ª Agrónoma, M.Sc. Comunicação Social; 
 
4. Local - Centro de Formação Profissional - INCOL – Maputo 
 
5. Resultados Alcançados: 
Esta acção, inicialmente prevista para 60 horas, prolongou-se por mais de 70 horas, dado o interesse 
e participação dos formandos que se empenharam em fazer os trabalhos de comunicação 
considerados prioritários para esta fase de formação, cumprida com aproximadamente 20% do 
tempo de aulas teóricas e 80% em aulas práticas. 
Assim, e apesar do pouco tempo disponível, não nos afastando dos objectivos fundamentais 
programados, superámos as previsões iniciais conseguindo produzir e realizar um bloco 
multimédia3 que constou de: 

• 2 peças de teatro; 
• 2 guiões para Programas de rádio; 
• 1 guião para vídeo; 
• 4 cartazes e 5 Folhetos; 

Trabalhos expostos na sessão de encerramento do curso, com a apresentação duma das peças de 
teatro que fazia parte dos trabalhos de grupo executados. 
 
Apesar do limitado espaço de tempo inicialmente programado, conseguimos concluir, a produção 
dos referidos materiais, graças ao esforço e grande empenho de todos (Formandos e Formadora). 
 
Esta acção de formação decorreu duma forma gratificante e com resultados finais que poderemos 
considerar bons, embora a sua duração tão reduzida tenha acarretado o sentimento de trabalho que 
tem que ser continuado, pois este tipo de acções requer mais tempo e muita perseverança.  
Os Formandos mostraram-se, sempre, interessados e colaborantes evidenciando um grande desejo 
em participar na realização dos trabalhos multimédia agora produzidos, 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 uma das bases das 
campanhas de divulgação a difundir por todo o país. O calendário das campanhas de comunicação 
sobre os temas tratados e os seus locais de realização serão definidos consoante as prioridades e 
necessidades mais sentidas em cada uma das Províncias trabalhadas, esperando a sua breve 
dinamização. 

 

                                                           
2 Membro da ATA – Associação Tropical Agrária, que participou na organização e dinamização desta acção. 
3 Bloco Multimédia – conjunto de meios de comunicação social (TV e Rádio); Comunicação de grupo (Videogramas de 
informação e formação; Teatro) e Comunicação Interpessoal (Apresentações orais e palestras). 
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