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RELATÓRIO DA 3A REUNIÃO ANUAL DO REDE DAS 

RÁDIOS METODISTAS UNIDAS 

Data: dias 24 até 26 abril 2017 

Lieu : ‘’Casa da Esperança’’, Yopougon  Abidjan – Costa do Marfim 

Participantes :  

 Costa do Marfim : 

Lydie ACQUAH, Diretora da VOZ DA ESPERANÇA, Coordenadora da Rede das Rádios 

Metodistas Unidas 

Serge Pacôme N’GUESSAN, Assistente da Coordenadora da RRMU, Diretor da 

Exploração  da VOZ DA ESPERANÇA 

 Pastor  AKAFFOU Célestin, Assistente do Secretário da Conferência, encarregado das 

mídias, Capelão  da Rádio A VOZ DA ESPERANÇA 

 Pastor  DOSSO SORY, Assistente do Secretário da Conferência, , encarregado  da 

Comunicação 

Pastor  MENSAH KODJO, Animador A VOZ DA ESPERANÇA  

Sra Dominique TAYORO, Diretora Geral da Comunicação da Igreja Metodista Unidas 

Costa do Marfim 

 RDC : 

 Pastor. André MASUDI, Diretor da Rádio LOKOLE Kinshasa 

Nicolas MUNONGO, Diretor da Comunicação da Conferência do Congo Central 

 Libéria : 

Edward MASSAQUOI, Diretora da rádio ELUM Monrovia 

Georges Jhonson 

 Angola : 

Carlos PEDRO GOUVEIA, Diretor de programas, Rádio Kaïros Luanda 

Augusto Miguel BENTO, Diretor da Comunicação da Conferência Anual de Angola Oeste 

 Nigéria : 

Past. Ignatius JESSE 

Japheth ALIYUDA 
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 Serra Leoa : 

Phileas JUSU, Diretor da Comunicação da Conferência Annual da Serra Leoa, Chefe do 

projeto de criação da Rádio Metodista da Serra Leoa 

Kesia GBONDO 

 

  Filipinas : 

Reiner Reyes PUNO 

 Estados Unidos (UMCOM): 

Rév. GARY Henderson,  

Danny MAI, Diretor das Tecnologias 

Shelia MAYFIELD, Diretora do Web 

 Costa do Marfim  (UMCOM) : 

NDZULO T. Joe, Responsável de Projeto 

 

 

CONTEXTO 

 A terceira reunião anual  da Rede das Rádios Metodistas Unidas, prevista no início em 

Luanda, Angola, acabou de ter lugar em  Abidjan, Costa de Marfim, do dia 24 ao dia 26 abril 

2017 à Casa da Esperança. 

Este evento foi organizado por UMCOM (Agência de Comunicação da Igreja Metodista 

Unida) em parceria com  A VOZ DA ESPERANÇA que desenpenha a função da 

Coordenação da Rede das Rádios Metodistas Unidas   de acordo com as autoridades da 

Conferência da Igreja Metodista Unida da Costa do Marfim. 

Além dos membros fundadores da Rede que são a Costa do Marfim, Angola, Libéria e a 

RDC, essa terceira reunião viu a participação de  outras Conferências Metodistas Unidas. 

Assim, pela priçeira vez, o Nigéria, a Serra Leoa e as Filipinas participaram à reunião. 

Os objetivos da terceira reunião foram os seguintes : o compartilhamento das experiências,  

a formação dos  Responsáveis de rádio sobre assuntos práticos da “profissão da radio’’ 

mais sobretudo o fato de ter uma visão comum por Conferências que dispõem duma rádio 

ou as que desejam uma. Daí  o tema principal : ‘O papél da Rádio na vida da Conferência : 

rádios metodistas, instrumentos de desenvolvimento.’’ 
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I) ORGANIZAÇÂO 

A reunião tem sido organizada em 3 dias: 

O primeiro dia, de manhã, houve o culto da abertura et uma palestra sobre o tema principal. 

A tarde foi reservada ao estudio de dois temáticos 

O segundo dia, uma visita foi organizada na sede da rádio A VOZ DA ESPERANÇA, 

seguida dum ateliê de formação e um almoço no lugar da rádio. 

Finalmente, o terceiro dia foi inteiramente dedicado à assembleia geral da Rede . 

 

 

 

II)  PRIMEIRO DIA 

 

1) Abertura  

A terceira reunião anual  da Rede das Rádios Metodistas Unidas começou por um culto de 

abertura presidio pelo Secretário da Conferência Anual da l’IMU da Costa do Marfim, o 

pastor Isaac BODJE, representante do Bispo Benjamin BONI. Era acompanhado por Louis 

ABOUA, o Presidente dos leigos, o Ministro YED ANGORAN, Conselheiro do Bispo 

Benjamin BONI e, a senhora TAYORO, Diretora Geral da Comunicação da IMU da Costa do 

Marfim. 

O Secretário da Conferência, endereçou um mensagem de bem - vindo a  todos os 

participantes participants e especialmente aos vindos de paises estrangeiros. Ele saudou 

também a presença dos responsáveis da UMCOM. Depois as saudações, o Secretário 

declarou aberta os trabalhos da terceira reunião anual  da Rede das Rádios Metodistas 

Unidas. Ao seguir do Secretário, a Coordenadora  apresentou o programa da reunião e 

endereçou a suas saudações e palavra de bem-vindo a todos.  

 

2) Palestra do Tema Geral 

‘‘O papél da Rádio na vida da Conferência : rádios metodistas, instrumentos de 

desenvolvimento.’’ 

Assim é o Tema tratado por Lydie ACQUAH, Diretora da VOZ DA ESPERANÇA e 

Coordenadora da Rede das Rádios Metodistas Unidas.                        

Na sua palestra, a Senhora ACQUAH mostrou a importância da rádio na comunicação 

interna e institucional da Confêrencia. 

A rádio é um poderoso instrumento nas mãos das Conferências para a evangelisação 

porque ela é um meio de proximidade, flexível et acessível a pesar de múltiplos tipos de 

meios de comunicação modernos. 
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Por as Conferências então, a rádio desempenha um papel de apoio da comunicação interna, 

externa e sobretudo de evangelisação.  

A rádio é também um instrumento de desenvolvimento através  as campanhas de saúde e 

os programas destinados às crianças, jovens, mulheres, programas de éducação etc... 

Enfim, a Coordenadora destacou a necessidade  pelas Conferências apropriar-se 

inteiramente da criação e do funcionamento das suas rádios. 

A palestra permitiu troca de ponto de vista entre os participantes. Algumas das 

preocupações exprimidas  permitiram à Coordenadora de evocar a importância e o papel da  

Rede. E também  a contribuição da Rede no projeto de reabilitação da rádio ELUM do 

Libéria e  as missões de avaliação feitas com UMCOM.  

Danny MAI, Diretor das tecnológias da UMCOM, clarificou o fato de que UMCOM não é uma 

estructura de financiamento de projetos mas que ela ajuda a buscar financiamentos por 

diferentes projetos no âmbito de seu apoio à Rede 

 

3) Trabalhos em ateliês 

Na tarde do primeiro dia houve dois temas que foram tratados: 

O primeiro tema : ‘’Desafios e perspectivas’’  foi tratado na tarde. Nessa mesma tarde 

também o segundo tema: ‘’Management de la radio’’ foi apresentado. Os dois temas foram 

apresentados pela Coordenadora Lydie ACQUAH. Com a experiência da VOZ DA 

ESPERANÇA ela apoiou suas explicações com imagens e vídeos mostrando as acções que 

as rádios podem levar para enfrentar os desafios e as perspectivas comuns ao 

funcionamento de todas as rádios. Ao sair desses trabalhos, o que se destaca é a  gestão e 

elaboração dum plano estratégico para permitir às radios de adquirir uma gestão autônoma 

mas também de ser reconhecidas como rádios profissionais a pesar de ser confissionais. 

As duas sessões foram pontuadas de trocas de pontos de vista, de comparação e de 

compartilhamento de experiências.  

O primeiro dia da reunião acabou-se com o jantar oferecido na casa do Bispo Benjamin 

BONI.  
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III) SEGUNDO DIA 

Na çanhã do segundo dia, uma visita foi organizada num sítio da rádio A VOZ DA 

ESPERANÇA seguida duma sessão de formação com Eric M’BOUAH, Animador-Productor 

rádio, Responsável do desenvolvimento na empresa Galaxie Africa Costa do Marfim.  

‘O que é uma grelha de programa ?’’, assim foi o tema dessa sessão. A grelha de 

programa é a que dá um sabor à uma rádio. Ela determina a especifidade e a 

particularidade duma rádio. Ela permite a uma rádio de ser diferente das outras. Então a 

grelha deve ser estabelecida tomando em conta os desejos de seus ouvintes. Os 

participantes foram muito interessados pelo assunto. Eles fizeram muitas perguntas e 

contribuições.  

Ao fim dessa sessão, os participantes foram convidados pela Direção da rádio A VOX DA 

ESPERANÇA no seu sede. 

Na tarde do segundo dia, Danny Mai, Diretor das tecnológias, fez a apresentação da 

UMCOM. Ele apresentou o organigrama, os domínios de competências e a política de busca 

de financiamento de projetos da UMCOM. Il a précisé à nouveau le rôle d’accompagnement 

des Radios Méthodistes Unies, à travers le Réseau. Ele precisou o novo modo de  

acompanhamento da UMCOM no que têm respeito aos projetos da Rede. 

Depois, Shelia MAYFIELD, Diretora do desenvolvimento web da UMCOM, apresentou as 

ferramentas e plataformas de compartilhamento aue ás rádios da Rede poderiam utilizar.  

Para terminar o trabalho do segundo dia, PUNO Reyers, representante das Filipinas, falou 

da experiência da rádio da Universidade Metodista das Filipinas. 

 

IV) TERCEIRO DIA 

O último dia desse encontro foi inteiramente dedicado à assembleia geral da Rede. 

Na primeira parte, a Coordenadora apresentou o plano do trabalho da assembleia geral. 

Plano aue foi aprovado pelos participantes. Ela lembrou a história da Rede, os iniciadores, 

os fundadores e os objetivos que presidiram à criação da Rede para permitir aos novos 

participantes o âmbito em que eles estavam.  

Depois de ter recordado a história da Rede, a Coordeenadora fiz o balanço das actividades 

realizadas pela Coordinação desde o encontro de Monróvia, Libéria, em 2016.  

Principalmente as missões de avaliação de três rádios : a rádio do Libéria que contribuiu a 

reabilitição dela ; a rádio de Angola que apresenta dificuldades técnicos na sua cobertura ; a 

rádio da RDC que não funcionava mais por causa de pane de emissor. Explicou também as 

acções em curso para estabelecer o estátuto legal da Rede, a designação do seu sede e a 

criação duma conta num banco.  
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A segunda parte da assembleia geral dedicou-se á análise dos textos elaborados no 

encontro do Libéria em 2016. A Secretaria da assembleia geral era composta com Serge 

Pacôme N’GUESSAN da Costa do Marfim e Edward Massaquoi. 

Todoso os artigos foram revisitados. As discussões na análise dos textos foram sobre 

pontos seguintes :  

 A redação dum preâmbulo, que trata da história da criação da Rede e dos 

membros fundadores 

 A definição da Rede e sua missão 

 A modificação dos diferentes estátutos dos membros. 

- Os membros de direito 

- Os memvros afiliados 

- Os parceiros 

 A modificação das condições de admissão na Rede 

 A modificação do custo de admissão e da partipição financeira mensal 

 O modo de designação da Coordenação. O modo de designação giratório 

entre cada rádio por um mandato não renovável foi reafirmado. A prioridade no 

exercício da Coordenação foi dada aos quatro membros fundadores de acordo 

com a ordem convindo em 2016 em Monróvia: 

- 1.Rádio A VOZ DE ESPERANÇA, Costa do Marfim até 2019 

- 2.Rádio KAÍROS, Angola 

- 3.Rádio ELUM, Libéria 

- 4.Rádio LOKOLE, RDC 

 Le rôle de la Coordination et son fonctionnement.   

 o papel da Coordenação e su funcionamento 

  UMCOM reafirmou o seu apoio finceiro à Rede para o funcionamento dela até que 

a Rede seja capaz de tomar totalmente essa carga. Para permitir à Rede de 

trabalhar com eficiência, UMCOM fez a proposta de financiar o salário do Secretário 

permanente da Rede. Como a assembleia não concordou para designar 

imediatamente um Secretário permanente, a auestão foi submetida aos membros 

para a próxima vez. 

A assembleia deixou à Coordenadora toda a latitude para exprimir aos membros da 

Rede o que precisa no exercício da sua carga. A Questão do Secretário permanente 

será decidida no próximo encontro da Rede em 2018. 
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 O tempo do encontro anual da assembleia geral da Rede. O mês de Abril de 

cada ano foi escolhido para a reunião da Rede. Os países que querem organizar 

o encontro devem candidatar-se 06 meses antes da próxima reunião. 

 A gestão dos fundos da Rede foi dada a UMCOM que abrirá uma conta bancaría 

dedicado à Rede. 

 Os direitos de admissão e as participações financeiras do ano 2016-2017 

devem ser pagados e levados de acordo com as disposições indicadas por 

UMCOM 

A última parte da assembleia geral tratou da questão da próxima Coordenação. Sobre esse 

ponto, os participantes unanimamente reconduziram a Coordenadora titular a senhora Lydie 

ACQUAH até 2019, ano onde uma nova Coordenação será escolhida de acordo com as 

disposições de Monróvia.  

A próxima reunião da Rede das Rádios Metodistas Unidas terá lugar em Angola no mês de 

Abril 2018. 

A terceira reunião da Rede das Rádios Metodistas Unidas fechou suas portas nos louvores 

e orações. 

. 

Em nome da Rede das Rádios Metodistas Unidas 

Serge Pacôme N’GUESSAN  

Assistente da Coordenadora 
 

 


