
Centro de apoio e informagSo
comunicagSo comunitSria

RI,LATORIO DO INTtrRCAMBIO DASRCS DO CENTRO REALIZADO NA
n$ro colruNITARrA DE MUTARARA

Introdugflo
Decorreu um intercambio que envolveu 5 Rddios Comunit6rias do Centro de
Mogambique nomeadamente Rddios Comunit6rias de Mutarara e Cateme provincia
de Tete. Momrmbla e Chinde provincia da Zambdzia e Caia em Sofala entre os dias
02 ?r 05 de Novembro do ano 2d15.
Participaram o intercAmbio cercd de ll Colaboradores provenientes das R6dios j6

. mencionadas de acor{o com a lista a seguir:

Mil6nia Manuel Momrmbala
Joaquim Chibalo Morrumbala .
Oceia Luis Cateme
Nelson Dausse .'Cateme

. Marta Domingos Viageiro Chinde
Matias Matresse 

' 
. 

' Chinde
Josd Carlos Lampido Caia
Sarita Femando Caia _ ..,,t
Israel Castigo .* i . .Mutarara
.Nelson Benjamim ': Mutarara

. Tiago Mostura 
.: .. .,. 

Mxtaraxa,

Temas abordad.os , i-
Durante os trabalhos os participantes hatamm verios assuntos

/ Debare sobre a Lei do Direito a InformaEdol
/ Produgdo de um prcigrama relacionado com a Lei do Direito a Informagio:

/ Elaboragdo de carta de pedido de informagEo;
/ O gui6o de programas; ..
/ Debate sobre o foniiato de material informativo (Noticia e Reportagem);
/ Planificagao de actividadesl
/ O uso de TIC:
r' Abertura de contas gmaill
y' O uso da lista de discuss6es;
/ Recolha e rratamento de informagdes; -
/ O uso do Adobe audition:.
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Durante a produgdo do programa relacionado com a Lei do Direito a Informagdo um

, dos gmpos composto por 6 pessoas teve dificuldade na recolha do material no
Conselho Municipal da vila . de Mamayabue, onde o Presidente do Conselho e
vereador da 6rea envolvida nd peqa ndo aceitaram fomecer a informagdo e pela

legunda vez abandonaram os gabinetes.
Perante esta dificuldade os participantes ab'iiram mais uma sessao de debate onde
todos discutiram a elaboraQdb da carta de pedidb de informagdes.
Durante a sessdo do debate sobrd o funcionamento e experiencia de cada R6dio, os

- parlicipantes mencionaram alguns constrangimentos que encaram dudnte seu dia-a-
dia apontando os seguinles casos:

) Impasses enfrentados na recolha de informagOes;
F Recusa nas divulgag6es Por parte das insfiiuig6es governamentais;
) Ex: Quando s6o casos,,criminais, a fonte anuncia e contra parte isto governo neo

fomecem o material.
- ) Ndo valorizam os trabalhos jornalisticos comunit6rios

> Acontece que numa.-reuniao dum governador, administrador, um jornalista

fazendo cobertura ainda d questionado: "voc6 d quem?"'

/ O uso de Frontline sms e
/ O uso de CDs do CAICC.

Sugestflo:
-Convocar os respons6veis das instituigoes govemamentais para debates faze-los

perceber sobre a lei do Direitd a Informdgdo.
Sugeri, que 

"om 
o material adequado pode auxiliar tirando fotos /imagens em caso de

ndo disponibilizagdo de informagdes.

O Ponto Focal

.  -a
KecomenOaQaO

- Os participantes se recomendaram p arc fazet a r6plica dos conhecimentos adquiridos'
' i  . :  - - "

Mutarara. aos 05 de Novembro de 20 | 5

Jussub PatelAi


