
Relatório de Trabalhos do Intercâmbio de Jornalistas das RTVCs da Província de Cabo 

Delgado. 

 

     Realizou-se de 28 de Julho à 01 de Agosto de 2014 em curso, na vila municipal de Chiure, 

concretamente nas instalações do centro multimédia comunitário local, um encontro de troca de 

experiencias (intercâmbio profissional) de jornalistas das Rádios Televisões e Centros 

Multimédia Comunitários. No encontro promovido pelo CAICC (Centro de Apoio à Informação 

e Comunicação Comunitária), da Universidade Eduardo Mondlane, participaram 13 profissionais 

provenientes dos distritos de Mueda, Muidumbe, Nangade, Mocimboa da Praia, Balama, 

Montepuez e Chiure, este último que acolheu o evento de cinco dias. 

     Tendo em conta os objectivos, no intercâmbio, foram abordados assuntos relacionados com a 

necessidade dos jornalistas das RTVCs realizarem encontros de pauta para e elaboração de 

planos de cobertura jornalística de diferentes assuntos, nível de participação dos colaboradores 

voluntários nas RTVCs e CMCs, usa das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) para 

a produção de conteúdos locais e teme de diferentes leis (lei de imprensa). 

     Durante o encontro, os participantes, apara alem de enviarem notícias, fotos e vícios, ao 

CAICC, por via da sua lista de discussão, diário online e ou Facebook, foram produzidos, 

gravados e publicados reportagem, entrevista, e programa, respectivamente sobre actividades das 

mulheres no dia-a-dia (rumo ao desenvolvimento do País), o empreendedorismo no seio da 

mulher feminina, e o comportamento da mulher no passado e actual. 

     Durante a troca de experiencia, se constatou como constrangimentos, quer os colaboradores 

voluntária(o)s, desistem de exercer actividades das RTVCs e dos CMCs, pelo facto de que ao 

aderirem aos mesmos, não são informados que ao trabalharem nestes, não terão salário ou 

subsidio mensal, falta de enquadramento profissional (preparação), e a desvalorização destes. Por 

parte de outro (alguns) colegas que tem salário, para o caso das RTVCs do ICS (Instituto de 

Comunicação Social). Se ficou-se ainda a saber, que com a excepção da Rádio e centro 

multimédia comunitários de Mocimboa da Praia, todas as RTVCs presentes no encontro, usam 

os CDs de conteúdos produzidos ou fornecidos. 



     Entretanto, depois de várias discussões travadas na ocasião, concluiu-se que para evitar a 

desistência dos colaboradores voluntária(o)s, no exercício das actividades nas RTVCs e dos 

CMCs, estes devem ter subsídios mensais, e ou incentivos, nem que sejam em material 

(vestuário), serem envolvidos frequentemente em encontros do género. Apurou-se por outro 

lado, que para manter os colaboradores voluntária (o)s, nas RTVCs e CMCs, os mesmos devem 

ser inclusos nas actividades profissionais (não serem excluídos), e moralizados, para além de 

exigir a estes, para que ao entrarem nestas instituições, façam uma declaração escrita de que 

estão cientes de que não existe a possibilidade de recepção de salário e ou subsídios mensais, se 

for o caso. 

     Por motivos devidamente justificados (por problemas ligados a saúde), a jornalista locutora, 

proveniente da Rádio e Centro Multimédia Comunitários de Mocimboa da Praia, que responde 

pelo nome de Ramia Arlindo Muqueia, se sentiu obrigada a abandonar o encontro de troca de 

experiencias, para ir receber tratamento hospitalar na cidade de Pemba, depois de ser atendida no 

hospital distrital de Chiure.                         

 

Chiure, aos 02 de Agosto de 2014 

       

  


