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RELATÓRIO DO INTERCAMBIO PROVINCIAL DAS RADIOS COMUNITARIAS 

  

Topico: Relatório da Rádio Komati 

 

 

Intercambio: 

A Rádio Komati de Manhica foi umas das rádios comunitárias privilegiadas pelo CAICC no intercambio que houve 

na RTVC de Ponta de Ouro, pelo que teve muito aproveitamento na parte de telecomunicação e nas leis ligadas a 

direito a informação, direito humano e a imprensa, tendo começado a actuar desde aquele instante a lutar pelo seus 

direitos e a compartilhar com os demais colegas e não só pela parte que mais nos movem que é a nossa comunidade, 

visto que ainda há muito défice de informação sobre estas leis. 

 

Agradecimento: 

A Rádio Komati agradece muito ao CAICC pela iniciativa que teve de juntar as rádios para debater os assuntos 

acima mencionados e dar oportunidade de trocar experiencias das rádios, o que deixou as a rádio mais emotiva de 

vencer os obstáculos e continuar a formar e informar a nossa comunidade. 

 

Desafios: 

A Rádio Komati da Manhica sente se comprometida a trabalhar no sentido de alcançar os objectivos dos nossos 

parceiros e da comunidade em matéria de TIC’s, as leis ligadas aos direitos da informação, direito humano e da 

imprensa, e não só, tudo que taje a realidade do nosso pais sem temer a divulgação, nem afligir as limitações dos 

jornalistas.  
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O grande desafio encontra se na lei ligada a direito a informação, pelo que o jornalista encontra dificuldades na 

recolha de dados nas instituições governamentais, por parte da comunidade há muito medo de se expressar a temer 

represaria, mas isso é só um desafio que todo jornalista pode e deve ultrapassar pelo amor a sua profissão. 

 

 

 

Conclusão:   

Concluímos que as Rádios e os parceiros precisam de se reunir cada vez mais a fim de sair de estado de mesmice e 

levar o nosso país a um patamar que nunca ninguém pode levar, isto é: sermos jornalistas fiéis a verdade; imparciais; 

vontade de aprender; voluntários; honestos; investigadores; criativos; amor ao trabalho, etc. 

 

Recomendação: 

Ao CAICC recomenda se uma boa organização logística. 

 

 

Manhica, ao 23 de Dezembro de 2016 

 

Neli Moiane e Nicolau Josué 

 

 

 

Em anexo, vai o relatório geral do intercâmbio das rádios  


