PRIMEIRO ENCONTRO DAS TELEVISÕES COMUNITÁRIAS
DA GUNÉ-BISSAU
Iemberem, 18 a 20 de Junho de 2010
PAPEL DAS TV COMUNITÁRIAS NA PROMOÇÃO DA CULTURA E DO
DESENVOLVIMENTO
A comunicação é o aspecto central para o sucesso do desenvolvimento e
da democracia. E as rádios assim como as televisões comunitárias
Guneense cada vez mais estão a reafirmar as suas importantes
contribuição como instrumentos fundamentais na comunicação, a qual é
fácil de utilizar e manter.
Desde a criação da primeira rádio comunitária na Guiné-Bissau, a rádio
voz de Quelelé, em fevereiro de 1994, pela ONG AD com entre outros
objectivos:






Criar informação de proximidade;
Dar voz as comunidades rurais;
Contribuir para um desenvolvimento sócio económico sustentado;
Priorizar o dialogo e troca de experiências;
Valorizar as nossas culturas e línguas locais;

O cumprimento destes objectivos deu origem ao surgimento doutras
rádios e consequentemente das televisões comunitárias, somando hoje
um total de mais de 30 rádios e 3 televisões comunitárias espalhadas um
pouco por todo canto do país, desempenhando um papel vital no
desenvolvimento e democratização, através:
 Da possibilidade que dá ás comunidades de fazerem ouvir e ver as
suas próprias experiências e de examinar, de forma crítica,
assuntos, processos e programas políticos que afectam as suas
vidas;
 De educar e mobilizar as comunidades envolvidas em iniciativas de
desenvolvimento e estratégias que irão dar lugar a uma vida melhor
para os seus ouvintes e telespectadores na (educação de eleitores,

SIDA, governação local, problemas agrícolas e ambientais, questão
de género, construção da paz, resgate e promoção da cultura, etc.).
AS RÁDIOS E TELEVISÕES NO DESENVOLVIMENTO LOCAL
Tradicionalmente a pobreza era ter baixo rendimento/ter fomevisão económista, mas na realidade a pobreza é multidimencional
por exemplo:
 Dimensão Económica- (dinheiro ou produto, consumo,
emprego, etc.);
 Dimensão Social- (educação, saúde, habitação, relacção
social, etc.);
 Dimensão Ambiental- (recursos naturais, clima, água
potável, saneamento básico, biodiversidade, salização,
queimada, fertilização do solo)
 Dimensão Cultural-(valores, identidades, religião, etc.);
 Dimensão Política-(falta da democracia , associativismo, paz,
segurança das pessoas, igualdade de oportunidades, direitos
humanos, etc.);
 Dimensão Informativa- (acesso a informação visual, escrita,
falada, etc.);
CONCLUSÃO: A pobreza é o problema da sociedade vivido
individualmente e na familia ou é o não ter acesso a recursos
fundamentais da sobrivivência e da dignidade humana.
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRO OU LOCAL
Desenvolvimento comunitário- é o processo de promoção do bemestar de uma comunidade apartir das pessoas (actores) no seu
território local ou é aquela que transforma problemas em pessoas
com problemas em pessoas com capacidades em respostas ao
problema.
O desenvolvimento comunitário sub divide-se em:
Desenvolvimento humano, sustentado, social, participativo e
integrado.

Para uma maior eficácia e sucesso duma rádio ou televisão
comunitária, é preciso definir o seu grupo alvo e o seu território,
isto é conhecer a história da zona, o simbolo mais importante, os
povos e suas caracteristicas, a forma de apropriação do espaço ou
terra, as actividades que desenvolvem, a forma de fazer a festa e
usos e costumes, o ecocistema e habitat, o que está ameaçada,
como viver com outros seres, como sentem a morte e a selebram,
etc..
Se não fazermos este reconhecimento do território, a intervenção
dos orgãos comunitárias serão incorretas.

Muito obrigado !!
Por: Talata Baldé
(Jornalista)

Contactos: 6628956/5272161
Email: talatabalde@yahoo.fr

