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dECorrEntEs da minEração 
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Neste livro nós providenciamos 

informações e orientações para 

os ativistas elaborarem pequenos 

relatórios sobre os problemas 

da comunidade. Os relatórios 

podem ser feitos usando textos, 

fotografias, mensagens de voz e 

vídeos.

Esses relatórios podem ser usados 

pela organização da comunidade 

para analisar os problemas da 

comunidade e planear ações.

Também orientamos os ativistas 

sobre como usar as mídias sociais 

para enviar os seus relatórios para 

o público-alvo.

A nossa luta contra as empresas 

globais de mineração é longa e 

difícil. O uso hábil e criativo de 

informação e comunicação pode 

nos auxiliar a desenvolver o poder 

para engajar essas poderosas 

organizações.

As atividades aqui propostas 

fazem parte do programa de 

construção de uma rede de 

informação entre as comunidades 

que vivem próximas às minas. A 

rede é referida como Tunatazama, 

uma palavra Suaíli que significa 

“Estamos a Observar”.

Este programa é coordenado pela 

Fundação ‘Bench Marks’ e apoiado 

pela ‘Southern African Resources 

Watch’.

introdução 



Diretrizes para os Monitores Da CoMuniDaDe6

obsErvar 

sEr vigilantE, 

obsErvar o quE 

aContECE dEntro 

da ComunidadE 

rEportar 

EsCrEvEr, 

fotografar E fazEr 

uma gravação dE 

áudio ou vídEo

analisE E Estratégia

dEsEnvolva a sua 

ComprEEnsão dos 

problEmas, Criar idéias 

E planos para trazEr a 

mudança

1. a rEdE dE informação 
da tunatazama   
Construindo uma rEdE rEgional das 
ComunidadEs quE vivEm próximo às minas
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CompartilhE isso Com 

aquElEs quE saibam lEr, 

Com lídErEs loCais E grupos 

dE apoio, Jornais loCais 

E EstaçõEs dE rádios 

Comunitários 

EnviE os sEus rElatórios por 

E-mail para a mídia loCal, 

tais Como Jornais E EstaçõEs 

dE rádio 

unir as pEssoas, 

sEnsibilizar, EduCar, 

organizar uma ação 

intEligEntE

ComuniCar-sE dEntro 

da sua ComunidadE 

Em rEuniõEs dirEtas 

CompartilhE os sEus 

rElatórios, mostrE 

as suas fotografias E 

vídEos
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Whatsapp
postar a sua 

reportagem na sua 

comunidade ou 

grupo Whatsapp 

nacional 

blog/WEbsitE 
os relatórios do grupo 

Whatsapp são repostados em 

um blog de país localizado no 

site da tunatazama:  site : 

http://communitymonitors.net 

apliCativo 
móvEl

uma vez o seu relatório 

no blogue, aparecerá 

automaticamente no 

aplicativo “tunatazama 

mobile”. você pode instalar 

o aplicativo em seu 

smartphone e ver todos os 

relatórios publicados em 

todo o país e região

página do faCEbook 
relatórios importantes e de 

interesse geral são repostados 

na página do tunatazama do 

facebook https://www.facebook.

com/tunatazamanetwork/

Email nEWslEttEr 
um boletim informativo ou 

eletter que contém conexões 

para todos os relatórios nos 

blogues/ site será enviado por 

e-mail para os grupos em todo 

o mundo

ComuniCar-sE através da mídia soCial 
para todo o mundo 
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Vivemos numa comunidade, e convivemos 

problemas decorrentes da mineração. 

Mas, muitas vezes nós não temos uma 

compreensão completa dos problemas e 

facilmente perdemos o foco, porque nós 

pensamos que seja um problema muito 

pequeno ou não vemos isso como desafio. 

Para entender de forma completa como a 

mineração afeta as nossas comunidades, 

temos de dar um passo atrás, como se 

de uma colina alta, e olhar em frente 

para ver todas as características do meio 

ambiente. Depois, temos que discutir o que 

vemos.  Este exercício nos dará uma visão 

completa sobre os problemas que a nossa 

comunidade enfrenta.

Neste exercício, usamos a ferramenta de 

mapeamento para visualizar a localização 

da nossa comunidade e os seus problemas. 

Primeiro, observamos como a mineração 

afeta o nosso ambiente físico, como o 

nosso ar, sol e água.

Em seguida, observamos como a 

mineração afeta o nosso ambiente social 

que compreende todas as pessoas da 

nossa comunidade.

Para fazer este exercício, vamos trabalhar 

com um pequeno grupo. 

Nós vamos precisar um flipchart ou na 

parte traseira de um cartaz, e canetas de 

marcação. 

2. ComprEEnsão dos 
nossos problEmas 
dECorrEntEs da 
minEração
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Uma vez que o grupo tenha completado o seu 

desenho, os membros do grupo identificam os 

lugares ou “pontos” onde há dano, perigo ou 

desconforto para as pessoas na comunidade, 

bem como a destruição do meio ambiente. 

passo 1: dEsEnhE um 

mapa mostrando 

a loCalização E o 

mEio ambiEntE da 

ComunidadE 

a. mapEar o ambiEntE 
físiCo
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passo 2: 
marquE os 
“foCos” no 
mapa 

FOCO CRíTiCO DESCRiçãO DO PROBlEMA QUEM é MAiS AFETADO  

1 Uma estrada perto da 
escola  

Os caminhões das minas 
aceleram nesta estrada. Duas 
crianças foram mortas há um 
ano

Crianças em idade escolar

2 Poluição do ar A poeira da barragem de 
rejeitos é levada pelo vento 
até a comunidade. As pessoas 
respiram esta poeira que 
causa problemas respiratórios
 

Idosos e crianças pequenas 

O grupo então escreve uma lista 

dos pontos críticos e uma descrição 

completa de cada problema. Esta lista irá 

orientar as questões para observação e 

ação comunitária. Por exemplo: 

O grupo marca cada foco nocivo “crítico” com um ponto 

cruzado ou vermelho. 

Os pontos críticos podem incluir poluição do ar, da água 

ou do solo e seus efeitos nas pessoas, nos animais e no 

meio ambiente. Os focos também podem incluir estradas 

perigosas onde ocorrem acidentes, minas abandonadas e 

buracos no terreno, deixado por minas abandonadas que é 

um perigo para as pessoas e animais.

passo 3: dEsCrEva uma 
lista dE problEmas E 
EsCrEvEr uma brEvE 
dEsCrição dE Cada 

uma.
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A mineração não afeta apenas o ar o 

solo e a água, ou cria perigos nas áreas 

físicas em que vivemos. A mineração 

afeta a vida das pessoas, suas famílias 

e a sua segurança.  Muitas vezes não 

são visíveis. Ou esses problemas podem 

parecer problemas gerais sem conexão 

com a mineração. Se olharmos para esses 

problemas mais de perto, poderemos ver a 

conexão com a mineração.

quando você olha para os problemas 

sociais, pense em todas as amenidades 

básicas e serviços que uma comunidade 

exige para levar uma vida confortável, 

saudável e segura. Estes incluem o 

emprego, a habitação e os serviços, 

como água, electricidade, transporte, 

cuidados de saúde, proteção e 

segurança contra o crime, instalações 

recreativas, e serviços comerciais, como 

lojas, correios e acesso à internet.

b. mapEiE o nosso 
ambiEntE soCial
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PROBlEMA  DESCRiçãO DO PROBlEMA OS MAiS AFETADOS 

1 Longas filas na clínica local    Um aumento de tra-
balhadores nas minas 
sobrecarregou os serviços 
clínicos 

Pessoas doentes
Pessoas idosas 
Mães que levam pessoas 
doentes à clínica

2 Aumento do crime Há muitas pessoas 
desempregadas na 
comunidade que procuram 
trabalho na mina, bebem 
muito para passar o tempo 
e alguns são responsáveis 
por atividades criminosas 

Todos os residentes
Mulheres 

para dEsCobrir a ligação Com a 

minEração, faça a pErgunta: houvE 

algum problEma antEs da minEração, 

dE quE manEira a minEração piorou 

EssE problEma?

passo 1: 

mapEiE os 

problEmas 

soCiais 

passo 2: EsCrE-

va uma lista dE 

problEmas E Es-

CrEva uma brEvE 

dEsCrição dE 

Cada uma 

Desenhe uma imagem de uma família no centro de uma grande 

folha de papel, como na foto acima.

Os membros do grupo chamam diferentes problemas sociais 

como experimentados pela família e pela comunidade.  Pense a 

cerca dos homens e mulheres, mães, pais, irmãs, irmãos, crianças, 

idosos, trabalhadores locais e migrantes, desempregados, 

estudantes, deficientes). Desenhe linhas como mostrado na figura 

acima e registe o problema na imagem.

O grupo então escreve uma lista dos pontos críticos e uma 

descrição completa de cada problema. Esta lista irá orientar as 

questões para observação e ação comunitária.
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JuntE as duas listas para Criar somEntE 
uma sobrE os problEmas da ComunidadE 
quE guiarão açõEs dEntro da sua 
ComunidadE.

Verifique a sua lista contra a lista abaixo. 
• Existem problemas que você enfrenta e que não estão 

na lista.
• Existem problemas na lista que você perdeu no seu 

exercício de mapeamento?  Adicione isto para a sua 
lista

• Marque os 10 principais problemas do ponto de vista 
das pessoas da comunidade 

C. fazEr uma lista dos problEmas da 
ComunidadE 



15lista dE provávEis problEmas rEsul-
tantEs da minEração

PROBlEMA CAUSAS  COnSEQUênCiAS

Poluição do ar MATERiAl PARTiCUlADO nO AR 
As operações de mineração decompõem materiais 
sólidos e os misturam com líquidos e ar para forma um 
material particulado perigoso. 
As fontes disso são: 
• Emissões de gases provenientes de explosões, 
processamento mineral (fundições) 
• Vapores de geradores de energia
• Fumos dos veículos das mineradoras
Isso é liberado no ar ao redor das pessoas, vegetação e 
vida selvagem

-Pessoas que inalam o ar venenoso 
desenvolvem problemas cardíacos 
e pulmonares (respiratórios) 
-Isso pode levar a morte prematura
-Cultivos alimentares, vegetação 
natural e vida selvagem são 
destruídos
-A camada de ozónio na atmosfera 
é destruída pela liberação desses 
gases.  Isso contribui para o 
problema das mudanças climáticas

Poluição da água  DREnAgEM ÁCiDA DA MinA (AMD) 
A mineração traz materiais subterrâneos que contêm 
muitos produtos químicos.  Estes materiais quando 
entram em contato com o ar se tornam venenos.  Esses 
materiais, em seguida, encontram o seu caminho para 
córregos e rios e contaminam as águas subterrâneas 

EROSãO DO SOlO 
A mineração causa erosões do solo.  Este solo solto que 
tem muitos produtos químicos é levado para os rios e 
degrada a qualidade da água

BARRAgEnS DE REJEiTOS 
As minas despejam resíduos de mineração em 
“barragens de rejeitos”, que são altamente tóxicas.  
Estas toxinas são lavadas nos rios, especialmente 
quando há muita chuva caiem ou entram no lençol 
freático

- As pessoas que bebem esta 
água poluída sofrem problemas 
de saúde. Isso pode afetar o 
nascimento de crianças.
- O gado e outros animais que 
bebem essa água poluída podem 
morrer
- Cultivos alimentares e vegetação 
natural são destruídos.

Poluição sonora Das operações de mineração (perfuração de britagem) e 
veículos de minas, caminhões e comboios 
Vibrações das operações da Mineração especialmente 
de explosões 

- Perturba os moradores e a vida 
selvagem 
- Casas rachadas
- Perturba a vida selvagem 

Poluição do Solo A mineração perturba o solo, causa erosão. O solo que 
já foi rico para a agricultura é destruído por produtos 
químicos liberados pelas operações da mineração

- Agricultura é afetada 
- A vegetação natural e a vida 
selvagem são mortas.

locais das 
minas não são 
reabilitados 

As empresas mineiras não reabilitam os poços, 
os poços abertos, os depósitos de minas. Buracos 
profundos são deixados no terreno, que se enche de 
água do subsolo e da chuva

- As crianças brincam nas áreas de 
minas abandonadas correndo o risco 
de cair  
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problEmas soCiais 

PROBlEM THE CAUSES
 COnSEQUEnCES

Realocação, 
perda de 
terras, rios, 
floresta

A mineração desloca as pessoas e reassenta-
as noutro lugar, o que leva a um colapso das 
comunidades que se formaram durante longos 
períodos de tempo

-Novo assentamento não é do padrão que atende às 
necessidades da comunidade 
-O novo local os separa dos mercados, das suas 
ligações comunitárias, dos espaços educacionais e 
recreativos.
-A perda de terras leva à Perda de sustento. A 
comunidade perde terras agrícolas, abastecimento de 
água, pastagem para o gado. 
-As estruturas e organizações comunitárias 
tradicionais são desmembradas
-As práticas culturais e espirituais tradicionais ligadas 
à terra são enfraquecidas 

Aumento da 
população 

Um grande número de trabalhadores migrantes vem 
a procura de trabalho, geralmente homens solteiros. 
Viver em albergues ou assentamentos informais 

-Conflito sobre recursos e serviços (transportes, 
cuidados de saúde, escolas) 
-Jovens migrantes solteiros do sexo masculino, muitos 
dos quais estão desempregados, criam condições de 
abuso de álcool, levando-os ao crime.

Mineração 
informal

As minas adquirem licenças de mineração e tornam 
qualquer tipo de mineração informal “ilegal”

-Os mineiros informais estão suscetíveis de serem 
atacados pela segurança da mina 
-A mineração informal porque “ilegal” sem 
regulamentação e supervisão do governo leva a 
condições perigosas de trabalho e conflito entre os 
mineradores.

Rejeição 
dos direitos 
básicos de 
informação e 
liberdade 

Quando as comunidades entram em ação, lhes 
é rejeitada a informação básica e o seu protesto 
é reprimido pela mineradora, governo e outras 
autoridades, como os líderes tradicionais

-A disseminação da informação, que é um dos direitos 
democráticos básicos da população é negada 
-As ações de protestos da população são reprimidas 
em contravenção à lei nacional.
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Nesta seção fornecemos orientações 

sobre como poderá elaborar rapidamente 

um relatório sobre problemas da 

comunidade. Este relatório pode ser usado 

para postar via WhatsApp ou em qualquer 

outra plataforma das redes sociais.

Mostramos-te como elaborar um relatório 

escrito, tirar uma fotografia e fazer uma 

anotação de voz ou um vídeo curto 

Também orientamos sobre como 

transformar seu breve relatório num 

artigo de notícias que poderias enviar 

para os jornais, estações de rádio e postar 

nas redes sociais.

3. prEparE rElatórios 
brEvEs sobrE 
problEmas da 
ComunidadE 
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A seguir estão os passos para escrever rapidamente um relatório 

breve com base nas informações recolhidas.

• Que problema ou acontecimento estás a reportar

• Quem é afetado 

• Onde está a acontecer isso 

• Quando é que está a acontecer? 

• Por que - (na sua opinião qual é a causa do problema)

• Qualquer comentário que tenha sobre o problema ou evento.

• Escreva livremente

• Imagine que você está a falar com o seu leitor

vErifiquE o sEguintE 

• O seu relatório responde as perguntas: O que, Quem, Onde, 

Quando?

• Suas declarações são fatuais, elas são verdadeiras? 

• Corrija possíveis erros de ortografia, especialmente nomes de 

pessoas, organizações e lugares 

• Se tiver tempo, mostre isso a um amigo e obtenha feedback.

primEiro 

passo: EsCrEva 

anotaçõEs 

basEadas 

nas suas 

obsErvaçõEs ou 

EntrEvistas

quarto passo: 

vErifiCar o sEu 

rElatório antEs 

dE Enviá-lo

3.1  ElaborE um rElatório por EsCrito 

tErCEiro 

passo: EsCrEva 

um rElatório 

usando as 

anotaçõEs 

aCima
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1. sEu rElatório dEvE tEr as sEguintEs 

informaçõEs 

• Título 

• Nome do Escritor 

• Organização do Escritor 

• Área onde o Escritor está Localizado 

• Data 

• Conteúdo do Relatório

2. CErtifiquE-sE dE quE o sEu 

rElatório rEspondE às pErguntas 

O que, onde, quando, quem, porquê (?)

3. EnviE a sua fotografia E o tExto sEparadamEntE.

4. obsErvE as sEguintEs rEgras vigEntEs do grupo 

(tunatazama) 

• Aderir aos fatos 

• Não difamar ou insultar alguém

• Não publicar imagem de cartões e ou de saudações 

• Não repassar relatórios que você leu noutro lugar

• Não use o grupo WhatsApp para debates. Se tiver um problema com um 

relatório, escreva diretamente para o autor do relatório.

oriEntaçõEs para a Elaboração dE 
um rElatório no grupo Whatsapp do 
tunatazama
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Estas são dirEtrizEs para tirar uma fotografia Com uma 

mEnsagEm nítida.

Que mensagem quer que a sua imagem diga?

Antes de apontar a sua câmara e pressionar o botão do obturador, sê 

clarividente sobre que mensagem quer que a sua imagem diga à pessoa que irá 

ver a imagem.

diCas para tirar uma boa fotografia quE Conta a sua história 

• Estrutura: Coloque a imagem a fotografar no centro do visor da sua 

câmara 

• foCo: Foque detalhadamente e com nitidez na imagem que seja importante 

para a sua história 

• luz: Não fotografe diretamente na luz, é melhor que a luz ou o sol esteja 

atrás de você quando tirares a fotografia 

• sombra: Certifique-se de que o assunto não se perde nas sombras 

(imagem ofuscada) 

EsCrEva uma brEvE 

lEgEnda para ExpliCar a 

sua imagEm 

Isto é importante quando estiver 

a enviar uma fotografia sozinho 

ou a escrever uma legenda

• Onde foi tirada a 

fotografia?

• Quem ou o que está na 

fotografia ?

• Qual é a história a ser 

contada na fotografia 

(numa única linha)? 

• Quem tirou a fotografia?

3.2 tirar uma fotografia
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Tenha uma ideia clara 

em mente, sobre a 

mensagem que deseja 

enviar para o seu 

ouvinte. É melhor que 

esteja concentrado 

somente numa 

mensagem na sua 

gravação.

para uma simples 

declaração de áudio 

-Apresente-se 

-Diga o seu tópico 

-Faça a sua declaração

para uma entrevista 

-Apresente-se 

-Diga o seu tópico 

-Pergunta 1 

-Obtenha resposta 

-Pergunta 2 

-Obtenha a resposta 

-Agradeça a pessoa que 

você entrevistou 

-Faz uma declaração final, 

que é o seu comentário. 

 gravação

• Para garantir que o som seja 

nitidamente registado, certifique-

se de que você e a pessoa que está 

a entrevistar estejam próximos do 

gravador. Sua boca deve estar perto do 

gravador e fale direcionado para ele. 

• Certifique-se de que não tenha 

interferência de ruídos, vozes e vento. 

É melhor que você grave num lugar 

fechado e calmo. 

• Se tiver que gravar num lugar aberto, 

onde há muito barulho, coloque a sua 

boca perto do gravador e tapa a boca 

com um pedaço de pano.

• Certifique-se sempre de que a sua 

respiração seja normal e relaxada, 

uma vez que a respiração é facilmente 

apanhada na gravação 

rimEiro 

passo: qual 

é a sua 

mEnsagEm (?) 

sEgundo 

passo: 

EsCrEva 

a sua 

mEnsagEm 

tErCEiro 

passo: 

Estrutura 

da mEnsagEm 

dE voz 

podEmos fazEr um rElatório sobrE um problEma usando a faCilidadE dE 

gravação mEnsagEm dE voz no nosso tElEmóvEl/CElular

De preferência a mensagem de voz seja curta, não mais do que três (3) minutos para que a 

gravação feita possa ser facilmente postada pelo aplicativo de WhatsApp, Facebook ou por 

email. A planificação é importante para fazer uma interessante mensagem de voz. 

aqui Estão os passos a sEguir:

Anote o que você deseja 

gravar e pratica isso 

algumas vezes 

Se estiveres a fazer 

uma entrevista, anote 

antes as perguntas da 

entrevista 

3.3 azEr uma Curta 
anotação dE voz usando 
um tElEfonE CElular 
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Estas são algumas sugEstõEs para fazEr uma Curta EntrEvista dE vídEo 

para quE possa sEr faCilmEntE postado via Whatsapp, faCEbook ou por 

E-mail

duração do vídeo:  Para facilitar o compartilhamento nas redes sociais ou enviar por correio  

   electrónico, bem como mostrar num telemóvel, o vídeo não deve ter mais do  

   que três (3) minutos de duração. 

Elaboração do vídeo:  Coloque a pessoa ou objeto que está a filmar no centro da foto. 

luz:   Não filme o vídeo para a luz, é melhor a luz ou o sol esteja atrás de você  

   quando fizeres o seu vídeo. Evitar salas pouco iluminadas ou muita sombra.  

   Mude para um ponto com mais claridade.

áudio:    Se você estiver entrevistando, certifique-se de que está num local calmo 

   Aproxima-se para a pessoa e peça a pessoa para falar com clareza

Estabilização:    Certifique-se de que a sua mão esteja estável e que não esteja a tremer. 

   Segure a câmara firmemente com as duas mãos ou contra o seu corpo 

   Mantenha-se firme com os pés sólidos no chão.

paisagEm ou rEtrato:

É melhor tirar a fotografia no modo paisagem ao invés de 

retrato porque o seu vídeo vai se encaixa plenamente na 

tela quando estiver a ser visto. 

mantEnha-sE EstávEl:  Mantenha a sua câmara 

estável quando estiveres a tirar a fotografia. Muito 

movimento irá tornar a visualização desconfortável. Evite 

aumentar e diminuir a ampliação. Evite movimentar-se da 

esquerda para a direita. Evite movimentos bruscos, evitar 

fotografar enquanto estiver a trabalhar, a menos que 

você tem de o fazer.

mEmória: Lembre-se que o vídeo toma uma grande 

quantidade de memória na sua câmara. Fazer um vídeo 

de 10 minutos pode levar até 1 GB. 

3.4 fazEr um vídEo Curto Com o 
tElEmóvEl
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6

By Mduduzi Tshabalala

The disaster to happen was long awaited since the granite quarry 
was opened in Evaton West next to an old landfill site early this year. 
Evaton West is one of the RDP townships that were developed after 
a few years in the new democracy, situated in the far west of Evaton 
and about 40Km south of Johannesburg. 

It was in May 2016, when I had received a call from one of VEJA ac-
tivists and a friend of mine Mabuti Malatsi who stays in Evaton West 
Ext.4 and was seeking advice about the challenges they are currently 
experiencing. “My friend, I need your word of advice! We usually had 
small tremors before and would tolerate them because they were 
really not harmful” said Mabuti while we continued over the phone 
to discuss. “But this time around, in early May we had a big tremor 
and it was uneven whereby the wall in our living room cracked and 
a window was broken, some of our neighbour’s houses had cracked 
and others’ furniture got damaged”.  

I went to meet with Mabuti. He took me to one of the communi-
ty leaders Ausi Anna who is leading a concerned residents group in 
Ext.5. He told me that “as early as when we arrived in Evaton West 
the quarry was not long abandoned by Murray and Roberts in the 
early nineties. Local people from Evaton North and other surround-
ing areas would come and source granite sand and cement for build-
ing purposes. We had children to go to school and there were no 
schools built in the nearby and wished a school could be built here 
next to the landfill, but only to find that the property belonged to 
Murray and Roberts and was not for sale!” said Ausi Anna. “As the 
years gone by we had realised that the land was now sold to Lafarge 
S.A. a cement manufacturer which had never communicated with 
the local residents since they came in to operate. They only com-
municated with the Local Councillor who was subcontracted for the 
next six years to operate the mine” she said in a very sad tone. 

It is apparent that “one of the ANC activists within the community 
had developed a concerned residents group after finding out that 
the Local Councillor was subcontracted without the residents’ con-
cerns, and most of their out crying concerns were that the mine was 
creating a lot of noise pollution.  

“We met as concerned residents, we had the ward councillor in 
our previous public meeting whom we don’t really trust” said both 
Mabuti and Anna aggravating. “Even though Lafarge had promised 
to repair the damage on people’s property. The ward councillor had 
brought along an engineer from Lafarge S.A. and when communi-
ty members started asking questions about the Environmental Im-
pact Assessment (EIA) they were stopped by colleagues of the ward 

councillor saying that it was irrelevant to talk about the situation like 
that and such questions are no longer of importance, rather what is 
important was how people’s houses would be fixed” said Anna and 
Mabuti. 

During a public meeting where the ward councillor came in with 
the mine representatives a company was appointed from the com-
munity to repair windows, “this ANC guy who was conducting com-
munity forums as concerned residents was appointed for the repair-
ing of our windows, and after the windows were fixed he came the 
following morning reporting to the public that his house was robbed 
with all the R16 000.00 in cash was taken from him at his home the 
previous night” they said.         

This was a long awaited campaign VEJA would have needed to go 
against. I had the issue presented to the VEJA staff members and to 
the advice from the Coordinator and that “Lafarge had been all along 
expected to form part of the Implementation Task Team (ITT) of the 
Vaal Triangle Airshed Priority Area (VTAPA) forum” said Comrade 
Samson Mokoena. “Lafarge South Africa is still to present their EIA 
protocols, and this gives VEJA Media Team the opportunity to follow 
up with VTAPA and ITT processes, our Media Team will now have 
more work around mining activities since there are other proposed 
coal mines along the Vaal River banks” said Comrade Samson from 
his deeply concerns and experienced activism.

GRANITE CRACKS & THE 
PROBLEM OF LOCAL 
COUNCILLORS

VAAL

Images on this page: Granite mine in Evaton West, photo taken from N1 
behind the mine plant and the community of Evaton West Ext4.
Image credit: Community Monitors

3.5 Expandir a nossa história 
para uma rEportagEm dE 
notíCias 
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voCê podE Expandir o rEsumo do sEu rElatório numa rEportagEm dE notíCia quE 

podE sEr publiCada no sEu bolEtim dE notíCias ou Enviada para o públiCo ou à 

mídia soCial. usE a sEguintE Estrutura:

1. faça uma manChEtE ou título 

Uma manchete são poucas palavras que dizem o conteúdo sobre a sua história. Olha para as 

manchetes de jornais para saber mais sobre como escrever manchetes

2. EsCrEva o nomE do(s) autor(Es)

3. sumarizE a sua prinCipal mEnsagEm 

a. Qual é a sua história? 

b. O que se trata? 

c. Onde está a acontecer? 

d. Quando aconteceu?

4.  Corpo da sua história - a informação quE rEColhEu

a. Anote toda a informação que tens sobre a sua história 

b. Comece com as informações mais importantes 

c. Adicione qualquer tipo de citações das suas entrevistas feitas. Isto irá ilustrar a sua história e 

torná-la interessante.

5. ConClusão 

a. Anote as observações finais sobre a sua história

b. Diga o que deverá ser feito, por quem

c. Diga que resposta precisarias do seu leitor 

6. anExE a sua fotografia 

- Anexe fotografias que ilustram a sua história, isso irá reforçar e torná-la mais interessante.

- Faça uma legenda para a fotografia – uma descrição de pelo menos uma linha expressando o que 

está a acontecer na foto.

- Escreva o nome da pessoa que tirou a foto.
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uma vEz prEparados os nossos rElatórios (nossos tExtos, fotos, anotação dE 

voz, vídEos E rEportagEns) tEmos dE Enviar-lhos para os grupos quE quErEmos 

quE lEiam os nossos rElatórios. 

Diferentes grupos de pessoas e organizações pode ser alcançada com diferentes meios de comunicação.

• Reuniões ‘Tete-a-Tete’ é a melhor maneira para falar com as pessoas na nossa comunidade local

• Imprimir boletins podem ser usados para alcançar as pessoas capazes de ler dentro da nossa 

comunidade e arredores

• WhatsApp pode conectar grupos de pessoas que tenham acesso a smartphones dentro da nossa 

comunidade, em todo o país e no mundo!

• E-mail permite-nos chegar a indivíduos e organizações orientadas 

• Blogues, sites, Facebook, Twitter permitir-nos alcançar um grande número de pessoas em todo o 

mundo e é uma maneira de chegar à mídia pública (jornais, rádio e televisão)

Antes de usar qualquer mídia devemos ser claros para quem queremos comunicar e verificar se a mídia 

que escolhemos é a melhor forma de chegar ao nosso destino.

aqui vEmos Como podEmos usar difErEntEs mEios dE ComuniCação.

a. grupo Whatsapp

• WhatsApp é mídia social livre que podemos instalar nos nossos smartphones. 

• Podemos criar um grupo WhatsApp com possíveis 256 pessoas. 

• Podemos configurar mais de um grupo. Os grupos podem ser criados dentro da nossa comunidade 

local, em todo o país ou em diversos países do mundo.

• Apenas os membros do grupo serão capazes de ver os nossos relatórios, responder e postar os seus 

próprios relatórios.

• WhatsApp relatórios não são públicas. Para fazer com que os nossos relatórios estejam disponíveis 

para o público, temos de usar a mídia como um site ou um blogue.

b. sítio WEb E bloguE 

• Um website (sítio web) é composto por páginas de informações que criamos na internet ou ‘world 

wide web’. Podemos armazenar estas páginas escritas, fotografias, vídeos e gravações de áudio. 

• Estas páginas se tornam disponíveis para serem vistas por qualquer pessoa, em qualquer lugar do 

mundo.

4. partilhar os nossos 
rElatórios Com o rEsto 
do mundo 
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• Um website tem um nome ou endereço permanente. Podes enviar o seu endereço website para 

pessoas que desejas que visitem o seu website.

• Um blogue é uma página ou um mini website, no qual podes configurar, onde podes gravar as suas 

informações 

• Dentro da Rede de Trabalhos da Tunatazama criámos um site com o endereço http://

communitymonitors.net 

• Neste site, diferentes países têm páginas de blogues. Este é o lugar onde as suas postagens do 

WhatsApp são reproduzidos para estarem disponíveis a público.

• As postagens são um arquivo das histórias da sua comunidade.

C. apliCativo dE tElEmóvEl/ CElular 

• Aplicativo de programas de Internet que podemos projetar para levar a nossa informação e torná-la 

disponível nos nossos celulares. 

• Criamos um aplicativo “Tunatazama” para transportar as postagens que fazes no seu grupo 

WhatsApp, no qual foi postado no blogue do site.

• Você pode baixar o aplicativo no seu smartphone, procurando por “Tunatazama” no Google Play.

d. página do faCEbook 

• Uma página do Facebook é a página que criamos e usamos as nossas contas do Facebook para 

promover o nosso trabalho. A página estará publicamente disponível para aqueles “fãs” que 

“gostam” da nossa página. 

• Todos os relatórios que publicamos no seu grupo WhatsApp podem ser lançados na nossa página do 

Facebook.

• A nossa organização pode criar a sua própria página no Facebook e fazer com que outros usuários 

do Facebook curtam a página.

• As postagens interessantes da Rede Tunatazama feitas em diferentes países são publicadas na sua 

página do Facebook. 

• Para ter acesso desta página, você precisa ter uma conta no Facebook. 

• Vai à página e “Like it :  hits://www.facebook.com/TunatazamaNetwork/

E.  ElEttEr (CorrEio ElEtróniCo/E-mail)

• As nossas postagens podem ser agrupadas e enviadas por e-mail para individualidades e 

organizações direcionadas.

• 

f.  bolEtim dE informaçõEs 

• As nossas postagens e fotografias podem ser apresentadas numa brochura impressa e distribuídas 

na nossa comunidade e enviadas para individualidades e organizações.

• 

g.  mídia públiCa 

• As nossas postagens, breves artigos, eLetters podem ser enviadas para agências de notícias, 

jornalistas da mídia social e também para emissoras de rádio e TV para a sua publicação.

• É importante que desenvolvamos uma lista de contactos da mídia e conheçamo-los para que 

possamos os persuadir para executar as vossas reportagens.
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Reunião da Rede Tunatazama, 2017

Numa reunião em 2016, ativistas de 7 países 

se reuniram e concordaram em estabelecer 

uma rede de informações que permitiria os 

ativistas das comunidades que vivem próximo 

às minas compartilhassem informações de 

maneira contínua. Essa decisão foi baseada 

no entendimento conjunto de que vivemos 

problemas comuns e que poderíamos 

aprender e nos apoiar uns aos outros.

Em 2017 foi realizada uma segunda reunião e 

confirmou-se as seguintes ações:

• Que estabelecemos “Grupos WhatsApp” 

a níveis nacionais e um grupo vinculado 

a todos os países.

• Que criássemos um site “Tunatazama” 

- http://communitymonitors.net e 

usássemos as redes sociais para 

promover a nossa informação

• Que publicássemos um relatório 

anualmente sobre o trabalho que temos 

estado a fazer.

Agora temos um sistema onde os ativistas 

de uma aldeia remota podem se comunicar 

com outros ativistas da região e do resto do 

mundo.

rEdE dE informação 
tunatazama 

Construção dE uma rEdE das 
ComunidadEs da áfriCa austral 
quE vivEm próximo das minas



tunatazama
nós Estamos 
dE olho
nous rEgar-
dons
WE arE 
WatChing

Website: http://communitymonitors.net 

facebook: https://www.facebook.com/
tunatazamanetwork/

aplicativo móvel: instale o aplicativo 
“tunatazama” no google play 


