
CONCURSO 2014 

 

Mulheres MAIS PRESENTES nas  
redes sociais 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
 
I. Objectivos  
 

O Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária (CAICC) é um programa 
de apoio aos centros de informação e comunicação comunitária. Trabalha com mais 
de 100 centros em todo o país. 
 
No quadro da implementação do seu Plano Estratégico, o CAICC pretende contribuir 
para comunidades mais informadas e com mais escolhas, participantes activas no seu 
próprio desenvolvimento, através de uma maior e melhor utilização de TIC. Só é 
possível materializar este desiderato com acções concretas de mobilização de 
utilizadores e potenciais utilizadores das TIC, para promover o desenvolvimento local. 
 
Nesta ordem de ideias, o CAICC acredita que envolvendo a mulher em actividades 
específicas de uso das TIC, pode ser um contributo para inclusão desta camada, muita 
das vezes relegada ao segundo plano quando se trata do uso das tecnologias. 

 
Desde o ano de 2013, o CAICC tem estado a promover actividades específicas sobre 
a mulher, sendo de destacar 3 intercâmbios envolvendo mulheres das zonas, sul, 
centro e norte de Moçambique, além de um concurso para produção de programas 
virado exclusivamente para mulher. Este ano julgamos pertinente lançar um concurso 
especial: Mulheres mais Presentes nas Redes Sociais. 
 
A escolha justifica-se pelo facto do CAICC estar a constatar que há cada vez maior 
número de mulheres com acesso a celulares compatíveis para uso de redes sociais e 
não só, mas que pouco uso tem estado a fazer. A esta oportunidade acresce-se o 
serviço de dados disponibilizado pelas operadoras de telefonia móvel, que chegam, 
algumas, a disponibilizar Megabytes em todas recargas. 
 
II. O concurso 
 
O concurso pretende aumentar o uso dos canais do CAICC pelas mulheres ligadas às 
rádios comunitárias/CMCs em todo o país.  
 
A partir do momento em que se inscreve no concurso, a concorrente passará a ser 
mais dinâmica na partilha de informação útil e educativa aos utilizadores das redes 
sociais, em benefício dos membros da rede do CAICC e os demais usuários. Espera-
se que ao longo do concurso as mulheres ganharão gosto pelas actividades e 
continuarão a participar no futuro. 
Os prémios irão àquelas que contribuem mais e melhor durante o período do 
concurso. 



 
As concorrentes devem privilegiar o uso das redes sociais para partilhar noticias, 
vídeos, fotos, anedotas, etc, que contribuem para os objectivos do CAICC – partilhar 
com a rede do CAICC e com o público informação e noticias locais, opinar e comentar 
sobre as contribuições de outros membros da rede, e sobre a vida da sua comunidade 
em geral, priorizando uma abordagem educativo ou informativo 
 
III. Requisitos das concorrentes 

 O concurso está aberto a todas as mulheres colaboradoras (efectivo ou 
voluntária) das rádios comunitárias/CMCs no país actualmente em 
funcionamento; 

 As concorrentes precisam de ter contas nas redes sociais (Facebook, Twitter, 
Youtube), e ser membros da Lista do CAICC (correio electrónico); 

 
IV. Regras de candidatura 
Preencher a ficha de candidatura em anexo e enviar para o CAICC via email, fax 
ou Facebook (ver os contactos em baixo), ou enviar as mesmas informações 
num email; 

 O seu nome completo e da rádio/CMC de que faz parte; 
 O endereço das suas contas de correio electrónico, Facebook, Twitter, 

Youtube, Blog, se tiver; 
 Os seus contactos e os da sua rádio/CMC/telecentro; 

 
Também deve registar no grupo do Facebook do CAICC denominado Mulher e as 
Redes Sociais e colocar as suas contribuições ao Facebook dentro do grupo.  
 
V. Critérios de avaliação 

 A quantidade de contribuições enviadas as plataformas de comunicação do 
CAICC; 

 Criatividade e diversificação dos formatos das contribuições enviadas (texto, 
foto, áudio, vídeo). 

 
A avaliação será feita por um júri constituído por membros da equipa do CAICC. 
 
VI. Prémio  

 O Concurso vai premiar as concorrentes classificadas nos primeiro e segundo 
lugares. Para o primeiro lugar o CAICC vai oferecer um Smartphone com 
internet grátis durante 2 meses e o segundo lugar terá um Smartphone 

 
VII. Duração do Concurso 

 As interessadas podem se inscrever a partir de 7 de Abril até 20 do mesmo 
mês e o concurso terá a duração de 30 dias. 

 
VIII. Omissões e reclamações 

 A coordenação do CAICC resolverá questões pontuais de omissões ou 
clarificações dos presentes Termos de Referência e assegurará a devida 
disseminação de qualquer alteração nas condições do concurso. 

 
Contactos: 
Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária – CAICC I Centro de Informática da  

UEM I Campus Universitário da UEM I Avenida Julius Nyerere I 
I C.P. 257 I Maputo - Moçambique I 

I Linha Verde: +258 82/84 35 35 I+258 86 35 35 000 I Telefax: +258 21 48 57 79 I 
I E-mail: linhaverde@caicc.org,mz I 

I Website: http://www.caicc.org.mz I Skype: caiccajuda I 
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