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CMC DE ZAVALA VENCE CONCURSO 2013

O Centro Multimédia Comunitário de Zavala, localizado em Quissico-Inhambane, é o vencedor da fase final da 
edição 2013 do concurso de produção de programas promovido pelo CAICC  que teve como lema este ano, As 

Mulheres do Meu Distrito. O segundo e terceiro lugar foram 
ocupados pela RTVC Mossuril (Nampula) e Voz Coop 
(Maputo-Cidade) respectivamente.

Dos 20 concorrentes da primeira fase, foram seleccionados 
5 finalistas, que receberam prémios no valor de 10 mil 
meticais para apoiar a produção dos programas, que 
seriam submetidos à segunda e última fase do concurso. 
Para além dos premiados chegaram até a segunda fase os 
CMCs de Chiúre (Cabo Delgado) e Mandlakazi (Gaza). 

Na sua nota de resultados, o júri escreve que “acredita que 
muitos dos temas tratados nos programas – por ex: a 
participação ou não das mulheres nos processos eleitorais 
(Mandlakazi), a mulher com deficiência (VozCoop), 
mulheres empreendedoras (Zavala), ou A Mulher Ontem 

Hoje e Amanha (Mossuril) entre outros – trazem informações e ideias que são de relevância geral, pelo que 
recomenda o aproveitamento dos programas por outras RCs e CMCs, para transmissão e/ou para sessões de 
escuta colectiva e crítica”. 

Fizeram parte do júri Luisa Banze (FORCOM), Fernanda Fernandes (RM), Polly Gaster (CIUEM) e Boaventura 
Massango (ICS).(x)

IREX, UNICEF E DIÁLOGO NA LISTA DE NOVOS PARCEIROS DO CAICC

No âmbito da expansão e consolidação das actividades previstas no plano estratégico, o CAICC tem estado a 
receber novos parceiros que também trazem novas ideias sobre outras abordagens e actividades para o projecto.

Trata-se do projecto Diálogo, um programa que pretende contribuir para a melhoria da governação municipal, 
transparência, prestação de contas e capacidade de resposta das instituições municipais. O CAICC está a 
trabalhar com Diálogo na formação do pessoal das rádios comunitárias e imprensa local para que possam ter 
novas formas de interacção com os seus ouvintes e leitors, através do uso das TIC, nomeadamente FrontlineSMS 
e Facebook.

Já com a UNICEF, o CAICC está a coordenar a circulação regular para rádios comunitárias de SMS's sobre direitos 
da criança, saúde, educação e afins com recurso ao FrontlineSMS, e também apoia o reforço das capacidades das 
RCs no uso local deste programa. 

O IREX, um programa de capacitação e formação profissional e institucional do sector da mídia, vem a ser um 
balão de oxigénio na medida em que vai dinamizar as actividades do CAICC nas áreas de treinamento das rádios 
comunitárias escolhidas para apoio na base do conceito deste projecto de “rádios-modelo” em matéria de uso e 
manutenção de equipamento; o uso das TIC na produção, partilha e circulação de conteúdos e actividades afins. 

No âmbito desta parceria, o CAICC espera reforçar os resultados do seu Plano Estratégico e aprender lições que 
servirão para beneficiar os demais membros da sua rede.

De salientar que as rádios modelos do IREX são na primeira fase Watana, Monapo e Namialo (Nampula) e 
Mocuba, Milange e Nova Paz (Zambézia).(x)

Locutor em plena emissão
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CAICC LANÇA CD DE CONTEÚDOS ELEITORAIS

O CAICC acaba de lançar mais um CD, desta vez virado para conteúdos eleitorais intitulado, Eleições e 
Participação Comunitária.

Este CD visa fornecer bases documentais para que os membros da 
rede e os demais interessados, possam acompanhar e participar nos 
processos eleitorais de forma consciente  e com domínio de 
questões relacionadas com a mesma matéria.

O  CD constitui um suporte para os jornalistas comunitários, e 
contribui para a capacidade das rádios comunitárias na promoção da 
educação cívica eleitoral e na disponibilização de informação útil aos 
eleitores. 

Os conteúdos são organizados em secções, visando facilitar a 
pesquisa dos utilizadores, tendo a seguinte estrutura: Legislação 
Eleitoral, Cobertura Jornalística, Educação Cívica, Manuais e 
Documentos, Vídeos e Links Úteis. (x)

CAICC NA ZAMBÉZIA PARA O ÚLTIMO CICLO DE 2013

Dez rádios comunitárias e centros multimédias comunitários das províncias da Zambézia, Tete e Sofala, tomaram 
parte do curso regional centro, que decorreu nas instalações da Universidade Pedagógica, delegação de 
Quelimane de 19 de Agosto a 8 de Setembro no ano corrente.

Trata-se das rádios comunitárias de Gorongosa (Sofala), Gurué, Chinde, 
E r i z e ,  P e b a n e ,  
Namarroi, Quelimane 
FM e CMC de Ile 
(Zambézia) bem como 
os CMCs de Angónia e 
Marávia (Tete), que 
d u r a n t e  5  d i a s  
c o n s o l i d a r a m  
conhecimentos sobre diversas ferramentas TIC para melhorar 
a produção e circulação de conteúdos, como maior enfoque 
para eleições.

Depois da formação, o CAICC visitou as rádios de Erize 
(Maganja da Costa), Pebane, CMC de Ile, RC de Namarroi e RC de Gurué. Na Maganja da Costa e Ile, além do 
treinamento local, o CAICC promoveu workshops distritais para debater a questão do uso da TIC para impulsionar 
o desenvolvimento local.(x)

Parte dos participantes do curso

Participante do Workshop no distrito da Maganja da Costa usando da palavra

Participantes do workshop no distrito do Ile
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É MAIS FACIL COMUNICAR COM CAICC/NOVOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO...
Visando facilitar os seus utilizadores o CAICC passou a dispor de uma Linha Verde de cada operadora móvel, e introduziu números 
novos para facilitar a sua memorização.  Recorda-se que as chamadas para estes números são gratuitas, desde que são feitas a 

partir de um número da mesma rede:  

Mcel: 823535
Vodacom: 843535

Movitel: 863535000

Ao mesmo tempo, o CAICC remodelou a sua página Ajuda Online. Agora pode-se colocar dúvidas através de SMS e e-mail para 
além de directamente na página, e há mais espaço para os membros da rede contribuir para a solução dos problemas e 

dificuldades apresentados.  Encontra aqui também apontamentos técnicos que podem ajudar no seu dia a dia. Veja a página em: 
http://ajuda.caicc.org.mz/

O que dizem os nossos utilizadores?
1.Reacção de um dos participantes do Intercâmbio sobre “Eleições” realizado em Zavala.

2.Comentários do Voluntário de Gurué depois de saber pelo Facebook que o CAICC visitava Ribáué.

3.Comentários do Coordenador de Alto-Molócuè depois da Formação em FrontlineSMS

4. Durante a realização do Workhop “Usando as TIC para Desenvolver o Distrito” na Maganja da Costa Voluntária da Rádio Paz 

comentou uma foto no nosso mural. 
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4Biblioteca On - Line

Dentro do seu mandato, o CAICC tem estado a disseminar vários materiais que julga importante, 
através do seu site, http://www.caicc.org.mz secção sobre Sociedade Civil. Entre as novidades do 
periodo inclui-se:

Rádios Comunitárias e Processo Eleitoral 

Pode uma rádio comunitária vender espaço de antena para propaganda política? Posso como locutor de rádio comunitária 
ser candidato de um partido político?

Dúvidas perante o processo eleitoral? No documento ''As dez regras gerais de conduta'' encontrará as respostas a estas e 
outras perguntas.

Veja: Sobre Eleições

Manual da Polícia 

Através deste manual, o CEDE e o Observatório Eleitoral, pretendem munir à sociedade e à Polícia, em especial, de uma 
ferramenta que possa orientar a sua participação dentro do processo eleitoral.

De maneira muito clara e directa, são explicados, através de desenhos e exemplos, artigos da Constituição da República, da 
Lei nº7/2007 de 26 de Fevereiro e do Estatuto do Polícia, que referem aos direitos e deveres do cidadão.

Veja: Sobre Eleições

Brochura da Lei da Família em Banda Desenhada 

A Lei da família em banda desenhada que sintetiza e explica de forma ilustrativa os pontos desta lei, facilitando a 
compreensão e conhecimento da lei como um instrumento que o cidadão poderá usar a seu favor.

Veja: Sobre Direitos do Cidadão

Desafios de Cobertura Eleitoral 

Este é o tema principal do Boletim Trimestral do CEC – Centro de Estudos Interdisciplinares 
de Comunicação que destaca a cobertura jornalística dos processos eleitorais, vista por 

diversos analistas do nosso País.

Veja: Sobre Liberdade de Imprensa

... Sabia que...
A faixa etária onde o Facebook é mais 
utilizado encontra-se nas pessoas com 
idades compreendidadas entre 18 e os 
25 anos? Estes gastam em média 55 

minutos por dia na página, e fazem parte 
de um grupo de utilizadores de todo 

mundo que faz 60 milhões de 
actualizações diárias ….
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