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COMUNICADO DOS RESULTADOS DO CONCURSO: USANDO A LEI DO DIREITO
A INFORMA?AO PARA SERY'R A COMUNIDADE

O Centro de Apoio e Informageo e Comunicagao Comunit6ria (CAlCc) este a
implementar um projecto para aumentar a pfodugeo e circulagao de informaqSo no
pais sobre assuntos relacionados a quest6es de democracia, o papel de organizag6es
da sociedade civil e de cidadaos em geral na discusseo e acompanhamento das
actividades dos governos locais e municipios e outros aspectos daquilo que se chama
de boa governagao.

Para o efeito, em 2016 est6 a receber financiamentos do Programa Agir (componente
de Acesso a Informagao para o Engajamento do Cidadeo, gerida pela ibis) e da IREX
- Programa para o Fortalecimento da l\,4edia.

O CAICC tem estado a promover a Lei do Direito a Informaqeo nas comunidades,
atraves das suas formag6es e visitas de acompanhamentos as radios comunitdrias e
workshops distritais com diferentes estratos da sociedade-

Neste ano, o CAICC promoveu o concurso: "Usando a Lei do Direito a Informaqeo
para Servir a Comunidade" que pretendia premiar exemplos de sucesso na procura
de informaQoes de assuntos que contribuam para operar mudangas e contribuir para o
desenvolvimento do distrito ou comunidades onde existem redios comunitarias.

Participaram no concurso 11 r6dios que produziram programas e reportagens
relacionadas ao tema do concurso e tinha criterios de avaliagao, a criatividade nos
conteUdos e formatos para cada programa; relevancia ao objectivo do concurso e ao
conlexto local; qualidade informativa e educativa; qualidade t6cnica e a perspectiva de
continuidade de programas acerca do tema do concurso.

O j0ri constituido por Fernanda Fernandes (antiga sonorizadora da R6dio
Mogambique), Boaventura Massango (lnstituto de Comunicagao Social) e Luis Neves
Cabral Domingos (Centro de Informatica da Universidade Eduardo l\,4ondlane) avaliou
e classificou os trCs melhores programas:
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Os tres primeiros classificados, nomeadamente as redios de Monapo, Mutarara e
Mueda, serao premiados com: Um Computador de mesa e Gravador Digital, para o
primeiro lugar, 15 mil meticais para o segundo e 10 mil meticais para o terceiro, sendo
que os restantes que submeteram os programas receberao, os pr6mios de
participaq6o no valor de 3.000MT.

O CAICC congratula aos vencedores pela distingeo e aos partjcipantes pelo trabalho
que tem estadoE realizar visando contribuir atrav6s das r6dios comunit6rias para que
os cidadaos tenham acesso a informagao e participem na governagao.
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