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HÁ CADA VEZ MAIS CENTROS A USAR TIC
O número de notícias locais provenientes dos centros multimídia comunitários e das rádios comunitárias usando as 
tecnologias de informação e comunicação aumentou em 63% no ano de 2013.

De acordo com a estatística anual 2013 do CAICC, 
esta cifra refere-se às notícias que foram 
publicadas em meios de comunicação nacionais e 
internacionais, nomeadamente jornais, sites, blogs 
ou redes sociais durante o período de Janeiro à 
Dezembro do ano passado. 

O documento refere também ao aumento 
signicativo de competência dos voluntários das 
RC's e CMC's no uso de TIC para informar, 
comunicar e realizar programas, que é fruto da 
assimilação dos conteúdos que o CAICC deu ao 
longo do ano em várias rádios e centros multimídia 
comunitários espalhados um pouco por todo o país, 
quer no âmbito de workshops, formações ou visitas 
de trabalho. 

Recorde-se que o CAICC pretende contribuir para 
comunidades mais informadas, com mais escolhas e participantes activas no seu próprio desenvolvimento, através 
de uma maior e melhor utilização de TIC.///

Voluntárias da Rádio Comunitária de Caia em plena actividade

WhatsApp: MAIS UMA FERRAMENTA PARA PARTILHA DE CONTEÚDOS

No âmbito do cumprimento do seu objectivo estratégico 3, que visa aumentar a consciência das comunidades 
sobre o potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação para o usufruto dos seus direitos e liberdades e 
para o seu próprio desenvolvimento, o CAICC está a promover o uso do aplicativo Whatsapp na sua versão-
Desktop, para dinamizar a partilha e circulação 
de conteúdos na rede e não só.

Nesta primeira fase 10 voluntários das rádios 
comunitárias de Majune, Rurunwana, Marrupa, 
Nipepe e Memba e dos centros multimídia 
comunitários de Mecuburi, Angoche, Balama e 
Mocimboa da Praia, que participaram do curso 
regional-norte, que decorreu de 24 à 28 de 
Fevereiro de 2014, bem como as rádios modelo 
da Nova paz em Quelimane e de Mocuba que 
receberam no mesmo período do CAICC, 
tiveram a oportunidade de aprender e testar o 
funcionamento deste aplicativo nos seus 
computadores Desktop.

Dado o sucesso da iniciativa, o CAICC pretende 
levar para mais centros o ensinamento sobre o 
uso deste aplicativo de forma a assegurar que 
mais membros da rede se beneciem das suas potencialidades.

Whatsapp é uma plataforma móvel para envio e recepção de mensagens grátis que é mais usada nos últimos 
tempos em todo o mundo.///

Participantes do Curso Regional Norte fazendo testagem do WhatSapp



Notícias 2

SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL

RÁDIO COMUNITÁRIAS APOSTA NO USO DA PLATAFORMA FRONTLINE SMS 
Mais seis rádios comunitárias passaram a beneciar-se, entre Outubro e Dezembro do ano passado, das 

potencialidades do aplicativo Frontline SMS, numa acção inserida no 
plano conjunto de assistência as Rádios – Modelo implementado pelo 
CAICC em parceria com a IREX.

A introdução deste programa visa dar mais alternativas de comunicação, 
em áreas com poucos recursos. Além da interacção normal, as rádios 
passam a ter a oportunidade de criar base de dados de contactos dos 
seus ouvintes. 

Neste momento, vinte e quatro (24) rádios usam a plataforma.  Após a 
instalação, o CAICC dá assistência por via do seu helpdesk e das visitas 
que efectua as rádios. 

O Frontline SMS é um aplicativo grátis que distribui e recolhe informação via SMS.///

Helpdesk do CAICC dando treinamento sobre FrontilineSMS

CAICC E CAPACITA 23 VOLUNTÁRIOS EM NAMPULA

No âmbito do treinamento on-the-job as rádios-modelo o CAICC, em parceria com a IREX, formou em Fevereiro 
último, na província de Nampula, vinte e três voluntários de diversas rádios comunitárias.

O treinamento esteve virado a produção de conteúdos 
radiofónicos com recurso a novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação, com destaque para o uso 
das redes sociais e o programa de interacção via SMS, 
denominado Frontline SMS.

Participaram do evento voluntários das rádios 
comunitárias de Nacala-Porto e Namialo, bem como o 
CMC de Monapo, que serviram de complemento do 
workshop que juntou todas as rádios-modelo em 
Nampula, para debater questões ligadas a abordagem e 
procedimento da parceria com o programa IREX.

De lembrar que fazem parte do primeiro grupo das rádios-modelo, o CMC de Milange, Rádio Comunitária de 
Mocuba e Nova Paz de Quelimane, todas da província da Zambézia e as rádios comunitárias de Nacala-Porto, 
Namialo e CMC de Monapo na província de Nampula.///

GABINFO DEBATE FUTURO DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS

A Cidade de Maputo acolheu em Março último, a Conferência Nacional das Rádios Comunitárias organizada pelo 
GABINFO em parceria com a UNICEF, um evento que recomendou as rádios comunitárias a contribuir com ideias 
para os termos de referência que vão produzir a Lei das rádios comunitárias. 

Actualmente as rádios comunitárias socorrem-se da Lei de imprensa e da Constituição, todavia o desenvolvimento 
da sua actividade exige uma legislação especíca para acautelar, entre outras, situações em que elas se 
encontrem em desvantagem comparativamente as rádios comerciais.

Foi consenso também dos participantes que se deve encontrar uma fórmula para sustentabilidade social e 
nanceira das rádios comunitárias, tendo em conta que a maior parte delas vive de nanciamentos de doadores.

Falando na abertura da conferência o primeiro-ministro, Alberto Vaquina, disse que o governo de Moçambique 
“reconhece o papel desempenhado pelas rádios comunitárias no desenvolvimento do país e que o Governo 
compromete-se a tudo fazer para apoiar o processo de migração tecnológica das rádios comunitárias no País, uma 
acção que visa essencialmente garantir que o acesso à informação dos cidadãoscontinue a ser salvaguardado.

O evento de dois que reuniu vários prossionais da área, decorreu sob o lema POR UMA RADIODIFUSÃO 
COMUNITÁRIA COMPROMETIDA COM O DESENVOLVIMENTO DE MOÇAMBIQUE.///
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NOSSOS PARCEIROS

AL

INTIC
MCT

...sabia que...
O matemático Alan Turing ficou conhecido como o 'Pai da ciência 
da computação' por ter formalizado o conceito de algoritmo e por 
ter desenvolvido o computador moderno. É bom lembrar que o 

primeiro computador pesava mais de 30 toneladas.

Os microcomputadores foram popularizados na década de 1980, 
com os produtos da Apple, idealizados por Steve Jobs.

Biblioteca On - Line

Lei n° 5/2013, de 22 de Fevereiro, que estabelece o quadro jurídico do recenseamento eleitoral 

sistemático para a realização de eleições;

Lei n° 6/2013, de 22 de Fevereiro, que estabelece as funções, composição, organização, competências e 

funcionamento da Comissão Nacional de Eleições;

Lei nº 4/2013, de 22 de Fevereiro, estabelece o quadro jurídico para a realização das eleições para as 

Assembleias Provinciais;

Lei nº 7/2013, de 22 de Fevereiro, quadro jurídico rela�vo à eleição dos Órgãos das Autarquias Locais;

Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro, que estabelece o quadro jurídico para a eleição do Presidente da 

República e dos Deputados da Assembleia da República;

Esta legislação está disponivel no website do CAICC na Secção Soociedade Civil - Sobre Eleições.

NOVO PACOTE ELEITORAL

Já foi aprovada pela Assembleia da República e promulgada e mandada publicar pelo Presidente da 

República a nova Lei Eleitoral. Baixe os documentos aqui:
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TESTEMUNHA OCULAR

Voluntários da Rádio Esperança em Lichinga, província do Niassa, usando Facebook no celular 

DivulgaÇão 

Juntamos aos amigos e familiares para em nome do CAICC 
felicitar a Dra Polly Gaster,  coordenadora do nosso projecto, 

pela passagem do seu 70º Aniversário Natalício, que se 
assinalou a 19 de Abril de 2014. 

A ela dedicamos um poema de Jorge Rebelo, que achamos que 
reflecte as lutas e conquistas da Dra Polly durante longos anos 

no nosso País.

LIBERDADE

Liberdade, 
tu hás-de chegar um dia eu 

sei.
Se vieres tarde, para além 

do meu tempo de luta
e de conquista, não te 

esqueças
que eu te amei  
universalmente

e te busquei sem desânimo
durante toda a minha 
ignota permanência

Detém-te pois um instante à 
beira do meu túmulo: morto 
embora, eu saberei sentir-te 

e conhecer-te e remorrer 
então tranquilamente. 

Jorge Rebelo

Dra Polly Gaster - Coordenadora do CAICC
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