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SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL

CONHECIDAS AS VENCEDORAS DO CONCURSO MULHERES MAIS PRESENTES NAS 
REDES SOCIAIS EDIÇÃO 2014

Trata-se de Maria Patia, da Nova Rádio Paz em Quelimane e Stela Mesa, da Rádio e Televisão de Marromeu, que  
ocupam o primeiro e segundo lugares, respectivamente, do concurso Mulheres Mais Presentes Nas Redes 
Sociais, uma iniciativa do CAICC. 

De um total de 8 canditatas inscritas, apenas 5 participaram no certame, 
nomeadamente Rosalina Caetano (RC Mocuba), Zaida Selemane (RC 
On'hipite – Ilha de Moçambique), Stela Mesa (RCTV de Marromeu), 
Fátima Muamede Kamboua (CMC de Nangade) e Maria Patia (Nova 
Rádio Paz).

Maria Patia, primeira classicada, recebeu um telemóvel inteligente 
(smartphone) da marca Samsung S3 
Mini e dois meses de internet grátis e 
Stela Mesa um telemóvel inteligente da 
mesma marca.

Em reacção ao anúncio de resultados do concurso Maria Patia agradeceu, tanto 
na Lista do CAICC como na página ocial do concurso, e disse “não vou parar de 
fazer as minhas publicações e incentivo mais uma vez todas as mulheres desta 
lista a fazerem suas publicações”.

Por seu turno o coordenador da RCTV de Marromeu, Mouzinho Rafael, 
enalteceu o CAICC “por ter introduzido o programa do género e envolver 
mulheres ao nível das estações de Rádio” e refere que “a participação da nossa 
colaboradora, Stela Mesa, vem encorajar não só, a nossa companheira, mas 
também outras jovens residentes de Marromeu que logo a primeira condicionam 
valores para colaborar na sua Rádio”.

Promovido a escala nacional, o concurso Mulheres Mais Presentes Nas Redes Sociais tinha como objectivo 
aumentar o uso de canais do CAICC (E-mail, Facebook, Twiter, Youtube, FrontlineSms) pelas mulheres ligadas às 
rádios comunitárias/CMCs em todo o país.///

Maria Patia

Stela Mesa

NOVO DIÁRIO ONLINE CRIA FACILIDADES NAS PUBLICAÇÕES 

O CAICC acaba de lançar o novo DIÁRIO ONLINE, uma subsecção do sítio caicc.org.mz. que dá oportunidade aos 
parceiros locais para publicar notícias, artigos de opinião, 
entre outros, abordando temáticas diversas sobre a vida na 
comunidade.

 A nova página está remodelada e mais atractiva tornando 
muito mais fácil a leitura, a busca ou a partilha de informação 
dos utilizadores, na sua maioria, voluntários das rádios 
comunitárias e centros multimídia comunitários. 

O conteúdo disponibilizado na página está distribuído 
obedecendo as categorias Home, Províncias, Membros da 
Rede, Como Usar, Pesquisa por Província e Arquivo de 

Artigos no Diário. 

Os textos publicados no DIÁRIO ONLINE são igualmente partilhados através de outras ferramentas que o CAICC 
usa, nomeadamente Facebook, Twiter, Youtube e Flicker. ////
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LANÇADO PROJECTO OLAVULA

Contribuir para a melhoria da qualidade dos 
serviços públicos, através do fortalecimento do 

diálogo entre o provedor de serviço e cidadãos é 
o objectivo do OLAVULA, lançado em Abril último 

na Cidade de Maputo. 

A plataforma permite que os cidadãos possam 
reportar as suas preocupações, dúvidas, 

problemas ou sugestões ligadas à área de 
educação usando Sms, Facebook e Twiter, 

servindo o OLAVULA de ponte entre o cidadão e 
o provedor e vice-versa.

Nesta primeira fase o projecto é pilotado em 
alguns distritos, nomeadamente, Khamavhota 

(Cidade de Maputo), Manhiça (Maputo Provícia), 
Manjacaze (Gaza) e Lichinga (Niassa).

OLAVULA é um projecto implementado pelo 
Centro de Aprendizagem e Capacitação da 

Sociedade Civil (CESC), Movimento de 
Educação para Todos (MEPT), Fórum das 

Rádios Comunitárias (FORCOM) e Centro de 
Apoio à Informação e Comunicação Comunitária 

(CAICC), que é responsável pela gestão 
tecnológica da plataforma. 

CAICC VISITA NOVAS RÁDIOS MODELO

Colaboradores das rádios de Angoche e Mossuril em 

Nampula e Chiúre, Macomia e Esperança em Cabo 

Delgado, indicadas recentemente como as novas 

integrantes das rádios modelo do projecto de 

fortalecimento da mídia gerido pelo IREX, beneciaram de 

visita de treinamento em matéria de produção de 

conteúdos e uso de FrontlineSMS, Facebook, E-mail e 

Adobe Audition. 

Durante as visitas foram feitos exercícios práticos, na 

produção de programas, redacção de notícias, bem como 

o uso de FrontlineSms para o envio e recepção de 

mensagens, criação de grupos e de backup e também 

criação e gestão de páginas no Facebook.

Os voluntários das rádios visitadas armaram que estas 

actividades são de grande importância na medida em que 

ajudam bastante a ultrapassar problemas que enfrentam 

no dia-a-dia.

De salientar que este ciclo de actividades está inserido 

dentro da parceria entre o projecto de  Fortalecimento da 

Mídia gerido pela IREX e o CAICC.///

O CAICC organizou entre os dias 19 e 23 de Maio em Xai-Xai, província de Gaza, o Curso regional Sul, onde participaram 
10 colaboradores provenientes de Morrumbene, Mabote, Zavala, Mandlakaze, Chilembene, Chibuto, Chicualacuala, 

Manhiça e Vilanculos.

O evento tinha dentre vários objectivos, dinamizar o uso das 
TIC na produção, partilha e circulação de conteúdos, bem 
como forticar a rede com ferramentas indispensáveis para 
comunicação.

Um dos aspectos relevantes neste curso, é que pela primeira 
vez o CAICC registou a participação de 7 mulheres (70%), o 
que signica um avanço na mobilização destas para serem 
mais activas dentro da rede. 

Desde o início da implementação da nova fase do projecto 
em 2010, a participação da mulher não passava de 10% a 
20%, porém ano passado no Curso regional centro, que teve 
lugar na Cidade de Quelimane, a percentagem subiu para 

40%.

Durante a formação foram debatidos vários assuntos, um deles foi o Papel do Jornalista na Sociedade, repercutido e 
bastante debatido na Lista do CAICC, onde uma das participantes do curso, Sónia Alberto, da RTVC de Vilanculo 
comentou, “o jornalista não deve seguir comportamentos reprovados pela sociedade, tais como beber excessivamente, 
promover agitações, injuriar pessoas sejam elas guras públicas ou não. 

Findo o curso e retornados as suas rádios os formandos têm como missão partilhar o conhecimento adquirido com 
colegas, autoridades e líderes de opinião locais num mini curso local nanciado pelo CAICC. ///

HÁ CADA VEZ MAIS MULHERES A PARTICIPAR NOS CURSOS DO CAICC 
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NOSSOS PARCEIROS

AL

INTIC
MCT

O CAICC formou em Abril último, em Maputo, mais cinco pontos focais, provenientes das três regiões do país.

Trata-se de Cláudio Marcano (RC Maganja da Costa - Zambézia), Domingos Agostinho (RC de Gorongosa - Sofala), Mawaso 
Salimo (RC de Nipepe - Niassa), Antomane Tauage (CMC de Balama – Cabo Delgado) e António Mucale (RC de Massinga - 
Inhambane).

Durante cinco dias, os formandos tiveram a oportunidade de discutir e aprofundar várias temáticas que irão garantir o exercício das 
suas actividades, nomeadamente, manutenção básica de equipamento, uso de internet e das redes sociais e produção de 
conteúdos.

Também foi aprofundada a losoa do funcionamento e as atribuições dos Pontos Focais do CAICC, que consiste em dar suporte 
primário sempre que necessário nos centros das suas regiões, contando sempre com apoio nanceiro e material do CAICC.

Este grupo vem a reforçar dois outros formados em dois momentos diferentes pelo CAICC e que já estão em funcionamento, mas 
dada a demanda dos serviços do CAICC, houve a necessidade de aumentar o número,

Neste momento os 5 formandos já estão a dar assistência as rádios comunitárias das suas províncias em matéria de tecnologia e 
produção de conteúdos.///

CAICC FORMA MAIS 5 PONTOS FOCAIS
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Biblioteca On - Line

Brochura “O Provedor de Justiça na Defesa do Cidadão”

A brochura do Provedor de Jus�ça contém informação essencial sobre as ac�vidades do Provedor de Jus�ça, órgão do 
Estado, que tem por função a garan�a dos direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e da jus�ça na actuação da 

Administração Pública.

Veja: Sobre Governação 

Conheça a lista dos 35 par�dos das eleições de 15 de Outubro de 2014

Os nomes de par�dos polí�cos, coligações de par�dos e grupos de cidadãos inscritos para as Eleições Presidenciais, 

Legisla�vas e das Assembleias Provinciais.

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 Direito do Cidadão

Manual “Por Eleições Justas, Transparentes e Livres

A transparência constitui um elemento chave e é um garante essencial de eleições justas e livres. Este manual destina-se a 
ajudar as pessoas que têm por função fazer a observação das eleições e dirige-se a três grupos distintos: comunicação 

social, observadores designados por organizações não partidárias e delegados de candidaturas, que representam 
candidatos ou partidos.

Veja: Sobre Liberdade de Imprensa

Veja a secção Sociedade Civil do nosso website:

Fabricante de Tijolos no Vale do Zambeze
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