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Introdug6o

Realizou se no dia 28 de julho a 01 de Agosto um intercAmbio das mulheres, no uso das TICs das

R6dios Comunit5rias de: Manhiga, Xai-Xai, Manjacaze, Chilembene, Vilankulo, Momrmbene e
Gowro.

O intercdmbio em referencia tinha como obiectivos:

- Troca experiOncias das R6dios e as dificuldades que as mulheres encaram no dia a dia do seu

trabalho no jomalismo e no uso das TICs;

-Treinamento no uso das TICs para satisfag6o das necessidades informativas e formativas da

mulher.

-Drnanizar o envolvimento da mulher na discussdo da vida do pais com recurso as TICs;

-Melhorar as capacidades das participantes atrav6s de desenvolvimento de atividades pr6ticas

conjuntas;

-Produzir id6ias e sugestdes visando aumentar o numero de activistas fernininas nos centros com

a capacidade para usar as TICs e contribuir para o seu melhor enquadramento.

Durante o desempenho das actividades desenrolamos os seguintes temas:

Porque 6 que muitas mulheres desistem das actividades do centro;

Desafios e experiOncia no tratamento de quest6es do g6nero a nivel local propostas para a

mobilizagdo das colaboradoras para o uso das TICs;
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. Apontamento como definir privacidade no facebook;

o Apontamento como converter credito ern megabytes

o Apontamento como criar conta gmail;

o APontamentowhatsaPP;

o Manual de utilizagSo digital;

. Manual zara Radio;

o Nova lei eleitoral;

. C6digo de conduta de cobertura eleitoral;

\- o Lei de imprensa;

o Lei de voluntariado;

Ap6s os pontos acima citados as R6dios Comunit6rias tiveram debates relacionados com os

temas, onde conseguimos ver as dificuldades que cada R6dio enfrenta no uso das TICs,

exemplo: Facebook, frontlinesmso whatsapp e n6o s6 no uso dos conteirdos no acesso a

informagdo.

Durante o debate discutiu-se v6rios pontos relevantes relacionados com o envolvimento da

rnulher na Radio dentre eles:

o A desistOncia de mulheres nas r6dios comunit6rias;

o Problemas no acesso de uso das TICs nas comunidades e na R6dio;

o Barreiras que as mulheres enfrentam no acesso 5 informagdo;

o A discriminagdo que as mulheres enfrentam perante os homens nas r6dios Comunit6rias;

Depois de discutidos os pontos tiveram como solugdo:

oMotivar a mulher a n6o desistir de trabalhar na Ridio, participando activamente nas

decis6es da R6dio, ndo escutar as id6ias negativas dos amigos ou familiares que querem

v6-la fora da R6dio;
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oDeve conhecer mais a lei de imprens aparapoder se defender;
olutar pela igualdade de direito e de g6nero;

Produziu se um debate radiofbnico onde as mulheres falavam do uso das TICs nas suas
RSdios e produziu se um programa da mulher com o tema ,,Envolvimento da Mulher no
uso das TICs,,.

concluimos que em riuitas R6dios ainda h6 problemas no uso das TICs e encaramos igualdade
na dificuldade do acesso a informag6o.

Concluimos tamb6m que geralmente os homens ndo tem tido pacien ciaparaensinar as mulheres.

Esperamos que com este intercdmbio as mulheres das R6dios comunitririas tenham capacidade
minima de enfrentar os problemas que possam encontrar nas suas R6dios.

Aspectos positivos

- o intercambio realizado em Momrmbene, fnico Radio na provincia de Inhambane com
maiores nfmeros de mulheres' com este intercambio pudemos partilhar a Experi6ncia de
Momrmbene para a permanecia de mulheres em maior numero na Radio para alem de ser uma
radio composta tamb6m na sua maioria de jovens, e gragas a este intercambio levamos connosco
esta experidncia para partilhar.

- Gragas ao intercambio promovido pelas mulheres nos as mulheres das R6dios Comunit6rias
pudemos partilhar as nossas dificuldades, os nossos sucessos na realizagdo das nossas
actividades na radio. E de salientar que nunca tivemos essa oporfunidade de apenas mulheres
estarem reunidas e puderem provar o quanto elas s6o capaz de tomar a dianteira e puderam
liderar com produtividade um intercambio.

- A criagSo de uma pagina no facebook para as mulheres designada de Redes das Mulheres das
radio Comunitfrias.



Recomendagiio ao CAICC

- Disponibilizar os TORs com anteceddncia as R6dios comunit6ria participantes dos

Intercdmbios para analise e preparagdo como forma de estimular d problem6tica de acesso a

informagdo

- Em relagdo a alirrrEntagdo propomos que das pr6ximas vezes o CAICC articule com os

,, Restaurantes para que as refeigdes sejam ern jeito de BufO ou mesmo com menus pr6vios dados
\.t

que h6 participantes com escolhas limitadas. .

Sem amis de momento Agradecernos antepadamente pela oportunidade que o CAICC nos deu de

conhecer colegas das outras Rddios. E pelo incentivo no uso das TICs.

Mamrmbene, aos 0l de Agosto de2014

A representante do Grupo

1 ,$eli Moiana
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