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INFORMAÇÃO SOBRE O PROJECTO  

Data de Início 01/04/2012 

Data do Fim 31/12/2016 

Objectivo Geral do Projecto 

Contribuir para 
comunidades mais 
informadas e com mais 
escolhas, participantes 
activas no seu próprio 
desenvolvimento, 
através de uma maior e 
melhor utilização de TIC 

Objectivos Específicos do Projecto 

Prestação de serviços 
multifacetados aos 
membros da rede, 
privilegiando o uso de 
TIC e facilitando fluxos 
de informação e 
comunicações 
horizontais, 
providenciando apoio 
técnico, 
aconselhamento, 
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formação e 
intermediação em 
diversas áreas e 
desenvolvendo um 
sistema de apoio 
moderno, 
descentralizado e 
apropriado. 

Resultados Intermédios 

1. Uma rede de TIC 
comunitárias mais forte, 
solidária e actuante; 
2. Centros de 
informação e 
comunicação 
respondem melhor às 
demandas e 
necessidades das suas 
comunidades; 
3. Comunidades mais 
conscientes do potencial 
das TIC para usufruto 
dos seus direitos e 
liberdades e para o 
seu desenvolvimento; 
4. CAICC consolidado e 
proactivo prestando 
serviços apropriados e 
de qualidade a rede 
nacional de 
TIC comunitárias 

Resultados  Imediatos 

1.1. Membros 
conhecem-se melhor 
e dialogam mais entre si 
1.2. Aumenta a ajuda 
mútua entre membros 
para a solução dos seus 
problemas 
1.3. Aumenta no País a 
circulação de informação 
produzida localmente 
pelas TIC comunitárias 
1.4. Principais 
stakeholders ao nível 
nacional coordenam as 
suas intervenções 
2.1. Aumenta a 
competência do pessoal 
/ voluntários no uso de 
TIC para informar, 
comunicar e realizar 
programas 
2.2. Melhora a qualidade 
e relevância de 
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programas e serviços 
prestados pelos Centros 
comunitárias 
2.3. Centros bem 
governados e geridos 
3.1. Mais informação 
sobre assuntos 
relevantes para a 
comunidade 
disseminada através de 
TIC 
3.2. Maior envolvimento 
comunitário nos CMCs e 
RCs 
3.3. Mulher mais visível 
na programação e no 
quadro de 
pessoal/voluntários dos 
CMCs e RCs 
4.1. CAICC mais 
sustentável técnica, 
financeira e 
institucionalmente 
4.2. Aumenta 
substancialmente os 
conteúdos produzidos e 
disseminados pelo 
CAICC 
4.3. CAICC gerido com 
altos padrões 
profissionais 

Principais Actividades 

Capacitação; Aumento 
do fluxo de 
conteúdos; Gestão do 
helpdesk; Intercâmbios 
entre centros; 
Concursos; 
Pesquisa/Inovações; 
Advocacia; 
Consolidação do CAICC 
e Governação; Monitoria 
e avaliação. 

Abrangência do Projecto (províncias, distritos, postos 
administrativos, localidades) 

Todas as províncias 

 Grupo Alvo/Beneficiários 
TIC comunitárias 
(CMCs/rádios, iniciativas 
afins), OSCs 

INFORMAÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA  

Orçamento Total do PE (2 ano) 2015 – 2016; 4,682,345.00 
SEK*4,1876 Mt 

19,607,787.92 Meticais 

Fontes de Financiamento (se não for apenas o IBIS – AGIR 
II) 

0,00 MT 
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Saldo do projecto anterior 

Contribuição do IBIS - Acordo de Parceria 13/05/2015 , IBIS 
AGIR  II     -  CIUEM/CAICC  de  01/01/2016  a  31/12/2016 
(Montante e % do orçamento total do PE) 

9,203,235.92 Meticais; 
46.94% 

Desembolsos do IBIS  AGIR II  até a data (nº, montante, % 
do 
total da contribuição) 

1º Desembolso 2016 
- 7,449,059.61 
(80.94%) em 22-03-2016 
2º Desembolso 2016 
- 7,352,845.92 Mt 
(79.89%) em 02-09-2016 

b) Contribuição - Acordo de Financiamento (Montante e % do 
orçamento total) 

 

c) Contribuição (Montante % do orçamento total)  

Desembolsos até a data (nº, montante, % do total da 
contribuição). Desembolsos  até  a  data  (nº,  montante,  %  do  total  da contribuição). 

 

c) Gastos totais até a data (montante e % do total recebido) 13,650,427.03 MT; 
92.22% dos 
desembolsos recebidos 
da ÍBIS ate 31/12/2016. 

INFORMAÇÃO SOBRE RELATÓRIOS  

Nº do Relatório (1º, 2º, … trimestre, ou anual) 2º, Anual 

Período coberto pelo relatório 1/01/2016-31/12/2016 
Data de Submissão do relatório 20/02/2017 

  

Principais Eventos do Projecto (acumulados ao longo da vida 
do projecto) 
 

 Visitas de Monitoria 
o 1a visita 22 de Maio 
o  2a visita 18 de Julho  
o 3a vista 07 de Dezembro 
o Monitoria conjunta com os Parceiros do AGIR 

e embaixada da Suécia em Tete – 22 de 
Fevereiro 
 

 Participação em eventos de desenvolvimento de 
capacidades 

o 14 e 15 de Janeiro de 2016 - Reunião de 
reflexão sobre as prioridades do DFID em 
Moçambique a luz dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável 29.03 – CESC – 
Workshop sobre fortalecimento do mecanismo 
interno de coordenação do processo de 
ratificação e monitoria dos instrumentos da 
União Africana 

o 31.03 – IBIS - Encontro de planificação de 
acções de advocacia; 

o 16.12 – CEDE – Assinatura de memorando de 
entendimento; 

o 13.09 – Aga Khan – Management Meeting 
o Workshop de discussão da segunda fase do 

projecto Olavula - 06/09 
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o 13 a 17 de Junho Formação sobre Gestão 
financeira – Nairobi Kénia 

o Acampamento dos direitos humanos – 02 a 05 
de Agosto 
 

 Diversos eventos com parceiros 
o Conferência de liderança do IREX em 

Nampula - 9 à 12 de Fevereiro 
o Lançamento do projecto do Médicos del 

Mundo na cidade da Matola- 17/05 
o Gala dos 7 anos do CESC - Agosto de 2016 
o Reunião de balanço das actividades do 

projecto do Medicos del Mundo na Matola-
fomento - 13/10 

o Palestra com activistas do projecto da 
Medicos del Mundo no Centro de Atendimento 
Integrado de Ndlavela - 28/10 

o Maputo Internet Fórum – 28 de Setembro 
o Mesa-Redonda alusiva ao „Dia Internacional 

para o Fim da Impunidade dos Crimes contra 
Jornalistas 02/11/2016 

o Fórum Anual dos Parceiros do Programa 
AGIR 21 -22 de Outubro 

o Fórum dos Parceiros do AICE 16,17 e 18 
Novembro  

o 20ª  edição do High Way Africa 2016 – 31 de 
Agosto a 1 de Setembro 

 Eventos realizados 
o Gala dos 10 anos do CAICC – 30 de 

Setembro 
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CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 

 
CENTRO DE APOIO À INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA (CAICC) - 

PLANO ESTRATÉGICO 2012-2016 
 

RELATÓRIO ANUAL – 1 JANEIRO-31 DEZEMBRO 2015 
20 de Fevereiro de 2015 

 
 
 
I. INTRODUÇÃO 

 

Tal como 2015, o CAICC contou para execução das suas actividades dentro do Plano 

Estratégico com a IBIS. Este facto limitou aquilo que eram as ambições do projecto em 

relação à execução das actividades. O ano de 2016 foi o último para implementação do 

Plano Estratégico do CAICC que vigorava desde 2012, portanto era importante fazer uma 

série de avaliações e elaborar um novo plano, tendo em conta as lições do primeiro mas 

sobretudo os actuais desafios e contextos económico, político e social. 

 

O ano de 2016 foi também o último da implementação do Face To face ou Cara a Cara, 

um projecto que estava a ser implementado em parceria com a Making All Voices Count. 

Novos parceiros com Centro de Estudos e Capacitação da Sociedade Civil, a quem o 

CAICC apoia a gestão da plataforma de Olavula; Médicos Del Mundo, com quem o CAICC 

tem acordo para gestão da plataforma de SMS; manteve este ano a parceria o Programa 

de Fortalecimento dos Media da IREX visando uma contribuição para a componente 

“Rádios Comunitárias-modelo”. Com Aga Khan, o CAICC levou a cabo actividades ligadas 

ao "JUNTOS!" -  A LEARNING AND KNOWLEDGE PLATFORM FOR CIVIL SOCIETY 

IN MOZAMBIQUE, que é o projecto E-Learning para fortalecimento da sociedade civil. 

Com apoio da fundação COLLISSON CHARITABLE TRUST implementou um pequeno 

projecto denominado LEVANDO EM FRENTE O PAPEL DA MULHER NO SEIO DA 

REDE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA, que consistiu na formação do primeiro grupo 

de mulheres pontos focais do CAICC. 

 

A implementação das actividades do CAICC continuou condicionada pela tensão político-

militar, que não permitiu a realização de visitas às rádios nas zonas em conflito, nem tão 

pouco convidá-la a tomar parte dos diversos eventos organizados pelo CAICC ao longo 

do ano. 

 

Várias actividades e marcos foram registados em 2016, com destaque para realização da 

Gala dos 10 anos do CAICC em Setembro, que serviu para homenagear todos aqueles 
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que tem dado o contributo para o desenvolvimento do projecto. Foi igualmente destaque 

a elaboração e apresentação do novo Plano Estratégicos, que apresenta uma 

abordagem baseada na continuidade, mas sobretudo contextualizada e tendo em conta 

as lições tiradas do anterior plano. 

 
O presente relatório anual está estruturado segundo o guião em uso no CAICC que 

também vai ao encontro das indicações da IBIS, nomeadamente uma análise e reflexão 

sobre as actividades planificadas e realizadas e os seus resultados em termos do alcance 

dos objectivos do PE e dos seus respectivos programas. 

 
 
 
II. EM QUE MEDIDA O PROPÓSITO DO PE FOI/ESTÁ A SER ALCANÇADO? 
 
O propósito definido no PE é o seguinte: 
 
“Contribuir para comunidades mais informadas e com mais escolhas, participantes 

activas no seu próprio desenvolvimento, através de uma maior e melhor utilização 

de TIC” 

 
Este resultado continua a ser dinâmico e não pode ser alcançado a curto prazo, pois a 

cada dia que passa há novos actores, novas necessidades e as ferramentas evoluem 

também, porém os níveis de adesão as TIC e a qualidade de discussões na rede e não 

só permitem-nos assegurar que há avanços. Mas mais uma vez aqui é preciso ter em 

conta a intervenção de vários actores. O CAICC consolidou os grupos de discussão, 

agregando as rádios por provincial.  

 
 
Esses avanços por sua vez contribuem para os objectivos estratégicos da IBIS, por 

exemplo: 

 A questão do direito à informação é abordada no sentido lato, quer dizer, que o 

cidadão sabe que goza deste direito; 

 A implementação da Lei de Direito à Informação, agora complementada pelo 

respectivo regulamento clarifica a questão dos papéis dos detentores de 

informação e os que a demandam; 

 Cidadãos têm acesso a informação de qualidade de uma pluralidade de média; 

 Liberdade de expressão e imprensa sistematicamente defendida pelos organismos 

públicos; 

 Direito à informação pública é respeitado e apoiado por um quadro legal sólido; 
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2.1 Acesso dos cidadãos à informação 
 
 
O CAICC lançou este ano o estudo feito em 2015 sobre a Estimativa de Número de 

Cidadãos Abrangidos pelas Rádios Comunitárias. Os resultados da pesquisa do 

número de potenciais ouvintes das rádios comunitárias em Moçambique aplicando 

Geotecnologias, mostram que a nível nacional, os raios médios das emissões das rádios 

comunitárias chegam potencialmente a 18.054.968 habitantes, distribuídos em 7.561 

assentamentos humanos em todas as onze províncias. Assim, mais que a metade da 

população moçambicana, beneficia-se das emissões de pelo menos uma rádio 

comunitária. 

 

A pesquisa indica que o número de assentamentos humanos e população abrangidos por 

essas rádios comunitárias, varia em função da região e província. No norte do país, as 

emissões das rádios comunitárias abrangem 2.587 assentamentos humanos, tendo como 

potenciais ouvintes 5.994.568 habitantes. A região centro é a que maior número de 

potenciais ouvintes apresenta, com 7.676.185 habitantes abrangidos, distribuídos por 

3.223 assentamentos. Um total de 1.751 assentamentos, com 4.478.531 habitantes, na 

região sul do país, é beneficiado com emissões de pelo menos uma rádio comunitária. 

 

O estudo foi bem recebido pelo público, sendo primeiro de natureza a ser feito no país e 

foi citado pela imprensa nacional e estrangeira. Várias entidades aproximaram ao CAICC 

para solicitar o estudo. 

 
Este ano foi igualmente lança Avaliação Da Qualidade e Relevância os Conteúdos 

Disseminados pelo CAICC através seus Canais de Comunicação, feita em finais de  

2015. A pesquisa concluiu que os apontamentos e manuais técnicos disseminados pelo 

CAICC são muito bons exemplos do material com uma linguagem simples e com o 

interface fácil de usar. Os manuais explicativos para os procedimentos básicos do 

Windows, e-mail, WhatsApp etc., parecem ser altamente apreciados por representantes 

dos centros ICT. 
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Os CD-ROM produzidos pelo CAICC são igualmente simples e fáceis de navegar, 

segundo o estudo. Este é o material produzido pelo CAICC tendo em conta um grupo 

alvo específico, adaptado para o nível e as necessidades do utilizador. Todos os 

entrevistados afirmaram ter utilizado os materiais do CAICC nos seus próprios programas 

de Rádios, na sua página de Internet, seus folhetos, sua página de Facebook ou de 

outras formas para alcançar as pessoas da sua comunidade. 

 
 
Uma iniciativa considerada importante segundo a pesquisa é o estabelecimento de 

Pontos Focais espalhados pelo país, responsáveis pela produção e disseminação de 

conteúdos. Estes mesmos pontos focais expressam o seu desejo de dar um contributo 

maior na produção e partilha de conteúdos e requerem uma maior comunicação e 

atribuição de responsabilidades por parte do CAICC para o seu contributo na pesquisa, 

tratamento e distribuição de conteúdos 

 
 
Há cada vez maior fluxo de informação nos centros, disponibilizada por diversos 

parceiros e o grande desafio é a interpretação das informações técnicas nalguns 

documentos disponibilizados pelo CAICC. Uma das estratégias usadas consiste em 

desafiar os diversos intervenientes na comunidade, durante os workshops distritais, para 

colaborarem com a rádio, por exemplo: matéria ligada a legalidade e justiça, os 

procuradores, o IPAJ entre outros, podem ajudar com seus técnicos na interpretação 

legal. A formação dos servidores públicos, promovida pelo CAICC serviu também para 

cimentar a necessidade de colaboração na troca de informação. 

 

Ainda em 2016 o CAICC lançou um Estudo Sobre a Qualidade e Usos dos Websites 

Provinciais, que concluiu que: 

 Duma forma geral os portais não tem nenhuma ligação às redes sociais nem 

possuem uma opção para tecer/fazer comentários sobre os 

conteúdos/informações disponibilizadas (aparentemente reservado a quem tenha 

permissões especiais para acesso); o uso de redes sociais tem estado a expandir 

ao nível distrital e essa possibilidade poderia ser explorada em partes do portal 

onde for justificável; 

 Não foi possível ter acesso ou conhecimento de alguma estratégia para produção 

e disseminação de conteúdos locais pelos/para os portais criados, ficando a 

responsabilidade de estabelecimento técnico do website (design e treinamento de 
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gestores de conteúdos) ao INTIC e a actualização ao pessoal local 

(Distrito/Província); 

 O INTIC teve constrangimentos relacionados com a mobilidade do seu pessoal 

técnico, contribuindo para uma redução dos níveis de acompanhamento e suporte 

técnico aos websites provinciais e distritais mas está em processo de desenvolver 

novas estratégias para garantir uma melhor actualização dos mesmos (sob 

responsabilidade de governos locais). 

 
2.2 O direito à informação 
 
O CAICC continuou a trabalhar em fóruns de divulgação da Lei de Direito a Informação e 

do respectivo regulamento, aprovado em 2016. Dois concursos entre as rádios foram 

lançados pelo CAICC e tinha como temas: (1) “Usando a Lei do Direito à Informação para 

Servir a Comunidade”, (2) “Acesso à Informação como Garantia do Desenvolvimento 

Comunitário”  

 

As acções de formação do CAICC, quer seja cursos, intercâmbios, workshop‟s, visitas, 

entre outros, foram fóruns usados para consolidar a discussão sobre a LDI e do 

respectivo regulamento, na perspectiva de exercício de cidadania.  

 

Como resultado a Rádio de Catandica, por exemplo mandou um a carta solicitando 

informação à procuradoria Distrital sobre a violação dos direitos das crianças e pelo 

mesmo meio teve a resposta, como mostram as cartas abaixo: 
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2.3 Liberdade de expressão e de imprensa 
 
A base para promoção da liberdade de expressão e de imprensa, na óptica do CAICC, é 

a divulgação da Constituição da República, Lei de Imprensa e agora a Lei de Direito a 

Informação e o respectivo regulamento. Estes instrumentos legais continuaram a ser a 

base das discussões nas actividades de formação do CAICC, bem como constituem 

prioridade na lista dos conteúdos a ser disseminados. 

 
O trabalho do CAICC através da sua rede consiste a mudança da actual postura dos 

detentores de informação (são fechados) promovendo encontros de discussão conjunta a 

nível local sobre a necessidade de partilha de informação de interesse público e, já se 

registam algumas mudanças, como mostra o exemplo abaixo: 
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2.4 O propósito do CAICC 

 

A ano de 2016 foi último de implementação do Plano Estratégico que vigora desde 2012 

e, foi feita uma avaliação do mesmo, cujas principais conclusões foram: 

 

a) Qualidade, Relevância dos Conteúdos das RCs e Promoção das TICs no 
Contexto Local 

o O apoio prestado as RC para melhoria da qualidade dos conteúdos 

disseminados variou entre formações regionais, partilha de material 

informativo e educativo nos formatos impresso e digital. Para além do 

material informativo concluímos que os Workshops e formações regionais, 

apoio prestado via Helpdesk e visitas de acompanhamento, são também 

consideradas abordagens relevantes de apoio para a melhoria da 

qualidade dos conteúdos disseminados pelas RC;  

 
o Os materiais sobre direito do acesso à informação disponibilizado pelo 

CAICC são os mais referenciados entre os entrevistados. Sobretudo pelo 

facto de estarem a contribuir para elevar a consciência dos fazedores das 

rádios sobre o direito de aceder as fontes de informação. Assim como, a 

consciência do dever de veicular/disseminar evidencias e factos reais para 

o conhecimento do cidadão comum de forma livre e sem nenhum receio de 

represálias;  

 
o O FrontlineSMS é considerado uma das ferramentas que tem estado a 

contribuir para ampliar o espaço e ambiente de promoção de ideias sobre a 

importância do uso das TIC, debate do cidadão e promoção do 

engajamento do cidadão com os fazedores de rádio, mas também entre os 

provedores de serviços e utentes. Todavia, ainda constitui um desafio para 

as RC e CAICC medir a relevância e o grau de uso das TIC entre os 

cidadãos residentes ao redor das RCs embora existam relatos soltos de 

alguns resultados;   

 
 

b) Desenvolvimento Institucional  

o A estrutura de gestão e governação do CAICC, associada ao perfil dos 

colaboradores, constitui um potencial indiscutível para a realização da 

missão do CAICC, na medida em que a capacidade técnica destes, permite 

prestar serviços e assistência de qualidade no campo das TIC conforme 

estabelecido na missão. Contudo, esta combinação ainda não está a 

contribuir para tornar o CAICC eficiente em termos de alcance eficiente dos 

resultados almejados na medida em que os recursos humanos disponíveis 

mostram-se insuficientes para responder a demanda de assistência e 

prestação de serviços necessários as rádios comunitárias;  

o A figura do Ponto Focal foi instituída para colmatar o gap de presença do 

CAICC. Para tornar esta figura mais efectiva é importante repensar no 
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ajuste do vínculo de colaboração entre o Ponto Focal e o CAICC, 

garantindo desse modo uma relação mais horizontal e orientada para 

resultados; 

 

c) Pertinência e Relevância do CAICC 
o A pertinência e relevância da intervenção do CAICC são indiscutíveis, tanto 

ao nível das rádios e dos parceiros de média e doadores. A sua pertinência 

reside por um lado, pelo facto de se destacar como um actor relevante na 

realização e alcance dos objectivos das políticas governamentais. Por outro 

lado, por estar a contribuir de forma directa e indirecta para o alcance dos 

resultados de programas financiados por parceiros de cooperação.  

 
 
 
III.  EM QUE  MEDIDA  OS  RESULTADOS  INTERMÉDIOS  E  IMEDIATOS  DO  PE 

FORAM ALCANÇADOS? 

 
 
3.1. Resultados Intermédios 

 
 
 
O Plano Estratégico tem 4 Resultados Intermédios: 

 
 
 

1. Uma rede de TIC comunitárias mais forte, solidária e actuante 
 

2. Centros de informação e comunicação respondem melhor às demandas 

e necessidades de desenvolvimento das comunidades que servem 

3. Comunidades mais conscientes do potencial das TIC para usufruto dos 

seus direitos e liberdades e para o seu desenvolvimento 

4. Um CAICC consolidado e proactivo, prestando serviços apropriados e de 

qualidade à rede nacional de TIC comunitárias



A lista de discussão do CAICC, o Facebook bem como o Whatsapp, continuam a ser 

os canais que concorrem para o alcance do primeiro resultado intermédio. É através 

destes canais que são feitas discussões sobrem o dia-a-dia dos centros. Estes canais 

funcionam como mecanismo de suporte dos membros da rede. É aqui onde eles têm 

ajuda, quer seja através do Helpdesk do CAICC ou dos Pontos Focais bem como 

entre eles mesmo. 

 
 
Houve expansão e melhor comunicação dos membros da rede, por exemplo, o número 

de e-mails enviados à lista aumentou em mais de 21%, isto é, de 2517 em 2015, 

passou para 3058 em 2016. O número de contribuintes na lista de discussão passou 

de 817 para 1092 no ano em análise. O número de posts no Diário Online subiu de 908 

para 1291, O número de amigos no Facebook registou um aumento passando dos 

anteriores 2397 para 2595. 

 
 
Os dados estatísticos mostram evolução, não só quantitativa, mas também qualitativa 

das contribuições dos membros da rede. A consolidação do Whatsapp, sobretudo, veio 

a criar maior consistência dos debates sobre diversas temáticas na rede. Na lista 

identificou-se tópicos que suscitaram varias intervenções, como por exemplo, o convite 

para Manifestação de Interesse em Advocacia na área de Agricultura, com ênfase para 

o Agronegócio; foram também destaques os tópicos: CAICC abre Concursos 2016; 

Formação prática em matéria de reportagens; Jornalistas ''livres'' lançam Comité de 

Emergência para a defesa da liberdade de imprensa e de expressão, que tiveram uma 

participação global de 114 membros da lista. 

 

 
Estudos de Caso feito em 2016 que concluiu que, o apoio do CAICC para as CMC e 

RCs é fundamental e contribui para a dinâmica das rádios no que concerne a i) o 

aumento das capacidades dos colaboradores, a) quer na produção de programas sobre 

governação, direitos e deveres dos cidadãos, bem como b) na capacidade de uso das 

TIC no acesso a um c) apoio técnico seguro e permanente para a resolução de 

problemas pontuais; ii) O reconhecimento público da rádio pelos ouvintes como um 

veículo importante que ajuda na educação e resolução de problemas locais e; a 

contribuição para a iii) melhoria das capacidades dos cidadãos, associações locais e 

funcionários públicos no uso das TIC.  
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As capacidades dos colaboradores no uso das TIC permitem a universalização das 

rádios com a participação de amigos localizados fora do raio de cobertura da rádio. A 

contribuição do CAICC, juntamente com outros parceiros iv) aumentou também a 

capacidade das rádios na produção de programas sobre direitos humanos fundamentais 

violados a partir de certas práticas tradicionais, tais como casamentos prematuros, bem 

como v) a participação dos ouvintes em programas sobre governação, quer 

proporcionando mais informação a partir da pesquisa na internet, quer permitindo uma 

interacção directa entre ouvintes e sobretudo entre o Governo e as comunidades. 

 

O CAICC ocupa, segundo o estudo, um espaço privilegiado no que diz respeito à 

formação para o uso de tecnologia e à capacidade das rádios de realizar melhores 

programas, buscar fontes diversificadas de informação, dar informação em tempo útil e 

capacitar outras associações locais. Constituem mérito do CAICC várias mudanças, 

desde aspectos simples como um colaborador da rádio passar a ostentar um email, 

saber fazer buscas na internet até os mais complexos como o uso de programas de 

edição como o Adobe Audition e FrontlineSMS SMS que revolucionaram toda a forma 

de fazer rádio a nível local encurtando tempo e distâncias.  

Estes dados descrevem melhor melhor o nível de alcance do resultado intermédio 

número 2 e 3. 

Porém, através dos inquéritos rápidos, pode-se aferir que tem havido cada vez maior 

número de ouvintes que participam nos programas de rádio através de SMS, página do 

Facebook entre outras. Com a introdução do Whatsapp Desktop, os Pontos Focais tem 

estado também a dinamizar a participação dos cidadãos. Importa salientar que, tal 

como no ano anterior, o júri dos concursos notou melhorias na qualidade das 

candidaturas. Introduzimos um novo concurso, designado, “Usando a Lei do Direto a 

Informação para Servir a Comunidade” que teve a participação de 11 candidaturas, 

enquanto que a terceira edição do concurso: “Mulheres Mais Presentes nas Redes 

Sociais” teve 21 candidaturas, contra 16 do ano anterior.   

 
 
Neste último ano de implementação do seu PE o CAICC consolidou a capacidade de 

trabalho de uma equipa coesa, comprometida e altamente qualificada. Apesar da 

insuficiência de recursos financeiro ter condicionado quer seja a disponibilidade dos 

colaboradores (dois em tempo parcial) bem como a contratação de outros como estava 
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previsto (oficial de monitoria), o CAICC continuou a desempenhar o seu papel, 

procurando sempre responder à demanda dos centros. 

 
 
Os resultados intermédios e imediatos das actividades do CAICC em 2016, detalhados 

nos anexos, ilustram uma mudança no panorama de informação e comunicação 

comunitária em relação a dois anos atrás. Trata-se da progressiva descentralização e 

dispersão do uso dos canais de comunicação, aliado ao cada vez maior uso de TIC.  

 
 
O CAICC tem estado na vanguarda da introdução das TIC nas RCs/CMCs numa 

abordagem explicitamente virada para o uso das tecnologias para informar e 

comunicar melhor. Está constantemente a pesquisar e introduzir novas ferramentas, e 

a desenhar novas estratégias. O apoio remoto do helpdesk ainda está baseado na 

linha verde, porque os parceiros querem uma resposta imediata em tempo real, mas 

hoje é possível o helpdesk entrar no computador de um RC e fazer um diagnóstico 

também imediato usando TeamView.  

 
 
Apesar do avanço tecnológico, que permite apoio remoto aos centros, o CAICC 

continua a formar cada vez mais Pontos Focais, visando responder à demanda que a 

equipe central (por ser reduzida) não consegue. Além da formação o CAICC está a 

investir em recursos técnicos para dinamização do trabalho dos Pontos Focais 

(Smartphones, ferramentas de manutenção). Os resultados são visíveis, sobretudo na 

criação e consolidação de confiança mútua dentro da rede. Neste momento o CAICC 

conta com 22 pontos focais, dois quais 5 são mulheres, espalhados por todas 

províncias. Infelizmente, este ano o Ponto Focal Dércio Paulo do Ile, perdeu a vida 

vítima de doença. 

 

3.2. Resultados Imediatos 
 
 
 
Foram definidas algumas prioridades para 2016, como base para uma planificação 

integrada: 

o Apoio à implementação da Lei de Direito à Informação e do respectivo 

regulamento a nível dos distritos; 

o Promoção do acompanhamento dos planos distritais, do desempenho dos 

novos deputados eleitos e respectivas prestações de contas; 
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o Continuidade da divulgação e promoção de outra legislação essencial, com 

destaque para a Constituição da Republica e as áreas de liberdade de expressão 

e imprensa e do combate à corrupção, e da facilitação de novas formas de 

participação cívica. 

 
 
Estas prioridades foram incorporadas no plano de actividades totalizando 55 acções, 

organizadas em função dos objectivos e resultados estratégicos. Destas acções foram 

cumpridas 47, conforme mostra o anexo 1. Entre as restantes 8 actividades 4 foram 

iniciadas e 4 não tiveram lugar. 

 
Houve actividades em todas as áreas prioritárias, que podem ser analisadas em 
anexo 

 
3. Para clarificar melhor o conceito de prioridades temáticas integradas, podemos 

exemplificar através das prioridades: 

 
 
1 -Apoio à implementação da Lei de Direito à Informação e do respectivo regulamento 
a nível dos distritos 

 
o Realizados 5 cursos interprovinciais com enfoque para a questão da divulgação 

da lei de direito à informação e a monitoria da sua implementação prática nos 

distritos. O primeiro curso teve lugar em Inhambane, onde participaram as rádios 

de Inharrime, Morrumbene, Funhalouro, Massangena, Xilembene, Xai-Xai FM, 

Ponta d‟Ouro, Magude, Inhaca e Maxaquene FM. O segundo curso teve lugar na 

província de Nampula, onde participaram as rádios de Moma, Iulute, Mossuril, 

Malema, Ribaue, Nacala-Porto, Mocimboa da Praia, Montepuez, Rádio Sem 

Fronteiras, Balama. O terceiro curso teve lugar em Cuamba, província de Niassa 

onde participaram as rádios de Mocuba, Milange, Gurue, Alto Molocue, Ile, 

Cuamba, Nipepe, Mecanhelas, Metarica e Mandimba. O quarto curso foi 

realizado em Tete e contou com a participação das rádios de Mutarara, Moatize, 

Changara, Tsangano, Angónia, Macanga, Baua, Songo, Tambara, Caia, Mopeia, 

Chinde, Catandica, Guro e Marromeu. O quinto curso foi realizado em 

Quelimane, nele estiveram presentes as rádios, Pebane, Lugela, Morrumbala, 

Namacurra, Mocuba, Quelimane FM, Maganja da Costa, Mopeia, Nova Paz e 

Gilé. Nas cinco formações foi discutida a questão dos desafios locais no acesso 

à informação da parte do cidadão e as possíveis saídas. Os participantes dos 

cinco cursos, concluíram que a implementação e assimilação da lei de Direito á 
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informação a nível dos distritos é um processo que levará seu tempo, todavia, na 

qualidade de comunicadores vão propor a produção de novos programas que 

ajudem a disseminar a lei, assim como massificar a elaboração de cartas 

fundamentadas na lei, para solicitar informação junto das entidades 

governamentais locais. 

o Foram visitadas 16 rádios, nomeadamente: Inharrime, Magude, Ponta D‟Ouro, 

Kamaxaquene, Cuamba, Mandimba, Mecanhelas, Metarica, Gurue, Mocuba, 

Montepuez, Nacala Porto, Ribaué, Malema, Balama e Cateme. Depois do curso 

de Quelimane o CAICC só visitou a Mocuba devido a conflito militar, o mesmo 

aconteceu em Tete onde só visitou Cateme. Já em Xai-Xai a visita foi cancelada 

devido a desorganização da rádio; 

o Foram realizados 8 workshops em Cateme, Magude, Ponta D‟Ouro, Quelimane, 

Montepuez, Malema, Cuamba e Gurue. O número de 10 não foi atingido devido 

a tensão político militar. A questão da tensão político militar, acabou tomando 

algumas discussões ao longo do workshop, com destaque para Quelimane onde 

este presente o Presidente da Assembleia Provincial, por sinal membro da 

RENAMO que reclamava a forma como as matérias sobre a situação política 

eram reportados pelos órgãos de comunicação social. 

o Em parceria com CEC e Sekelekane, o CAICC organizou um curso para 

Jornalistas sobre objectividade na reportagem com base na lei do direito a 

informação, economia local e monitoria de políticas públicas. Nesta formação, 

participaram as rádios comunitárias de Mutarara, Moatize, Dondo, Gurue, Alto 

Molocue, Quelimane FM, Mocimboa da Praia, RSF Pemba, Esperança Lichinga, 

Ilha de Moçambique, Monapo, Moma, e Encontro Nampula. A discussão 

centrou-se no uso de diversas ferramentas para informar com objectividade no 

contexto da lei de Direito à Informação, assim como fazer monitoria das políticas 

públicas locais com base no plano económico e social distrital. 

o Feitos 9 em Chiúre, Cuamba, Milange, Nampula onde tiveram lugar três, sendo 

um de pontos focais, outro que teve lugar na rádio Encontro e o terceiro das 

rádios modelos. Também teve lugar na Ponta D‟Ouro, Montepuez e Chiveve. Os 

outros três não tiveram lugar devido a insuficiência de fundos. 
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2- Divulgação das políticas e programas nacionais do novo Governo, e promoção do 

acompanhamento dos planos distritais, do desempenho dos novos deputados 

eleitos e respectivas prestações de contas 

 
o Foi produzido e distribuído pelas rádios o CD “Informação para as nossas 

comunidades”, contendo informação diversa, desde o Plano Quinquenal do 

Governo, o executivo, Lei de Direito à Informação e respectivo regulamento, 

constituição da república, lei de probidade pública, como forma de apoiá-las na 

participação e monitoria da acção governativa. 

o O conteúdo e uso do CD “Informação para as nossas comunidades” foram 

demonstrados nos 8 workshops realizados e nas 16 visitas feitas; 

o Os 9 intercâmbios realizados estavam essencialmente virados ao papel das 

rádios comunitárias na monitoria da governação local; 

o A lista de discussão foi aproveitada para a distribuição regular dos Boletins do 

CIP e outros materiais relacionados com a governação e transparência, para 

além da colocação no website; 

o A lista de discussão também discutiu esta e outras questões relacionadas com 

o novo governo e suas políticas. 

 
 
 
A presença do CAICC a nível local foi reforçada pelas actividades dos Pontos Focais 

(PFs), que fizeram este ano um total de 31 visitas a RCs/CMCs/ nas suas zonas de 

actuação contra 48 do ano passado, isto deveu-se a tensão político-militar que 

condicionou a deslocação às rádios. Foram formados mais 9 PFs, aumentando o 

número deles para 22, operando em todas províncias do país. Eles são o braço direito 

do Helpdesk, e em alguns casos mesmo os pedidos de ajuda telefónica começaram a 

ser dirigido para eles. O grande desafio para o CAICC continua a ser a 

implementação de sistemas eficazes de gestão e apoio. Os PFs continuam a ter 

dificuldades na prestação de contas. Durante o ano de 2016 foram simplificados os 

mecanismos de prestação de contas, mas continuamos a registar problemas. 

 

Nos anos anteriores o CAICC tinha dificuldades na realização dos mini-curso, uma 

das actividades fundamentais para garantir a réplica dos cursos regionais e também 

complementar ao trabalho dos Pontos Focais. Este ano foram realizados os Feitos 19, 

em Xai-Xai, Tsangano, Ribáué, Ponta D‟Ouro, Milange, Metarica, Kamaxaquene, 
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Maua, Massangena, Mandimba, Malema, Magude, Inharrime, Gurue, Chilembene, 

Cateme, Alto Molócué, Mocuba e Lugela. As outras rádios que tomaram parte dos 

cursos interprovinciais não fizeram o seguimento das formações e o CAICC não 

disponibilizou dinheiro. 

 
Há cada vez maior integração das ferramentas de comunicação e os meios 

tradicionais como as linhas verdes, começam a registar baixas, sobretudo para apoio 

remoto. Do ano passado a este houve um aumento, isto é, se o ano passado o CAICC 

recebeu 297 chamadas este recebeu 323. Entretanto, os dados são mais baixos se 

olharmos para 2012, onde em 9 meses o CAICC conseguiu registar 457 chamadas. 

Comparando 2012 e 2016 podemos constatar uma queda para 70%. Isto deve-se ao 

facto dos membros da rede estarem a usar Whatsapp para interagir bem como a lista 

de discussão. Também tem estado a recorrer directamente aos pontos focais, que 

recebem recargas mensalmente para comunicação com as rádios. No Facebook o 

número de seguidores está a crescer tendo passado de 2397 registados ano passado 

para 2595 em 2016. O Youtube aumentou de 6010 visitas ano passado para 6709 

este ano, conforme demonstra o anexo 4. As visitas ao website passaram de 29728 

em 2015 para 37142 em 2016. 

 
Foram desenvolvidas acções visando a promoção da participação da mulher nas 

rádios comunitárias e centros multimédia. Foi realizado um intercambio 

exclusivamente envolvendo mulheres, que teve lugar no distrito de Chiúre em Cabo 

Delgado com a participação das rádios de Chiúre, Mocímboa da Praia, SFF Pemba, 

Macomia, Monapo, Nangade, Montepuez, Ilha de Moçambique, Angoche e Balama. O 

objectivo deste encontro era promover a troca de experiências, melhores práticas e 

constrangimentos das mulheres em relação às actividades dos seus centros e sua 

participação na tomada de decisão em geral, e ao seu envolvimento na produção, 

partilha e circulação de conteúdos com recurso às ferramentas do CAICC em 

particular. Foi igualmente realizada a terceira edição do concurso “Mulheres Mais 

Presentes nas Redes Sociais” que teve 3 vencedoras, nomeadamente Lurdes 

Thurrumela da RC Gurue na Zambézia que ficou em primeiro lugar, Lucília Xavier de 

Monapo em Nampula que ficou em segundo lugar e Alexandra de Sousa da RC Gurue 

que ficou em terceiro lugar. As três receberam Tablets e recargas para continuarem a 

sua actividade na rede como forma de incentivar outras mulheres a usarem as TIC 

para circular conteúdos que promovam a sua participação na governação. O inquérito 
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s/mulheres nas RCs foi disseminado, e durante as discussões houve necessidade de 

realizar um novo inquérito para actualizar a informação, uma vez que em função das 

acções realizadas nota-se haver cada vez mais mulheres a integrar a rede de TIC 

comunitárias. O número das participantes do concurso é disso uma prova. Em 2014 

tivemos 8 participantes, em 2015, 16 e em 2016, tivemos 21 participantes. Mas 

também foi criado um grupo de Whatsapp, Comunicadoras, onde de forma livre elas 

debatem questões comuns e trocam experiencias sobre o uso de TIC e promoção do 

engajamento do cidadão.  

 

IV. QUEM (CATEGORIAS DE BENEFICIÁRIOS) BENEFICIOU E QUANTAS 
PESSOAS (NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS) BENEFICIARAM DAS ACÇÕES DO 
PROJECTO AO LONGO DO PERÍODO EM ANÁLISE? 

 
O grupo-alvo directo do CAICC é todos os centros de informação e comunicação 

comunitária no país e @s respectiv@s funcionári@s e colaborador@s 

(CMCs/rádios/telecentros/iniciativas afins). Este grupo é entendido como sendo 

agentes de mudança, através dos quais os inputs do CAICC podem chegar ao seu 

grupo-alvo final: as comunidades abrangidas pelo raio das RCs, as organizações de 

sociedade civil presentes localmente, as autoridades estatais e tradicionais, etc. 

 

Importa aqui referenciar o estudo encomendado pelo CAICC para estimar o número 

de pessoas abrangidas pelas rádios comunitárias. Os resultados da pesquisa do 

número de potenciais ouvintes das rádios comunitárias em Moçambique aplicando 

Geotecnologias, mostram que a nível nacional, os raios médios das emissões das 

rádios comunitárias chegam potencialmente a 18.054.968 habitantes, distribuídos em 

7.561 assentamentos humanos em todas as onze províncias. Assim mais que a 

metade da população moçambicana, beneficia-se das emissões de pelo menos uma 

rádio comunitária. 

 
 
Quanto a sua variação pelas regiões norte, centro e sul do país, estas emissões 

chegam a 5.682.884, 5.994.568 e 4.478.531 habitantes, respectivamente. Nas 

províncias de Sofala, Inhambane, Maputo e Cidade de Maputo, mais de 77% da sua 

população são potenciais ouvintes de pelo menos uma RC. Mais de 50% de 

habitantes de cada província do país são potenciais ouvintes das emissões de pelo 

menos uma rádio comunitária. 

 
 

mailto:@s
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Os dados deste estudo podem ser cruzados com o número total dos beneficiários das 

actividades do CAICC, através das suas principais actividades, nomeadamente, 

Cursos regionais, concursos, intercâmbios, workshops, visitas quer seja da equipa 

central como dos pontos focais. 

 
 
A tabela a seguir, mostra as rádios envolvidas em várias actividades do CAICC 

durante o ano passado, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RC/CMC ENVOLVIDAS NAS ACTIVIDADES DO CAICC EM 2016 
 

 CURSOS (54) INTERCAMBIOS (27) CONCURSOS (21) VISITAS (18) WORKSHOPS 
(8) 

VISITAS PFS (31) 

1 Cuamba Cumaba  Cuamba  Cuamba Malema  Cuamba  

2 Mandimba  Marrupa  Mandimba  Mandimba Montepuez  Mecanhelas  

3 Mecanhelas  Pemba  Metangula  Mecanhelas Cuamba  Sanga  

4 Maua  Mocimboa da Praia Nipepe  Metarica Gurue  Mwembe  

5 Metarica  Chiuire  Mueda  Balama Quelimane  Pemba  

6 Pemba  Montepuez  Mocimboa da Praia  Montepuez  Moatize  Nangololo  

7 Mocimboa da Praia  Balama  Ciure  Watana - Nacala Magude  Chiure   

8 Montepuez  Encontro – Nampula  Macomia  Nacala-Porto  Ponta d‟ Ouro  Macomia  

9 Balama  Watana – Nacala  Watana – Nacala  Ribaue   Montepuez  

10 Nacala  Nacala  Monapo Monapo  Balama  

11 Angoche  Angoche  Nacala a Velha  Malema  Muidumbe  

12 Mossuril  Monapo  Vida  Mocuba  Nangade  

13 Moma  Lalaua  Moma  Gurue   Watana  

14 Malema  Moma  Mocuba  Moatize   Nacala  

15 Iolute  Malema  Morrumbala  Inharrime   Angoche  

16 Mocuba  Mocuba  Alto Molocue  Magude   Ilha de Moçambique  

17 Milange  Milange  Mutarara  Ponta d‟Ouro  Nacala a Velha  

18 Morrumbala  Chimoio  Maringue  Maxaquene   Lalaua  

19 Gurue  Machaze  Marromeu    Moma  

20 Alto Molocue  Manhiça  Gorongosa    Mecuburi  

21 Moatize  Nhamatanda  Maxaquene    Milange  

22 Mopeia  Gorongosa     Alto Molocue  

23 Alto Molocue  Chiveve     Nova Paz  

24 Nova Paz  Magude     Maganja da Costa  

25 Pebane  Ponta d‟ Ouro     Namacurra  

26 Maganja da Costa  Muthyana     Namarroi  

27 Gilé  Maxaquene     Mutarara  

28 Chinde      Chiveve  



 

29 Quelimane FM      Marromeu  

30 Ile      Gorongosa  

31 Lugela      Maxaquene  

32 Namacurra       

33 Mutarara       

34 Changara       

35 Angonia       

36 Macanga       

37 Tsangano       

38 Catandica       

39 Guro       

40 Tambara       

41 Caia       

42 Marromeu       

43 Inharrime       

44 Massinga       

45 Morrumbene       

46 Funhalouro       

47 Xai-Xai       

48 Massangena       

50 Chilembene       

51 Magude       

52 Ponta d‟ Ouro       

53 Maxaquene       

54 Inhaca       

55       

56       

57       



 

V. QUAL FOI A MUDANÇA MAIS SIGNIFICATIVA NA ÁREA DE GOVERNAÇÃO 
ONDE O PROJECTO ESTÁ ENVOLVIDO E QUE O MESMO OU A OSC TENHA 
INFLUENCIADO DE ALGUMA FORMA. 

 
Para o CAICC a mudança mais significativa em 2016 tem sido o crescimento de 

comunicação entre rádios comunitárias e as suas comunidades através da consolidação 

de uso do programa FrontlineSMS, Whatsapp, Facebook e daí maior possibilidade para 

os ouvintes apresentarem as suas opiniões e preocupações em directo e interagir com os 

seus governantes e outros. Cria uma nova dimensão na área de prestação de contas. 

 
Os workshops distritais tem estado a dinamizar esta comunicação nos distritos, onde 

todos têm a oportunidade de debater sobre diversos instrumentos legais, mas acima de 

tudo assimilar as novas plataformas de comunicação que asseguram o fluxo de 

informação. 

 
A quantidade e qualidade dos conteúdos está a melhorar. A qualidade dos programas 

apresentados nos concursos, bem como a sua partilha, tem estado a legitimar o papel 

das rádios nos distritos. Elas tem estado a assumir o seu efectivo papel que é de informar 

e educara a comunidade e estabelecer a ligação entre vários actores sociais. Há cada 

vez mais programas que abordam questões pertinentes sobre o direito à informação, não 

só com a presença das comunidades locais mas também do governo. 

 

Este ano o CAICC promoveu a Formação de Servidores Públicos em TIC, bem como de 

mulheres e grupos específicos sobre o mesmo tópico. O objectivo era dinamizar o 

envolvimento das lideranças locais bem como das mulheres na partilha e circulação de 

informação e, desta forma assegurar o envolvimento de todos na governação local. As 

formações serviram de momento para partilha e discussão da Lei de Direito à Informação 

e do respectivo regulamento.  

 

V.I formação dos servidores Públicos: teve lugar em Moma, Nacala-Porto, Moatize, 

Mutara, Montepuez e Palma 

Em Moma, estiveram presentes na formação 26 funcionários públicos, sendo 3 mulheres, 

dentre os quais, Secretario permanente, Directores dos Serviços Distrital, chefes de 

departamentos e de secretaria do Governo do Distrito de Moma. Já em Nacala Porto, 

fizeram parte da mesma oito (8) servidores públicos, dentre os quais quatro (4) directores 

dos Serviços Distritais (SDAE, SDSMAS, SDEJT e SDPI) e chefes de repartições. 

 

 



 

Em Montepuez, tomaram parte 15 servidores públicos dentre eles directores das 

instituições, chefes de algumas repartições da secretaria distrital, assim como a presença 

do Secretario Permanente do governo distrital Sérgio Sawali, que foi o principal orador do 

discurso de abertura e de encerramento da sessão que durou mais de 5 horas. 

 

Em Palma tomaram parte 15 servidores públicos com destaque para O Secretário 

Permante Distrital, Diamantino Abdala, que sublinhou no encerramento que “sublinhou no 

encerramento que a formação foi valiosa, porque fez compreender o acesso a informação 

e despertar a necessidade de disponibilizar a informação para o publico e prometeu que 

os membros do governo irão partilhar e usar no seu dia-a-dia”. No final do evento foi 

criada uma página do Facebook para o distrito, como mostra a imagem abaixo: 

 

 

Em Mutara, fizeram o chefe de planificação do Governo Distrital, funcionários da 

Autoridade Tributária, e da Secretaria distrital, num total de 12 pessoas. Já em Moatize, 

14 Funcionários do governo do distrito de Moatize provenientes dos seguintes sectores: 

Secretaria distrital, Serviços Distritais das Actividades Económicas, Serviços Distritais de 

Planeamento e Infra-estruturas, Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social, 

Serviços Distritais de Educação Juventude e Tecnologia, Conselho Municipal e Instituto 

Nacional da Acção Social do distrito de Moatize.  

 
 

 

 V.II – Formação de Mulheres: Tiveram lugar em Moatize, Mutarara, Nacala Porto e 

Montepuez 



 

 

Em Nacala Porto, fizeram parte da mesma nove mulheres daquele Distrito de vários 

estratos sociais, dentre as quais 2 colaboradoras de rádios locais, 1 estudante do nível 

médio, 2 estudantes universitárias, 2 alfabetizadoras, 1 professora e 1 pertencente a uma 

associação local. 

 

Já em Montepuez, a formação contou com a presença de 9 mulheres dentre elas 

membros das associações e estudantes da UP. Em Moatize, participaram 08 Mulheres 

do governo do distrito provenientes dos seguintes sectores: Secretaria distrital, INEFP, 

Comando Distrital da PRM, Serviços Distritais das Actividades Económicas, Planeamento 

e Infraestruturas, Saúde Mulher e Acção Social, Educação Juventude e Tecnologia e do 

Instituto Nacional da Acção Social. Em Mutarara tomaram parte 9 mulheres provenientes 

da Secretaria distrital, Serviços Distritais das Actividades Económicas, Planeamento e 

Infraestruturas e do Balcão de Atendimento Único. 

 



30  

VI. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃO 

 

O coordenador do CAICC foi treinado pela Mango em Gestão Financeira para não 
financeiros, de modo a assegurar uma boa gestão do projecto. Foi igualmente 
desenhado o novo Plano Estratégico que entrará em vigor a partir de 2017. 

 
6.1. Avanços 

Internamente o CAICC evoluiu em 2016: 
 

 Mesmo com relativo atraso de fundos o CAICC conseguiu realizar as actividades 

em tempo útil; 

 Prestou mais atenção à visibilidade do CAICC, e a preparação de material 

publicitário, como forma de fazer conhecer mais amplamente os feitos e 

desafios, e motivar os parceiros locais; 

 O CAICC centrou as suas atenções nas ferramentas mais comuns de 

comunicação, Whatsapp e Facebook para dinamizar a rede 

 Manteve-se o princípio de transparência, disponibilizando todos os relatórios do 

CAICC no website e partilhando informações e documentação com os membros 

da rede através da lista de discussão; 

 
6.2 Governação e Coordenação 
 

 

O Comité Director do CAICC foi extinto em 2016 e criada a Board de Conselheiros, isto 

na sequência da letargia do comité. Novos termos de referência foram elaborados e 

identificados os potenciais membros. 

 

A coordenação de actividades com os demais parceiros continua a ser um ponto fraco, 

tendo havido uma redução do número de mensagens partilhas de 86 mensagens 

partilhadas em 2015 para 15 (-17%), embora o número de membros tenha passado de 

59 para 61. O CAICC criou uma lista para parceiros do AICE (íbis.aice@caicc.org.mz) 

com 31 membros, mas nunca foi explorada apesar dos apelos constantes do CAICC. As 

reuniões do comité director não tiveram lugar devido a falta do quórum.

mailto:íbis.aice@caicc.org.mz
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Infelizmente os parceiros só partilham na lista informação geral e nunca planos de 

actividades e relatórios. 

 
 

CAICC continua de actuar à luz do seu Código de Conduta, Politica de Género e Manual 

de Procedimentos Administrativos e Financeiros e já está a concluir a Politica de  

Recursos  Humanos  e  actualizar  a  Estratégia  de  Visibilidade  e  Angariação  de 

Fundos. 

 

 
 

6.2 Gestão financeira 
 

 
 

O volume e variedade de actividades não foi fácil de gerir, e a experiência mostrou que 

algumas linhas de orçamento tinham que ser reforçadas a partir de outra menos usadas. 

As despesas ligadas às múltiplas deslocações não deixaram de aumentar: alojamento 

nas capitais provinciais e ate em alguns distritos, custos de refeições para os 

workshops, aluguer de carro, etc. 

 
 

A auditoria aprovou as contas de 2014 sem qualificações. O relatório semestral 

financeiro e de actividades foram submetidos ao financiador do PE. Uma das maiores 

dificuldades tem sido a recolha de justificativos originais dos parceiros locais e PFs, e as 

vezes nem por email ou fax. Alguns parceiros enviam os originais através da empresa 

CORRE, com quem o CAICC tem contrato mas nem todos procedem da mesma forma. 

 
 

A outra preocupação profunda tem sido a urgência em procurar novas parcerias e 

garantir o sustento do CAICC e do novo Plano Estratégico. Até agora o CAICC trabalha 

com fundos da IBIS e tem parceria com IREX. CAICC está a fazer uma consultoria para 

ao CESC, Médicos Del Mundo e tem colaboração com Aga Khan. 

 
 
 
 
 

Lázaro Bamo 
20 de Fevereiro de 2017
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