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Servindo A Comunidade Rumo À Inclusão Digital

CAICC Lança Aplicativo Mobile OTHANLA 

O Centro de Apoio a Informação e Comunicação 
Comunitária (CAICC) inspirado no seu plano 
estratégico desenvolveu e testou com sucesso 
no ano passado durante as eleições autárquicas a 
plataforma de partilha de informações do processo 
eleitoral, denominada OTHANLA, (expressão em 
e-macua que significa escolher).
No dia 22/07/2019) foi lançado em Maputo, 
o aplicativo na versão mobile para Android. O 
evento que decorreu no Espaço de Inovação da 

Universidade Eduardo Mondlane, tinha como 
objectivo dar a conhecer as funcionalidades do 
aplicativo.
OTHANLA, tem como objectivo contribuir na 
promoção da transparência do processo eleitoral, 
permitindo uma maior circulação de informação de 
interesse público em tempo real.
Para a validação de informação enviada pelos 
colaboradores e evitar propalação de informações 
falsas, o CAICC estimula a partilha de conteúdos 

Lançamento do OTHANLA
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baseados em factos e evidencias, 
tal como disse o coordenador do 
CAICC Lázaro Bamo:  “Queremos 
uma informação baseada em 
factos e evidencias, por isso 
estimulamos para que partilhem 
informação acompanhada de 
alguma evidência”.
O aplicativo visa igualmente 
promover o engajamento do 

cidadão no processo eleitoral 
através da educação cívica 
eleitoral promovida em parceria 
com as rádios comunitárias.
Neste contexto, estão a 
colaborar com o aplicativo 
131 colaboradores de igual 
número de rádios comunitárias 
correspondentes ao mesmo 
número de distritos. 

Estes pontos focais foram 
submetidos a formações para 
os preparar nas coberturas 
objectivas e imparciais do 
processo eleitoral e tendo em 
conta o novo pacote eleitoral 
do país.  Estas capacitações 
decorreram durante as formações 
interprovinciais promovidas pelo 
CAICC. 

Em função disso, a plataforma 
OTHANLA é actualizada com 
notícias diárias sobre as principais 
incidêncais da campanha eleitoral 
ao nível dos distritos e das 
actividades desenvolvidas pelos 
órgãos eleitorais locais, rumo 
as eleições de 15 de Outubro, 
registando aproximadamente 
vinte actualizações diárias, 
número este que tende a 
aumentar.
O aplicativo foi financiado pela 
OXFAM no âmbito de projectos 
inovadores e está orçado num 
valor de 4.000.000. de meticais.

Foto Família

Lázaro Bamo falando á Imprensa 
sobre o Othanla

Momento de partilha das funcionalidades 
do aplicativo



Servindo A Comunidade Rumo À Inclusão Digital

Vol. 30  |  Julho - Setembro 2019

3Servindo A Comunidade Rumo À Inclusão Digital

Vol. 30  |  Julho - Setembro 2019

O CAICC lança anualmente um 
concurso radiofónico ao qual, 
todas as rádios comunitárias do 
país têm o direito de participar, 
como forma de impulsionar cada 
vez mais o compromisso das 
rádios em produzirem programas 
que promovam a cultura de ci-
dadania e desenvolvimento local. 
Este ano não foi excepção, tendo 
sido lançado em Julho do presente 
ano, com o tema “Eu Vou Votar”. 
O concurso enquadrava-se no 
cumprimento do plano de activi-
dades de 2019 e recebeu 30 can-
didaturas das quais 10 chegaram 
a segunda fase de apuramento e 
delas 3 sagraram-se vencedoras 
Trata-se do Centro Multimédia 
Comunitário (CMC) de Monapo 
(Nampula) que se sagrou vence-

dor do primeiro lugar, coube a 
segunda posição, á Rádio Comu-
nitária (RC) Thumbine, no distrito 
de Milange (Zambézia) e Centro 
Multimédia Comunitário de Chic-
ulacuala na província de Gaza que 
ficou com a terceira posição.
O CMC de Monapo, teve como 
prémio, um computador de mesa 
completo, a RC Thumbine recebeu 
do CAICC o valor de 15.000,00Mt 
e a RC de Chicualacuala ganhou 
10.000,00 Mt.    
Esta é a primeira vez que o CAICC 
apostou no género radiofónico 
rádio drama do qual o principal 
objectivo era de tornar as rádi-
os comunitárias mais activas na 
mobilização e promoção da Edu-
cação Cívica Eleitoral.
A rádio de Monapo e a rádio Th-

umbine, contaram histórias dif-
erentes, mas que retratavam o 
desapontamento e desmoti-
vação das suas comunidades em 
participar dos processos eleito-
rais alegadamente por que nada 
mudava. Durante os episódios, 
as rádios conseguiram mudar 
a opinião dos personagens no 
sentido de perceberem o volar da 
participação nos processos elei-
torais,
Já a rádio de Chicualacuala por sua 
vez, trouxe o rádio drama numa 
perspectiva diferente, colocan-
do um tema específico para cada 
episódio desde o que é votar, 
importância do voto, quem deve 
votar entre outras questões mais 
frequentes sobre as eleições.

Monapo, Milange e Chicualacuala vencem o Concurso 
Radiofónico Geral 2019

Rádio Comunitária de Monapo
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O CAICC é uma organização 
profissional, de interesse público 
que visa 
O CAICC é uma organização 
profissional, de interesse públi-
co com objectivo de ver Comu-
nidades em Moçambique com 

acesso e usando as Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
de qualidade e relevantes, para 
responder às necessidades e ex-
ercício de cidadania activa.
 Para o efeito, o CAICC, tem pro-
movido o uso das TIC nas comu-

nidades, através do reforço das 
capacidades das Rádios Comu-
nitárias e Centros Multimédia 
Comunitários enquanto prove-
dores directos dos serviços de 
informação e comunicação.     
 Com o aumento de cinco rádios 

AUMENTA A REDE DE PARCEIROS LOCAIS DO CAICC

Colaboradores da Rádio Comunitária Thumbine - Milanje
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comunitárias nomeadamente: 
rádio de Mongicual,  Larde e Mor-
rupula na província de  Nampula  e 
as rádios de Mulevala e Mucube-
la na Zambézia, o CAICC passa a 

assistir a uma rede total de 140 
rádios Comunitárias no país. 
As Rádios Comunitárias são cen-
tros de partilha e circulação de in-
formação local, contribuindo para 

o desenvolvimento local. Bem 
hajam as rádios comunitárias do 
país e o CAICC continuará com-
prometido no apoio rumo á in-
clusão digital. 

Rádio Comunitária de Chicualacuala
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