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CAICC PARTICIPA DA REUNIÃO DE SALVAGUARDA DA 
OXFAM

Trata-se de um treinamento que decorreu de 15 a 
17 de Novembro na cidade de Maputo e tinha como 
objectivos: Consciencializar os participantes acer-
ca da Proteção contra Assédio, Abuso e Exploração 
Sexual (PSEA) tanto nas organizações bem como 
nos beneficiários destas. 
O treinamento, visava igualmente incentivar as or-
ganizações parceiras da OXFAM a considerar for-
mas de integrar os Princípios de Salvaguarda es-
pecialmente de PSEA nas suas próprias áreas de 
trabalho.
De referir que a Salvaguarda é uma abordagem de 
proteção social que abrange todos os esforços en-
vidados pelos actores humanitários e de direitos 
humanos para assegurar que os direitos das pes-

soas afectadas e as obrigações dos portadores de 
deveres de direito internacional sejam compreendi-
dos, respeitados, protegidos e cumpridos sem dis-
criminação.
Para o CAICC, o treinamento veio a calhar, pois 
o tema salvaguarda é fundamental e poderá ser 
abordado nas actividades de formação junto as 
rádios comunitárias e dessa forma, garantir que os 
direitos da mulher e criança sejam cada vez obser-
vados na comunidade onde as rádios estão inseri-
das.  
Este treinamento foi organizado pela OXFAM em 
parceria com a JOAGO uma organização human-
itária que opera nas províncias de Inhambane e So-
fala. 

Foto de família na Reunião sobre Salvaguarda
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CAICC EM PARCERIA COM A OXFAM APOIA RÁDIOS 
COMUNITÁRIAS COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE 
TRABALHO 

O apoio é financiado pela Embaixada da Suécia e 
implementado pelo Programa Acções para uma 
Governação Inclusiva e Responsável (AGIR) em co-
ordenação com o Centro de Apoio Á Informação e 
Comunicação Comunitária (CAICC) e   visa alcançar 
um total de 23 rádios comunitárias do país. 
No dia 15 de Dezembro, foi lançado o primeiro acto 

de entrega deste equipamento pelas Embaixadora 
do Reino da Suécia em Moçambique, Mette Sun-
nergren que visitou as instalações da Rádio Co-
munitária komati em Manhiça, província de Mapu-
to. Esta visita marcou o início formal de entrega de 
diverso equipamento as 23 rádios que variam de 
material informático e radiofónico como computa-

Acto de entrega de equipamento pela embaixadora da Suécia em Moçambique
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Foto de família entrega de equipamento na Rádio Nkomati-Manhiça

dores, consoletes, emissores, microfones, grava-
dores e headphones.
Na ocasião, a Embaixadora da Suécia frisou a im-
portância das Rádios comunitárias como sendo o 
principal veículo de informação para a maior parte 
da população, principalmente nas zonas rurais, pro-

movendo a igualdade e democracia no País.
Refira-se que até finais de Fevereiro de 2021 serão 
abrangidas todas as 23 rádios selecionadas repre-
sentando as províncias de Niassa, Cabo-Delgado, 
Nampula, Zambézia, Tete, Sofala, Manica e Maputo. 
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Desde 2013, o CAICC implementa o seu Plano Es-
tratégico através dos fundos desembolsados pela 
OXFAM no programa Access to Information and Cit-
izen Engagement (AICE). E com este financiamen-
to, várias actividades foram desenvolvidas em prol 
do crescimento das comunidades moçambicanas, 
potenciando as rádios comunitárias e centros mul-
timídias comunitários de Moçambique. 
Dezembro de 2020, marcou o fim do financiamento 
do seu principal parceiro, um ano antes do final do 
actual Plano Estratégico 2017 – 2021, e apesar dis-
so, faz um balanco positivo do período da vigência 
da parceria. 
 Foram seis anos de parceria com a OXFAM e nest-
es últimos 3 anos, o CAICC consolidou todos os 
resultados positivos anteriormente alcançados, 
primeiro, aumentou a nossa rede de assistência 
a 140 rádios que foram apoiadas e destas, de fo-
ram directa e com a presença física no terreno, al-
cançamos a  35 rádios. Sendo que as outras foi por 
intermédio dos pontos focais e ajuda remota princi-
palmente neste ano de 2020 devido a pandemia da 
Covid-19 (Iazalde Martins – Coordenador) 
Dos vários tipos de apoio prestados pelo CAICC 
junto as rádios comunitárias, destacam-se para os 
últimos 3 anos, a distribuição de equipamento de 
trabalho desde computadores, microfones, grava-

dores, apoio financeiro e formações, dados de for-
ma directa e em resultados dos concursos realiza-
dos. 
Há que frisar que o contexto da pandemia da COV-
ID-19 encontrou o CAICC numa posição de van-
tagem em termos de capacidade de trabalho a dis-
tância com as comunidades. O CAICC já providencia 
apoio remoto e está a realizar vídeo-aulas para en-
sinar diversas matérias aos parceiros. Isso permitiu 
continuar a apoiar as comunidades sem precisar 
se deslocar aos distritos. No período de imple-
mentação do Plano Estratégico o CAICC produziu 
26 vídeo-aulas com conteúdo importantes para 
aprendizagem dos parceiros e o seu canal no You-
tube possui no total 469 vídeos disponíveis para as 
comunidades  
Apesar do fim da parceria, o CAICC está envidar es-
forços na busca  de outras fontes de financiamento 
para terminar o último ano do plano estratégico  as-
sim como  desenhar o novo plano para os próximos 
5 anos. 
O Plano Estratégico 2017 - 2021 definiu 3 objectivos 
que orientaram a intervenção designadamente, o i) 
Reforço da capacidade dos parceiros locais do CA-
ICC ii) Networking e Engajamento Comunitário; e iii) 
Desenvolvimento institucional, Sustentabilidade e 
Aprendizagem. 

CAICC OBSERVA FIM DA PARCERIA DE 
FINANCIAMENTO DA OXFAM 
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Com o surgimento da COVID-19, surgiu a neces-
sidade de criar um espaço para partilha de infor-
mação e esclarecimento de dúvidas em linguagem 
“simples” ligadas ao novo coronavírus.  No sentido 
de colmatar esta lacuna o CAICC decidiu aumentar 
os seus canais de comunicação com a criação em 
Junho de 2020 de uma página web dedicada as in-
formações ligadas a COVID-19, denominada CAICC 
COVID19.    
O principal objectivo desta página web, é a partil-
ha de mensagens educativas no contexto da pan-
demia e conteúdos relacionados com o ponto de 
situação ao nível das comunidades moçambicanas.
A página web serve de um instrumento de consulta 

popular, bem como de fonte de informação para as 
rádios comunitárias, pois desfilam conteúdos so-
bre as ações do Governo através do ministério da 
saúde face a pandemia da Covid-19. Podem ser en-
contrados também vídeos que ilustram a trabalho 
do CAICC em resposta a esta pandemia, onde vári-
os encontros online foram realizados para apurar 
o ponto de situação do coronavírus nos diversos 
distritos moçambicanos criando espaços de acon-
selhamento específicos em relação as situações 
específicas reportadas pelos colaboradores das 
rádios convidadas. 

CAICC ALARGA OS SEUS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Painel da pagina da covid19 do CAICC
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Sobre covid19

1. Caro Cidadão 
A Covid19 continua a dizimar vidas em Moçam-
bique, as novas contaminacoes atingem números 
cada vez mais assustadores, cada dia há confirma-
cao de óbitos relacionadas a Covid19
Esta é a hora de ganhar-se mais consciência.  Use a 
máscara de proteção individual, respeite a regra do 
distanciamento físico e evite Locais de Aglomera-
dos
     Coronavírus, é uma luta onde todos temos acção, 
faça a tua parte.

2. Caro Cidadão
A lavagem das mãos, é imprescindível na prevenção 
contra o Coronavírus.
Se esteve envolvido com dinheiro, tocou em objec-
tos e superfícies metálicas ou de vidro, ou então 
esteve longas horas fora de casa, higienize as suas 
mãos e mantenha-te fora do perigo de  contami-
nar-se pelo viros.
Lembre-se, até ao momento este vírus ainda não 
tem cura. Coronavírus é uma luta onde todos temos 
Acão, Faca a tua parte
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@caiccajuda

@caiccpagina

www.caicc.org.mz


