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SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL 

PONTOS FOCAIS PREPARADOS PARA DIVULGAR 
LEI DO DIREITO À INFORMAÇÃO

s 14 Pontos Focais do CAICC 

Oestão a fazer, desde Março 

último, a divulgação da Lei do 

Direito à Informação pelas Rádio 

Comunitárias e Centros Multimédia 

Comunitários espalhados pelo país. 

A acção, que se enquadra nos planos 

traçados pelo Centro de Apoio à 

Comunicação Comunitária para o 

presente ano, visa divulgar e promover 

debates em torno do acesso à 

informação nas rádios comunitárias,  

cidadãos saibam como e quando 

podem ter acesso à informação à luz 

da lei.

Refira-se que os Pontos Focais são 

colaboradores das rádios com boas 

habilidades em TIC, jornalismo e 

produção de conteúdos radiofónicos 

que apoiam a completar as actividades 

do CAICC nas rádios comunitárias e 

centros multimédia comunitários.

Participantes do intercâmbio no distrito de Mandimba (Niassa)

Dra. Polly Gaster, chefe do gabinete ITC4D, explicando a Lei do Direito à Informação aos Pontos Focais
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CAICC DISPONIBILIZA INFORMAÇÃO DETALHADA 

SOBRE ELEIÇÕES 2014

EMBAIXADA DA SUÉCIA OFERECE LAPTOP A RC 

HLUVUKU – CHOKWE

 CAICC procedeu em Março último a 

Oentrega de um computador portátil à 

Rádio Hluvuku, em Chokwè, província de 

Gaza, oferta da Embaixada da Suécia em 

Maputo.

Trata-se de uma oferta que visa dinamizar as 

actividades da rádio, sobretudo na área de 

produção de conteúdos, dado que antes aquela 

rádio só tinha um computador a funcionar no 

estúdio

Os voluntários agradeceram o gesto da 

Embaixada da Suécia, e ao CAICC “obrigado por 

se terem lembrado de nós, este é um instrumento 

que nos fazia muita falta a nossa rádio”, disse o 

coordenador daquela rádio Gerson Norte.

 Rádio Comunitária de Mossuril, na província 

Ade Nampula, venceu o concurso "Cidadão do 
Meu Distrito" promovido pelo CAICC em 

2014 e, uma proeza que repete pela segunda vez, 
depois de em 2012 a mesma rádio ter sido a primeira 
colocada num concurso sobre liberdade de 
imprensa e de expressão. 
O concurso teve duas fases, sendo a primeira de 
apuramento de 5 rádios finalistas, a saber: Rádio 
Encontro (Nampula), Rádio Comunitária de Guruè 
(Zambézia), CMC Kusinga (Inhambane), CMC 
Mandlakazi (Gaza) e Rádio Comunitária de Mossuril 
(Nampula) e, a segunda, para se apurar o vencedor 
dos vencedores, donde se elegeu Mossuril.
No total, o concurso teve 15 participantes entre 
Rádios Comunitárias e Centro Multimédias 
Comunitários e todas as apuradas para a fase final 
receberam um prémio monetário de dez mil meticais 
(10.000,00 meticais).

Gerson Norte (à esq.) recebendo laptop de Lázaro Bamo
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MAIS RÁDIOS‐MODELO PARA CENTRO E NORTE DO PAÍS

Uma equipa constituída por técnicos da IREX e CAICC 
visitou em Março último as rádios comunitárias de Balama, 
Mueda e Nangololo (Cabo Delgado), Nacala (Nampula) 
Quelimane Fm e Morrumbala (Zambézia), para diagnosticar 
aquelas que poderão vir a ser consideradas rádios-modelo.

No terreno, a equipa constatou que a maioria das rádios 
carece de manutenção regular de equipamento (emissor, 
mesa de som e dipolos) e jornalismo básico. Notou também 
que quase todas as estações são constituídas por equipas 
maioritariamente formadas por jovens, mas com número 
muito reduzido de mulheres colaboradoras.

No final, as rádios apuradas passarão a beneficiar de assistência técnica, formações nas áreas de 
jornalismo básico, gestão de conteúdos em redes sócias e também de fundos que irão ajudar a suprir 
necessidades pontuais da rádios.

DIPLOMATAS SUECOS SATISFEITOS COM MUDANÇAS GERADAS PELO FRONTLINESMS

Uma delegação constituída por cerca de 20 diplomatas das Embaixadas da 
Suécia, em todo o mundo, visitou o CAICC nos finais do mês de Março com 
intuito de perceber de perto as actividades deste projecto.Na ocasião, Polly 
Gaster, chefe do Gabinete ICT4D , explicou que o CAICC trabalha com 
uma rede de mais de 100 parceiros, a quem dá formação na área de 
produção de conteúdos, bem como no uso das tecnologias de informação e 
comunicação. Falou igualmente, do trabalho desenvolvido pelos pontos 
focais, que espalhados em todas províncias do país, tem estado a dar 
suporte as rádios das suas regiões, como forma de assegurar a formação 
contínua. O CAICC está empenhado na introdução de ferramentas que 
possam permitir a interacção entre as comunidades e as rádios, uma 
destas é o FrontlineSMS, que além de permitir que os ouvintes possam 

enviar mensagens diversas para os programas da rádio, também pode ser usado para fazer inquéritos rápidos bem 
como sondagens de opinião. Foi esta ferramenta que durante o encontro, chamou atenção da  diplomata da 
Embaixada da Suécia em Kampala (Uganda), Maureen Nahwera, que disse sentir-se entusiasmada e satisfeita 
por ver uma ferramenta de baixo custo e offline como FrontlineSMS a mudar positivamente a vida nas 
comunidades moçambicanas. Mostrou interesse em, futuramente, usar a experiência moçambicana em Uganda, 
tendo  o  CAICC manifestado a sua  disponibilidade para colaborar.
Refira-se que a Embaixada da Suécia apoia o CAICC através do programa Acesso à Informação para o 
Engajamento do Cidadão que está dentro do AGIR II e é implementado pela IBIS.

Dra. Polly Gaster explicando o que o CAICC faz

Equipa (IREX-CAICC) trabalhando em Balama
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Veja: sobre Eleições 

Leia o discurso de tomada de posse do Presidente eleito nas Eleições Gerais realizadas a 15 de Outubro de 
2014, Filipe Jacinto Nyusi

Veja: sobre Liberdade de Imprensa

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, designou Tomás Vieira Mário, para o cargo de Presidente do 
Conselho Superior da Comunicação Social.

Veja: sobre Direito do Cidadão

A Lei do Direito à Informação que se aplica aos órgãos e ins�tuições do Estado, da Administração pública 
directa e indirecta, representação no estrangeiro e às autarquias locais, bem como às en�dades privadas.

Veja: sobre Corrupção

O novo Código Penal passará a criminalizar os actos de corrupção previstos nas convenções internacionais. 

DIVULGAÇÃO


