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Maputo - Moçambique

Participantes da 4a Edição do Maputo Internet Forum

A Oxfam IBIS e a Universidade 
Eduardo Mondlane no âmbito do 
Programa Acesso à Informação e 
Engajamento do Cidadão (AICE) 
enquadrado no Programa de 
Acções para uma Governação 
Inclusiva e Responsável (AGIR) 
realizou em Outubro último, no 
Complexo pedagógico da UEM, a 
quarta edição do Maputo Internet 
Fórum, evento que tem como 
objetivo a dinamização da internet 
nos diferentes actores sociais.

Falando na ocasião o Ministro 
do Ensino Superior, Ciencia e 
Tecnologia e Tecnico Profissional, 
Jorge Nhambiu, garantiu que o 
governo pretende instalar mais 25 
pontos comunitários de acesso à 
internet, no país. Lembrou que o 
país conta actualmente com 66 
Centros Multimídia Comunitários 
(CMC), distribuídos numa média 
de 5 por província. 

Como forma de tornar cada vez 
mais acessível a internet aos 

estudantes e corpo docente,  o 
Reitor da Universidade Eduardo 
Mondlane, Professor Doutor 
Orlando Quilambo referiu que 
a UEM duplicou recentemente 
a largura de banda para 
acesso a internet em todos os 
campos, através do apoio da 
rede de educação e pesquisa 
em Moçambique (MoreNet) do 
Ministério do Ensino Superior, 
Tecnologia e Técnico Porfissional.
Por isso, segundo Augusto 
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OXFAM IBIS É POR MAIS MOÇAMBICANOS 
COM ACESSO À INTERNET
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Uamusse, Oficial de Monitoria 
e Avaliação da OxfamIbis, 
espera-se que cada vez mais 
moçambicanos tenham acesso a 
internet e que é interesse da sua 
organização influenciar para que 
se possa aumentar esta cifra de 
crescimento para mais de 2%.

Participaram do fórum 
governantes, membros da 
sociedade civil, membros do 
sector privado e da academia.

Prof. Doutor Orlando Quilambo, Reitor
da UEM

Eng. Prof. Doutor Jorge Nhambiu , 
ministro - MCTESP

“Vamos replicar”

Cidadãos que participaram de 
workshop sobre uso de TIC para  
impulsionar o desenvolvimento 
comunitário nas províncias da 
Zambézia e Nampula,  em Outubro 
e Novembro últimos, prometeram 
fazer a réplica dos instrumentos e 
informação adquiridos durante as 
sessões.

- Prometem participantes 
de wokshop sobre uso de TIC 

Bene Luís, Técnico de Informática

Bene Luís, técnico de informática 
no distrito de Mopeia e participante 
do evento, diz que o passo 
seguinte é ir ao campo partilhar 
o conhecimento e fazer perceber 
que as TIC são importantes 
porque ajudam a nossa vida. 
Jomardo Caetano, régulo do 
Primeiro Escalão da comunidade 
de Chamanga, distrito de Mopeia 
promete reunir comunidade 
na sua residência para mostar 
outras utilidades do telemóvel, por 
exemplo.
Mulheres que participaram 
do debate entendem que se 
pode tirar vários proveitos das 
tecnologias, todavia é preciso 
fazer uso responsável para se 
disseminar informação correcta 

a comunidade. Cristina Kaperula 
apela que a rádio local, através 
de programas, sensibilize mais 
mulheres a usar as TIC.

Para o administrador de Mopeia, 
Vidal Samuel Bila, as tecnologias 
de informação e comunicação 
devem ser usadas por todos os 
cidadãos e em todas as vertentes 

da sociedade”. Este discurso é 
secundado por Joaquim Mandiate, 
representante do administrador 
de Alto Molócue, que defende a 
necessidade de ensinar o cidadão 
para saber usar as tecnologias 
de informação e comunicação 
disponíveis aqui no distrito.

Cristina Kaperula, participante (Alto Molócue)

Vidal Bila, administrador de Mopeia

www.facebook.com/caiccajuda

www.twitter.com/caiccajuda

www.instagram.com/caiccajuda

Continuação 



Vol. N.27 - Outubro - Dezembro 2018

Notícias 3

SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL

“Um dos pontos fortes da 
Rádio Comunitária de Alto 
Molócue é a capacidade 
que tem, actualmente, 
de fazer a manutenção 
preventiva de seu próprio 
equipamento radiofónico”

Visivelmente satisfeito, Berlindo 
Vicente, coordenador da rádio, 
conta-nos esta boa nova 
durante a visita de trabalho 
que a equipa do CAICC fez 
àquele ponto da província 
da Zambézia, em Novembro. 
Revela que sempre que os 
aparelhos avariam já não 
necessita pagar aos técnicos 

RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALTO MOLÓCUE FAZ 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO RADIOFÓNICO

UM ANOS APÓS A FORMAÇÃO 

da Cidade de Quelimane ou de 
outras instituições para reparar.
“Hoje trocamos fusíveis, 
ventoinhas danificadas  no 
emissor e inclusive efectuamos 
manutenção da torre, conta 
Berlindo e diz que foi graças a 
formação que o CAICC realizou  
nas suas instalações. 
Em 2017, o CAICC reuniu, 
em Alto Molócue, as rádios 
comunitárias de Mocuba, 
Morrumbala, Ile, Gurue, 
Erive, Lugela, Quelimane FM 
e Nova Paz para formar em 
“Diagnóstico de avaria de 
emissor, consola e cabos”, 
“Conexão e substituição de 
cabos nos diferentes aparelhos 
em estúdio e torres”, montagem 
e manutenção de dipolos” e 
“Remoção de massa e outras 
substâncias que prejudiquem o 
funcionamento de aparelhos”. 

Berlindo Vicente, coordenador da Rádio Comunitária de Alto Molócue

Faça parte do grupo de Whatsapp 

das Rádios Comunitárias 

da sua província. Envie solicitação, 

indicando o nome e a rádio 

onde colabora, para 823026391
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Veja na secção Publicações do nosso website:

Eleições
Leia sobre o acórdão do Conselho Constitucional que valida e proclama os resultados das eleições 
dos membros dos órgãos autárquicos, realizadas em 10 de Ourubro de 2018

Governação
Leia o Manual de Procedimentos da Lei do Direito à Informação, que é um instrumento que visa 
apoiar os funcionários e agentes do Estado e entidades privadas que realizam actividades de 
interesse público na sua implementação.

Liberdade de Imprensa
Leia o Relatório  sobre o estado da Liberdade de Imprensa e de Expressão em Moçambique 
(2016-2017)

Festas Felizes


