
Info CENTRO DE APOIO À INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA

Editor: Carlos Anselmo I Redacção: Sara dos Sitoe I Vol. 25  Abril-Junho 2018
Centro de Informática I Campus Universitário da UEM - Avenida Julius Nyerere

Linhas Verde: 82 3535 - 84 3535 - 82 3535000 I Telefax: +258 - 41 57 79
Email: linhaverde@caicc.org.mz I Website: http://www.caicc.org.mz I Skype:caiccajuda

Maputo - Moçambique

Participantes do workshop de Inharrime

Realizados em Maio último nas 
províncias de Inhambane e 
Gaza, os workshops estavam 
inseridos nos ciclo de visitas 
que o CAICC fez às rádios da 
zona sul. 
A Comunidade de Inharrime, 
por exemplo, apelou ao 
governo local a divulgar as 
potencialidades do distrito 
por via das tecnologias de 
informação e comunicação 
para que mais pessoas tenham 
acesso à informação. 

Em resposta, o administrador 
de Inharrime, Lucas Simbine, 
presente no encontro, garantiu 
que, será feito um trabalho para 
que haja mais informações no 
portal do governo distrital e mais 
divulgação da sua existência.

Já em Xai-Xai, a comunidade 
local defendeu que a 
Rádio Comunitária de XAi-
Xai pode melhorar a sua 
contribuição no processo de 
desenvolvimento local, basta 

que as instituições privadas 
(associações e organizações) 
incluam no seu orçamento 
um valor para a comunicação 
(anúncios e publicidade das 
suas actividades), a rádio crie 
uma plataforma de recolha 
de opiniões e sugestões dos 
ouvintes sobre o pulsar do 
Distrito (de forma anónima) 
e que a comunidade escute 
a rádio local, pois é o lugar 
onde circula a informação de 
utilidade pública local.
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Visite-nos em http://www.caicc.org.mz

WORKSHOP REALIZADOS EM INHARRIME E XAI-XAI

DISCUTEM CONTRIBUIÇÃO 
DAS TIC PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL
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SERVIDORES PÚBLICOS APRENDEM A PARTILHAR 
INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

Cerca de 60 cidadãos e 
servidores públicos dos distritos 
de Moma e Angoche, na 
província de Nampula, Palma 
e Montepuez, na província de 
Cabo Delgado e Mutarara e 
Moatize, em Tete beneficiaram, 
em Abril último, de formação 
em matéria de Lei de Direito à 
Informação e uso de TIC para 
partilha de informação com a 
comunidade.
Em Palma, o CAICC reuniu, na 
Biblioteca Distrital, 12 cidadãos 
locais, dentre eles membros de 
grupos juvenis e mulheres.
Falando no momento na 
abertura do encontro, a 
Presidente do Conselho 
Distrital da Juventude e Ponto 
Focal de Género no distrito 
de Palma, Zura Sacur, apelou 

aos participantes maior uso 
dos conhecimentos e mais 
busca e partilha de informação 
de interesse público sobre o 
distrito.
Já no distrito de Anghoche, 
província de Nampula, fizeram 
parte da formação do mesmo 
género, 8 servidores públicos 
provenientes de diversas 
instituições públicas como: 
SDSMAS, SDPI, FIPAG, 
CITT, DDTESS, EPD,SDAE e 
Secretaria Distrital. 
Durante a sessão houve leitura 

e interpretação e demonstração 
de uso da Lei do Direito à 
Informação e abordagem 
do uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
pela comunidade para a difusão 
de informações de interesse 
público.
Estas formações decorrem no 
âmbito de disseminação da Lei 
do Direito à informação para os 
servidores públicos e grupos 
de cidadãos com influência a 
nível da comunidades. 

Participantes do curso de Angoche

Participantes usando telemóvel e 
computador para partilha de informação
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O Centro de Informática 
da Universidade Eduardo 
Mondlane participou, em Maio 
último, na Feira Moçambicana 
de Tecnologias (MOZTEC). 
Nesta edição o CIUEM, através 
do Espaço de Inovação e 
parceiros pôs à disposição 
dos amantes das TICs o 
aplicativo  “NA VIA”, que  
fornece informação, em tempo 
real, sobre a ocorrência de 
acidente de viação e de vias 
congestionadas ou cujo tráfego 
é normal a partir do telefone, 
facilitando deste modo os 
usuários a recorrer a vias 
alternativas para chegar ao 
destino.

Outra inovação apresentada é  
“PAGUA”, aplicativo que facilita 
o processo de facturação 
e pagamento de água para 

fornecedores privados. A partir 
de um aplicativo instalado no 
smartphone os proprietários 
dos furos de água podem fazer 
a leitura do consumo de água, 
a facturação e posterior envio 
da factura sem ser necessário 
a deslocação física à casa do 
consumidor.
O Stand do CIUEM no  

MOZEFO  expôs também 
“MEU BROTHER”, que aborda 
diversos assuntos relacionados 
com a saúde sexual e 
reprodutiva. O aplicativo tem 
suporte de diversas unidades 
sanitárias da capital do 
país e responde dúvidas e 
inquietações dos jovens nestas 
matérias.
Além de softwares, a UEM, 
através do Centro de 
Informática, expôs cursos 
internacionais que são 
ministrados através da CISCO 
e cursos nacionais ministrados 
pelo CIUEM para empresas e 
outros.

Segundo o gestor do Espaço 
de Inovação da UEM, Engº 
Ailton Nhaca, já foram 
estabelecidas parcerias 
com diversas entidades 
entre públicas e privadas 
que mostraram interesse 
em adoptar estes e outros 
softwares. Entretanto, Nhaca 
afirmou que nem todos estão 
disponíveis agora porque estão 
em fase de desenvolvimento. 
“Eles perguntam para quando 
o lançamento porque estão 
interessados, mas ainda 
estamos a trabalhar nalguns 
softwares”, disse.

INOVAÇÃO DA UEM 
NA 5ª EDIÇÃO DE MOZTECH
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Veja na secção Publicações do nosso website:

Eleições
Leia sobre a divulgação,  dos resultados finais do Recenseamento Eleitoral 2018, onde se especifica 
o número de eleitores inscritos por município e os respectivos mandatos.

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)

Testemunha Ocular


