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SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL 

COMUNIDADES CONSCIENTES DO 
POTENCIAL DAS TIC PARA  PARTICIPAÇÃO 

O CAICC – Centro de Apoio à Informação e 
Comunicação Comunitária realizou na província 
de Cabo Delgado, em Março, os seus dois 
primeiros workshops distritais do ano de 2017 
sobre o uso de tecnologias de informação e 
comunicação para o desenvolvimento distrital, 
tendo juntado representantes de instituições 
públicas, académicos, líderes comunitários, 
organizações da sociedade civil, políticos, 
religiosos e agentes económicos dos distritos de 
Palma (norte da província) e Pemba (capital 
provincial) tendo como mote, o incentivo à 
sociedade a catalisar os debates nas rádios 
comunitár ias e centros mult imédia que 
constituem centros de promoção de TIC a nível 

das comunidades. Tanto em Pemba como em 
Palma, os participantes apresentaram ideias 
sobre como as TIC podem ser usadas por todos 
a c t o r e s  s o c i a i s  p a r a  i m p u l s i o n a r  o 
desenvolvimento, assegurando o acesso a 
i n fo rmação  l i gada  às  t rans fo rmações 
socioeconómicas que acontecem na província. 
Os participantes dos workshops vêm a utilização 
das TIC como um aspecto a ter em conta no 
sentido de assegurar os princípios de máxima 
divulgação de informação, transparência e 
prestação de contas aos cidadãos, previstos no 
artigo 4 da lei do direito a informação. No distrito 
de Palma, a rádio comunitária ainda não foi 
instalada, mas a comunidade compromete-se a 

Participantes do workshop organizado pelo CAICC em Pemba (Cabo Delgado)

Em Cabo Delgado
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 colaborar com a mesma para que consiga cumprir 
o seu papel de garantir que os cidadãos tenham 
acesso  a  in fo rmação  sobre  o  d is t r i to , 
particularmente os mega-projectos e o seu 
impacto social. Os participantes do workshop 
defendem que as notícias, debates públicos, e 
outras informações relevantes a ser divulgadas 
pela rádio deverão contribuir para a promoção do 
desenvolvimento do distrito, quando forem 
acomodadas as opiniões de todos os cidadãos do 
distrito na sua programação. De referir que o 
governo local e o ICS estão num processo 
avançado para a instalação da rádio. 

Enquanto  em Pemba,  os  par t i c ipantes 
evidenciaram a necessidade da educação 
preparar as gerações futuras para que saibam 
usar as TIC da melhor forma e evitem os 
malefícios que podem trazer, algo que só pode ser 
possível, segundo as suas contribuições com a 
capacitação dos professores. Os participantes do 
workshop, defenderam que as instituições 
governamentais devem estar presentes na 
internet e noutras plataformas tecnológicas para 
esclarecer em tempo em real os anseios dos 
cidadãos, assim como instaram a Rádio Sem 
Fronteiras (parceira local do CAICC) a divulgar 
cada vez mais os debates que tem realizado, a 
extender as horas de emissão, a formar o seu 
pessoal para que domine as técnicas do 
jornalismo e aspectos atinentes a legislação 
favorável a liberdade de imprensa e o exercício do 
direito a informação, bem como a criar um 
programa de rádio sobre literacia digital. 
O Padre Latifo Fonseca, coordenador da rádio 
sem f ron te i ras  de  Pemba,  aco lheu  as 
recomendações dos participantes do workshop e 
pediu aos diversos actores para que partilhem 
conteúdos relevantes ao desenvolvimento do 
distrito de Pemba com a rádio, bem como 

compareçam aos debates em que são convidados. 
Quanto ao programa de literacia digital, o 
coordenador da rádio, referiu que deverá 
coordenar com as universidades Lúrio e Católica 
de Moçambique, que tem cursos na área, assim 
como as escolas que leccionam a disciplina de 
TIC's para que o programa seja criado na rádio. O 
presidente do município de Pemba, Tagir Ássimo 
Carimo, referiu que o município é favorável a 
inovação e referiu que as ideias no workshop são 
importantes para que haja maior uso de 
tecnologias de informação e comunicação para 
garantir que a vida dos citadinos melhore cada vez 
mais, proporcionando maior comunicação entre os 
governantes e os governados.
Os workshops que o CAICC realiza, estão 
integrados no pilar estratégico de Network e 
Engajamento Comunitário que visa reforçar o 
trabalho entre os actores/parceiros para promover 
o bem-estar das comunidades e cidadania através 
do uso das TIC. 

O IESE (Instituto de Estudos Sociais e Económicos) e o 
CAICC (Centro de Apoio à Informação e Comunicação 
Comunitária) assinaram em Fevereiro último, em 
Maputo, um memorando de entendimento que visa a 
simplificação e adequação de conteúdos de pesquisas 
para sua posterior distribuição pela rede de mais de 130 
rádios comunitárias moçambicanas. O acordo foi 
assinado por Lázaro Bamo, coordenador do CAICC e 
pelo Director do IESE, Salvador Forquilha. Neste 
momento o CAICC está a preparar a primeira 
distribuição. Referir que em Dezembro de 2016 o 
CAICC renovou o memorando com o CEDE cuja a base 
é partilha de conteúdos.  

Participantes de workshop debatem em grupo

CAICC E IESE ASSINAM MEMORANDO 
PARA PERMITIR AS COMUNIDADES  

MAIOR ACESSO À INFORMAÇÃO 

Da esquerda para a direita, Lázaro Bamo e Salvador Forquilha
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TREINAMENTO ON-THE-JOB DO CAICC ABRANGE 47 
JORNALISTAS COMUNITÁRIOS EM NAMPULA 

As rádios comunitárias moçambicanas tem 
estado a cumprir o seu dever de garantir que 
as comunidades tenham acesso a informação 
de utilidade pública, pese embora haja 
necessidade de apostar na capacitação dos 
recursos humanos para permitir que os 
colaboradores estejam cada vez mais 
a c t u a l i z a d o s  c o m  a  e v o l u ç ã o  d o 
conhecimento e o surgimento de novos 
problemas. Esta é a constatação de uma 
avaliação realizada pelo Centro de Apoio à 
Informação e Comunitária, CAICC sobre os 
con teúdos  p roduz idos  pe las  rád ios 
comunitárias e centros multimédia em 
Moçambique. 
O relatório refere que os colaboradores devem 
ter mais capacitação em matéria de produção 
de conteúdos específicos como governação, 

prestação de contas, género e saúde, bem 
como demonstram necessidade de incorporar 
o uso de TIC na produção de programas 
virados a participação da comunidade, 
reduzindo de certo modo as distâncias que os 
repórteres deviam percorrer para colher as 
sensibilidades da comunidade, através de 
gravação de entrevistas curtas. 

O CAICC realizou na semana de 20 a 26 de Março 
de 2017, treinamento on the job, em cinco rádios 
comuni tá r ias  da  prov ínc ia  de  Nampula , 
nomeadamente, Namapa, distrito de Erati; 
Namialo, distrito de Meconta, Ehali, distrito de 
Nacala-a-Velha, Watana em Nacala-Porto, tendo 
igualmente feito uma visita relâmpago a rádio 
comunitária de Monapo com o objectivo de elevar 
as competências dos colaboradores no uso de TIC 
para a promoção dos direitos humanos, liberdade e 
cidadania. 

Com os treinamentos, foram abrangidos 47 
jornalistas, tendo a abordagem das matérias 
variado de acordo com as necessidades de cada 
rádio. Em Namapa, por exemplo, onde a rádio não 
está a funcionar e em Namialo, foi privilegiada a 
abordagem sobre o uso dos canais do CAICC como 
fonte de informação, enquanto que em Monapo, foi 
reparado o material informático que encontrava-se 
avariado e capacitado o técnico de informática local 
sobre instalação de programas informáticos 
específicos, enquanto os jornalistas debatiam 
sobre  como persuad i r  as  ins t i tu ições  a 
disponibilizarem informação aos jornalistas e 
cidadãos. Em Nacala-a-Velha, foram abordadas 
questões ligadas ao jornalismo básico, direitos e 
deveres do cidadão e do jornalista, pelo facto de 
contar com novos colaboradores que nunca haviam 
se beneficiado de um treinamento na área, 
enquanto que na rádio Watana em Nacala-Porto, 
onde, depois da visita da ponto focal, Lucilia Xavier, 
os jornalistas dizem estar a ultrapassar barreiras no 
acesso a informação, foi debatida sobre a 
protecção das vítimas e denunciantes, assim como 
o voluntariado. 

Colaboradores da Rádio Watana recebendo explicação de TIC

RÁDIOS COMUNITÁRIAS PRODUZEM PROGRAMAS AJUSTADOS ÀS 
NECESSIDADES LOCAIS

Colaboradores da Rádio Maxaquene (Maputo) em plena emissão
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Veja na secção Publicações do nosso website:
    
    Lei das Transações Electrónicas
A Lei tem com objectivo: regular e disciplinar as actividades no âmbito das transacções electrónicas, 
estabelece um ordenamento jurídico em que o comércio electrónico, as mensagens de dados, 
comunicações electrónicas e serviços do governo electrónico se processem com a necessária celeridade 
e segurançajurídica

     Guião de Monitoria da Implementação do Sistema Nacional de 
Arquivos do Estado e da Lei do Direito à Informação

Este Guião tem como objectivo capacitar e orientar todos intervenientes no processo de monitoria da 
implementação do Sistema Nacional de Arquivo do Estado e da Lei do Direito à Informação.
  
                         10 - PERGUNTAS E RESPOSTAS – O Deputado da Assembleia da 
República de Moçambique

Saiba o que é um deputado da  AR, quais são os requisitos para que um indivíduo se torne deputado, qual 
é a duração do mandato, quais são as funções do deputado na Assembleia da República, entre outras..
    

TESTEMUNHA OCULAR


