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RADIO COMUNITÁRIA DE MUTARARA VENCE 
CONCURSO DO CAICC

Colaboradores da rádio vencedora do concurso

A Rádio Comunitária de Mutarara, 
na província de Tete, sagrou-se 
vencedora do concurso do ca-
icc “Direito à Informação para o 
bem-estar das nossas comuni-
dades” lançado em dezembro úl-
timo. 
Para o feito a rádio produziu uma 
reportagem que aborda com pro-
fundidade a insuficiência de água 
potável no distrito de Mutarara e 
através da interação entre o ci-
dadão e o governo local sugere 
soluções para o bem-estar da 
população. 
Pela conquista do primeiro lugar, 
a rádio vai receber 1 Microfone 
Condensador  SHURE PG27, 1 
Router 3G/4G Wireless 300N TP-
LINK, 1 Auscultador BEHRINGER 
hpm1000, 1 Modem Movitel, 3 
Adaptadores Wireless e Internet 

Grátis durante 5 meses. A segun-
da posição é ocupada pela Nova 
Rádio Paz (Zambézia) que nar-
rou a falta de transporte urbano, 
seu impacto e apontou alternati-
vas para resolução do problema 
a nível da Cidade de Quelimane. 
O terceiro coube a Rádio Dom 
Bosco (Tete) que questionou aos 
dirigentes locais como colmatar 
a insuficiência de água potável 
em Moatize. Ambas recebem, re-
spectivamente, quinze e dez mil 
meticais.
Ao todo, participaram na com-
petição 62 candidatas de todo o 
país. Deste número apenas 23 
cumpriram todas as regras de 
candidatura, por isso foram sub-
metidas ao escrutínio do júri con-
stituído por Boaventura Massango 
(ICS), Fernanda Fernandes (do-

cente de jornalismo na Escola 
Superiror de Jornalismo) e por um 
técnico do CAICC.
Os membros do júri constataram  
melhorias assinaláveis na pre-
sente edição do certame, no que 
diz respeito à produção, pesqui-
sa, escolha de fontes e ângulo de 
abordagem. Afirmam que a mu-
dança deve-se ao facto de as rádi-
os terem acolhido com seriedade 
as anteriores orientações.
Este ano o CAICC vai lancar três 
concursos, sendo dois relaciona-
dos ao processo eleitoral, tendo 
em conta que o país acolhe em 
2018 as eleições autárquicas e 
outro dedicado às mulheres mais 
presentes nas redes sociais, que 
visa encorajar as voluntárias das 
rádios comunitárias a publicar e 
partilhar mais notícias locais. 

SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL

Visite-nos em http://www.caicc.org.mz
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COORDENADOR DO CAICC ENCORAJA AS 
RÁDIOS A PROMOVER PRÁTICAS DESPORTIVAS 

No dia Mundia da Rádio

Falando por ocasião do Dia Mun-
dial da Rádio, assinalado no dia 
13 de Fevereiro, sob o lema Rádio 
e Desporto, o coordenador do 
CAICC, Lázaro Bamo felicitou os 
fazedores de programas despor-
tivos, que diariamente dão o 
máximo de si para tornar as co-
munidades rurais mais informa-
das sobre as práticas desportivas 
locais.

Aproveitando a data Bamo ape-
lou também as mulheres que tra-
balham nas rádios comunitárias 
para que sejam mas engajadas e 
mais activas em todas as frentes 
de comunicação porque só assim 
poderão fazer-se ouvir e participar 
no dia a dia do seu distrito. Até ao 
presente momento o CAICC tra-
balha com 135 rádios instaladas 
em todo o país, por isso mesmo o 

coordenador do CAICC recordou 
as rádios comunitárias que devem 
continuar a promover a liberdade 
de expressão a nível local, o 
r e speito, a garantia pelos direitos 
humanos, assegurar a participação 
do cidadão na tomada de de-
cisões e acima de tudo continuar 
a desempenhar o seu papel de 
promotor da educação e da infor-
mação local.

À direita, Lázaro Bamo, coordenador do CAICC 

Uma delegação da Embaixada 
da Suécia visitou o CAICC, em   
Fevereiro último,  para se intei-
rar do curso das actividades que 
tem financiado por intermédio 
da OXFAMIBIS. Os delegados 
f icaram satisfeitos ao receber 
informações sobre o número de 

DELEGAÇÃO DA EMBAIXADA DA SUÉCIA VISITA CAICC
rádios com as quais o CAICC tra-
balha, formações provincias, inter-
câmbios, visitas de Pontos Focais, 
mini-cursos, concursos, work-
shops distritais e sobre a partilha 
de informação de interesse públi-
co por meios de canais WhatsApp 
provinciais, Facebook e mail-list.
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JORNALISTA APRENDE A DISSEMINAR 
MENSAGEM DE SAÚDE POR MEIO DE TIC

 É bom fazer o uso das redes sociais na disseminação de mensagens, porque estou a sair da 
minha zona de conforto (rádio) e deste modo a informação é mais abrangente. – Juliana Ussene, 
jornalista e chefe da redação da Rádio Comunitária de Monapo

Juliana integrou um grupo de 8 
colaboradores das rádios comu-
nitárias que, em Março, se reu-
niu na Cidade de Quelimane para 
aprender a usar as TIC e dissemi-
nar mensagens sobre saúde.
Sensivelmente um mês depois, 
ela criou a conta de Youtube e 
Soundcloud da Rádio Comunitária 
de Monapo, onde partilha conteú-
dos abordados no seu programa 
de rádio denominado Saúde na 
Comunidade.
A jornalista conta partilho no canal 
youtube vídeos gravados com o 
meu telemóvel onde mulheres 
de Monapo falam sobre a im-
portância das consultas pré-na-
tais, debates sobre consultas 
comunitárias e entrevistas sobre 
alimentação da mulher. No Sound-
cloud carrego a entrevista sobre a 

alimentação da mulher grávida e 
partilho na página da nossa rádio.
Actualmente Juliana sente-se 
muito satisfeita por que diz que é 
bom fazer o uso das redes sociais 
na disseminação de mensagens, 
porque estou a sair da minha zona 
de conforto (rádio) e deste modo 
a informação é mais abrangente.

Participaram do intercâmbio 
co-organizado pelo CAICC e 

IREX as rádios Sem Fronteiras e 
Mpharama (Cabo Delgado), Rádio 
Watana e Monapo(Nampula), Ile, 
Rádio Tumbine, Nova Paz e Que-
limane FM (Zambézia). O evento  
durou 4 dias e abordou tópicos 
relacionados com a planificação, 
gestão de conteúdos e moni-
toria de campanhas de saúde, 
fazendo uso das ferramentas Web 
2.0.

Na Conferência de Liderança em Nampula
CAICC INCENTIVA COORDENADORES DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS 

A USAR TIC PARA MAIOR INCLUSÃO SOCIAL AO NÍVEL LOCAL
Intervindo na Conferência de Li 
derança que decorreu em Março 
último e onde participaram coor-
denadores de rádios comunitárias 
das províncias de Cabo Delgado, 
Nampula, Niassa e Zambézia, o 
CAICC incentivou os gestores a 
usar e promover as tecnologias 
de informação e comunicação jun-
tos dos colaboradores e parceiros 
locais para uma maior partilha e 
circulação de informação. 
Na ocasião o CAICC apelou 
também a participação activa das 

suas rádios aos concursos reg-
ulares promovidos pelo CAICC, 
pois os mesmos têm sido uma for-
ma estratégica para a garantia de 
apoio em materiais de trabalho ra-
diofónico e equipamento informáti-
co assegurados pela premiação.

Durante a conferência organizada 
pela IREX, os gestores das rádios 
comunitárias foram advertidos da 
necessidade de estreitarem cada 
vez mais relações de parceria ao 
nível local, demonstrando aos po-

tenciais parceiros a importância e 
as vantagens de trabalharem com 
as rádios como forma de busca de 
mais recursos para a sustentabi-
lidade.

Contas de YouTube e Soundcloud geridas por Juliana Ussene
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Veja na secção Publicações do nosso website:

Eleições
Leia a proposta de Revisão Constitucional submetida à Assembleia da República pelo Presidente da 
República Filipe Nyusi, a validação das Eleições Intercalares no Município de Nampula e o início 
do Recensemanto Eleitoral.

Governação
Leia os comunicados do Governo publicados no presente ano e a colectânea de discursos do 
Presidente da República de Moçambique denominado Inclusão Social, volumes 1 e 2.

Direitos do Cidadão
Saiba como obter bilhete de identidade, carta de condução, licença para actividades comerciais 
e reconhecimento de graus académicos.

Equipa do CAICC

Da esquerda para direita, sentados:Paulina Macamo, Claudino Dias e Sara dos Sitoe. Em pé: Sultan Escarna,
 Iazalde Martins, Lázaro bamo e Carlos Anselmo 


