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Othanla partilha informação sobre eleições em Moçambique

Chama-se “Othanla, e em ci-
macua significa, escolher. 
A plataforma permitiu que o 
cidadão pudesse acompanhar 
em tempo útil o desenrolar as 
últimas eleições autárquicas 
que tiveram lugar nas 53 vilas 
ou distritos municipais, em 
Outubro último. 
Pontos Focais capacitados 
pelo CAICC  e posicionados em 
todos os distritos municipais 
reportaram o decorrer do 

processo através dos sítios de 
internet www.othanla.org.mz e 
www.facebook.com/caiccajuda.
Factores como flexibilidade, 
rapidez e actualidade   
tornaram  o “Othanla”, no dia 
da votação e não só,  uma 
fonte  de informação fidedigna, 
de tal modo, que foi citado 
várias vezes pelo DW, órgão de 
comunicação alemão. 
A iniciativa enquadra-se no 
Plano Estratégico 2017-

2021 do CAICC, que entre 
outros objectivos, prioriza a 
implementação e divulgação 
do direito à informação e 
promoção da cidadania das 
comunidades locais através 
das rádios e centros multimídia 
comunitários.
A plataforma foi desenvolvida 
pelo CAICC através de fundos 
da OXAFM IBIS, Projecto Agir 
e Embaixada da Suécia em 
Moçambique.

SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL

Visite-nos em http://www.caicc.org.mz

PLATAFORMA “OTHANLA” PARTILHA E PUBLICA 
INFORMAÇÃO SOBRE ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2018
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CAICC REALIZA 4O WORKSHOP NACIONAL
DE PONTOS FOCAIS

O CAICC reuniu em Julho 
último, em Boane, província de 
Maputo, todos seus 23 Pontos 
Focais oriundos de todo país, 
para entre outros  temas dar 
a conhecer com profundidade 
o Planos Estratégico do 
CAICC, Plano de Monitoria e 
Avaliação, Avaliação do Plano 
de Actividades dos Pontos 
Focais, Introdução ao uso 

Participantes do workshop de Pontos Focais do CAICC

do aplicativo Othanla com 
vista a garantir que todos 
estejam engajados em servir a 
comunidade, rumo a inclusão 
digital. O encontro de 3 dias 
foi orientado pelo coordenador 
do CAICC Lázaro Bamo. Os 
Pontos Focais tem apoiado as 
Rádios Comunitárias e Centro 
Multimídia Comunitários em 
todo país. 

Elas deslocaram-se ao terreno 
entrevistaram, fotografaram, 

MAIS MULHERES USAM TIC 
PARA PARTILHAR INFORMAÇÕES

gravaram vídeos e depois 
e partilharam todo esse 
conteúdo relacionado com as 
suas comunidades nas redes 
sociais. 
Regina Mário (Rádio Nova 
Paz - Zambézia) venceu o 
primeiro lugar, Razia Rosário 
(Rádio Dom Bosco - Tete) 

ocupou o segundo lugar e Júlia 
Sambo (Rádio Comunitária de 
Mandlakazi - Gaza) conquistou 
o terceiro lugar. 
As vencedoras do 5o concurso 
“Mulheres Mais Presentes 
nas Redes Sociais” 2018, 
promovido pelo CAICC 
receberam 1 Samsung TAB A 
7″ + 5GB Internet, 1 Samsung 
Galaxy J1 Ace + 3GB Internet 
e 1 Samsung Galaxy J1 mini + 
1GB Internet, respectivamente. 
O júri considera que foi um 
concurso bastante competitivo 
ao nível das participantes, pois 
houve, nos diferentes canais, 
publicações de pelo menos 
uma notícia diária e de assuntos 
ligados as comunidades locais.
O concurso realizou-se no 
período de 04 a 18 de Agosto 
de 2018.  

Regina Mário primeira classificada
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A multinacional chinesa 
Huawei Technologies lançou, 
no mês de Agosto, no Espaço 
de Inovação da Universidade 
Eduardo Mondlane, em Maputo, 
a Global ITC Competition 
Mozambique 2018, um certame 
mundial que vai contribuir 
para o desenvolvimento do 
ecossistema de novos talentos 
na área das tecnologias de 
informação e comunicação em 
Moçambique.
A competição é resultado da 
cooperação entre a Huawei 
e a Universidade Eduardo 
Mondlane e visa alavancar 
o desenvolvimento das TIC. 
Por isso, numa primeira 
fase, participam da disputa 
estudantes da maior e mais 
antiga universidade em 
Moçambique. Os concorrentes 
serão avaliados em matérias 

ligadas a Redes e Cloud 
(Routers, Swithch, WLAN, 
Segurança cibernética, 
computação e armazenamento 
online) obedecendo as fases 
nacional, regional (África do 
Sul em Outubro de 2018) e 
Internacional (China – Abril a 
Maio de 2019). 

Falando na ocasião o Vice-
Reitor para Administração e 
Recursos da UEM, Professor 
Doutor Armindo Daniel Tiago 
afirmou que a iniciativa se 
enquadra perfeitamente no 
plano estratégico da instituição, 
porque a UEM possui uma 
diversidade de Faculdades, 
Centros de Pesquisa e Escolas 
que devem abraçar projectos 
desta índole para garantir que os 
docentes, investigadores, mas 
sobretudo, estudantes possam 

ser capazes de mostrar o que 
valem e as competências que 
pretendemos que eles tenham. 
Tiago referiu ainda que a UEM 
assume este compromisso 
para aumentar a riqueza do 
saber e cultura de inovação na 
promoção dos futuros quadros 
deste país.

Para o PCA da Huawei em 
Moçambique, Chen Chi, com 
a tecnologia, conhecimento, 
experiência e práticas de 
sucesso obtidas com a 
dedicação de anos na indústria 
de TIC, a Huawei continuará 
investindo na construção de 
plataformas que permitam 
um desenvolvimento sólido 
do ecossistema de talentos e 
estabelecendo um conjunto 
completo de padrões para o 
talento de TIC em Moçambique. 
A Huawei lidera o fornecimento 
de infraestruturas e dispositivos 
de tecnologia de informação e 
comunicação a nível mundial. 
As suas soluções integradas 
cruzam 4 domínios-chave: 
redes de telecomunicações, 
tecnologia de informação, 
dispositivos inteligentes e 
serviços de nuvem. 

Em Moçambique a Huawei 
tem um engajamento 
activo com as instituições 
governamentais e parceiros 
ligados ao desenvolvimento 
das tecnologias de informação 
e comunicação e tem 
cooperado com a MoRENet 
(Rede de Instituições de 
Ensino Superior e Investigação 
de Moçambique) para tornar 
as 16 maiores universidades 
do país mais convenientes no 
ensino, aprendizagem, partilha 
de conhecimento e promoção 
de pesquisa e educação.

ESTUDANTES DA UEM PARTICIPAM NA 
COMPETICAO INTERNACIONAL DA HUAWEI

Vice-Reitor para Administração e Recursos da UEM, Professor Doutor Armindo 
Daniel Tiago e PCA da Huawei em Moçambique, Chen Chi, celebrando o lançamento
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Veja no nosso website:

Eleições

Leia boletins e outra documentação relacionada com o processo eleitoral em Moçambique.

Publicações

Leia todos os boletins informativos, Relatórios, Estudos e Inquéritos do CAICC.

Apoio
Encontre CD’s de apoio com informação diversa.

Testemunha Ocular


