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CAICC REALIZA GALA DOS 10 ANOS DE 
EXISTÊNCIA

O CAICC – Centro de Apoio à Informação e 
Comunicação Comunitária realizou no 
passado 30 de Setembro de 2016, uma gala 
comemorativa dos 10 anos da criação Deste 
projecto baseado no Centro de Informática da 
Universidade Eduardo Mondlane.  

Na cerimónia real izada no Complexo 
Pedagógico da UEM e que contou com a 
participação dos colaboradores, pontos focais 
e parceiros, foram homenageadas figuras e 
instituições que contribuíram em grande 

medida para que o projecto realizasse o seu 
mandato. 

Foram nesta gala igualmente destacados os 
colaboradores das rádios comunitárias que 
mais se destacaram na promoção do uso das 
TIC's para a circulação de conteúdos 
relacionados a governação, nomeadamente 
da rádio comunitária de Monapo e Rádio Nova 
Paz de Quelimane. A cerimónia foi presidida 
pelo vice-reitor para administração e recursos 
da Univers idade Eduardo Mondlane, 

Equipa do Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária - CAICC
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Continuação

 Professor Doutor Angelo Macuacua que 
sublinhou a importância do CAICC para que a 
universidade realize uma das suas missões 
que é de apoiar no desenvolvimento da 
comunidade através de programas de 
extensão. 
O coordenador do CAICC, Lázaro Bamo 
reafirmou o compromisso de continuar a 
perseguir o sonho de tornar as comunidades 
mais proactivas no uso das tecnologias de 
i n f o r m a ç ã o  e  n a  p r o m o ç ã o  d o 
desenvolvimento, através do engajamento do 
c idadão d isponib i l izando ao mesmo 
informação de utilidade pública. 

das rádios comunitárias como forma de 
mostrar que as TIC's não são 
exclusivamente para os homens, mas sim 
para a humanidade.
As primeiras mulheres vão engrossar o grupo 
de pontos focais do CAICC já existentes e irão 
rea l i zar  acompanhamento  as  rád ios 
comunitárias em matéria de uso de TIC's para 
a circulação de conteúdos.  
Depois da formação de novos pontos focais, foi 
realizada uma reunião nacional de pontos 
focais, onde estes partilharam experiências e 
reflectiram sobre o futuro das actividades no 
âmbito da implementação do novo plano 
estratégico a começar a ser implementado no 
próximo ano.   

“WEBSITES PROVINCIAIS E DISTRITAIS 
ESTÃO DESACTUALIZADOS E NÃO 
REFLECTEM A REALIDADE” – Constata 
estudo realizado pelo CAICC 

Um estudo realizado pelo Centro de Apoio a 
Informação e Comunicação Comunitária, 
CAICC sobre a Qualidade e uso de Websites 
Provinciais e Distritais, concluiu que todos 
websites encontram-se desactualizados e não 
reflectem a realidade local (distrital ou 
provincial) nem a orgânica interna e serviços 
disponibilizados pelos respectivos governos.
O estudo refere ainda que, não existe 
nenhuma estratégia ou fluxos de informação 
definidos para garantir uma disponibilização 
de informação de utilidade pública relevante de 
forma permanente no website. 
 

FORMAÇÃO DE NOVOS PONTOS 
FOCAIS DO CAICC COLOCA EM 

DESTAQUE O USO DE TIC'S PELAS 
MULHERES

Depois de realizar três edições do concurso: 
“Mulheres Mais Presentes nas redes Sociais”, o 
CAICC voltou a destacar o incentivo ao uso das 
tecnologias de informação e comunicação para o 
desenvolvimento por mulheres colaboradoras 
das rádios comunitárias.
A formação do novo grupo de pontos focais teve 
lugar entre os dias  no Centro de Informática da 
Universidade Eduardo Mondlane conta com 9 
participantes, dentre os quais 5 do sexo feminino.
As mulheres que beneficiaram-se de formações 
do Centro de Apoio a Informação e Comunicação 
Comunitária, evidenciaram-se nos concursos e 
tornaram-se referência no uso das TIC's. O 
CAICC pretende que elas transmitam os seus 
conhecimentos a outras mulheres colaboradoras 
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“Nós as mulheres também podemos usar as TIC”

Chama-se Lucília Xavier, natural e residente 
em Monapo, província de Nampula, uma das 
mulheres mais dinâmicas, quando falamos da 
produção e circulação de conteúdos na rede 
do CAICC. Dona de uma escrita com 
musicalidade e coerência, singulares, Lucília 
de apenas 23 anos de idade, sempre foi alvo 
da atenção de muitos leitores e ouvintes, por 
conseguir facilmente passar a mensagem 
para quem a ouve ou pelo menos lê o que 
escreve.
Conta-nos que colabora para a rádio há quatro 
anos e, é uma activista de referência no uso de 
plataformas tecnológicas de circulação de 
informação para o desenvolvimento das 
comunidades, tendo já provado a muitos 
parceiros e organizações que, mesmo com 
condições limitadas, é possível sonhar e 

materializar os sonhos, comunicar usando as 
TIC. Segundo Luícilia” Foi por acreditar que 
consigo usar as TIC que acabei aprendendo, 
com o apoio dos pontos focais do CAICC que 
têm trabalhado nas rádios e CMC's de 
Nampula. Por outro lado, também quis mostrar 
as outras, mulheres jornalistas e voluntárias 
que as TIC podem ser dominadas pelas 
mulheres e que não se trata de algo 
exclusivamente para  homens como se 
pensa”. 
Seu activismo na rede lhe conferiu vários 
prémios na rede do CAICC, foi em 2015, a 
vencedora da primeira edição do concurso: 
“Mulheres Mais Presentes nas Redes 
Sociais”, promovido pelo CAICC e de lá para 
cá, não mais parou. Este ano ficou em em 
segundo lugar no mesmo concurso.

   Lucília Xavier, jornalista da Rádio Comunitária de Monapo e Ponto Focal do CAICC
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TESTEMUNHA OCULAR

Veja na secção Publicações do nosso website:
    
    Estudo sobre a Qualidade de Uso dos Websites Distritais e 
Provinciais
O relatório apresenta os resultados, qualitativos e quantitativos, do estudo realizado sobre os websites 
produzidos para os governos distritais e provinciais pelo Instituto de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (INTIC)

     Estimativa de Número de Cidadãos Abrangidos pelas Rádios e 
Centros Comunitários em Moçambiqu

Os resultados estimam que 18.054.968 habitantes são potencialmente abrangidos pelas emissões de 
pelo menos uma rádio comunitária em todo o país..
  
                         Avaliação de Qualidade e Relevância dos Conteúdos Disseminados 
pelo CAICC através dos seus Canais de Comunicação

Avaliação conclui que o CAICC definitivamente utiliza uma grande diversidade de fontes o que denota
transparência e neutralidade na escolha de temáticas e tratamento de informação.
    

PARCEIROS


