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SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL 

CAICC PROMOVE DOIS CONCURSOS PARA 
AS RÁDIOS COMUNITÁRIAS DO PAÍS

O CAICC – Centro de Apoio à Informação e 
Comunicação Comunitária está a realizar dois 
concursos que visam premiar as rádios e 
colaboradores que tem estado a distinguir-se 
na produção de programas sobre o acesso à 
informação e uso das TICs para circulação de 
conteúdos ligados a governação. 

Dentre os concursos, um é geral, onde as 
rádios concorrem com propostas para a 
produção de programas que re latam 
experiências de como a Lei do Direito à 

Informação está a ser usada para servir a 
comunidade e o outro é destinado a incentivar 
as mulheres a utilizarem as redes sociais para 
a circulação de conteúdos que espelhem o dia-
a-dia das comunidades onde residem. 

O concurso: “Usando a Lei do Direito `q 
Informação para servir a comunidade” 
pretende premiar exemplos de sucesso na 
procura de informações de assuntos que 
operam mudanças e contribuem para o 
desenvolvimento do distrito ou comunidade 

Dimas da Silva, locutor da Rádio e Televisão Comunitária de Nacala-Porto em plena emissão
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 em que cada rádio está instalada. 
O concurso: Mulheres Mais Presentes nas 
Redes Sociais, pretende, premiar as 
mulheres das rádios comunitárias que usam 
as redes sociais e as ferramentas do CAICC, 
nomeadamente o Facebook, o WhatsApp e 
Lista do CAICC e surge pelo facto de ser se 
constatado que há cada vez maior número de 
mulheres com acesso a  te lemóveis 
compatíveis para uso de redes sociais, vistas 
pelo CAICC como ferramentas para fomentar 
o  a c t i v i s m o  f e m i n i n o .  V e j a  e m : 
www.caicc.org.mz). 

 “Desde que a RC Malema abriu as portas para 
emitir sinal radiofónico no dia 21 de Julho de 
2015, sempre tivemos dificuldades em ter 
parceiros mas nunca cruzamos os braços. O 
workshop do CAICC que decorreu em Malema 
onde a Movitel foi convidada a fazer parte, 
criou espaço para maior aproximação entre 
esta empresa de telefonia móvel e a rádio. Por 
isso, encorajo o CAICC a continuar a 
desenvolver o seu trabalho que tem estado a 
criar impactos significativos nas comunidades” 
– disse Jeremias Paulino, jornalista da Rádio 
Comunitária de Malema. 

J O R N A L I S T A S  D A S  R Á D I O S 
COMUNITÁRIAS DE NAMPULA E CABO 
DELGADO COMPROMETEM-SE A USAR 
AS TICS PARA A MONITORIA DA BOA 
GOVERNAÇÃO

Colaboradores das rádios comunitárias, 
telecentros e centros multimédia comunitários 
das províncias de Nampula e Cabo Delgado 
que participaram em Maio em Nampula, dizem 
sent i r-se preparados para ut i l izar as 
tecnologias de informação e comunicação 
como plataforma para a monitoria da boa 
governação nas suas comunidades. 
A formação envolveu 10 Rádios comunitárias e 
centros multimédia das províncias de Nampula 
e Cabo Delgado durante quatro dias, 
aprenderam técnicas de uso das tecnologias 
de informação e comunicação para a 
circulação de conteúdos relacionados a 
governação.
 

WORKSHOP DO CAICC EM MALEMA 
DESPERTAACORDO ENTRE CMC 

LOCAL E MOVITEL

Depois do CAICC ter realizado no dia 20 de Maio, 
um workshop distrital que juntou diversos 
sectores da sociedade de Malema em Nampula 
para abordar a utilização das TICs para o 
desenvolvimento distrital, o CMC local e a Movitel 
firmaram um acordo. No referido workshop, onde 
estiveram presentes mais de 60 participantes, o 
CAICC despertou debate entre os moradores de 
Malema sobre a necessidade de utilizarem o 
centro multimédia local como ferramenta para 
que mais cidadãos tenham acesso a informação e 
participem na cidadania activa. 
Dias depois, foi partilhada a notícia na lista do 
CAICC sobre o acordo, que numa primeira fase, 
envolve apoio em água e lanche em caso do CMC 
ter alguma actividade, para além de um 
compromisso da empresa de telefonia móvel em 
enviar os seus anúncios e publicidades a rádio.
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“A formação do CAICC mudou a minha forma de 
olhar para a comunicação comunitária” 

   Lourenço Ntlemo colaborador da RC de Magude (Maputo)

O CAICC realizou na cidade de Inhambane 
entre os dias 21 e 31 de Março um curso 
provincial sul, sobre uso das TIC para 
produção e circulação de conteúdos e que 
juntou as rádios de Funhalouro, Morrumbene, 
Inharrime, Xai-Xai, Chilembene, Massangena, 
Magude, Kamaxaquene e Inhaca. No fim da 

formação, Lourenço Ntlemo da Rádio 
Comunitária de Magude referiu que a 
formação veio ajudar a melhorar a qualidade 
de produção e circulação de conteúdos nas 
rádios envolvidas. O nosso entrevistado 
referiu que em Magude a equipa de colabores 
da rádio, ainda nova, ainda enfrentam 
enormes dificuldades para realizar de forma 
plena o seu trabalho. “Já participei em várias 
formações, mas achei interessante, a do 
CAICC, por abordar questões práticas ligadas 
ao nosso trabalho do dia-a-dia como 
jornalistas. A forma como trabalhamos com a 
lei do direito a informação e a necessidade de 
produzir conteúdos virados a comunidade, 
posso dizer que a formação do CAICC mudou 
a minha forma de olhar para a comunicação 
comunitária” – disse Lourenço Ntlemo.
 

“Com o CAICC tive o meu contacto 
com as redes sociais e graças a 

essas ferramentas consegui parcerias 
com organizações estrangeiras que 

apoiam a nossa rádio” 

- Alberto Languitone, Coordenador da RC Nkanta

Alberto Languitone, coordenador da RC de Nkanta

Com vista a medir os resultados do seu 
trabalho, o CAICC solicitou um estudo que 
concluiu que a sua intervenção nas rádios 
comunitárias, telecentros e centros multimédia 
comunitários tem influências directas, não só 
na vida das instituições, como na dos próprios 
cidadãos envolvidos.
Os autores do estudo entrevistaram mais da 
metade dos parceiros locais do CAICC, 
d i r e c t a m e n t e  b e n e fi c i a d o s  c o m  a s 
intervenções que o projecto realiza nas rádios 
para medir o grau de sua satisfação em 
relação as referidas intervenções. 
Alberto Languitone coordenador da RC 
Nhkanta citado no relatório do estudo disse 
que: “Com o CAICC tive o meu primeiro 
contacto com as redes sociais, como Correio 
electrónico, Facebook. Graças a essas 
ferramentas consegui  parcer ias com 
organizações estrangeiras que actualmente 
também apoiam a nossa rádio”.
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TESTEMUNHA OCULAR

Veja na secção Biblioteca/Direitos do Cidadão do nosso website:
    
    Governo defende que todos os cidadãos devem fiscalizar a acção 
governativa

“O governo aposta na divulgação de informação à população, pelo que todas as instituições devem 
trabalhar nesse sentido” – disse Carmelita Namashulua, Ministra da Administração Estatal e Função 
Pública, citada pelo jornal notícias.

     CELERIDADE NO ACESSO À INFORMAÇÃO

Ministério da Administração Estatal e Função Pública recomenda que todas instituições da administração 
directa e indirecta do estado devem assegurar que o cidadão tenha o direito a informação.
  
Veja na secção publicações:
                         Publicações do CAICC

Avaliação de qualidade e relevância dos conteúdos disseminados pelo CAICC através dos seus canais de 
comunicação                     

    

PARCEIROS


