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Destaques: 

O Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária – CAICC, 
acaba de lançar um concurso nacional para produção de programas 
radiofónicos.
Segundo o CAICC, o concurso visa estimular o envolvimento das rádios 
comunitárias e os centros multimédia comunitários na governação local, 

através da produção de 
programas que possam 
operar mudanças positivas 
na qualidade de vida das 
pessoas e comunidades. 
Para o CAICC, a qualidade de 
vida nas comunidades só irá 
registar melhorias se houver 
uma maior participação das 
p e s s o a s  p r o c e s s o  d e  
governação, com um olhar 
a t e n t o  s o b r e  a  
implementação de políticas e 
promessas, a defesa dos 

direitos dos cidadãos e da observância das leis, a luta contra a corrupção e 
apoio aos esforços visando a transparência e prestação de contas na 
governação local e nas Assembleias. 
Para o concurso as rádios deverão propor temas, conteúdos e formato para 
uma serie de 8 programas abordando diversos aspectos de boa governarão, 
segundo as prioridades e contextos de cada uma. 

Um júri seleccionará 6 rádios de entre os concorrentes, para produzirem e 
emitirem os seus programas.(x)

CAICC lança concurso para 
produção de programas de rádio

O Centro de Apoio à Informação e Comunicação 
Comunitária – CAICC, tem disponível no seu site, a lista dos 
deputados das Assembleias Provinciais e Municipais e da 
Assembleia da República.
O objectivo da disponibilização da relação nominal dos 
deputados e os seus respectivos círculos eleitorais, é de 
garantir uma 
maior e melhor 
i n t e r a c ç ã o  
e n t r e  a s  
comunidades e 
o s  s e u s  
representantes 
n o s  ó r g ã o s  
l e g i s l a t i v o s ,  
m u n i c i p a i s ,  
provinciais e da 
república.

Segundo o CAICC, “ estes documentos irão ajudar, por 
exemplo, a saber quem é que representa o nosso Distrito 
nas Assembleias Provinciais, ou na Assembleia da 
República”. 

A lista dos deputados das Assembleias Provincias, 
Municipais e da República pode ser encontrada na secção 
s o c i e d a d e  c i v i l :  s o b r e  e l e i ç õ e s ,  n o  s i t e  

.(x)http://www.caicc.org.mz

CAICC disponibiliza lista dos deputados on - line

O evento teve lugar em Março último na cidade de 
Quelimane, e foi promovido pelo Sindicato Nacional de 

Jornalistas em parceria com o Fundo das Nações Unidas 
para a População.

O workshop contou com a presença, para além da Nova 
Rádio Paz, de representantes de vários órgãos de 

comunicação social, e visava capacitar os profissionais 
em matérias ligadas a população, desenvolvimento bem 

como direitos humanos.
No final do encontro os participantes comprometeram-se a 

virar as suas atenções para abordagens viradas à 
população

 e seus direitos dentro da sociedade.(x)

Nova Rádio Paz num workshop sobre 
População

Manuais de Informática para 
RC/CMC's

O Centro de Apoio à Informação e 
Comunicação Comunitária – CAICC 
recebeu da empresa Kapicua, que 
trabalha nas áreas de livros e 
multimédia, um conjunto de manuais de 
ensino de programas de computador.
Trata-se de manuais editados em 
Portugal, que falam sobre: Excel XP; 
Outlook XP;   Power Point,  Internet e 
Windows XP.
Os manuais já estão a ser distribuídos 
pelas rádios comunitárias e centros 
multimédia comunitários.(x)

SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL

CMC's devem procurar 
parceiros e aumentar serviços

Esta idéia foi defendida pelo Gestor de 
Telecentro Macequece, Alby Dickson 

Lourenço, no quadro de uma visita efectuada 
à aquele local pelos CMC's de Catandica, 

Sussundenga e Rádio Comunitária 
Macequece, que estão em Manica a participar 
de um intercâmbio, uma iniciativa organizada 

e financiada pelo CAICC.
Alby Lourenço, encorajou os gestores dos 

CMC's de modo a procurar parceiros e 
aumentar serviços, tais como: copias, 

formação na área de informática, internet, 
encadernação,aluguer de equipamento, fax, 

produção gráfica, venda de acessórios 
informáticos, entre outros.(X)
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...sabia que...

O Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária – 
CAICC, acaba de enviar às rádios comunitárias e centros 
multimédia comunitários, um CD contendo discursos proferidos 
na tomada de posse do Presidente da República, deputados da 
Assembleia da República e dos governadores provinciais.

O objectivo da iniciativa é dar a conhecer, quem são os dirigentes 
provinciais e os representantes do povo no parlamento bem como 
os pronunciamentos sobre temas tais como, prestação de contas, 
transparência e boa governação no âmbito da estratégia do 
governo  de  Armando Guebuza no presente quinquênio.(x)

Discursos de tomada de posse chegam aos distritos

...a Internet revoluciona comunicação entre políticos e eleitores?

Segundo o director de Estratégia Digital da campanha presidencial de Barack Obama, Joe 
Rospars, a Internet mudou não apenas o jeito de se fazer política, mas também a participação 
dos eleitores no processo político e a comunicação entre candidatos e o 
eleitorado.

Segundo Joe Rospars, a maior mudança é que a barreira para entrar é 
menor e mais pessoas podem participar de diferentes maneiras do 
processo político. Nos dias que correm, mesmo aqueles que não estão 
aliados a nenhum partido político ou que não estejam directamente 
envolvidos na política, já  tem espaço para expressar a sua opinião.

Falando a BBC Brasil, Rospars, acrescenta que  a Internet é uma 
ferramenta acessível para as pessoas se envolverem em política. 

Quando um maior número de pessoas começa a ter acesso a celulares e à Internet, as 
ferramentas estão ali disponíveis para as pessoas escolherem participar e fazer isso de uma 
maneira mais profunda e com maior impacto do que acontecia no passado.(x)

...a Internet figura da lista dos candidatos ao Prémio Nobel da Paz deste ano?

A Internet foi recomendada ao Comitê do Prémio Nobel pela revista italiana Wired, e poderá 
figurar entre nomes de peso como Barack Obama, Kofi Annan e Madre Teresa caso 
efectivamente receba a premiação.

A revista Wired faz campanha pela indicação da Internet há pelo menos um ano. A revista, que 
defende fortemente a candidatura da Internet, aposta no seu potencial para incentivar o diálogo, 
debate e consenso

Para Ricardo Luna, editor da revista, aqueles que acreditam que a Internet não deveria ter o 
direito de concorrer, pois se trata de uma ferramenta e não uma personalidade, não entendem o 
ponto principal. “A Internet não é mais uma rede de computadores, mas sim uma rede de 
pessoas”, disse.

Apesar da oposição de alguns, a indicação da Internet para o Nobel da Paz está a ganhar  apoio 
de grandes personalidades da web, como Nicholas Negroponte, fundador do projeto “Um laptop 
por criança” .(x)
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SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL

Dentro do seu mandato, o CAICC tem estado a disseminar vários materiais que julga importante, através do seu site, o 
secção sobre Sociedade Civilhttp://www.caicc.org.mz  

Poderá igualmente encontrar o manual da Ibis, O nosso Distrito 
vai em frente? Falar sobre boa governação local na rádio 

comunitária, que visa incentivar os jornalistas das rádios 
comunitárias a reportarem sobre assuntos ligados a governação 

local.

Princípios Internacionais de Ética 
Profissional em Jornalismo, é outro 
documento disponível no nosso web site. 

Publicado pela quarta reunião consultiva de 
jornalistas internacionais e regionais, em 

Paris, 1983, sob os auspícios da UNESCO, 
o documento estabelece uma série de 

princípio que orientam os procedimentos dos 
jornalistas na sua actividade diária.

Este documento é um instrumento legal que 
nos ajuda a orientar a nossa actividade 

diária, dentro e fora do país. Por exemplo, o 
primeiro princípio, fala do direito da pessoa à 

informação verdadeira, ou seja,  os 
indivíduos têm o direito a obter um retrato 

objectivo da realidade por meio de 
informação exacta e compreensiva, assim 
como a expressar-se livremente através de 

vários meios de comunicação e cultura.

Do nosso parceiro, MISA, recebemos 
e disponibilizamos em 

http://www.caicc.org.mz, o Código de 
Conduta de Cobertura Eleitoral, 

publicado ano passado, 2009, que 
visa orientar os procedimentos legais 
na cobertura de processos eleitorais. 
O código, aborda questões relativas 

à imparcialidade e isenção dos 
jornalistas, ética jornalística, 

responsabilidade jornalística, entre 
outros.

Do Centro de Estudos de Democracia e Desenvolvimento – 
CEDE, outro parceiro nosso, recebemos um relatório um 
relatório de uma pesquisa sobre os mecanismos e objecto da 
monitoria na governação local, com objectivo de diagnosticar 
os mecanismos que os distritos e os municípios, usam para 
monitorar a governação local.

Intitulada, Governação Local: Luz ou sombra na monitoria, 
a pesquisa analisou o cenário de alguns distritos e autarquias 
das províncias de Cabo Delgado, Nampula, Tete, Sofala e 
Inhambane.

Sugerimos a leitura do relatório uma vez que fala de aspectos 
legais da monitoria da governação local, e achamos importante 
que os nossos beneficiários e parceiros saibam qual é a base 
legal para sua participação activa na tomada de decisões sobre 
a vida do seu distrito e/ou município

Vol II N.1 - Janeiro/Fevereiro/Março 2010

Ver: sobre liberdade de imprensa

Ver: sobre governação

SOCIEDADE CIVIL MOÇAMBICANA: 
DESAFIOS, OPORTUNIDADES E ACÇÃO

Em 2008 a Fundação para o Desenvolvimento da 
Comunidade (FDC) publicou um estudo importante 
sobre a sociedade civil em Moçambique, intitulado 

ÍNDICE DA SOCIEDADE CIVIL EM MOÇAMBIQUE 
2007.

O estudo tinha como objectivos, um conhecimento 
actualizado sobre a sociedade civil e melhorar o 

compromisso dos interessados directos no 
fortalecimento e expansão da sociedade civil.

O estudo avaliou a situação da sociedade civil em 
Moçambique, tendo contatado que vários factores 

(ambiente, fraca estrutura, valores e impacto), 
tornam a sociedade civil muito fragilizada.

Mas não só levanta problemas, o estudo propõe 
como solução: elaboração de um código de conduta 

da sociedade civil, que permita promover 
democracia e transparência nas suas acções; 

aumentar capacidade técnica e conhecimentos para 
melhor fazer o uso das políticas, leis e espaços já 

providenciados pelo Estado, Sector Privado e 
Comunidade Internacional. 

Ver: sobre governação

Ver: sobre governação

Ver: sobre liberdade de imprensa



SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL

Utilizadores 4

Siga-nos em: 

http://www.youtube.com/caicc
ajuda

... e assista os vídeos 
extraídos do CD Curso básico 
em técnicas de manutenção 
para activistas comunitários.

http://www.caicc.org.mz
... e faça parte de mais de 3067 

visitas feitas, de Janeiro a Março de 
2010, em Moçambique, 1601 no 

Brasil e 
1188 em Portugal.

Palavras-chave mais usadas para localizar o website

http://www.facebook.com/caiccajuda
...  e partilha informação não só com 

o CAICC mas também com uma 
vasta rede de  amigos e seguidores.

Pode interagir com    através de: yahoo messenger: caiccajuda@yahoo.com.br
    msn: caiccajuda@hotmail.com
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O NOSSO FOLHETO

...e pode fazer parte da nossa lista de discussão bastando para isso, enviar um email a solicitar cadastro. para linhaverde@caicc.org.mz, 

http://twitter.com/caiccajuda 
... e junte-se às nossas referências 

para acesso e partilha de informação. 

Skype: caiccajuda
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