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MASC dá nota positiva ao desempenho do CAICC
ma equipa do Mecanismo de Apoio a Sociedade Civil – MASC, composta por Phillip Machon, 
Gestor de Fundos e Natercia Santos, Oficial de Finanças visitou recentemente o CAICC para Uinteirar-se do desempenho deste projecto.

O encontro que envolveu técnicos do projecto contou também com a presença do director do 
CIUEM, Eng. Francisco Mabila e o Chefe do Departamento de Administração e Finanças Alfredo 
Come.

Segundo o CAICC, durante o primeiro dos dois anos do projecto, foram realizados com êxitos dois cursos regionais sobre Uso de TIC para Boa 
Governação e comunicação, centro e norte que envolveram vinte e duas rádios e cmc's. Foram feitas dez  visitas de treinamento on-the-job e 
quatro workshops regionais para discutir o papel das TIC no desenvolvimento distrital. Durante o primeiro ano foi igualmente lançado um 
concurso envolvendo rádios comunitárias sobre produção de programas virados a governação e sete rádios e cmc's foram premidas. 

Diverso material de suporte para  produção de conteúdos sobre governação foi distribuído pelas rádios e cmc's a escala nacional, além de apoio 
a realização de cursos locais.

A equipa do MASC depois de se inteirar do nível do cumprimento do plano de actividades do CAICC, congratulou o grupo tendo dito que este é 
um modelo do ponto de vista de concretização de actividades e prestação de contas.(x)

A cidade de Inhambane acolhe de 4 a 8 de Outubro o curso regional sul sobre Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação 
para Boa Governação.

A iniciativa, visa apoiar e capacitar as rádios comunitárias e os centros multimédia 
comunitários em matérias ligadas ao uso das TIC para que possam dinamizar o seu 
envolvimento na governação local.

Participarão do curso onze representantes provenientes das rádios comunitárias de  
Inhaca, Muthiyana, Limpopo, Chicualacuala, Save e Arco e ainda cmc's de Mazivila, 
Manjacaze, Mabote, Massinga e a Rádio e Televisão Comunitária de Vilankulo.

O curso, que marca o inicio das actividades do ano 2 do projecto, vai ser complementado 
por treinamento on the job e workshops locais a serem promovidos nas  semanas.(X)

Depois de Manica e Nampula: CAICC promove uso de TIC para boa 
governação em Inhambane

Participantes do curso exibindo certificados

As rádios, centro multimédia comunitários e telecentros que não estão ligados a 
internet, podem desde já aceder a vários conteúdos disponíveis no web site do 
CAICC.

Para o efeito a equipa do CAICC produziu e já  está a  distribuir um DVD contendo 
todos  os conteúdos disponíveis no  web - site até Julho de 2010.

O objectivo é tornar acessível a gama de conteúdos elaborados e disponibilizados em 
, para reforçar a produção de programas e ajudar a 

solucionar  alguns problemas que as rádios e cmc's enfrentam no seu dia a dia.(x)
http://www.caicc.org.mz

 3ª  versão do  website do CAICC disponível  offline
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...sabia que...

Universidade Eduardo 
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Um  médico japonês de nome, Eiichi Saito, afirma que o primeiro par de 
pernas robóticas capaz de fazer pessoas paralisadas da cintura para baixo 

voltarem a andar, deverá ficar pronto em Dezembro próximo.

A fase de testes do equipamento está na sua fase final. Com ele, deficientes 
físicos podem andar com as pernas mecânicas, controlando os movimentos 

por meio de botões.

As pernas têm seis motores: nos tornozelos, nos joelhos e na cintura. Depois 
de serem acopladas ao corpo, o usuário pode escolher o tamanho do passo e 

a velocidade para caminhar..(x)

inco rádios comunitárias e um telecentro já estão a implementar cursos locais em matérias 
de uso de TIC para boa comunicação e governação envolvendo voluntários e membros da Csociedade civil.

Em resposta a uma das maiores 
recomendações  dos  cu rsos  
regionais, que é cada rádio e/ou 
cmc's elabore um plano de formação 
local para fazer a réplica dos 
conteúdos apreendidos,  5 rádios e 
um telecentro  de um total de 10 
rádios que apresentaram planos de 
formação local já estão a receber 
financiamento para implementar os 
mesmos.

Os melhores planos foram até aqui 
a p r e s e n t a d o s  p e l a s  r á d i o s  
comunitárias de Cuamba, Ribáué, 
Chiúre, Buzi, Mutarara e o Telecentro 
de Macequece.

De alientar que nos dois cursos regionais, centro e norte, o CAICC capacitou um total de 22 rádios 
e cmc’s e recomendou para que as mesmas elaborassem planos  de formação  local, porém a 
maior parte não conseguiu observar esta recomendação.(x)

Cinco rádios e um telecentro promovem formação local
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Dentro do seu mandato, o CAICC tem estado a disseminar vários materiais que julga importante, através do seu site, o 
secção sobre Sociedade Civil. Entre as novidades do periodo inclui-se:http://www.caicc.org.mz  

CARTA AFRICANA SOBRE A DEMOCRACIA, AS ELEIÇÕES E A GOVERNAÇÃO

Este documento inspira-se nalguns princípios anunciados no Acto Constitutivo da União Africana, particularmente 
aspectos ligados a importância da boa governação, da participação popular, do Estado de direito e dos direitos humanos. 

A Carta Africana sobre a Democracia, as Eleições e a Governação, é um reconhecimento sobre o papel da União 
Africana e dos seus organismos no reforço e consolidação da democracia e da boa governação.

O documento visa promover e reforçar a boa governação através da institucionalização da transparência, da obrigação 
de prestação de contas e da democracia participativa. No Capitulo II , por exemplo, no Artigo Número Dois Ponto 

Número 3, o documento diz que: este organismo deve promover a realização regular de eleições transparentes, livres e 
justas a fim de institucionalizar uma autoridade e um governo legítimo, bem como mudanças democráticas do governo. 
Este instrumento legal, pode ajudar a melhorar a nossa tarefa que é promover a participação monitoria da governação.

MANUAL DE ADVOCACIA DA GOVERNAÇÃO

O principal objectivo deste Manual é ajudar as OSCs a realizarem acções de advocacia da 
governação, sobre os problemas que afectam as comunidades. De referir que este manual deve ser 
tomado pelas OSCs como material de orientação de base, pelo que os seus conteúdos podem ser 
adaptados em função de cada contexto (lugar, tipo de pessoas encontradas) ou nível de actuação.

Para outros utilizadores, o manual pode servir para aprofundar o conhecimento sobre questões 
relacionadas com a advocacia, em geral, e da advocacia da Governação em Moçambique, em 
particular.

ver : sobre governação

BOA GOVERNAÇÃO INTERNA NAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Para que as organizações da sociedade civil possam fazer a monitoria da governação local, devem eliminar vícios 
da má governação que ainda prevalecem no seu seio, que se reflectem em corrupção, o não respeito pelas 
normas vigentes da organização, falta de ética e moral, personificação das nossas organizações e 
irresponsabilidades no processo de tomada de decisão e de implementação das actividades.

Quando há  OCS's com problemas de governação interna, o que faz com que o governo fique surdo à qualquer 
crítica destas sobre a má governação que possa existir nas instituições públicas moçambicanas. 

Torna-se imperioso mudar a forma de governação das organizações, para avançar de forma segura no processo 
de monitoria e advocacia para  Boa Governação em Moçambique. Para isso, o manual sugere por exemplo, 
respeitar e seguir rigidamente os estatutos da organização; realizar, de forma transparente, as assembleias gerais 
previstas nos estatutos da organização; cultivar o espírito de diálogo,  de consenso no processo de tomada de 
decisão; realizar de forma permanente as auditorias e publicar os seus resultados.

ver : sobre governação

MANUAL DE MONITORIA E GOVERNAÇÃO
Esta é uma das publicações do mecanismo de Apoio a Sociedade Civil, Masc, que visa essencialmente contribuir 
sobre como fortalecer as organizações da sociedade civil (OSCs) nos seus esforços para melhorar a governação 
em Moçambique.
O manual explica alguns dos conceitos relacionados com monitoria da governação e políticas públicas em 
Moçambique e, promove ao desenvolvimento de competências de monitoria da governação de forma que as 
OCS’s possam implementação acções de monitoria da governação nos diversos níveis em que actuam.

Os conteúdos constantes poderão ser adaptados em função de cada contexto (lugar, tipo de pessoas 
encontradas) ou nível de actuação. Para outros utilizadores, o Manual pode servir para aprofundar o 
conhecimento sobre questões relacionadas com a monitoria da governação em geral, e da monitoria da 
governação em Moçambique, em particular.

ver : sobre governação
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Utilizadores 4

Siga-nos em: 

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

... e assista os vídeos dos 
depoimentos de participantes 
e beneficiários dos serviços 

do CAICC.

http://www.caicc.org.mz
... e faça parte de mais de 2047 

visitas feitas, de Julho a Agosto  a 
partir de Moçambique, Brasil e 

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

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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