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CAICC abre segundo ano em Inhambane

ara marcar o ponta pé de saída do segundo ano do projecto financiado pelo Mecanismo de Apoio a Sociedade Civil – 
MASC, o CAICC abriu as suas actividades com um curso regional na cidade de Inhambane.P

O curso que serviu para complementar os anteriores, que tiveram lugar nas 
zonas centro e norte, envolveu 10 rádios da zona sul do país, que durante 5 dias 
discutiram formas de potenciar o uso de TIC e Jornalismo para participar de 
forma activa na governação local.

Depois do curso regional, que decorreu de 3 a 8 de Outubro, a equipe do CAICC 
seguiu para os distritos de Mabote, Vilankulo, Massinga, para treinamento local 
e Homoine e Manjacaze para treinamento local e workshops o  sobre uso de 
TIC para impulsionar o desenvolvimento distrital.

De salientar que o curso teve lugar no Centro Provincial de Recursos Diginais 
de Inhambane e participaram do curso as rádios comunitárias de Inhaca, 
N’thiyana, Homoine, Mabalane , Chicualacuala, Save, Vilankulo e os CMC's de 
Kusinga, Mabote e  Mandlakazi.(x)

Conhecido em Janeiro o vencedor do concurso das rádios 
comunitárias

Será conhecido em Janeiro de 2011, o vencedor do concurso                                                                                           
“RÁDIOS COMUNITÁRIAS PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO NA 
G O V E R N A Ç Ã O  L O C A L ” , u m a  i n i c i a t i v a  d o  C A I C C .
.
Numa primeira fase, foram apurados 7 vencedores, das 18 rádios 
que concorreram nomeadamente, CMC CATANDICA (Manica), 
CMC CHIURE (Cabo Delgado), CMC MASSINGA (Inhambane), 
RC MIRA LAGOS (Niassa), RC N'THIYANA (Maputo-Cidade), RC 
VILANKULO (Inhambane) e RC WATANA (Nampula). 

Neste momento decorre o processo de selecção dos melhores 
programas, para se apurar o vencedor do certame dentre os 7 
apurados na primeira fase. A estes, o CAICC disponibilizou 10 mil 
meticais por cada rádio e o respectivo material (CD's e Cassetes) 
para a gravação e envio dos programas, até agora seis das sete 
rádios já enviaram a série de 8 programas. 

Recorde-se que o concurs, visava premiar 6 (seis) rádios comunitárias (RCs) ou centros multimédia comunitários (CMCs) que 
apresentassem as melhores propostas para a produção de uma série de 8 (oito) programas radiofónicos sobre temas ligados a 
questões de boa governação à escolha dos concorrentes, e que demonstrassem a necessária capacidade de implementação e 
gestão da série.

O mesmo foi lançado no âmbito de um projecto do CAICC para aumentar a produção e circulação de informação no país sobre 
assuntos relacionados a questões de boa governação local, financiado pelo Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (MASC). 
As rádios comunitárias desempenham um papel relevante na recolha e disseminação de informação e promoção de debate.(x)

Participantes do Curso Regional Sul exibindo certificados
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...sabia que...
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Está em testagem a disponibilização de programas radiofónico on line no web site do 
CAICC,  .

O objectivo deste ensaio é avaliar o nível de facilidade de acesso em vários pontos do 
país e do mundo, dos programas produzidos pelas rádios comunitárias 

 tendo em conta as dificuldades que  o país enfrenta na conectividade.

A ser aprovado o ensaio, o CAICC irá através desta ferramenta, circular e partilhar os 

programas produzidos pelas rádios comunitárias que são enviadas ao CAICC. 

Neste momento serão usados para ensaio, programas enviados no âmbito do concurso  
promovido pelo CAICC.(x)

www.caicc.org.mz

moçamicanas

Vai-se 
dar atenção em particular aos programas defundidos em linguas locais.

CAICC ensaia programas de rádio on line

Os produtores do jogo Michael Jackson: The Experience, para Nintendo DS, tiveram 
uma ideia no mínimo inusitada para tentar manter os usuários longe das cópias 
piratas. 

Quando um verificador interno identifica que trata-se de uma cópia não original, as 
músicas do ídolo pop são substituídas pelo barulho de  vuvuzelas.

Segundo o blog Game Life da revista , a surpresa foi documentada por um 
usuário do Youtube.

No vídeo postado, acessível em , consta a explicação de que “esta é a 
tentativa da Ubisoft de criar um sistema antipirataria em jogo. O jogo é um clone, e não 
há notas de jogar, ele congela quando está em pausa, e entra em cena os ruídos de 
vuvuzela sobre a música.”(x)

Wired

goo.gl/5E1Bw
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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  
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Este folheto fala das  liberdades de expressão, informação e comunicação como direitos 
humanos fundamentais garantidos por tratados internacionais que devem ser 
reconhecidos como tais por todas as sociedades democráticas. Tais direitos, incluído o 
acesso justo e eqüitativo aos meios de comunicação, devem se proteger e estenderse no 
contexto das rápidas mudanças nas tecnologias da informação e da comunicação. A 
liberdade de imprensa e a liberdade de antenasão aspectos chaves e indivisíveis dos 
direitos anteriores.

veja: sobre liberdade de imprensa

Principios para un marco regulatorio
democrático sobre radio y TV comunitaria

| AMARC Asociación Mundial de Radios Comunitarias 2009

Moçambique está a preparar o projecto de lei de 
radiodifusão que, a ser aprovada, será a primeira a vigorar 
no país depois da independência em 1975.

Os intervenientes do sector de comunicação social, as 
empresas reguladoras do sector e o Governo estão a levar 
a cabo debates tendo em vista a elaboração dos Termos 
de Referência que deverão guiar todo o processo

O processo foi lançado em Novembro do ano passado pelo 
Governo e os debates envolvem, nesta fase, um grupo 
restrito composto por representantes do Gabinete de 
Informação (GABINFO), Instituto Nacional de 
Comunicações de Moçambique (INCM), Fórum Nacional 
de Rádios Comunitárias (FORCOM), Sindicato Nacional 
de Jornalistas (SNJ), Instituto de Comunicação Social da 
África Austral (MISA-Moçambique) e Associação das Empresas Jornalísticas (AEJ). 

Porém os nossos leitores estão directa ou indirectamente envolvidos no debate, daí que achamos melhor 
disponibilizar este anti-projecto para que  possam melhor  contribuir no debate  sobre o assunto.

veja: sobre liberdade de imprensa

Rádios Comunitárias, Desenvolvimento Distrital e Participação das Mulheres: Novas Práticas de 
Cidadania

Nos países em vias de desenvolvimento como Moçambique as Rádios Comunitárias desempenham um papel 
fundamental na promoção do desenvolvimento local na medida em que  elas são uma alternativa para o acesso à 
informação para as camadas mais pobres, na sua maioria residente nas zonas rurais. 

Nestes locais dificilmente chega o jornal ou o sinal da TV e Rádio, e estão rádio até servem em algum momento de 
repetidoras do sinal das duas maiores empresas públicas de comunicação social, nomeadamente TVM e RM. A 
reflexão que o caderno, Rádios Comunitárias, Desenvolvimento Distrital e Participação das Mulheres: Novas 
Práticas de Cidadania organizado por Luca Bussoti e Adriana Nannicini, permiti-nos avaliar o nível de impacto do 
trabalho das rádios comunitárias e a sua relação com os demais medias, refere um dos capítulos disponíveis no 
nosso web site.

veja: sobre liberdade de imprensa

Principios para un marco regulatório democrático sobre rádio e TV comunitária

Proposta de Lei de Rádio e Televisão 
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Siga-nos em: 

http://www.youtube.com/caiccajuda
... 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 5136 visitas feitas, de 
Outubro a Dezembro  a partir de Moçambique, 

Brasil e Portugal.

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

mas também com uma vasta rede de  amigos e 
seguidores.

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

para acesso e partilha de informação. 

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

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

Skype: caiccajuda
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