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CAICC disponibiliza programas on-line
DESTAQUE

Programas radiofónicos de algumas rádios comunitárias do país já estão disponíveis no website do CAICC.

O objectivo desta iniciativa é facilitar o acesso a programas produzidos pelas rádios comunitárias 
nacionais, no país e no mundo, tanto em línguas locais como em português. Assim as informações 
podem chegar mais longe e ser partilhadas ou redifundidas, por exemplo entre rádios que usam as 
mesmas línguas, ou nas comunidades na diáspora

Neste momento o visitante ao website encontrará programas produzidos no âmbito da primeira 
edição do concurso “RÁDIOS COMUNITÁRIAS PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO NA 
GOVERNAÇÃO LOCAL”, e também os que o CAICC tem estado a recolher, ao longo das visitas de 
trabalho às rádios e CMCs.

Para enriquecer cada vez mais o arquivo, não só em termos da origem e língua dos programas, 
mas também de temas abordados, o CAICC solicita as rádios para que enviem programas em CD 
através dos correios.

Para ouvir os programas, basta visitar o , na secção Espaço Aberto – Programas 
Radiofónicos. Podem ser descarregados em formato mp3. 

www.caicc.org.mz

Mais um CD de conteúdos para ajudar as comunidades
“Conheça as nossas leis, ajuda a tua comunidade”, é o título de um CD lançado recentemente pelo CAICC, contendo 
documentos e legislação, que visa apoiar as rádios, os centros multimédia comunitários e os telecentros na produção e 
circulação de conteúdos para as suas comunidades.

A ideia do CD surge depois que o CAICC constatou, nas suas 
visitas aos seus parceiros locais, que muitos cidadãos ainda 
desconhecem aspectos fundamentais e práticos sobre a 
legislação vigente no país, daí a dificuldade em exigir os seus 
direitos. 

O CAICC escolheu temas que julga ser de interesse para todos 
os sectores da sociedade, nomeadamente Descentralização e 
Participação, Voluntariado, Acesso à Informação, Direito de 
Associação e o Fundo Distrital de Desenvolvimento.

Porque 2011 foi declarado Ano Samora Machel, o CAICC 
decidiu também disponibilizar a biografia e alguns fragmentos 
de discursos de Samora Machel e Hinos da Revolução para 
que as rádios, CMCs e telecentros possam fazer uso.

Espera-se, entre outros resultados, que o CD sirva de fonte 
informativa para programas radiofónicos sobre governação, 
cidadania, divulgação das leis, verificação da observância das 
leis, esclarecimentos ao público, debates, etc, fazendo uso 
quer da legislação, quer dos documentos e entrevistas que 
complementam cada tema. Por outro lado, onde existem 
computadores para o uso do público, o CD deverá ser 
disponibilizado para que cada um possa fazer as suas 
pesquisas individuais.

O CD foi testado com sucesso no curso regional Sul, que teve lugar nos finais do mês de Maio na cidade de Xai-Xai, Gaza, e 
será distribuído a todas rádios, CMCs e telecentros na lista de contactos do CAICC.
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Conhecidos vencedores da segunda edição do Concurso Radiofónico 

Já são conhecidos os vencedores da primeira fase da segunda edição do concurso de produção de programas sobre governação, 
intitulado “RÁDIOS COMUNITÁRIAS PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO NA GOVERNAÇÃO LOCAL”.

O CAICC recebeu um total de 19 candidaturas de rádios comunitárias e centros multimedia comunitários localizados em 9 províncias 
do país, que foram classificadas pelos membros do júri em função dos seguintes critérios: criatividade na proposta de temas e 

conteúdos, relevância ao objecto do concurso, viabilidade de 
execução, e estado organizacional da rádio concorrente. 

O júri anotou que muitos candidatos tiveram dificuldades em 
“mostrar a ligação entre os temas propostas e o objectivo do 
concurso (contribuir para a boa governação) – por exemplo um 
programa sobre água podia ter uma abordagem ligada a 
governação, ou podia ser um programa rotineiro de reclamações 
generalizadas sobre a falta de água”, como se pode ler no anúncio 
oficial dos resultados. Ao verificar as notas finais, constatou-se que 
todos os concorrentes ocupando os primeiros 12 lugares tinham 
notas acima de 11. Assim decidiu-se que essas candidaturas tinham 
suficiente qualidade para poder atribuir os 12 prémios propostos 
para este ano. 

Assim os vencedores do concurso são os seguintes: CMC 
Catandica (Manica), CMC Chiúre (Cabo Delgado), Rádio Encontro 
(Nampula), Rádio Esperança-Lichinga (Niassa), RC Gwevane 

(Maputo Prov.), CMC Ilha de Moçambique (Nampula), CMC Mandlhakazi (Gaza), CMC Milange (Zambézia), CMC Moamba (Maputo 
Prov), CMC Monapo (Nampula), RC Morrumbala (Zambézia), CMC Namaacha (Maputo Prov).

Falta de capacidades técnicas nas OSCs dificulta monitoria da governação

A cidade de Nampula acolheu de 23 a 24 de Junho de 2011, um Workshop de Partilha de Experiências no âmbito da implementação 
das actividades previstas no quadro de Monitoria e Avaliação do Mecanismo de Apoio a Sociedade Civil - MASC.

O encontro juntou todas as OSCs beneficiárias dos fundos do MASC que operam nas zonas centro e norte do país, e serviu de um 
momento ímpar de partilha de experiências no que diz respeito à implementação e monitoria dos seus projectos, e uma reflexão 
conjunta sobre os processos de planificação, implementação e monitoria de acções de advocacia. 

Durante as discussões, os participantes foram unânimes em afirmar que ainda existe falta de capacidades técnicas da parte das 
organizações da sociedade civil, quer para monitorar as acções dos governos locais, quer para participar activamente na 
governação local, daí que apelaram ao MASC para continuar a dar mais atenção à componente de reforço de capacidades. 
Apelaram igualmente para uma maior colaboração entre as organizações, para levar a cabo acções articuladas que permitam uma 
busca colectiva de soluções.

Os participantes afirmaram que as suas actividades continuam a ser confrontadas com a falta de acesso à informação, não só da 
parte dos governantes, mas também de algumas comunidades que se sentem intimidadas a falar, muitas das vezes por desconhecer 
seus direitos. O CAICC contribuiu para os debates, em particular demonstrando as formas como disponibiliza informação no seu 
website, Facebook, etc, e encorajando as OSCs presentes a aproveitar deste potencial e ajudar a disseminar as leis e outros 
documentos junto das suas comunidades. O novo CD do CAICC foi partilhado com os 50 participantes.

CAICC promove mais um ciclo de formação na região Sul
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A cidade de Xai-Xai acolheu de 30 de Junho a 02 de Maio o segundo curso regional sul, sobre técnicas práticas de uso das 
tecnologias de informação e comunicação para que cada rádio e CMC, e cada jornalista comunitário, possa informar e comunicar 
melhor e com maior qualidade.

O curso envolveu as rádios comunitárias de Mabalane, Gwevane (Xinavane), bem como os centros multimédia comunitários de 
Morrumbene, Mandlhakazi, Chicualacuala, Chókwè, Xinavane, Manhiça, Moamba e Namaacha. Durante quatro dias, os 
participantes do curso discutiram as melhores formas de usar as TIC, de modo a melhorar a produção e disseminação de conteúdos 
relevantes para as suas comunidades, e desta forma participar na governação local.

A formação foi complementada por visitas de treinamento local nos distritos de Morrumbene, Chókwè, Mabalane, Chicualacuala, 
Xinavane e Manhiça. Em Morrumbene, Chicualacuala e Manhiça, além do treinamento local, o CAICC promoveu workshops 
alargados sobre o uso de TIC para impulsionar o desenvolvimento distrital. Estes encontros serviram para demonstrar e partilhar com 
30 a 50 representantes de todos sectores da sociedade e colaboradores dos CMC’s, as potencialidades das opções tecnológicas que 
cada distrito possui. Serviram igualmente para debater questões ligadas aos direitos e deveres dos cidadãos à luz de leis tais como a 
Constituição e a Lei de Imprensa.
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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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As rádios e centros multimédia comunitários em Moçambique, funcionam na base do voluntariado. Esta condição de 
colaborador/voluntário, não estava claramente definida na lei no nosso país, o que de alguma forma acabava criando equívocos não 
só quanto ao conceito como também na definição das relações sociais internas. 

Em Dezembro de 2010, a Assembleia da República aprovou a Lei do Voluntariado, que estabelece o regime jurídico-legal do 
voluntariado. Por outro lado existem voluntários em vários sectores de actividade, dai que ao dar a conhecer e esclarecer a nova lei 
estaremos a dar a nossa contribuição por uma comunidade mais esclarecida. À Lei final adicionamos o documento de 
fundamentação.

(Veja: Sobre Direitos do Cidadão)

Lei 7/2011 -  Lei do Voluntariado

Este decreto constituiu  uma mais valia no processo da descentralização administrativa, valorização da organização social das 
comunidades locais e aperfeiçoamento das condições da sua participação na administração pública para o desenvolvimento sócio-
económico e cultural do país. 

Define claramente os canais legais de articulação entre os órgãos locais do Estado e as autoridades comunitárias, que segundo o 
decreto devem ser auscultadas sobre a melhor maneira de mobilizar e organizar a participação das comunidades locais, na 
concepção e implementação de programas e planos económicos, sociais e culturais, em prol do desenvolvimento local.

(Veja: Sobre Governação)

Decreto 15/2000

CARTA AFRICANA SOBRE A DEMOCRACIA, AS ELEIÇÕES E A GOVERNAÇÃO

Esta carta foi adoptada pela 8ª sessão ordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, em Addis 
Abeba, a 30 de Janeiro de 2007. Visa eliminar os conflitos pós-eleitorais, rejeitar mudanças inconstitucionais de Governos, e 
responsabilizar os governantes quando violam os princípios da gestão do orçamento do Estado. É vinculativa, ou seja os governos 
africanos têm obrigação de cumprir com as disposições da Carta, e os cidadãos devem monitorar e chamar atenção a casos de não 
cumprimento. o governo de Moçambique ractificou a Carta no ia 7 de Junho de 201, o 9º país do continente a assumir este 
compromisso.

(Veja: Sobre Governação)

Lei nº 8/91, de 18 de Julho
O direito a livre associação constitui uma garantia básica de realização pessoal do cidadão na sociedade e está estabelecido no 
n°1 do artigo 76 da Constituição como uma das liberdades fundamentais dos cidadãos. Os cidadãos e organizações da 
sociedade civil devem conhecer as leis, tanto para poder defender os seus direitos como para poder ter certeza de estarem em 
cumprimento dos seus deveres. Muitos cidadãos fazem parte de associações mas no entanto pouco ou nada sabem sobre a lei 
que regula a criação e funcionamento delas.

(Veja: Sobre Direitos do cidadão)

Segundo a lei, o FDD é tutelado pelo governador provincial. A nível do distrito a figura máxima do FDD é o Presidente do 
Conselho Consultivo Distrital que é também o Administrador do distrito. É avaliado por meio de relatórios mensais, trimestrais, 
semestrais e anuais. O FDD destina-se a captação e gestão de recursos financeiros visando impulsionar o desenvolvimento e o 
empreendedorismo na satisfação das necessidades básicas das comunidades locais, mediante a concessão de empréstimos 
reembolsáveis.

Entendemos nós que as pessoas não só devem saber da existência deste fundo mas acima de tudo é preciso saber o que rege, 
legalmente, o funcionamento dele. 

(Veja: Sobre Governação)

Decreto 90/2009 Criação do Fundo de Desenvolvimento Distrital
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Siga-nos em: 
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http://www.caicc.org.mz
.... e junte-se a mais de 5233 vistas feitas de Abril a Maio 

deste ano a partir de Moçambique, Brasil e Portugal...

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

com uma vasta rede de amigos e seguidores...

http://www.youtube.com/caiccajuda
... e assista os vídeos dos depoimentos de 

participantes e beneficiários dos serviços do CAICC...

http:///twitter.com/caiccajuda
....e junte-se a 77 amigos entre os nossos seguidores 

e os que seguimos...

Pode também interagir com o CAICC em:
yahoo messenger: caiccajuda@yahoo.com.br

msn:  caiccajuda@hotmail.com
Skype:caiccajuda

...sabia que...
... o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, é o usuário com mais seguidores na nova rede social do Google, a Google+.

De acordo com a ferramenta SocialStatistics, Zuckerberg tem apenas 68 amigos no Google+, mas seu número de 
seguidores chega perto dos 30 mil, ultrapassando até mesmo o número de seguidores dos fundadores do Google.

O actual CEO do Google, Larry Page, está na segunda posição entre os usuários mais populares da rede social do Google, 
com quase 20 mil seguidores, cerca de 10 mil a menos que Zuckerberg, CEO do Facebook, principal concorrente do 

Google+. 

Segundo o Metro, Zuckerberg não é o único fundador de redes sociais que já usa o serviço do Google. Evan Williams, do 
Twitter, Reid Hoffman, do LinkedIn, além dos fundadores do Flickr, Caterina Fake, e do MySpace, Tom Anderson. 

O Google+ foi lançado na semana passada e promete ser o trunfo do Google contra o Facebook e o Twitter, apresentando-
se como uma rede social que compartilha a internet como na vida real. 

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


