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SERVINDO A COMUNIDADE RUMO À INCLUSÃO DIGITAL

CAICC promove uso de TIC para boa governação

 iniciativa organizada e implementada pelo CAICC, visava apoiar e 
capacitar as rádios comunitárias e os centros multimédia comunitários Aem matérias ligadas ao uso das TIC para que possam dinamizar o seu 

envolvimento na governação local.

O curso que durou 5 dias, teve lugar na Vila Manica e juntou 11 participantes 
provenientes das rádios comunitárias de Marromeu, Caia, Dondo, Pax, Buzi, 
Mutarara, Angónia, Macanga, Catandica, Macequece e do Telecentro de 
Maquecece.

durante o curso, foram abordadas questões ligadas a legislação, como 
enfoque para constituição da república e lei de imprensa. Foi igualmente 
abordado no curso o uso de várias ferramentas da internet para melhorar a 
interação e comunicação na comunidade. 

Foi também discutida e materializada no curso a produção de programas radiofónicos sobre governação.(X)

O Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária (CAICC) acaba de anunciar os vencedores de um concurso que abriu para rádios 
comunitárias em todo o país. O júri escolheu 7 (sete) rádios, de 6 províncias 
diferentes. 

O concurso, denominado “RÁDIOS COMUNITÁRIAS PROMOVENDO A 
PARTICIPAÇÃO NA GOVERNAÇÃO LOCAL”, 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.

Das 18 concorrentes, o júri seleccionou 7 (sete) vencedores, devido a um 
caso de empate no 6º lugar: 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). 

O júri, constituído por representantes do Centro de Informática da UEM, 
entidade gestora do CAICC; Fórum das Rádios Comunitárias; Instituto de 
Comunicação Social; e o Centro de Formação da Rádio Moçambique. Os 
programas emitidos serão novamente submetidos à classificação para a 

selecção da melhor série, que será objecto de um prémio adicional.

O concurso 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).(x)

7 RÁDIOS COMUNITÁRIAS GANHAM CONCURSO

Participantes do curso exibindo certificados

TIC para boa governação em Nampula

Depois da zona Centro d país o CAICC promove de 26 a 30 de Julho um curso regional sobre Uso das 
TIC para boa comunicação e governação.

O evento irá juntar onze participantes provenientes de quatro províncias, nomeadamente, Nampula, 
Cabo Delgado, Niassa e Zambézia.

Depois do curso o CAICC vai promover dois workshops nos distritos de Mandimba e Alto Mulócué em 
Niassa e Zambézia respectivamente, bem como visitas de treinamento on-the-job.(x)
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...sabia que...
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Universidade Eduardo 
M o n d l a n e

m grupo de pesquisadores ligados a media e uso de tecnologias de informação e 
comunicação para o desenvolvimento, tem estado a envidar esforços para uma melhor Uprodução e circulação de informação no seio das comunidades rurais, usando vários 

meios acessíveis para todos.

Neste contexto vários encontros já 
tiveram lugar sendo de destacar o de 
ano passado em Outubro na cidade 
B r u x e l a s  n a  B é l g i c a ,  o n d e  
representantes de diversos países 
da África e da Europa estiveram a 
debater a questão da produção e 
partilha de conteúdos locais.

Este ano, teve lugar mais um 
encontro teve lugar na cidade 
keniana de Nairobi, onde durante 

quatro dias foram debatidos vários obstáculos e oportunidades para uma cada vez mais eficiente 
produção, partilha e circulação da informação local.

O encontro visava entre vários aspectos, estimular o uso de TIC para produção e circulação de 
conteúdos locais (agricultura, saúde, meio ambiente, educação, etc), promover o uso de 
ferramentas Web 2.0 para circulação e partilha de conteúdos locais bem como preparar o 
AgKnowlegde Fair a ter lugar em Addis Abeba na Etiópia.(x)

Nairobi acolhe workshop sobre conteúdos Locais

O brasileiro Marcelo Coelho e seu colega israelita Amit Zoran são co-criadores de um 
sonho da ficção científica que pode imprimir alimentos a partir de combinações criadas 
pelos usuários. 

Os pesquisadores do Laboratório de Mídia do Massachusetts Institute of Technology 
criaram aparelhos que misturam, preparam e, incrivelmente, “imprimem” alimentos.

O projeto é chamado de  e é composto por três aparelhos: o Digital 
Fabricator, ou a impressora de comida; o Robotic Chef, um braço mecânico capaz de 
preparar alimentos; e o Virtuoso Mixer, um mixer upgraded. 

Segundo Marcelo Coelho, os conceitos do projeto estão baseados no princípio básico 
da gastronomia, com a mistura dos ingredientes, suas transformações físicas e 
químicas e a preparação estética final, para que o alimento seja agradável na sua textura 
e forma.(x)

Cornucopia

http://web.media.mit.edu/%7Emarcelo/cornucopia/index.html
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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 Civilhttp://www.caicc.org.mz  
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Temos disponível no link sobre alguns aspectos legais sobre a monitoria da 
governação local, que extraímos de um manual produzido pelo Centro de 
Estudos e Desenvolvimento.

Ver: sobre governação

O sumário executivo do Barômetro Africano da Media, que analisa o desempenho da mídia 
em Moçambique durante 2009, dá uma ideia geral do cenário actual sobre a situação da 
liberdade de expressão e da liberdade de imprensa no país.

Ver: sobre liberdade de imprensa

Temos disponíveis no nosso sítio da 
internet, listas dos deputados das 
assembleias Provinciais e a sua 

distribuição em distritos, da Assembleia 
da República e os respectivos círculos 

eleitorais e das Assembleias 
Municipais.

Disponibilizamos igualmente a 
legislação eleitoral em vigor no país, 

apesar de estar em debate a sua 
revisão, para que o amigo leitor possa 
ter bases para entrar na discussão em 

refência

Ver: Ver: sobre eleições

O nosso país possui uma legislação específica 
que rege a actividade jornalística apesar da 
constituição da República, no artigo 48 também 
dizer algo sobre o assunto, estamos a falar da 
Lei de Imprensa. Este documento é público e ao 
colocarmos no nosso web site pretendemos 
ampliar o acesso.

Ver: sobre liberdade de imprensa
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Siga-nos em: 

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

... e assista os vídeos dos 
depoimetos de participantes e 
beneficiários dos serviços do 

CAICC.

http://www.caicc.org.mz
... e faça parte de mais de 3261 
visitas feitas, de Abril a Junho de 
2010, em Moçambique, 2612 no 

Brasil e 
893 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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