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DESTAQUE
Rádio Esperança “vencedor dos vencedores” da segunda edição 

do concurso de produção de programas de rádio

A Rádio Esperança, localizada na cidade de Lichinga em Niassa, é a “vencedora dos vencedores” da segunda edição 
do concurso de produção de programas promovido pelo CAICC, que visava estimular o envolvimento das rádios 

comunitárias e dos centros multimédia comunitários na governação local, 
através da produção de programas que possam contribuir para operar 
mudanças positivas na qualidade de vida das pessoas e comunidades.

A Rádio Esperança fazia parte do grupo de 12 vencedores da primeira fase 
do concurso, que receberam um prémio no valor de 10 mil meticais para 
ajudar na produção dos programas a serem submetidos à segunda 
avaliação. visando encontrar o “vencedor dos vencedores”. Receberá 
como prémio um computador completo.

Os membros do júri escutaram individualmente todos os programas 
submetidos e atribuíram notas, sempre baseadas nos mesmos critérios: 
criatividade, relevância e qualidade. Como comentário geral o júri 
constatou que a qualidade dos programas melhorou em comparação ao 
concurso do CAICC de 2010, e notou um grande e louvável esforço por 
parte de algumas rádios. No entanto, viu que persistem problemas técnicos 

e jornalísticos, por exemplo a necessidade de saber separar os géneros jornalísticos de opinião e de informação. Lamentou ter 
visto poucos exemplos de uso de documentação existente nas rádios ou de outras fontes de pesquisa.(X)

Jornalista em plena actividade

Dez rádios comunitárias e CMCs das províncias de Nampula e Cabo Delgado foram capacitadas em matérias de uso das TIC 
para boa governação e comunicação, numa iniciativa do CAICC, que teve lugar na cidade de Nampula de 30 de Agosto a 3 de 
Setembro do ano em curso.

Tratou-se do segundo ciclo de formação na zona norte, que envolveu as 
rádios comunitárias de Girimba - Montepuez, Namapa – Eráti, e Namialo, 
Muidumbe e os centros multimédia comunitários de Parapato - Angoche, 
Monapo, Mpharama - Balama, Iuluti – Mogovolas e On´Hipiti – Ilha de 
Moçambique.

Durante o curso, foram abordadas questões ligadas à legislação, como 
enfoque para a Constituição da República, Lei de Imprensa e Lei do 
Voluntariado, entre outros, com objectivo de munir os participantes de 
instrumentos que possam garantir qualidade no desempenho das suas 
actividades.

Os participantes foram também treinados no uso de várias ferramentas tecnológicas, com destaque para Web 2.0, como forma 
de garantir que as informações e conteúdos locais sejam partilhados com todos e aumentem o fluxo de informação na rede 
nacional de RCs, CMCs e telecentros. 

O ciclo de formação foi complementado pelas visitas aos CMCs de Iuluti, Angoche, Monapo, Mpharama, Chiúre e ainda à Rádio 
Comunitária de Girimba, onde o CAICC ajudou os formandos a implementar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, e 
deu oportunidade aos voluntários de superar as suas insuficiências na produção de conteúdos, informática e gestão 
administrativa com o apoio directo do seu colega e da equipa do CAICC.

Outra actividade de grande relevo foi a realização de três workshops distritais em Angoche, Monapo e Balama em parceria com 
os CMCs locais, juntando os respectivos governos e a sociedade civil para debater a questão do uso das TIC para impulsionar o 
desenvolvimento local. (x)

Mais rádios e CMCs com capacidades para uso das TIC

Participantes do workshop em Angoche durante a sessão 
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Organizações da sociedade civil debatem monitoria e advocacia da governação

 Centro de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo, acolheu em Setembro último a II Conferência Internacional 
sobre monitoria e advocacia da governação, organizado pelo Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (MASC).O

Sob o lema: “Monitoria e advocacia da governação como 
estratégia para melhoria da qualidade de prestação dos 
serviços ao cidadão”, o encontro contou com a participação 
de dezenas de organizações da sociedade civil 
moçambicana (OSCs) e de outros países de África como 
Angola e Quénia, e tinha como objectivos partilhar 
experiências sobre as estratégias de intervenção na área de 
monitoria e advocacia da governação ao nível nacional e 
internacional, bem como elevar o nível de consciência de 
OSCs sobre a importância do seu papel no desenvolvimento 
do país e estabelecer intercâmbios entre as OSCs nacionais 
e internacionais na área de governação.

Os temas incluíram Práticas de influência e monitoria do 
orçamento participativo para o sector da educação; 
experiência de Angola na óptica da ADRA; Uso de agentes 
de mudança na dinamização da participação comunitária ; 
Monitoria do orçamento do Estado, rastreio da despesa 

pública e auditoria social; Experiências do PRSP na monitoria do processo de melhoria da prestação de serviços ao cidadão; 
Rádio Comunitária de Catandica: a voz da comunidade; Papel e Desafios do Jornalismo Investigativo em Moçambique; e o 
Teatro do Oprimido e Orçamento Participativo. O CAICC participou na conferência, e também apresentou um tema: O papel das 
TIC comunitárias na monitoria e advocacia da governação. As apresentações estão disponíveis no website do MASC, na 
secção Noticias e Eventos (www.masc.org.mz).

...sabia que...
… de acordo com uma pesquisa em vários sites, 107 trilhões de e-mails foram enviados no ano de 
2010, e que 255 milhões de sites foram colocados no ar até Dezembro de 2010. Diz ainda a pesquisa 

que 1,97 biliões de usuários acedem a Internet em 
todo o mundo, dentre os quais 110,9 milhões em 
África. 

As redes sociais não ficam atrás, sendo que até 
Dezembro de 2010, 152 milhões blogs estavam 
activos na internet; 25 biliões de twites foram 
enviados no Twitter; 600 milhões de pessoas estão 
no Facebook. Quanto aos audiovisuais, diz a 
pesquisa que 2 biliões de vídeos são assistidos por 
dia no YouTube, enquanto 3 biliões de imagens são 
inseridas no Facebook por mês.....

Participantes de um dos cursos do CAICC usando as TIC

John Chekwa da RC de Catandica fazendo apresentação 



Biblioteca On - Line 3

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 Civil. Entre as novidades do periodo inclui-se:http://www.caicc.org.mz  

Lei Eleitoral
Partilhamos a Lei Eleitoral, especialmente tomando em consideração as próximas eleições autárquicas intercalares em 
Cuamba, Pemba e Quelimane. 

Este instrumento legal apresenta vários aspectos dignos de realce como por exemplo o artigo 21 que fala da Igualdade de 
Oportunidades das Candidaturas, pois entende-se pela presente lei que, os candidatos, os partidos políticos ou coligações de 
partidos políticos, bem como os grupos de cidadãos eleitores têm direito a igual tratamento por parte das entidades públicas e 
privadas a fim de, livremente e nas melhores condições, realizarem a sua campanha eleitoral.

 Podíamos chamar atenção aqui a outros artigos como o Art. 22 que fala da liberdade de expressão e informação, assegurando 
que no decurso da campanha eleitoral não pode ser imposta qualquer limitação à livre expressão de princípios políticos, 
económicos, sociais e culturais.

(Veja: Sobre Eleições)

Lei das Autarquias

Este instrumento legal estabelece o quadro jurídico sobre a implantação das autarquias, e numa altura que o país regista um 
dado novo no processo democrático, que são as eleições intercalares, seria fundamental que a comunidade tivesse 
conhecimento profundo sobre esta lei. Facilmente poderiam perceber as atribuições das autarquias, regras orçamentais, 
legalidade entre outros aspectos.

(Veja: Sobre Eleições)

Ano Samora Machel

O Governo de Moçambique decretou 2011, Ano Samora Machel, para assinalar a passagem do 25.º aniversário da morte do 
primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Moisés Machel, a 19 de Outubro de 1986. Ele morreu  vítima de um 
acidente de aviação, que segundo o Governo moçambicano resultou de um atentado provocado pelo antigo regime do 
“apartheid” (governo de segregação racial), que dirigia a África do Sul. Nesta secção disponibilizamos uma biografia do 
presidente, alguns breves trechos dos seus discursos e uma secção de canções revolucionárias.

 (Veja: Ano Samora Machel)

Génese, Evolução e Impacto dos "7 milhões" - Zaqueu 

O Instituto de Estudos Sociais e Económicos – IESE, lançou em Abril 2011 um livro constituído por capítulos de autoria de 
especialistas em várias áreas. Um dos artigos fala da Génese e Evolução dos “7 milhões”, de dr Zaqueo Sande (publicado 
a título póstumo), analisa a muito discutida questão dos “7 milhões”. Ele questiona os pressupostos por detrás da criação 
do fundo e demonstra as dificuldades em fazer uma avaliação objectiva dos resultados, numa base científica.

(Veja: Sobre Governação)
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Siga-nos em: 

http://www.caicc.org.mz
.... e junte-se a mais de 12366 vistas feitas de Janeiro a 
Setembro 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 dezenas de nossos amigos e 

seguidores e os que seguimos...

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

msn:  caiccajuda@hotmail.com
Skype:caiccajuda

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