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CAICC LANÇA CONCURSO PARA PRODUÇÃO DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS

 CAICC acaba de lançar mais um concurso para liberdade da imprensa, e também há leis que garantem 
as rádios comunitárias e centros multimédias o exercício destes direitos e definem deveres, Ocomunitários e, para este ano o tema escolhido entretanto, existe ainda uma falta de informação sobre o 

é, RÁDIOS COMUNITÁRIAS PROMOVENDO conteúdo destes instrumentos legais, e muitas dúvidas 
Liberdade de Imprensa e de Expressão. sobre o sentido exacto de liberdade de imprensa, 

expressão e de opinião, 
e como funciona na 
prática – por exemplo, 
vezes sem conta há 
p e s s o a s  q u e  n ã o  
procuram informação 
p o r  s e  s e n t i r e m  
incapazes e/ou sem 
direitos, mas também 
por outro lado há quem 
não dá informação pelos 
mesmos motivos.

Ao trazer este tema 
pretende-se que as 
RCs/CMCs possam 
produzir programas que 
r e f o r ç a m  o s  
conhecimentos das 
suas comunidades,  

informando, esclarecendo, educando e envolvendo 
todos os sectores da sociedade, para que haja 

O presente concurso visa a selecção de 5 (cinco) rádios 
entendimento comum e maior capacidade do cidadão 

comunitárias ou centros multimédia comunitários que 
de gozar plenamente os seus direitos.

apresentem as melhores propostas para a produção de 
uma série de 5 (cinco) programas radiofónicos sobre 
temas ligados a questões de Liberdade de Imprensa e 

Cada concorrente terá que propor uma série de 5 (cinco) 
de Expressão à escolha do concorrente, e que 

programas radiofónicos, e seleccionar-se-á como 
demonst rem a  necessár ia  capac idade de 

vencedores as cinco melhores propostas.
implementação e gestão da série.

A escolha deste tema justifica-se, por um lado, pelo facto As propostas podem ser entregues ao CAICC até ao dia 
do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa 2012, ter sido 18 de Julho do ano corrente via e-mail, fax, correio ou 
celebrado sob o lema: Novas Vozes: a Liberdade da  directamente no CIUEM num envelope fechado 
Mídia Ajudando a Transformar Sociedades, um tema contendo a indicação “Concurso Radiofónico 2012” 
que nos remete a uma reflexão profunda sobre o efeito dirigido à Coordenadora do Projecto CAICC.
modificador dentro das estruturas sociais que uma 

Os documentos do concurso estão disponíveis em imprensa livre pode promover.
.(x)

Por outro lado, em Moçambique existem disposições 
Constitucionais que espelham o comprometimento do 
país para com a liberdade de expressão do cidadão e a 

www.caicc.org.mz

Voluntário do CMC de Morrumbene em plena jornada laboral
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CAICC ENSAIA MAIS UM SERVIÇO PARA AS RCS E CMCS

O CAICC está e testar o seu novo sistema de comunicação via SMS denominado CAICC SMS. 

Através CAICC-SMS, espera-se facilitar a disseminação 
e partilha em tempo real de notícias, informações e 
preocupações dos colaboradores e activistas de rádios 
comunitárias, centros multimédia comunitários e 
telecentros em todo o país, sem precisar de acesso à 
Internet.

Depois da fase de testagem, onde serão acautelados os 
aspectos ligados a ética jornalística na divulgação de 
informações locais, na segunda fase, a plataforma 
CAICC-SMS poderá ser instalada em computadores nos 
centros locais, para facilitar as comunicações com as 
comunidades/ouvintes.

De acrescentar que pesquisas indicam que nos últimos 
tempos, a mídia está a potenciar o uso de celular para 
produzir e difundir notícias de forma mais sofisticada 
tendo em conta os novos modelos de celular que 
existem.

Muitos investigadores recordam aos jornalistas que, enquanto cidadãos podem utilizar SMS's para relatar o que 
testemunham, os jornalistas são obrigados pela ética profissional a utilizar seus telefones para fornecer 
informações oficiais, também apoiadas pelos factos e, acrescentam que ao contrário de um cidadão comum, o 
jornalista não pode se dar ao luxo de improvisar.

NOVA FASE DO CAICC ABRE COM FORMAÇÃO NA ZONA CENTRO

Para marcar o ponta pé de saída da segunda fase do projecto financiado pelo Mecanismo de Apoio a Sociedade 
Civil – MASC, o CAICC abre as suas actividades com um curso regional na cidade de Tete.

O curso irá envolver 10 rádios da zona centro do país, que durante quatro dias discutir  formas de potenciar o uso de 
TIC e Jornalismo para melhorar a produção e circulação de conteúdos locais, dando desta forma o seu contributo 
na governação local.

Depois do curso regional, a equipe do CAICC seguirá para os distritos de Angónia e Mutarara em Tete, aonde para 
além do treinamento local, vai workshop sobre uso de TIC para impulsionar o desenvolvimento distrital.

A equipe vai igualmente visitar os distritos de Caia, Cheringoma e Nhamatanda em Sofala onde vai promover o 
treinamento local.
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WEBSITE DO CAICC COM NOVA CARA

Já está disponível em , a nova página web do CAICC, mais interactiva e de uso fácil.

Com este novo website o CAICC procura dar 
resposta rápida e fácil a todos que visitam o seu 
website para obter informações bem como dar mais 
visibilidade aos conteúdos locais partilhados pelos 
membros da rede.

Com indicações claras, directas e simples, o website 
além da nova cara, dá mais destaque as notícias da 
rede como forma de estimular a sua produção e 
disseminação para conferir maior visibilidade à 
intervenção das rádios e centros multimédias 
comunitários no desenvolvimento local.

www.caicc.org.mz

...sabia que...
Um estudo divulgado pela empresa norte-americana de pesquisas, NPD Display Data, 

aponta que as vendas de tablets deverão superar as de notebook até 2017.

No seu site, a NPD aponta que em cinco anos, o número de tablets no mercado deverá 
chegar a 416 milhões de unidades, representando um crescimento anual de 28% 

durante este período.

Já os notebooks, que segundo a empresa venderão 208 milhões de unidades em 2012, 
deverão chegar a 393 milhões de aparelhos comercializados em 2017.

Escute em  os programas 
produzidos pelas rádios comunitárias e centros multimédias comunitários do nosso país
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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  

Biblioteca On - Line

Veja: Sobre Liberdade de Imprensa
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Jornalismo Digital de Terceira Geração 

O livro Jornalismo digital de terceira geração reúne os artigos 
apresentados durante as “Jornadas Jornalismo On-line.2005: 
Aspectos e Tendências”, na Universidade da Beira Interior, em 
Portugal. 

Além dos artigos dos seis participantes das Jornadas, o livro agrega 
mais duas importantes contribuições produzidas por alguns autores 
brasileiros. De um modo geral, os textos que integram este livro-
coletânea refletem a evolução do jornalismo digital. 

Cidadania Digital

Neste livro, os autores vão procurar encontrar respostas para a 
questão, da cidadania como exercício político que se pratica no meio 
digital, como ferramenta que dinamiza a participação pública na 
acção governativa, apresentando análises de realidades diversas 
cujo enquadramento comum são os usos que os cidadãos fazem das 
redes digitais.

Esse texto reúne relatos de pesquisa sobre as relações de gênero no 
campo da comunicação. Especialmente, apresenta um 
mapeamento da questão tanto no espaço global (três capítulos); 
estudos sobre a configuração de uma determinada audiência 
feminina (mulheres-presidiárias) (dois capítulos); e análise de 
representações midiáticas em relação à mulher e ao homem (dois 
capítulos). Todos os textos apresentam suas opções metodológicas 
e os resultados alcançados. No final, apresenta-se um roteiro de 
leituras e sites sobre o tema.

Comunicação e Género

Veja: Sobre Liberdade de Imprensa

Veja: Sobre Liberdade de Imprensa
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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 visitas feitas 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

Vol I N.9 -Abril/Maio/Junho 2012
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Parceiros

Universidade Eduardo 
M o n d l a n e

Escute em  os programas 
produzidos pelas rádios comunitária do nosso país

www.caicc.org.mz

Calendário 2012
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