
CAICC apoia visita de Intercâmbio entre  CMCs da Província de 
Manica 
 

 
3 Coordenadores na RCM 

 
12 de Abril de 2010 
 
Iniciou hoje, dia 12 de Abril de 2010, uma visita de intercâmbio de 5 dias,  
entre 2 CMCs , Catandica, Sussundenga e Rádio Comunitária Macequece na 
cidade de Manica. Esta  visita foi apoiado pelo Centro de apoio a 
Informação e Comunicação Comunitária  e tem como objectivo principal a 
troca de experiência do dia a dia num CMC.  
 
Fazem parte nesta troca de experiência 3 elementos sendo, John Chekwa, 
Coordenador do CMC de Catandica, Domingos Alberto Matai, Coordenador 
de CMC de Sussundenga e Teles Zacarias, Técnico da Rádio Comunitária 
Macequece. 
 
Tratando – se de 1o dia efectou-se uma visita a estação emissora da Rádio 
Comunitária Macequece, onde os participantes interaram – se do seu 
funcionamento e dos projectos em curso para a sua sustentabilidade. 



Intercâmbio entre  CMCs da Província de Manica, continua com 
sucessos 
 

 
Gestores de CMCs e Telecentro troca experiência na cidade de Manica 

 
13 de Abril de 2010 
 
O intercâmbio de 5 dias,  entre 2 CMCs , Catandica, Sussundenga e Rádio 
Comunitária Macequece, está decorrendo num bom ritmo  na cidade de Manica. 
Neste segundo dia os participantes efectuaram uma vista de trabalho ao 
Telecentro de Macequece e a Rádio Comunitária  local. Numa conversa com o 
Gestor de Telecentro, Alby Dickson Lourenço, disse que para garantir a 
sustentabilidade dos CMCs é necessário que haja uma manutenção preventiva 
de equipamentos. Alby Lourenço, disse ainda que é preciso contratar técnicos 
fixos para assistência e manutenção periodica.  
 
Por outro lado, os gestores gostaram a iniciativa do CAICC de capacitar 
periodicamente os tecnicos dos CMCs  na área de manutencao preventiva,  
ajudando nesta ordem a redução de custos internos. Finalmente, Alby Lourenço, 
encorajou os gestores dos CMCs de modo a procurar parceiros e aumentar 
serviços, tais como: copias, formação na área de informática, internet, 
encadernação, emplastificação, alguer de equipamento, fax, produção gráfica, 
venda de acessórios informáticos, entre outros. 
 
Emquando que, na Rádio Comunitária de Macequece, o técnico que faz parte 
deste encontro, Teles Zacarias  disse que na sua rádio está sendo erguido um 
edifício que vai servir de sala de conferência, para alem deste, já possui  um 
contetor que vai  servir de  centro social para aumentar a geração de receitas. 
 
De salientar que, esta visita está sendo financiada pelo Centro de Apoio a 
Informação e Comunicação Comunitária ( CAICC), com objectivo de melhorar o 
funcionamento dos CMCs.  
 


