
Relatório da Formação em Manutenção Básica de equipamento 
Informático 
 
Periodo: 26 à 30 de Maio de 2008 
 
Locais: Telecentro de Namaacha 
 
Formadores: Leonel Macuácua & Castro Furvela 
 
Introdução 
O presente relatório descreve as actividades realizadas no âmbito da Formação realizada 
no centros supra citado com o objectivo de : 

• Dotar os técnicos com conhecimentos necessários para atender com eficácia as 
questões do seu equipamento informático 

• Prestar alguns serviços localmente como fonte de receita 
• Fortalecimento das actividades do CAICC 

 
 
Organização e Logística 
 
Chegamos a Namaacha domingo dia 25 de Maio no periodo da tarde, tendo em vista a 
verificação do estado sala de formação (Telecentro de Namaacha), dos computadores, 
organização do material de formação, alojameto e alimentação dos formandos (Pensão 
Palucha Place),  reembolso das despesas de transporte e alimentação dos formandos bem 
como o pagamento das ajudas de custo.  
 
A formação foi marcada pela ausencia do participante da rádio comunitário de Limpopo 
(Sr Ariel Macuácua), por razões que não foi possivel exclarecer. 
 
Estado da sala de Formação 
 
A sala dispunha de 10 (Dez) computadores com acesso a internet e windows xp 
incorporado em todas as maquinas.Portanto estavam criadas condições mínimas para a 
realização da formação.  
 
Ao nivel de software, a maior parte dos computadores estavam infectados com vírus. Os 
formandos tiveram a oportunidade de aliminar os virus e fazer uma manutenção profunda 
ao nivel do software. 
 
Formação 
 
A formação teve inicio da manha de segunda feira e, estiveram presentes os funcionarios 
do telecentro Namaacha e da rádio comunitária Cascatas. Os formandos receberam 
manuais, brochuras impressas e digitais, material de apontamento, estojo de ferramentas, 
CDs OpenSource, CDs MMTK e PenDrives de 1Gb.  



A gestora do CMC da Namaacha Esperança Mathele, deu inicio a formação começando 
por agradecer a iniciativa do CAICC, apelou os formandos maior empenho e 
aproveitamento da formação para que possam transmitir estes conhecementos aos outros 
e prestar cada vez melhores serviços a comunidade.  
 
Em seguida foi feita a apresentação do CAICC, seus objectivos, areas de actuação, 
parceiros e serviços à comunidade. 
 
Grande parte da formação esteve por volta do seguinte tema: 

 O computador e seus componentes; 
 Hardware de computadores; 
 Sistema operativo e aplicativos; 
 Estudo do Painel de controle; 
 Como Comprimir Pastas e ficheiros; 
 Impressoras, scanners e outros periféricos; 
 Operações de rotina para manutenção de computadores; 
 Manutenção e reparação de UPS; 
 Partilha de Recursos; 
 Princípios de redes de computadores 

 
Conclusões 
 
Responde aquilo que foram actividades a serem realizadas durante a formação em 
Namaacha devo dizer que foi atingido com exito todo programa tendo os formados 
adquirido conhecimentos tecnicos e gerais de manuseamente de equipamento informático 
satisfatorio para o desenvolvimento da comunidade e redução de despesas de reparação 
do seu equipamento.  


