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1. Enquadramento 
No âmbito das actividades previstas no plano de actividades do CAICC, em função da última 

revisão mutuamente aceite pelo CIUEM e pela Telecentre.org/IDRC, uma equipa composta por 
dois técnicos (um do CIUEM e outro do CPRD) efectuou visitas de acompanhamento em 3 

Centros Multimédia Comunitários (CMC) e 1 Rádio e Televisão Comunitária  localizados nas 

províncias de Tete e Manica conforme as datas indicadas na tabela abaixo. 
 
Tabela 1- Datas e locais visitados pela equipa do CAICC 

Data Local 

09/11/2009 Radio e Televisão Comunitária de Angónia - Tete 

11/11/2009 CMC Macanga – Tete 

13/11/2009 CMC Chitima – Tete 

14/11/2009 CMC Catandica -Manica 

 

Tendo em conta as actividades previstas (abaixo), o tempo disponível (média de 1 dia por local) 
e a distância existente entre os centros pode-se perceber ter havido alguma dificuldade em 

executar efectivamente tudo o que estava previsto, mas mesmo assim as experiências anteriores 

mostram que as visitas de acompanhamento são sempre de extrema importância tendo em conta 

alguma dificuldade dos gestores/técnicos/voluntários em descrever as dificuldades que 
enfrentam no dia-a-dia. Estas visitas também são importantes tendo em conta que permitem ao 

CAICC observar no terreno as potencialidades e fraquezas existentes nuns e em outros 

possibilitando fazer, a posterior, um cruzamento dessa informação contribuindo para a definição 
das visitas de intercâmbios entre centros assim como tentar focalizar a sua intervenção em áreas 

de maior interesse dos mesmos assim como contribuir na visualização de áreas onde o CAICC 

pode tentar mobilizar recursos em programas futuros.  
O técnico do CPRD que acompanhou as visitas efectuadas também irá efectuar um relatório que 

será parte integrante deste (como anexo) dai que em alguns momentos poderão haver alguma 

redundância. 

2. Objectivos das visitas de acompanhamento 
As visitas tinham como objectivos/finalidades: 

 Acompanhar as actividades dos CMCs;  

 Acompanhar as actividades de sustentabilidade 

 Efectuar On-the-job training; 

 Conhecer e aconselhar/solucionar os problemas dos CMCs; 

 Fortalecer as actividades do CAICC e contribuir para o fortalecimento da rede em geral; 

3. Actividades previstas para as visitas 
Estavam previstas as actividades abaixo mencionadas (de acordo com a necessidade e realidade 
de cada local visitado): 

 Troca de informações relativas a gestão e marketing - serviços 

prestados/preços/dificuldades; 

 Posicionamento do centro como centro de informação e serviços TICs; 

 Aproveitamento dos recursos disponíveis (softwares/CD-ROMS multimédia/manuais 

etc); 

 Acompanhar/completar a manutenção dos equipamentos; 

 Disponibilização e testagem do CD-ROM Manutenção & DVD Website CAICC 

Offline; 

 Divulgação e criação de contas no diário online (blogs), uso da lista de discussão e-

mail, onde for possível; 

 Ponto de situação sobre recolha/uso/circulação de conteúdos, e sugestões sobre: 
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o Internet (onde é aplicável) 

o Ligação Telecentro-Rádio Comunitária (tipo de programas/voluntários) 

o Jornal de parede/boletim (ligação com website CAICC) 
o Parcerias 

 Discussão com  o(s) coordenador/gestor, pessoal, voluntários, Comité, etc, re planos, 

perspectivas, necessidades, colaboração 

 

4. Visitas efectuadas 

4.1. Rádio e Televisão Comunitária de Angónia 

 
Figura 1 - Interior da RTVC voluntários explorando o DVD com Website do CAICC 

 

Sob tutela do Instituto de Comunicação Social(ICS), foi possível trabalhar com o gestor, Sr 
Francisco Liniawasse Canama, a Sra Elsa Rosa – administrativa da rádio, Sra Elsa Regina 

colaboradora da rádio e 4 voluntários. 

4.1.1. Situação do pessoal 

O pessoal efectivo é remunerado pelo ICS e alguns voluntários (6) tem tido um subsídio 
monetário quando possível com base nas receitas locais vindas de patrocínios do empresariado 

local. 

5 voluntários já aprenderam a usar o computador. 

4.1.2. Serviços prestados pela RTVC 

A Rádio e Televisão Comunitária (RTVC) tem emissões em português e Chewa, tendo os 

únicos servidos oferecidos baseados na radiodifusão, como programas diversos (educativos, 

recreativos, reportagens). Não havendo nenhum serviço relacionado com a informática (apesar 
de existirem 4 computadores) nem da componente Televisão devido a questões que tem a ver 

principalmente com falta de capacidade técnica na área (todos técnicos formados faleceram) e 

avaria do equipamento (filtro da banda). 
O acesso a internet que existia (fornecido por uma empresa malawiana e financiado pela 

USAID) foi cortado por falta de pagamento (por razões que o coordenador disse desconhecer). 

Este serviço foi apenas utilizado ao nível da rádio para editar programas e roteiros e o seu corte 

acabou afectando mais outras instituições que se beneficiavam do mesmo sinal, designadamente 
a Direcção Distrital da Agricultura, o Instituto de Formação de Professores (IFP), Totoland Care 

e ADIPSA. 
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Os serviços de acesso a informação meteorológica via satélite, vulgo RANET (projecto do 

INAM) estão também paralisados devido a avaria do laptop (que se encontra no Malawi há 6 

meses para reparação) que possui as configurações e que se ligava ao Worldspace adapter. 
 

4.1.3. Equipamento disponível 

A RTVC possui: 

 3 computadores com sistema operativo Windows Vista 

 1 computador no estúdio TV com sistema operativo Windows XP 

 1 computador com sistema operativo Linux 

 1 laptop (avariado e no Malawi) 

 4 gravadores analógicos(2 avariados) 

 1 gravador digital 

 1 impressora 

. 

 

4.1.4. Apoio técnico feito pelo CAICC 

 Remoção de vírus em todos computadores (um deles tinha 980 virus) 

 Tentativa de recuperação do computador do estúdio TV com Windows XP 

(Levado para CPRD Tete para recuperação posterior e envio a Angónia) 

 Demonstração do DVD com website offline do CAICC e do CD de Manutenção 

aos coordenador e alguns voluntários 

 Diagnóstico dos problemas existentes num dos computadores (computador 

aparentemente vandalizado com falta de alguns componentes internos) 

 Recomendações diversas (incluindo dicas relacionadas com os 

manuais/materiais oferecidos pelo CAICC) 

 Dicas sobre tipos de formação a oferecer utilizando o equipamento informático 

(com possível apoio do CPRD Tete) 
 

4.1.5. Parcerias 

A RTVC tem como parceiros actuais a Direcção Distrital da Agricultura, Instituto de Formação 

de Professores (IFP), Totoland Care, ADIPSA, Nweti e USAID. 

 

4.1.6. Sustentabilidade 

A RTVC actualmente cobra alguns serviços prestados para a comunidade através da Rádio, tais 

como serviço de mensagens/dedicatórias/anúncios diversos mas o que tem dado algum retorno é 
o espaço de antena para algumas ONGs e entidades públicas locais 

 

4.1.7. Dificuldades e outros aspectos 

 A RTVC não tem jornal de parede; 

 Tem problemas na área de edição digital (o CAICC vai financiar a ida dum técnico da 

Radio Mutarara que se beneficiou da formação na área em Macequece e o computador 
com Windows XP poderá ser colocado/utilizado no estúdio da Rádio); 

 A maioria dos computadores tem Windows Vista, o que a partida constituiu alguma 

barreira ao nível de utilização de alguns software assim como compatibilidade de 

conteúdos produzidos localmente para uso em outros Centros/Rádios; 
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 Os manuais de apoio fornecidos poderão ser adaptáveis para o Windows  Vista, tendo 

em conta terem sido concebidos para Office 2003 + Windows XP;  

 Recomenda-se que se instale o Windows XP nos computadores e a assistência técnica 

seja feita localmente (Tete) em vez de ser em Malawi (onde o laptop esta há mais de 2 

semanas para reparação); 

 É recomendável que se utilize o equipamento informático existente para dar formação 

as comunidades localmente, contribuindo assim para a sustentabilidade assim como 

aproveitar o seu potencial (antes que fique obsoleto); 

 Seria de clarificar a s razões do corte de fornecimento da internet e haver um plano de 

aproveitamento da mesma (uma vez reposta) para uso por mais gente internamente na 
RTVC assim como beneficiando a comunidade local (sem esquecer a componente de 

uso para pesquisa de informações, contactos/comunicação entre Rádios e parceiros); 

 O CPRD prontificou-se a apoiar na componente de formação (de formadores) a um 

grupo restrito da RTVC (aparentemente nenhum membro da rádio já teve uma formação 

oficial em Informática) assim como o CAICC poderá partilhar/ajudar com conteúdos 
programáticos para os cursos; 

 Gestão do pessoal voluntário e reduzido número de funcionários contratados; 

 A RTVC tem problemas de Ar Condicionado para o Estúdio assim como da falta dum 

estúdio de gravação para além de facilidades de transporte para fazer 

cobertura/reportagens em regiões mais distantes; 

 O computador com sistema operativo Linux (aparentemente o servidor da internet local) 

poderia ser formatado e utilizado como mais uma ferramenta de apoio na área de 

formação (se o corte de internet for definitivo); 

 

4.2. Centro Multimédia Comunitário de Macanga 

 
Figura 2 - Antena da Rádio derrubada pelo tractor da Administração. 

 
O CMC de Macanga foi instalado no âmbito do Projecto CMC da UNESCO, neste 

momento esta funcionando com base no suporte dum técnico a tempo inteiro mais 3 

colaboradores, não possui voluntários tendo em conta que a componente rádio (onde 
geralmente há mais voluntários nos CMCs) esta parada neste momento. 

A grande dificuldade neste momento tem a ver com a interrupção das emissões radiofónicas 

causadas primeiro pela avaria do emissor (que se encontra com o técnico da Rádio 

Moçambique(RM) em Tete, desde Março de 2009) que emitia num raio menor cuja 
reparação implica substituição de(conforme técnico da RM, via CPRD) : 

 2 transistores MRF 151 
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 2 condensadores de 4700 mf/35V 

 8 diodos PBYR 1645 

 4 transistores NF 49 AD 

 2 leitores de cassete áudio 

 2 leitores de CDs 

O segundo problema relaciona-se com a queda da antena da Rádio causada por um tractor 
da Administração local quando estava em manobras. O motorista do tractor (funcionário da 

Administração) foi julgado e condenado a custear as despesas da reposição numa 

modalidade de desconto salarial em diversas tranches. 

O CMC já fez uma carta de pedido de apoio a Mozambique Leaf Tobacco (MLT) para a 
reposição da antena/emissor mas ainda não obtiveram nenhuma resposta até o momento. 

4.2.1. Situação do pessoal 

O pessoal efectivo é remunerado pelo com base nas receitas feitas localmente, essencialmente 
vindos da formação em informática, tendo em conta a inoperacionalidade da rádio actualmente. 

O Coordenador tem estado mais ausente no CMC (geralmente em Tete). 

4.2.2. Serviços prestados pelo CMC 

Neste momento o CMC oferece serviços relacionados com a componente informática, 
designadamente: 

 Digitação de textos 

 Impressão de documentos 

 Fotocópias 

 Formação 

4.2.3. Equipamento disponível 

O CMC possui: 

 6 computadores (2 oferecidos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia com Windows 
98), 2 dos quais estão avariados  

 2 impressoras (1 laser preto e branco e outra a cores deskjet) 

 1 fotocopiadora 

 1 scanner 

4.2.4. Apoio técnico feito pelo CAICC 

Tendo com conta problemas ligados a falta de energia durante a nossa visita por 

aproximadamente 24 horas em Macanga, foi possível apenas fazer a reinstalação do 

sistema operativo dum dos computadores oferecidos pelo MCT, colocando o Windows 

XP e Office 2003, apenas para formação tendo em conta as características do 

equipamento. Uma acção alternativa encontrada foi a de viajar com o Técnico Tito para 

CPRD Tete onde teve oportunidade de ver e explorar o DVD com website offline do 

CAICC assim como o CD de manutenção básica e levar consigo um antivírus, as 

instruções de instalação e o respectivo update. 

Em Macanga foi ainda possível ter-se uma conversa com o pessoal que tem dado um 

contributo possível nas condições actuais em que o CMC se encontra assim como 

recomendações diversas (incluindo dicas relacionadas com os manuais/materiais 

oferecidos pelo CAICC). 

O CPRD disponibilizou-se a certificar os formandos em informática do CMC de 

Macanga desde que obedeçam aos critérios de qualidade exigida por eles assim como se 

submetam a testes/exames por eles elaborados (numa modalidade a acertar). 

O técnico do CPRD deu dicas de como o CMC poderia fazer gestão da fotocopiadora 

(controle de copias feitas, identificação de avarias e/ou períodos de manutenção). 
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Instalou-se o Acrobat Reader no computador da recepção. 

4.2.5. Parcerias 

Para além de UNESCO, MCT, CPRD e CAICC, neste momento há a considerar, localmente, 

uma parceria com MLT. Outros parceiros estavam mais ligados a componente Rádio e neste 

momento não tem prestado nenhum apoio. 

4.2.6. Sustentabilidade 

A componente Rádio faz muita falta para a comunidade local (segundo o pessoal, tem havido 

muita gente solicitando a reposição do funcionamento da mesma tendo em conta não haver mais 

nenhuma Rádio Comunitária a emitir localmente) assim como o CMC fica fora do esquema de 
beneficiação de algumas parcerias para emissão de programas educativos e de sensibilização 

(como foi o caso das eleições passadas) e o CMC sente a falta de alguns fundos que eram 

localmente gerados com o espaço de antena, anúncios diversos, dedicatórias entre outros. 

A formação em informática é a única fonte de rendimento, tendo de momento 35 formandos em 
diferentes turnos. 

4.2.7. Dificuldades e outros aspectos 

 O CMC não possui nenhum jornal de parede; 

 Não usa edição digital (o computador do estúdio tem o monitor avariado) por falta de 

conhecimento da sua utilização assim como por falta de conhecimento técnico; 

 Não tem serviços de internet (a sede distrital também), mas referenciam um contacto 

feito pelo UNESCO nesse sentido, incluído para FAX (estimam terem passado mais de 

2 meses); 

 Tinham dificuldade em utilizar a linha verde do CAICC devido a existência localmente 

da operadora Vodacom mas projecta-se em poucas semanas o funcionamento da rede 

Mcel (cujas chamadas são grátis para a linha verde do CAICC);  

 A sede distrital já tem um balcão do banco Millenium BIM; 

 Apesar de haver fornecimento de energia via Cahora Bassa, ainda tem havido algumas 

restrições (como foi o caso verificado durante a nossa presença); 

 Recomendou-se a escrever oficialmente para o MCT, UNESCO e outros parceiros 

relevantes a comunicar/informar sobre os problemas relacionados com a componente 

Rádio. 
 

4.3. Centro Multimédia Comunitário de Chitima 

O CMC de Chitima foi instalado no âmbito do Projecto CMC da UNESCO, neste momento 
está funcionando com base no suporte do gestor mais 4 voluntários. 

A grande dificuldade neste momento tem a ver com problemas relacionados com oscilação 

de energia que danifica equipamentos, equipamento informático fora de uso e organização 
interna deficiente. 
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4.3.1. Situação do pessoal 

O número total de voluntários do CMC é 17 (incluindo 2 mulheres). O Sr Betinho Marquesa 

(beneficiário do curso de edição digital do CAICC) encontram-se em formação de professores 

em Maputo havendo maiores possibilidades de ser colocado num distrito fora de Cahora Bassa 

(Chitima) e o Sr Acácio (beneficiário do curso de Manutenção do CAICC) encontra-se a 
trabalhar na Rádio da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, em Songo. 

4.3.2. Serviços prestados pelo CMC 

Neste momento o CMC oferece serviços/programas relacionados apenas com a componente 
Rádio (que emite em Português e Nhungue), designadamente: 

 Dedicatórias 

 Espaço de antena 

 Anúncios diversos 

 Reportagens/programas em directo (onde tem estado líderes comunitários e governantes 

locais); 

 Programas em diversas áreas (saúde, educação, infantis, género etc) 

4.3.3. Equipamento disponível 

O CMC possui: 

 3 computadores  avariados(com sinais claros de vandalismo, como ausência de 

memória/cabos/mouse, speakers com cabos cortados(embora funcionais) entre outras 

coisas) ; 

 1 impressora laser a preto e branco 

 1 computador funcional (recondicionado pelo técnico do CPRD durante a visita do 

CAICC); 

 1 fotocopiadora (entregue, após reparação, durante a nossa presença no CMC) 

 2 computadores recolhidos por uma empresa concessionária da EDM (reconheceu danos 

causados pela oscilação de energia); 

 3 gravadores analógicos; 

 1 modem GPRS (oferecido pelo G20) 

 1 gravador digital (avariado e em Songo); 

Dos 6 computadores, 4 foram oferecidos pela UNESCO e 2 pelo MCT (um deles avariou no 

acto da montagem efectuada pelo Sr Acácio) 
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4.3.4. Apoio técnico feito pelo CAICC 

Foi possível durante a nossa visita a reposição dum computador em funcionamento 

assim como a reconfiguração da internet utilizando o modem mcel oferecido pelo G20 

(que se encontrava armazenado) assim como instalar antivírus e uma conversa em volta 

da organização deficiente que o CMC mostrou ter.  

Foi possível fazer a demonstração e testagem do CD de Manutenção e do DVD com 

website do CAICC offline. Assim como revisitar uma série de CDs multimédia 

existentes no CMC. 

Neste momento o CMC tem resposta a fotocopiadora e um computador (com 

possibilidades de utilizar a internet). 

Houve tentativa de recuperação de UPSs (que também tinham sinais de vandalização no 

seu interior, com cabos desligados). 

4.3.5. Parcerias 

Para além de UNESCO, MCT, FORCOM e CAICC, neste momento não há a considerar, 

localmente alguma parceria para além da Associação local. 

4.3.6. Sustentabilidade 

Já fizeram diversas propostas para diversos potenciais parceiros a solicitar algum apoio, 

designadamente: HELP AGE, HCB, Direcção de Educação/Saúde locais sem muito sucesso 

excluindo a HELP AGE que deu algum apoio a rádio por um período de 4 meses. Também já 

concorreram a concursos (ex. do MASC) mas sem sucessos (um dos problemas foi a questão de 
abrirem uma conta em nome do CMC). 

4.3.7. Dificuldades e outros aspectos 

 O CMC entregou 2 computadores a empresa ZIMECI(?) que trabalha na EDM e que 

causou avarias em diversos equipamentos de toda comunidade de Chitima (passam 2 
meses e ainda não tem nenhum retorno sobre a reparação do mesmo; 

  O raio da rádio reduziu significativamente (de 45 para 15 km de raio); 

 Tem tido um grande problema de colaboração com os voluntários; 

 O emissor tem problemas com o microfone, os decks; 

 Segundo o gestor, a UNESCO contactou o CMC (via telefone) em Agosto a auscultar 

alguns problemas e houve promessa de apoio ajuda; 

 Segundo o técnico que reparou a fotocopiadora, esta esteve avariada por se ter utilizado 

um tonner deficiente (reciclado); 

 O tinteiro da impressora do CMC (já aberto e em uso) estava em casa dum dos 
colaboradores do CMC; 

 Alguns mouses estavam abertos, sem parafusos, cabos cortados de speakers; 

 Tinham um tonner novo da impressora (o gestor nem sabia que existia no meio de 

tantas coisas desarrumadas no CMC); 

 Foi expressa a preocupação do CAICC em relação ao nível de organização local ao 

presidente da Associação durante uma breve conversa de cortesia havida no CMC; 

 O gestor do CMC prometeu fazer um encontro de reorganização do mesmo assim como 

para planificar a reintrodução de alguns serviços possíveis na área de informática tendo 
em conta o cenário actual; 

 

4.4. Centro Multimédia Comunitário de Catandica 

O CMC de Catandica foi instalado no âmbito do Projecto CMC da UNESCO, neste 

momento está funcionando com base no suporte do gestor mais 4 funcionários. 
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A grande dificuldade neste momento tem a ver com problemas relacionados com oscilação 

de energia que danifica equipamentos, a maior parte das tomadas do CMC não estão 

funcionais de momento. A componente Telecentro apenas da formação com um 
computador. 

 
Figure 3 - Tomada danificada pela oscilação de energia eléctrica no CMC de Catandica 

4.4.1. Situação do pessoal 

O CMC possui 5 funcionários efectivos (2 guardas, 1 gestor, 1 locutor, 1 administrativo) mais 

18 voluntários que colaboram com a rádio. 2 Funcionários que se beneficiaram de formação do 

CAICC anteriormente, encontram-se fora do CMC por uma questão de procurar melhor 
emprego/oportunidade. 

Está prevista uma assembleia da Associação do CMC para a eleição de novos corpos directivos. 

4.4.2. Serviços prestados pelo CMC 

Neste momento o CMC oferece serviços/programas seguintes: 

 Formação em informática (utilizam manual de formação do CPRD Tete); 

  

4.4.3. Equipamento disponível 

O CMC possui: 

 No total 5 computadores (2 no CMC em funcionamento, 1 avariado e 2 em Chimoio 

para reparação); 

 Um modem GPRS avariado (oferecido pelo G20); 

 1 Tel/Fax avariado; 

 1 impressora; 

 1 fotocopiadora avariada (em Chimoio para reparação); 

4.4.4. Apoio técnico feito pelo CAICC 

Durante a visita reinstalou-se o sistema operativo do computador utilizado para a 

formação (para além de repor as configurações tendo em conta a sua utilização para a 

formação). Fez-se limpeza do computador do estúdio (que se encontrava cheio de 

poeira). Fez-se a entrega e uma demonstração parcial do CD de manutenção e DVD 

com website do CAICC offline, devido a um corte prolongado de energia eléctrica 

efectuado num dia e se prolongou no dia seguinte até ao momento da partida da equipa 
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para Tete. 

O técnico do CPRD ofereceu uma versão electrónica do Manual de formação ao CMC. 

Num contacto telefónico havido com o pessoal da ADEM, foi possível obter uma 

promessa de apoio ao CMC através da alocação dum computador e impressora que se 

encontram no Distrito e que inicialmente era para serem utilizados para produção dum 

jornal/boletim comunitário. 

4.4.5. Parcerias 

O Instituto Superior Politécnico de Manica, a Direcção Distrital da Saúde tem sido os parceiros 

activos actuais em termos de financiamento/pagamento de serviços mas há a referenciar a 
UNESCO, FORCOM; CAICC; Agência de Desenvolvimento Económico de Manica (ADEM). 

4.4.6. Sustentabilidade 

Há grandes problemas relacionados com pagamento de salários de diversos meses anteriores, 

mas os fundos actualmente disponíveis irão ser aplicados para a recuperação da fotocopiadora 
que se encontra em Chimoio para reparação. A emissão experimental da TV local trouxe 

algumas receitas ao CMC, mas o processo foi interrompido por uma questão de legalidade (para 

além de necessidade de formação e equipamentos apropriados) mas estava a contribuir para a 
sustentabilidade do CMC (numa amostragem de 1 mês de funcionamento). 

O CMC esta a planificar (com ajuda de parceiros) a criação dum espaço recreativo dentro do 

quintal pertencente ao CMC, como forma de promover diferentes eventos educativos e culturais 
para a comunidade local, o que vai contribuir em parte para a sustentabilidade do CMC. 

4.4.7. Dificuldades e outros aspectos 

 Por iniciativa do gestor, o CMC ensaio experimentalmente e com sucesso emissões de 

TV locais que tiveram diversos louvores ao nível da governação distrital assim como 

uma aceitação no seio da comunidade (30 minutos diários num período de um mês 
incluindo espaço publicitário etc.); 

 Houve recomendações da EDM para mudar a instalação de trifásica para monofásica de 

modo a atenuar problemas de avarias de equipamento relacionados com a oscilação de 

energia; 

 O Sr Stenule (beneficiário do curso de edição digital do CAICC) encontra-se em 

formação e Maputo para agente da Polícia da República de Moçambique; 

 O Sr Inácio (beneficiário do curso de Manutenção do CAICC) encontra-se a trabalhar 

para o governo distrital; 

 A sede do Distrito já tem banda larga da TDM e o CMC está com ideias de instalar; 

 A rádio emite musica através do computador tendo em conta que o emissor esta com os 

leitores de CDs e cassetes avariados; 

 


