Maputo, 19.07.2018

Comunicado
A caminho da ITU Telecom World 2018
Moçambique vai participar na ITU Telecom World 2018, que decorrerá em Durban, o segundo
centro industrial mais importante da África do Sul, depois de Joanesburgo, de 10 a 13 de
Setembro próximo.
O INCM realiza uma série de encontros preparatórios de participação do país nesta plataforma
global de governos, companhias, pequenas e médias empresas, dedicada à aceleração da
inovação das Tecnologias de Informação e Comunicação para o crescimento económico e bemestar social.
Está previsto, para o próximo dia 24, terça-feira, no INCM, pelas 10:00 horas, um encontro
preparatório com startups nacionais. As startups são incentivadas a participar neste evento que
proporcionará o contacto com os principais nomes dos principais players da indústria, tecnologia
e governos de diferentes países, podendo exibir a sua experiência e serviços.
As Pequenas e Médias Empresas (PME) do sector tecnológico são chamadas a ter um papel
crucial no estímulo ao crescimento económico e social. Haverá, em Durban, uma vasta gama de
actividades e eventos focados nas PME. É uma oportunidade para convergir tecnologias e ideias
inteligentes para a operacionalização da inovação tecnológica a fim de tornar o mundo melhor.
Paralelamente à amostra tecnológica, haverá sessões de debates focalizados nos seguintes
tópicos: Reinvenção do papel das telecomunicações; Impacto e oportunidades da Tecnologia 5G;
Inteligência Artificial em negócios, finanças e sociedade; Internet das Coisas em cidades
inteligentes e a 4ª revolução industrial; Políticas regulatórias na era inteligente; Novos sectores
da indústria, players e mercados; Carros conectados; Tecnologias, políticas e conteúdo para
conectar o desconectado; Impacto da transformação digital nos cidadãos; Ética da propriedade
intelectual e propriedade de dados; Alfabetização digital, habilidades e educação; Papel do
governo na transformação inteligente.
A ITU Telecom World é um evento que decorre desde 1971 e com periodicidade anual, tendo
decorrido, nos últimos três anos, na Hungria, Tailândia e Coreia do Sul, em 2015, 2016 e 2017,
respectivamente. Moçambique participou, pela primeira vez na ITU Telecom World na edição de
2018, que decorreu em Busan, a segunda maior cidade sul-coreana.

