Maputo, 2 de Dezembro de 2019

MAPUTO ACOLHE ACTIVIDADES COMEMORATIVAS CENTRAIS
DO DIA AFRICANO DAS TELECOMUNICAÇÕES
A 7 de Dezembro próximo comemora-se o Dia Africano das Telecomunicações sob o lema
“Usando Tecnologia para salvar vidas: Comunicações de Emergência para Redução e Gestão de
Riscos de Desastres Naturais”. A cidade de Maputo vai acolher as actividades centrais: um
Workshop, nos dias 5 e 6 (local: Maputo-Hotel Glória; Início - 09:00 horas) e, no dia 7, uma
marcha (Início - 09:00 horas) comemorativos. O evento é organizado pela União Africana das
Telecomunicações (ATU) e a Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique
(ARECOM).
O objectivo do Workshop é a partilha de informação e de experiências de combate às
calamidades naturais e de mitigação do seu impacto usando as comunicações de emergência.
No centro das atenções estarão, entre vários tópicos, casos de estudo de Malawi, Moçambique
e Zimbabwe, países que, no início deste ano, foram atingidos pelos ciclones tropicais Idai e
Kenneth.
Participarão, neste evento, representantes de países africanos membros da ATU, da União
Internacional das Telecomunicações (UIT) e outras organizações. Moçambique será
representado por quadros do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades (INGC), Ministério
de Interior, Marinha de Guerra, Cruz Vermelha, entre outras instituições.
Estabelecida em 7 de Dezembro de 1999, a ATU conta hoje com 44 Estados-membros e 16
membros-associados. A ATU é a principal organização continental que promove o
desenvolvimento de infra-estrutura e serviços de tecnologias da informação e comunicação,
contribui para a formulação de políticas e estratégias eficazes destinadas a melhorar o acesso à
infra-estrutura e serviços de informação.
A ATU representa também os interesses de seus membros em conferências globais de tomada
de decisões e promove iniciativas destinadas a integrar mercados regionais, a atrair
investimentos para a infra-estrutura de TIC e a fortalecer a capacidade institucional e humana.
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