Vice Primeiro-Ministro preside encerramento de debate sobre agenda
TIC de Cabo Verde
O Vice Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, preside esta tarde ao
ato de encerramento do evento que tem como missão debater a Agenda TIC de Cabo
Verde. Em apreciação estarão o reforço e a apropriação da visão de transformação de
Cabo Verde num HUB TIC regional, bem como o debate sobre o Plano Estratégico de
Transformação digital de Cabo Verde.
O evento público que acontece no Salão Multiuso da Kebra Cabana, será encerrado pelo
Vice Primeiro-Ministro às 16:30. A abertura do encontro estará, entretanto, a cargo do
Secretário de Estado Adjunto para a Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes – às
14:30.
Trata-se de um encontro que visa reforçar a relevância do estreito envolvimento de todos
os players do ecossistema de inovação nacional e a pertinência de um diálogo contínuo
sobre esta matéria. Pelo que será mais um espaço de partilha e troca de sinergias sobre
soluções, inovações e serviços TIC Made in CV.
O encontro é organizado em parceria entre a Direção-Geral das Telecomunicações e
Economia Digital (DGTED) e a Secretaria de Estado para a Inovação e Formação
Profissional (SEIFP) e é direcionado à comunidade TIC nacional (criadores, investidores,
curiosos, académicos, empresários, instituições e organizações públicas e privadas).
Pretende ainda, reforçar a apropriação da visão de transformação de Cabo Verde num
HUB TIC regional, bem como debater o Plano Estratégico de Transformação digital de
Cabo Verde.

Progama:

[14:00] Check-in
Boas Vindas – Dr. Pedro Lopes (Secretário de Estado para a Inovação e Formação
Profissional)
Talk - Innovation and Startup Ecosystems development – Dr. João Borga (StartUp
[14:45]
Portugal)
Conversa Aberta - Plano Estratégico para Transformação Digital de Cabo Verde - Eng.
[15:15] Aruna Handem - DGTED / Dr. João Borga - StartUp Portugal /Dr. Marcos Ferreira DoutVision / Dr. Joel Almeida - KM7)
[16:15] FAQ’s

[14:30]

[16:30] Enceramento – Dr. Olavo Correia - Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças
[17:00] Show Case/Networking/CoffeBreak

