Feira de Exposições
"Economia Digital para Acelerar o Salto Tecnológico na África Central :
Experiências e Perspectivas"
12 Ponto da Agenda
Nota Conceptual
Quarta-feira, 25 de Setembro de 2019

14h30 – 17h00

Objectivo: Esta sessão visa enriquecer os debates com experiências concretas das empresas
envolvidos na elevação do conteúdo tecnológico de diversas actividades e em resposta a vários
desafios de desenvolvimento com recurso a ferramentas oferecidas pela economia digital. As
recomendações que podem surgir a partir dos debates também vão servir para enriquecer as
recomendações e conclusões finais do CPI.
Especificamente, esta sessão visa:
1. Demonstrar que a economia digital não é algo flutuante, mas sim um catalisador para o
aumento exponencial do progresso tecnológico, numa ampla gama de actividades e
sectores, e que o papel do sector privado é essencial;
2. Debater sobre o que pode ser feito replicar as várias experiências na África Central para
uma rápida mudança tecnológica em todas as áreas da sociedade, economia e instituições.
Por isso, espera-se:
1. Peritos e decisores nacionais saibam em primeira mão o que o sector privado está a fazer
para atingir um desenvolvimento sustentável através da economia digital em África no
geral e, especificamente, na África Central;
2. Os decisores nacionais e os peritos tenham melhor compreensão sobre os obstáculos que
limitam a implantação completa da economia digital em determinadas actividades e
sectores, e identificar formas de resolução dos obstáculos identificados;
3. Os empreendedores da economia digital terão oportunidade para iniciar um diálogo
político com os decisores sobre questões de importância para a economia digital;
Formato:
Apresentações rápidas
O moderador apresenta uma visão geral da sessão e apresenta cada expositor, chamando-o para
apresentar o seu conceito/solução para o público, em apenas 5 minutos.
Nas apresentações cada expositor deve responder as seguintes perguntas (de forma directa e
concisa):
1. Que lacuna o seu produto visa preencher, para que serve?
2. Quais são as dificuldades para o uso efectivo/implantação do produto/serviço?
3. Qual é o impacto que os criadores dos produto estão a ter nas suas economias em termos
de produtividade/contribuição fiscal/ crescimento/ transparência/ responsabilização/ bemestar/ criação de emprego?
4. O que o sector público deve saber para poder multiplicar e aumentar o impacto da
economia digital na sua respectiva actividade ou sector?
P&R
Depois da apresentação, o moderador abre a sessão de debate apenas para se responder a duas
perguntas pertinentes. Os expositor responde.
O Moderador anuncia que todos terão tempo suficiente para interagir com o expositor a feira de
exposições.
Feira de exposições
Durante o CPI, haverá um stand de exposições para a exibição de cada produto/serviço/solução,
de forma mais detalhada.
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Para tal, o expositor pode usar o PowerPoint, vídeo, panfletos, conversa simples ou combinação
de varias técnicas.
Elementos essenciais:
1. Cada expositor apresenta o seu produto e o problema que pretende resolver;
2. Expor o impacto na sua economia/sociedade/comunidade;
3. Expor as principais dificuldades encontradas para a implantação efectiva do
produto/serviço/aplicativo;
4. Sugerir algumas medidas que podem ser tomadas e melhoradas e o papel que as políticas
públicas, universidades, organizações do sector privado, organizações regionais podem
desempenhar;
5. Tocar e sentir o produto/serviço;
6. Intercambio e troca de contactos.
Encerramento: O moderador pede voluntários para resumirem a pertinência dos produtos/
serviços/soluções apresentadas durante esta sessão.
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