Agenda do 1º Internet Governance Forum (IGF) Cabo Verde

“Internet, pandemia e sustentabilidade”
09 e 10 de dezembro
Dia 1: 09 de dezembro
14:00

Receção dos participantes na sala virtual

14:30

Sessão de Abertura (20’)
Pedro Lopes, Secretário de Estado Adjunto para a Inovação e Formação Profissional
Isaias Barreto da Rosa, PCA da ARME

14:50

Notas Introdutórias (30’)
Representante da CEDEAO
Representante da União Europeia – (TBC)
Representante da Comissão da União Africana– Mr. Adil Suleiman
Visão geral da Escola de Governação da Internet de Cabo Verde – Dr. Margaret Nyambura
Ndung’u, PRIDA

15:20

Painel 1 – Inclusão Digital= Internet para Todos? (60’)
Atualmente estamos tão conectados à internet, que pode parecer impossível viver fora dela.
Usamos a rede para nos comunicar, se atualizar sobre as notícias, pedir comida, trabalhar
etc. Entretanto, essa ainda não é uma realidade para muitas pessoas. Há que promover
conhecimento, informação e até diversão, melhorando a comunicação e popularizando o acesso à
internet, o que resulta em inclusão digital e social.
Esta sessão deverá debater questões e desafios mais relevantes dos acessos e conexões da Internet,
tais como: qual o alcance real da Internet em Cabo Verde? O que se tem feito em Cabo Verde para
se promover uma internet para todos?

Moderador: Emanuel Livramento, ARME
Oradores:




Almiro Rocha, Cabo Verde Telecom
Nuno Levi, Unitel T+
Aruna Hadem, Diretor da DGTED

Relatores: alunos universitários
16:20

Intervalo

16:30

Painel 2 - Como construir uma cultura de privacidade e proteção de dados pessoais desde a
escola (60’)
A proposta traz a necessidade do debatermos sobre a edificação de uma cultura de proteção de
dados pessoais a ser iniciada, estudada e praticada pela base que entendemos ser o ponto inicial
do desenvolvimento de qualquer cultura: família-escola. Como criar uma cultura de proteção de
dados pessoas no seio familiar? Qual o papel das escolas no entendimento, da sociedade em geral,
da importância da proteção dos dados pessoais?
Moderador: Aristides Silva, Pró-reitor de UNICV
Oradores:



Faustino Monteiro, Presidente da CNPD
Guevara Cruz, Gestor Digital da Cabo Verde Project

Relatores: alunos universitários
17:30

Painel 3 - A importância das competências digitais no meio da pandemia de COVID-19 (60’)
À medida que as tecnologias continuam a avançar, as competências digitais tornam-se mais
dominantes. Além disso, o desenvolvimento de competências digitais acelera devido à pandemia
de COVID-19. As competências digitais estão a ser mais relevantes do que nunca e devem ser
consideradas como uma parte importante da construção de resistência a ruturas económicas e
sociais. O caos da COVID-19 está a servir de ensaio em várias dimensões, incluindo a educação e o
mercado de trabalho. Colmatar as lacunas digitais surgiu como uma preocupação fundamental,
uma vez que os trabalhadores que não possuem competências digitais suficientes ou acesso à
Internet de alta velocidade estão em risco de exclusão digital e, como resultado, definham à
margem da sociedade. Assim, as desigualdades digitais conduzem a desigualdades económicas e
afetam as economias e sociedades. O novo normal pode ser um estímulo para rever ou estabelecer
novas estratégias de reforço das competências digitais, e preparar os cidadãos para o futuro digital
e assegurar a empregabilidade, competitividade e participação na sociedade. Como utilizar a
Internet e as TICs para mitigar efeitos sociais da pandemia de COVID-19?

Moderador: Milton Cabral
Oradores:




CEDEAO
Saulo Montrond, Green Studio
Isaias Barreto da Rosa, PCA da ARME

Relatores: alunos universitários
18:30

Encerramento 1º dia

Dia 2: 10 de dezembro
14:00

Receção dos participantes na sala virtual

14:30

Painel 3 - Conteúdos ilegais na Internet – “Dark Web versus Cibersegurança” (60’)
Criar, aceder e partilhar conteúdo é uma parte muito relevante do que diariamente fazemos na
internet. Não há nada de errado nisso, pelo contrário. E quando estes conteúdos, nomeadamente,
pela sua natureza ou origem violam a lei? Será através de uma maior regulação que conseguiremos
prevenir, a venda online de produtos ilegais ou mesmo ações de incitamento ao terrorismo, ambas
potencialmente lesivas da própria vida humana? E, por outro lado, o excesso de regulação não
abrirá caminhos como a Dark web?
Moderador: Jairson Mendes, UniPiaget
Oradores:



Adérito Moreno, Polícia Judiciária
Hélio Varela, Unitel T+

Relatores: alunos universitários
15:30

Painel 2 - O que ELAS têm a dizer sobre GÊNERO, EMPODERAMENTO e INTERNET (60’)
Esta sessão dará vez e voz as mulheres estimulando-as a fazer uma análise tendo em conta um novo
contexto social/politico/digital, engendrado pelas tecnologias na conjuntura da Covid-19.
Moderadora: Carine Rendall, ARME

Oradores:




Lígia Fonseca, 1ª Dama de Cabo Verde
Rosana Almeida, Presidente da ICIEG
Arlinda Peixoto, Presidente da ISONE

Relatores: alunos universitários
16:30

Intervalo

16:40

Painel 3 - Crianças e adolescentes: que ações de educação e consciencialização para uso seguro,
saudável e responsável da Internet?
Considerando a excecionalidade do contexto de isolamento físico das pessoas durante a pandemia
de Covid-19, observamos a intensificação de antigos desafios sobre o uso positivo da Internet e o
surgimento de novas demandas para garantir relações saudáveis e a saúde emocional com as
tecnologias digitais. Como promover o bem-estar e saúde mental na Internet neste contexto de
pandemia?
Moderador: Hidilberto Dias
Oradores:



Maria Livramento Silva, Presidente do ICCA
Isaias Barreto da Rosa, PCA da ARME



Celestino Barros, professor na Universidade de Cabo Verde

Relatores: alunos universitários
17:40

Sessão de Encerramento



Isaias Barreto, PCA da ARME
Aruna Hadem, Diretor da DGTED

