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Moçambique está inserido no ecossistema cibernético (Internet) e usa para a interação em toda a
esfera social, nas relações intra/inter governamentais, na prestação de serviços públicos, na
interação da sociedade e demais.

Actualmente, uma grande parte da população usa as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs) no seu dia-a-dia. Este número tem vindo a crescer de forma galopante e de forma
diversificada em termos de serviços baseados em TICs, entre eles, serviços financeiros, de
saúde, de educação e outros de carácter público e privado, e críticos para a sociedade.

O crescente uso da Internet em Moçambique, implica uma grande partilha de dados no espaço
cibernético, colocando-nos em riscos dada as ameaças e vulnerabilidades existentes neste
ambiente, entre eles o crime cibernético, comprometendo assim a sua própria segurança.

O facto de o País ter descido alguns lugares no Índice Global de Cibersegurança (GCI) estando
agora com 0,158 pontos, coloca-nos desafios urgentes de melhoramento da atitude face à
segurança cibernética, é nesta esfera que nos últimos tempos Moçambique nos seus vários
sectores tem adoptado medidas com vista a melhorar a sua actuação face aos desafios da
segurança cibernética.

Sendo a Segurança Cibernética uma matéria transversal, que exige de todos um esforço alinhado
e concertado, viu-se a necessidade de se estabelecer uma conferência anual a realizar-se no mês
de Novembro. Neste evento cada um dos intervenientes tal como, o Governo, o Sector Privado, a
academia, a sociedade civil, a Industria e outros, apresentará o que está a ser feito ou devia ser
feito, a nível nacional e internacional e daí traçar acções concretas a serem executadas para que
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se consiga melhorar a nossa actuação, como país, com vista a obter melhores e visíveis
resultados face a segurança cibernética em Moçambique.

Mostrando que a preocupação sobre este assunto é transversal a toda a nação, o Presidente da
República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, referiu-se a esta temática na comunicação que
proferiu durante a cerimónia de graduação em Ciências Policiais, a seguinte citação: “…Outra
questão para a qual gostaríamos de chamar a vossa atenção prende-se com a prevenção e
combate aos crimes cibernéticos. Esta é uma realidade atípica, mas, cada vez mais actual e com
efeitos perversos, dada a sua rápida propagação e a dificuldade de reparação dos danos…”.

Foto de Família da 1ª Conferencia Nacional de Segurança Cibernética, Maputo Novembro de 2018

A Conferência Nacional de Segurança Cibernética terá como objectivo o seguinte: ser uma
plataforma alargada onde estariam sentados Governo, Sector Privado, a Sociedade Civil,
representando os utilizadores, com vista a cada um apresentar o que está a fazer em prol da
segurança cibernética, tornando assim um lugar de sensibilização de todos sobre este fenómeno,
Identificar vulnerabilidades, definir as suas diversas formas e características, apresentar soluções
de prevenção e combate ao crime cibernético e acima de tudo permitir traçar acções concretas e
concertadas com vista a um maior controlo e acção contra os crimes cibernéticos.
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EM TERMOS DE OBJECTIVOS ESPECÍFICOS TERÍAMOS:
1. Serviços baseados na Internet e o impacto para a vida do cidadão, apresentações e
debates relacionados com serviços fornecidos ao mercado e de impacto a vida do cidadão,
esforços empreendidos para garantir a segurança dos mesmos;
2. Apresentações e debates relacionados com infra-estruturas que suportam diversos
serviços com impacto a vida do cidadão. Apresentação de regulamentos e esforços feitos e
a serem feitos para assegurar a segurança destas infra-estruturas e o bom desempenho
delas;
3. Apresentações e debates relacionados com ataques já ocorridos e formas de tratamento.
Apresentação de procedimentos e boas práticas a seguir a nível individual, organizacional,
sectorial e nacional. Apresentação de avanços no meio académico para limar lacunas de
formação na área;
4. Apresentações e debates relacionados com a protecção e privacidade de dados, e da
criança;
5. Apresentações e debates relacionados com novas tecnologias e produtos que podem
servir de mais um meio para ataques. As suas vantagens e como podem se adequar à
realidade nacional de forma segura. (5G, IoT, Bitcoin, Blockchain, quantum computing e
AI);
6. Apresentações e debates relacionados com canais de coordenação e cooperação.
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Painel da 1 Conferencia nacional de Segurança Cibernética, Maputo Novembro de 2018

LOCAL:


Centro Internacional de Conferencias Joaquim Chissano.

DATA:


2ª Conferência 13 e 14 de Novembro de 2019.

FORMATO:


Apresentações: Um keynote speaker de 20 minutos, apresentado por um representante
do sector ou organização que lidera a matéria, onde fara o enquadramento do tema e os
desafios associados;



Painéis: 3 apresentações de 15 minutos em torno de um tema comum, com 20 minutos de
Q&A;



Sessões Temáticas: Sessões paralelas de temas específicos (sessões de 60 minutos);



Exposição: Exposições de soluções tecnológicas que contribuam para a segurança
cibernética e outras que forma implementadas baseadas em mecanismos tecnológicos que
garantem a segurança cibernética; exposições de acções que visam salvaguardar a
protecção dos cidadãos no ambiente cibernético;



Concursos e demostrações de habilidades sobre a matéria, realizado por estudantes e
profissionais da área.
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ORGANIZAÇÃO:
A organização do evento inicialmente está adstrita ao ARECOM, INTIC, INAGE e AMPETIC.

PARCEIROS ESTRATÉGICOS:
Instituições do Governo de Moçambique
CTA – Confederação das Associações Económicas de Moçambique
Parceiros Internacionais
Instituições Académicas

A atenção que dominou durante as sessões da 1ª Conferencia, Maputo Novembro de 2018
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CONVIDADOS:







Membros do Conselho de Ministros;
Assembleia da República;
Dirigentes de Instituições Públicas;
Representantes da Comunidade Internacional;
Empresas Públicas e Privadas;
Representantes da Sociedade Civil.

PARTICIPANTES:








Representantes de Instituições do Governo;
Sector Privado;
Administradores de Empresas Públicas;
Administradores das “100 Mais” Empresas;
Administradores dos Mega Projectos (O&G)
Representantes da Sociedade Civil;
Estudantes.

ORADORES:




Representantes Políticos e Administrativos: Ministros, Parlamentares, ARECOM, INTIC,
INAGE, CTA, AMPETIC, Representantes de CERTs;
Oradores Convidados: Representantes do Sector Público e Academia;
Oradores Técnicos: Representantes de Fabricantes e Provedores de Soluções, Banca e
Operadores de Telecomunicações.

INGRESSOS:



Ingressos por inscrições;
Entrada livre.

Estimativas:



Conferência: 600 participantes;
Cocktail de Gala: 300 participantes.

DORES
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Patrocinadores:
Estarão divididos em 3 pacotes: Diamond, Gold e Silver, onde teremos:

 (2) Diamond;
 (4) Gold;
 (6) Silver;
 Serão alocados pela ordem de chegada.

Benefícios:
Pacote

Quantidade

Diamond

2

Gold

4

Silver
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Preço

Exposição



1 hora – 250.000,00 MT;



Serão apresentadas 4 sessões.

Prazos de Pagamento:
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Sessões
paralelas
1

Gala

750.000,00 MT (2 stands A) AA 1 aparição na tv
10 convites, dos
+ material
quais 2 na mesa
gráfico + portal
VIP
400.000,00 MT (1 stand A ou 2 Material Gráfico 50% de desconto 5 convites, 1 VIP
B) A ou BB
+ Portal
250.000,00 MT (1 stand B) B Material Gráfico 0% de desconto
4 convites
+ Portal

Sessão paralela:



Publicidade

Até 20 de Outubro.

Stands
São 20 stands disponíveis, e divididos em duas categorias (A e B), e estão definidas pelas
localizações dos espaços em questão:

Categoria A custará- 150.000,00 MT, disponíveis 7 stands;
Categoria B custará- 100.000,00 MT, disponíveis 13 stands.
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QUINTA-FEIRA / 13 de Novembro 2019
08:00 – 09:00
09:00 – 09:10
09:10 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:15

Registo dos Participantes
Mensagem de Boas Vindas Pelo Mestre de Cerimónias
Intervenção de Sua Excelência o Presidente da República de
Moçambique
Intervenção de sua Excelência Ministro em representação do
Governo
Intervenção do sector Privado
Foto Família
Inauguração da Exposição
Intervalo para Café

11:15 – 11:45

Introdução: Apresentação dos resultados da primeira
conferência
Apresentações do estado dos trabalhos definidos na primeira
conferência e o estado do país no geral perante a segurança no
espaço cibernético.

11:45 – 13:00

Sessão 1: Serviços baseados na Internet e o impacto para a vida
do cidadão
Apresentações e debates relacionados com serviços fornecidos ao
mercado e de impacto a vida do cidadão, esforços empreendidos
para garantir a segurança dos mesmos.

13:00 – 14:30
14:30 – 15:45

15:45 – 17:00

18:00 – 21:00
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Perguntas e Respostas
Intervalo para almoço
Sessão 2: Infra-estruturas de suporte aos serviços ao cidadão
Apresentações e debates relacionados com infraestruturas que
suportam diversos serviços com impacto a vida do cidadão.
Apresentação de regulamentos e esforços feitos e a serem feitos
para assegurar a segurança destas infraestruturas e o bom
desempenho delas.
Perguntas e Respostas
Sessão 3: Apresentação de ataques cibernéticos e o seu impacto
sobre o cidadão e infra-estruturas críticas
Apresentações e debates relacionados com ataques já ocorridos e
formas de tratamento. Apresentação de procedimentos e boas
práticas a seguir a nível individual, organizacional, sectorial e
nacional. Apresentação de avanços no meio académico para limar
lacunas de formação na área.
Perguntas e Respostas
Contactos interpessoais
Jantar de Gala

Protocolo

SEXTA-FEIRA / 14 de Novembro de 2019
09:00 – 10:15

10:15 – 10:45
10:45 – 11:45

11:45 – 13:00

13:00 – 14:30
14:30 – 15:45

15:45 – 17:00

Sessão 4: Os meus dados e a minha privacidade
Apresentações e debates relacionados com a proteção e
privacidade de dados, e da criança.
Perguntas e Respostas
Intervalo para café
Sessões Paralelas
Apresentações técnicas dedicadas a temas específicos a serem
apresentados pelos patrocinadores
Sessão 5: Novas tecnologias e o incremento do desafio da
ciberseguranca
Apresentações e debates relacionados com novas tecnologias e
produtos que podem servir de mais um meio para ataques. As suas
vantagens e como podem se adequar a realidade de Nacional de
forma segura. (5G, IoT, Bitcoin, Blockchain, quantum computing and
AI)
Perguntas e Respostas
Intervalo para almoço
Sessão 6: Mecanismos de coordenação e cooperação
Apresentações e debates relacionados com canais de coordenação
e cooperação.
Perguntas e Respostas
Sessão 7: Conclusões e Recomendações
Apresentação da síntese da Conferência com resultados das
discussões e recomendações para acções a desenvolver durante o
ano seguinte.
Premiações
Discurso de Encerramento
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