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Enquadramento  

A Conferência Sobre a Transição Digital da Administração Pública – “ ”, a 
realizar nos dias 23 e 24 de Junho de 2022, no Centro de Convenções de Talatona, 
em Luanda, tem como objectivo convergir os diferentes saberes que concorrem para o 
fortalecimento do Estado democrático e de direito, bem como aprofundar a necessidade 
da escuta activa aos cidadãos e aos principais actores da realização da vida em 
sociedade e respectivos movimentos sociais, permitindo o aprimoramento da acção do 
Governo, tornando-a mais efectiva, eficaz, transparente e democrática.  

Esse é o valor da participação social da realização da Conferência , 
promover direitos e melhoria dos serviços ao cidadão e as empresas, mediante a 
formulação de propostas e soluções que concorrem para o estabelecimento de uma 
Agenda de Transição Digital da Administração Pública 

Após analisar o impacto positivo alcançado por outros países, Angola quer seguir o 
mesmo caminho, com o desejo de trazer mais valor para os cidadãos, tornar-se uma 
Nação melhor, com maior proximidade e simplicidade, bem como aumentar o nível de 
confiança institucional.  

Neste contexto, com um conceito futurístico e moderno, com a realização da 
Conferência Angola pretende reafirmar e demonstrar o seu compromisso 
com a materialização das mudanças necessárias para um serviço público mais simples 
e menos burocrático, socialmente justo e acessível, bem como um ambiente de negócios 
favorável e uma economia digital à escala nacional, perspectivando o caminho a ser 
percorrido nesta nova era digital e da Nova Administração Pública. 

Espera-se uma participação de cerca de 5000 conferencistas, nacionais e 
internacionais, do sector público e privado, incluindo individualidades do 
Executivo, Titulares de Cargos de Direcção de Chefia dos distintos dos Órgãos da 
Administração directa e indirecta do Estado, estudantes, empreendedores, 
especialistas em processos de digitalização de serviços, investidores nacionais e 
internacionais, representantes diplomáticos e de camaras de comércio, operadores 
do mercado das Tecnologias de Informação e Comunicação, dentre outros. 
 

  



 

Objectivos da Conferência “governo.ao”  

I. Afirmação, impulsionamento e efectivação dos princípios e directrizes 
para a Digitalização da Administração Pública, como garantia de um 
serviço público de qualidade como direito humano, universal, integro e 
equitativo, com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais 
e territoriais; 

II. Fortalecimento da participação e do controle social dos processos da 
Reforma do Estado, nomeadamente, a Reforma Administrativa, a Reforma 
Tribuária, a Reforma da Justiça e do Direito, bem como a Melhoria do 
Ambiente de Negócios, com ampla representação da sociedade em todas as 
esferas; 

III. Avaliação da situação da Administração Pública, elaboração de propostas 
a partir das necessidades identificadas e participação da construção 
das directrizes da Agenda de Transição Digital da Administração Pública; 

IV. Reforço da importância da diálogo e concertação social, tendo em vista 
à sua função de fortalecimento da democracia e a digitalização como 
condição necessária para a implementação de uma Administração Pública, 
universal, integral e equânime para todos os cidadãos e empresas; 

V. Construção de um sistema que garanta acesso aos Serviços Públicos com 
foco na promoção, prevenção e atendimento humanizado aos cidadãos e 
empresas. 

Tópicos da Conferência  

A Conferência irá abordar uma variedade de tópicos relacionados a 
Transição Digital na Administração Pública, tais como:  
 

▪ Governo Digital; 
▪ Economia Digital; 
▪ Transição Digital; 
▪ Ambiente de Negócios na era 4.0; 
▪ Cidades Inteligentes; 
▪ Interoperabilidade dos Sistemas na Administração Pública; 
▪ Plataformas Digitais na Administração Pública; 
▪ Impacto das Startups na Transição Digital; 
▪ Empoderamento Feminino no Digital; 
▪ Satisfação do Cidadão 
▪ Comércio Electrónico; 
▪ Pagamentos Electrónicos; 
▪ Segurança Cibernética e da Informação; 



 

▪ Big Data; 
▪ Blockchain; 
▪ Fintech; 
▪ Aprendizado Automático;  
▪ Democracia Digital; 
▪ A 4ª Revolução Industrial;  
▪ Gestão de Projectos de Tecnologia na Administração Pública; 
▪ Modernização Administração; 
▪ Inteligência Artificial e Ciência de Dados na Administração Pública. 

Frequência de Realização 

A Conferência tem periocidade anual, com a duração de entre dois e três 
dias, com início preferencialmente no dia 23 de Junho, data em que se comemora o 
Dia do Serviço Público pela Organização das Nações Unidas. 

Língua de Trabalho 

Os idiomas oficiais da Conferência são: 
▪ Português; 
▪ Inglês. 

Estrutura e Dinâmica de Realização  

A Conferência é realizada em formato de fórum e feira de exposição, bem 
como com actividades diversas voltadas ao digital e estruturada da seguinte maneira: 
 

 



 

 

Fórum 

▪ O fórum reúne individualidades de vários sectores e extracto, líderes do 
sector público e privado e representantes da indústria de todo o ecossistema 
das tecnologias de informação e comunicação; 

▪ Abertura às 09h00, com excepção no primeiro dia que deve iniciar às 11h00 e 
encerramento às 17h30; 

▪ Sessões com duração de até 1 hora, com um moderador e um máximo de 5 speakers; 
▪ Inscrições para a colocação de pareceres, contribuições e questões durante 

as sessões de debate; 
▪ Inscrições para os conferencistas no portal da conferência. 

Feira de Exposição: 

▪ A feira de exposição é de pendor internacional e de alto nível onde empresas 
e organizações demonstram a sua liderança no processo de digitalização, 
apresentam produtos inovadores, tecnologias e aplicações, destacando-se 
projectos-chaves, bem como visibilidade única, redes e oportunidades de 
transferência de conhecimento; 

▪ Abertura às 9h00, com excepção no primeiro dia que irá iniciar às 11h00; 
▪ Encerramento às 17h30; 

Conceito I-TD (Intercâmbio e Transformação Digital) 

Salas para sessões de intercâmbio entre individualidades e empresas de alto nível, 
de forma a garantir a parceria, estabelecimento de negócios e formalização de 
contratos durante o evento, abrindo assim portas para avanços tecnológicos firmados 
na conferência para o benefício de grandes empresas, Startups e da Administração 
Pública. 

Palco “Smart Ideas” 

Espaço dedicado as apresentações das Startups e outros speakers informais, que de 
formar muito descontraída abordarão temas não inseridos no programa geral do evento, 
permitindo a realização de StartUp Pitch Corporate e de apresentação de ideias e 
soluções inovadores. 



 

Maratona de Programação 

Os participantes competem em equipas ou de modo individual para desenvolverem 
soluções tecnológicas, ou até mesmo soluções de design para um determinado desafio 
proposto. Tudo isso de modo ininterrupto até o dia do encerramento. 

“Startup Coffe” 

Iniciativa para promoção da interacção entre as diversas Startups e os convidados 
ao evento para maximizar o seu impacto e da demanda específica do seu nicho de 
actuação, facilitando o crescimento das mesmas e a aceleração de ideias, 
especialmente para aquelas que se dedicam às soluções para a Administração Pública. 

Solenidade de Premiação 

Momentos de premiação das diversas iniciativas e principais players do mercado, 
que se tenham destacado na apresentação de soluções digitais para a Administração 
Pública, em especial. 
 

Contactos 

Site: www.governo.ao  

Telemóvel: +244923751729 (Fórum); +244924901280 (Exposição) 

Email: conferencia@governo.ao; expositores@governo.ao  

Endereço: Instituto de Modernização Administrativa (IMA), Avenida 1º Congresso 
do MPLA, Edifício CIF Luanda One, 21ª Andar. 

http://www.governo.ao/
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