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Excelentíssima	 Senhora	 Sónia	 Jorge,	 Directora	 Executiva	 da	 Aliança	

para	Internet	Acessível,	

Excelentíssima	 Senhora	 Dulce	 Chilundo,	 Directora-geral	 do	 Instituto	

Nacional	de	Tecnologias	de	Informação	e	Comunicação,	

Excelentíssima	 Senhora	 Ludmila	Mágui,	 Directora	 Geral	 do	 Instituto	

Nacional	do	Governo	Eletrónico,	

Excelentíssimo	Senhor	Constâncio	Trigo,	Secretário	Executivo	do	Fundo	

do	Serviço	de	Acesso	Universal,	

Excelentíssimos	Senhores	Dirigentes	e	Representantes	das	instituições	

e	empresas	do	sector	das	comunicações,	

Com	todo	o	Protocolo	observado,	

Minhas	Senhoras	e	Meus	Senhores	

	

Permitam-me,	em	primeiro	lugar,	transmitir	as	mais	calorosas	saudações	

de	 Sua	 Excelência	 Carlos	 Alberto	 Fortes	 Mesquita,	 Ministro	 dos	

Transportes	e	Comunicações.		

	

Igualmente,	 aproveito	 a	 grata	 oportunidade	 de	 saudar	 a	 todos	 os	

participantes	desta	Reunião	de	Coligação,	aos	organizadores	e	oradores.	

	

Louvamos	 e	 enaltecemos	 os	 esforços	 empreendidos	 em	 prol	 da	

promoção	 das	 actividades	 da	 Aliança	 para	 a	 Internet	 Acessível	 e	 da	
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prossecução	 dos	 seus	 objectivos.	 Os	 preços	 acessíveis	 tanto	 para	 a	

Internet	móvel	e	 fixa	e	a	nossa	aposta	em	Moçambique	e	nos	demais	

países	em	desenvolvimento.	

	

Minhas	Senhoras,	Meus	Senhores,	

	

Desde	 que	 Moçambique	 aderiu,	 em	 2014,	 a	 Aliança	 para	 a	 Internet	

Acessível,	o	nosso	país	tem	beneficiado	de	forte	apoio	desta	coligação	na	

formulação	 de	 políticas	 publicas	 respeitantes	 ao	 sector	 das	

comunicações	em	Moçambique.		

	

Basta	 aqui	 referir-nos	 ao	 processo	 de	 revisão	 ou	 elaboração	 de	

instrumentos	legais.	A	Lei	no	4/2016,	de	3	de	Junho,	e	o	Regulamento	do	

Fundo	 do	 Serviço	 de	 Acesso	 Universal	 constituem	 exemplos	 de	 uma	

colaboração	mútua,	cujos	resultados	são	indiscutíveis.	

		

Para	 além	 destas	 contribuições,	 a	 Coligação	 tem	 sido	 proactiva	 na	

pesquisa	sobre	o	uso	das	Tecnologias	de	Informação	e	Comunicação.	O	

Relatório	 sobre	 a	Acessibilidade	e	um	dos	 instrumentos	de	 referência	

produzidos.	Entretanto,	existem	outros	 trabalhos	específicos,	como	os	

que	se	 referem	ao	uso	da	 Internet	por	mulheres,	que	são	de	extrema	

importância	nos	processos	decisórios.	
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Excelências,	

	

Moçambique,	 ao	 aderir	 à	 Aliança	 para	 Internet	 Acessível,	 estava	

consciente	 do	 impacto	 positivo	 que	 essa	 decisão	 teria.	 O	 Governo	

continua,	 e	 sempre	 continuará,	 a	 seguir	 os	 caminhos	 e	 políticas	

ponderáveis	para	a	info-inclusão	através	da	Internet.	

	

Hoje,	teremos	a	oportunidade	de	ouvir	dos	vários	actores	aqui	presentes	

o	estágio	de	implementação	das	suas	actividades.	Temos	a	esperança	de	

que	a	Coligação	Moçambique	da	Aliança	para	uma	Internet	Acessível	use	

as	 sinergias	 existentes,	 com	 vistas	 à	 obtenção	 de	 mais	 soluções	

inovadoras	no	sentido	de	prover	a	Internet	a	custos	mais	baixos.	

	

O	acesso	à	Internet	a	baixo	custo	vai	contribuir	para	inovações	profundas	

em	áreas	vitais	como	agricultura,	saúde	e	educação	entre	outras.	No	que	

respeita	a	área	de	saúde	destacados	oradores	partilharão	connosco	as	

suas	experiencias	no	uso	das	TIC.		

	

Minhas	Senhoras,	Meus	Senhores,	
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É	neste	tipo	de	ambientes,	abertos	e	diversificados,	que	identificamos	as	

áreas	comuns	de	trabalho,	sempre	objectivando	a	melhoria	significativa	

da	vida	dos	cidadãos.		

	

A	propósito,	 foi	pensando	em	contributo	para	vida	melhor	do	cidadão	

que	instalamos,	em	Novembro	passado,	no	Jardim	Municipal	Tunduru,	o	

sinal	de	Internet	grátis.	Foi	o	primeiro	passo.	O	nosso	sonho	e	alcançar	

outros	pontos	do	pais.		

	

Os	registos	de	mais	de	três	meses	de	funcionamento	daquela	plataforma	

pública	somente	mostram	que	temos	de	trabalhar	ainda	mais	para	não	

só	 satisfazer	 as	 crescentes	necessidades	dos	 jovens	e	outros	 cidadãos	

que	aí	afluem,	mas,	também,	garantir	a	qualidade	necessária	do	sinal.		

	

É	 direito	 dos	 cidadãos	 o	 acesso	 sem	 restrições	 ou	 discriminação	 aos	

serviços	 de	 comunicação	 e	 informação	 do	 país.	 Há,	 pois,	 esforços	

conjugados	para	o	alcance	de	uma	Internet	acessível	e,	mesmo,	grátis.		

	

Portanto,	 aguardamos	 de	 todos	 vós	 reflexões	 e	 recomendações	

importantes	para	acção.		

	

E	assim,	
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Minhas	Senhoras,	Meus	Senhores,		

	

Declaro	 aberta	 a	 Reunião	 da	 Coligação	Moçambique,	 da	 Aliança	 para	

Internet	Acessível.	

	

Muito	obrigada!	

	

Maputo,	9	de	Fevereiro	de	2018	


