VIª REUNIÓN DE PUNTOS FOCALES Y IVª
CONFERENCIA SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE
LA CPLP.
MALABO 13-15 DE DICIEMBRE DE 2016.

ACTO DE APERTURA
INTERVENCIÓN DEL PUNTO FOCAL DE GUINEA
ECUATORIAL (Ing. Norberto Bartolomé MONSUY MAÑÉ).

É para mim uma grande honra e um prazer enorme, dar-vos as
boas vindas ao meu País, a todos os delegados e convidados dos
países membros, assim como demais observadores cuja presença
me enche de orgulho e satisfação, e a quem agradeço de coração.

O Centro Nacional de Informatización de la Administración
Pública (CNIAPGE), de que tenho a honra de presidir e na
qualidade de ponto focal para o E-Gov da Guiné Equatorial,
cabe-me o privilégio de vos apresentar os rápidos e enormes
passos que o nosso País deu nestes últimos anos nesta matéria e
neste sector, fruto de um importante e empenhado investimento
que o governo levou a cabo.

Tive oportunidade de nas reuniões anteriores realizadas em
Dezembro de 2014 em Luanda e Dezembro de 2015 na cidade da
Praia, de vos apresentar o projeto da Republica da Guiné
Equatorial para a informatização da administração publica,
projeto esse que teve inicio no dia 7 de Junho de 2014
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Desde essa data, e com o objetivo de dotar todo País e a
administração publica em particular de modernos instrumentos e
meios informáticos, formam feitos grandes investimentos por
parte do governo, dos quais menciono os seguintes,
 Um DataCenter dotado das mais modernas tendências
tecnológicas do sector;
 Um anel de fibra ótica que constitui o backbonne de alto
débito da rede privada do governo;
 Redes privadas locais de alto débito nas 14 sedes
Ministeriais selecionadas para a primeira fase do projeto
da informatização da administração;
 Interligação das redes dos ministérios possibilitando a sua
ligação em muito alta velocidade aos sistemas e serviços
instalados no DataCenter, assim como a possibilidade de
oferecer serviço de Internet de banda larga a todos estes
locais;
 Gestão do domínio .gq com os objetivos de impor a
presença do nosso governo e país na web, mas também para
poder proporcionar ferramentas de correio eletrónico
institucional a todos os funcionários da nossa
administração;
 Proporcionar a todos os funcionários com programas de
formação continua para melhor poder tirar partido de todos
estes meios e ferramentas agora à sua disposição.
Todas estes sub-projectos que acabei de enumerar, tem como
objetivos:
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-3 Uma administração eficiente, reduzindo ao máximo os
tempos associados às tramitações administrativas,
beneficiando assim o cidadão e as empresas;
 Facilitar e agilizar as comunicações em toda a ierarquia
publica, fazendo uso da utilização maciça da ferramenta de
correio eletrónico institucional;
 Diminuir ao máximo a utilização de papel
administração,
recorrendo
a
ferramentas
desmaterialização e digitalização da documentação;

na
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 Introdução de ferramentas de segurança na manipulação,
confidencialidade e tratamento da informação, fazendo uso
ferramentas de assinatura eletrónica digital;
 Introdução de tecnologia de voz sobre IP (VOIP);
 Diminuição da necessidade de deslocações por parte dos
membros do governo, fazendo uso da tecnologia LINK a
qual neste momento já disponibiliza meios de
videoconferência e que permite que se façam reuniões entre
os diferentes membros do governo sem necessidade de sair
dos seus respetivos ministérios.
Perante este cenário tão positivo, tenho de também reconhecer
agradecer o grande proveito e assistência de que o nosso país
pode beneficiar desde a sua integração nesta comunidade e
também desde que fazemos parte destas conferencias dos pontos
focais da CPLP para a governação eletrónica.
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Tudo o que já foi conseguido até à data pela nossa
administração, com conjunto com as ações já programadas para
futuro, leva-me a afirmar que a governação eletrónica para a
Guiné Equatorial crescerá ainda muito mais e se tornará uma
realidade cada vez mais presente nas vidas dos cidadãos e
empresas do País.

Vou terminar, desejando-vos uma ótima estadia no nosso País a
todos os delegados, convidados e observadores que se
deslocaram para assistir a esta conferência, convidando-os para
que conheçam a beleza na nossa cidade e hospitalidade das
nossas gentes. Espero também que seja possível retificar os
acordos alcançados na cidade da Praia no ano passado.

Muito Obrigado.
MUCHAS GRACIAS.

