Maratona Hacka4Moz: Jovens desenvolvem soluções para os desafios que a sociedade enfrenta
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Mais de cinquenta jovens provenientes de todo o País participaram, recentemente, numa
maratona tecnológica com vista ao desenvolvimento de soluções para os desafios que a
sociedade enfrenta. A iniciativa, promovida pelo Ministério dos Transportes e Comunicações,
através do Programa de Desenvolvimento Espacial, contou com a parceria tecnológica da
Moçambique Telecom SA (Tmcel) e apoio técnico do Banco Mundial. Denominada Hack4Moz,
a iniciativa juntou desenvolvedores de software, gráficos, técnicos de marketing, entre outros
profissionais e entusiastas, que durante três dias usaram a sua criatividade, para criar soluções
de alto impacto no País.

Intervindo na cerimónia de abertura, a directora executiva comercial da Moçambique Telecom,
Márcia Fenita, realçou a importância da iniciativa no envolvimento dos jovens e da tecnologia
no desenvolvimento de soluções tecnológicas, para os problemas que apoquentam a
sociedade.

“Todos estamos cientes da importância que as tecnologias de informação e comunicação
desempenham no desenvolvimento da economia do País. Por isso, esperamos que esta
iniciativa (Hack4Moz) sirva de plataforma para que os jovens apresentem propostas
tecnológicas representantivas da forja de novos talentos do nosso País (os jovens), cuja
criatividade deve ser por nós estimulada”, disse Márcia Fenita.

Na ocasião, a vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, referiu que,
através do Hack4Moz, o Governo espera que os participantes tragam soluções concretas para
diversos problemas sociais, principalmente no sector dos transportes.

“Promovemos esta maratona porque acreditamos que a melhoria e acessibilidade aos serviços
básicos passam por colocarmos a tecnologia ao serviço do desenvolvimento. Observamos,
com satisfação, o engajamento e interesse de todos os jovens presentes, cientes de que
envidarão todos os esforços necessários para encontrarem soluções para os diferentes
desafios propostos através da tecnologia”, sublinhou Manuela Rebelo.
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A governante reafirmou, ainda, o compromisso do Governo em continuar a apoiar a inovação
tecnológica no País, tendo exortado aos jovens a tomarem a dianteira na busca de soluções
dos diversos problemas sociais, tais como os ligados à mobilidade, racionalização e
acessibilidade dos serviços de transporte nos centros urbanos (e não só).

“A inovação é o motor do crescimento. Quanto mais inovações fizermos no nosso País, mais
próximos do desenvolvimento estaremos”, acentuou. Importa realçar que, durante a maratona,
foram realizados eventos paralelos, nomeadamente debates, master classes, networkings e
meet-ups, que contaram com a presença de diversos especialistas e mentores.
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