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B IOGRAFIA
Doreen Bogdan-Martin é uma líder de visão futurista e inclusiva, sendo mundialmente
reconhecida, com 30 anos de experiência no sector da Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), relações governamentais e organizações multilaterais, incluindo quase 28
anos na União Internacional de Telecomunicações (UIT). Ela combina um profundo
conhecimento sobre a UIT, com principal enfoque nos membros da organização, possuindo as
qualidades de forte liderança, integridade absoluta e um estilo colaborativo. Possuidora de
conhecimento técnico e experiência, ela aborda questões com honestidade, franqueza e
disposição para ouvir. Ela sabe como aproveitar os pontos fortes da UIT - e onde implementar
melhorias aos seus pontos fracos em busca de acesso universal, seguro, inclusivo e viável às
TICs.
No comando como Directora do Gabinete para o Desenvolvimento das Telecomunicações
(BDT) da UIT desde Janeiro de 2019, Doreen executou extensas reformas conforme prometido
na sua campanha eleitoral, construindo um gabinete reorientado e voltado ao impacto
positivo. Isso inclui a requalificação da equipa do BDT e a adaptação da assistência técnica,
ferramentas e conhecimentos específicos do BDT para atender aos desafios de reduzir o fosso
digital. Ela implementou um sistema de gestão baseada em resultados (RBM), melhorou a
responsabilização interna e iniciou uma revisão abrangente de relatórios em toda a rede global
de escritórios do BDT. Ela está a transformar o BDT numa organização dinâmica, ágil e apta a
cumprir o seu propósito. Doreen, assim como havia prometido, travou novas parcerias,
intermediando mais de 50 acordos desde que assumiu o cargo, e lançou iniciativas globais em
conectividade escolar, inovação, transformação digital e envolvimento dos jovens, bem como
uma Estratégia Juvenil em toda a UIT, bem como o Generation Connect Board (Conselho para
Conexão de Gerações), permitindo que os jovens tenham voz activa.
Doreen tem demonstrado liderança numa época de crise. Quando a pandemia de Covid-19
atingiu o mundo, Doreen lançou uma plataforma de informações sobre a resiliência das redes
de telecom, a Global Network Resiliency Platform (REG4COVID), para apoiar as partes
interessadas na manutenção e extensão da conectividade. Ela e a sua equipe elaboraram
diretrizes e ferramentas para o público sobre habilidades digitais e segurança cibernética.
Doreen implementou medidas desde o início para garantir a segurança e o bem-estar da equipe
(bate-papos virtuais, grupos de discussão e outros engajamentos) para manter o compromisso
total na missão do BDT.
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Como líder do Departamento de Planeamento Estratégico e Membros da UIT de 2008 a 2018,
Doreen esteve no comando das conferências globais, liderou os relacionamentos e
comunicações dos membros da organização e supervisionou as relações da UIT com a ONU. A
sua contribuição foi fundamental na criação da Comissão de Banda Larga para o
Desenvolvimento Sustentável, que ela continua a administrar como sua Directora Executiva. Ela
foi pioneira e ainda supervisiona a contribuição contínua da UIT para a Parceria Global EQUALS
para a Igualdade de Género na Era Digital, tendo criado o #BYND Youth Summit, e está a liderar
a colaboração da UIT com a UNICEF no projecto Giga para conectar todas as escolas do mundo.
Doreen possui um mestrado em Política de Comunicação Internacional pela American
University em Washington, D.C. e um certificado de pós-graduação em Estratégias de Liderança
pelo Institute for Management Development, em Lausanne, na Suíça, sendo também
certificada em Responsabilização e Ética pelo Programa de Líderes das Nações Unidas. Ela é
afiliada ao Centro Berkman-Klein para a Internet e Sociedade da Harvard University e é campeã
da Generation Unlimited e da EDISON Alliance liderada pelo Fórum Económico Mundial. Doreen
participa em vários órgãos consultivos, dentre eles: Iniciativa Genebra-Tsinghua, Conselho
Consultivo do Laboratório dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Laboratórios
de Inovação Tecnológica da ONU e Conselho de Especialistas Alumni do Laboratório de
Governança da Internet da American University em Washington D.C. Ela também é operadora
de rádio amador qualificada e membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Electrónicos
(IEEE). Doreen é casada e tem quatro filhos.

