IV ENCONTRO IBERO-AMERICANO SOBRE OS
OBJECTIVOS DO MILÉNIO DA ONU E AS TIC
“TIC, Inovação e Conhecimento”
Lisboa, 3 e 4 de Novembro de 2009
FIL – Feira das Indústrias de Lisboa, Parque das Nações, Lisboa

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E HIPERLIGAÇÕES DE INTERESSE
SEGIB – Secretaria-Geral Ibero-Americana http://www.segib.org
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio institucional, técnico e administrativo da
Conferência Ibero-americana e da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, formada por dezanove países
latino-americanos (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana,
Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela) e três países europeus (Andorra, Espanha, Portugal).
Conclusões dos Seminários sobre Inovação e Conhecimento no âmbito da XIX Cimeira Ibero-Americana de
Chefes de Estado e de Governo:


http://www.segib.org/cumbres.php?idCumbre=30&idioma=esp



http://www.segib.org/cumbres.php?idCumbre=30&idioma=esp&idioma=por

UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento de Portugal http://www.umic.pt/
A UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
de Portugal, é o organismo público português que tem a missão de coordenar as políticas para a sociedade
da informação e mobilizá-la através da promoção de actividades de divulgação, qualificação e investigação.
Para realizar esta missão a UMIC:


Promove e acelera a apropriação social do conhecimento, da informação, bem como das tecnologias
emergentes com alcance global e com elevado benefício potencial na criação de riqueza, emprego, e
na melhoria da qualidade de vida;



Promove a expansão e o reforço de redes de colaboração entre pessoas e organizações, estimulando
a produtividade, a criatividade e a excelência;



Promove a internacionalização das actividades de criação e transferência de conhecimento e
tecnologia, bem como de concepção e acompanhamento das políticas para a Sociedade da
Informação e do Conhecimento;



Assegura a observação objectiva e transparente da Sociedade da Informação e do Conhecimento, e
prospectiva a sua evolução.


A Sociedade da Informação em Portugal 2008, Observatório para a Sociedade da Informação e
do Conhecimento da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, 2009:
http://www.umic.pt/images/stories/osic/SIP_2008_apresentacao_sintese.pdf



Ligar Portugal - Um programa de acção integrado no Plano Tecnológico do XVII Governo:
Mobilizar a Sociedade de Informação e do Conhecimento:
http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes200801/ligarportugal.pdf



Mobilizing the Information and Knowledge Society:
http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes200801/Brochura_Mobilizing_Nov2007.pdf

AHCIET – Associação Ibero-Americana de Centros de Investigação e Empresas de Telecomunicações
http://www.ahciet.net/
A AHCIET – Associação Ibero-Americana de Centros de Investigação e Empresas de Telecomunicações é uma
organização privada sem fins lucrativos, constituída por mais de 50 operadores e empresas de
telecomunicações da América Latina e Espanha. Com mais de 25 anos ao serviço de telecomunicações na
América Latina é actualmente a associação de referência do sector e o ponto de encontro dos principais
actores deste mercado.
Projectos adscritos TIC e Inclusão Social:
http://www1.ahciet.net/TicsIS/default.aspx

ONU: Objectivos do Milénio
Em 2000, a ONU – Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu
8 Objectivos do Milénio, levando a que, em Setembro de 2000, na Cimeira do Milénio da ONU, 189 Estadosmembros da Assembleia Geral das Nações Unidas tenham assinado a Declaração do Milénio, que fixou oito
objectivos de desenvolvimento específicos, a serem alcançados até 2015. Os desafios centrais a enfrentar
pela Humanidade foram assim aprovados pela comunidade internacional e denominados “Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio”. Representam um compromisso global com o desenvolvimento sustentado do
mundo, procurando envolver e alertar governantes, sociedade civil e outras instituições para a urgência das
grandes problemáticas que assolam a Humanidade.
http://www.pnud.org.br/odm/

http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/

CEPAL – Comissão Económica para a América Latina http://www.cepal.org/
A CEPAL – Comissão Económica para a América Latina é uma das cinco comissões regionais das Nações
Unidas sediada em Santiago do Chile. Tem como objectivo contribuir para o desenvolvimento económico da
América Latina, coordenar acções de promoção e reforçar as relações económicas entre os países que a
compõem e entre estes e o resto do mundo. As suas actividades estenderam-se aos países das Caraíbas e
acrescentado o objectivo de promoção do desenvolvimento social.
Programa Sociedade da Informação:
http://www.eclac.org/socinfo/

WSIS – Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS – World Summit on Information Society)
A WSIS teve como objectivo a adopção da Declaração de Princípios para a Sociedade da Informação e a
preparação de um plano de acção que pretende associar os benefícios da informação e das TIC ao
desenvolvimento económico e social numa perspectiva global. A WSIS realizou-se numa primeira fase em
Genebra entre 10 e 12 de Dezembro de 2003 e numa segunda fase em Tunes de 16 a 18 de Novembro de
2005.
Relatório: ponto da situação do WSIS, 2008:
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/2008/WSIS-Stocktaking2008-e.pdf
Compromissos de Tunes, 2005:
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7.pdf
Agenda de Tunis para a Sociedade da Informação, 2005:
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.pdf
Declaração de Princípios - Construir a Sociedade da Informação: Desafios globais no novo Milénio, 2003:
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-E.pdf
Plano de Acção, 2003:
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!PDF-E.pdf
IGF – Fórum de Governação da Internet (IGF – Internet Governance Forum)
http://www.intgovforum.org/cms/
O IGF foi criado no âmbito das Nações Unidas, na 2ª fase da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da
Informação que se realizou em Tunes em 16-18 de Novembro de 2005. O IGF tem como objectivo o de
discutir em ambiente de multistakeholders, os principais temas da governação da Internet, com vista a
aproximar e fazer convergir todas as regiões e países do mundo na economia da Internet, cumprindo assim
os objectivos da na 2ª fase da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação.

A 1ª reunião do IGF decorreu em Atenas, Grécia, de 30 de Outubro a 2 de Novembro de 2006, a 2ª reunião
decorreu no Rio de Janeiro, de 12 a 15 de Novembro de 2007, a 3º reunião de 3-6 de Dezembro de 2008, em
Heyderabad, Índia. A 4ª reunião do IGF terá lugar em 14-17 de Novembro de 2009, em Sharm El Sheik,
Egipto, e a 5ª reunião decorrerá em 2010 em Vilnius, Lituânia.
The Internet Governance Forum: The first 2 years, 2008
http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes2/IGFBook_the_first_two_years.pdf
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO – United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) http://www.unesco.org
Os principais temas e preocupações da WSIS são a essência do trabalho da UNESCO, os quais integram os
aspectos éticos, legais e socioculturais da sociedade da informação, garantindo a centralidade da dimensão
humana na tecnologia. A contribuição única da UNESCO à WSIS é enfatizar a importância da dimensão
humana da Sociedade da Informação, além das interligações e infra-estruturas. A UNESCO tem vindo a
salientar a importância da liberdade de expressão, a educação e competências dos utilizadores,
multilinguismo, defendendo as abordagens multistakeholder durante todo o processo. O papel da UNESCO
no seguimento da WSIS resume-se em 3 pontos:


Um actor para a implementação do Plano de Acção de Genebra;



Um facilitador da implementação de seis linhas de acção da WSIS na sua área de
competência;



Um coordenador de actividades da WSIS, juntamente com outras agências das Nações
Unidas.

Portal da UNESCO e WSIS:
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1543&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Promover a Informação e Comunicação para o Desenvolvimento, follow-up da UNESCO à WSIS, 2009:
http://portal.unesco.org/ci/en/files/29223/125517103733486_9_CI_EN_int.pdf/3486_9_CI_EN_int.pdf

UIT – União Internacional de Telecomunicações (ITU – International Telecommunication Union)
http://www.itu.int
A UIT é a principal agência da Organização das Nações Unidas para as telecomunicações e um ponto focal do
desenvolvimento de redes e serviços de telecomunicações onde confluem representantes governamentais e
do sector privado. O trabalho da UIT tem envolvido a partilha da utilização global do espectro radioeléctrico,
a promoção da cooperação internacional na atribuição de órbitas de satélites, a melhoria da infra-estrutura
de telecomunicações nos países em desenvolvimento, o estabelecimento de normas para interoperabilidade
de um amplo leque de sistemas de comunicação, a contribuição das telecomunicações para a mitigação das
alterações climáticas, o reforço da cibersegurança. A UIT está organizada em três sectores fundamentais, a
saber: radiocomunicações, normalização e desenvolvimento.
Relatório UIT e as Alterações climáticas:
http://www.itu.int/themes/climate/docs/report/index.html

As TIC para o e-Ambiente – Orientações para Países em Desenvolvimento com Foco em Alterações
Climáticas:
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/docs/itu-icts-for-e-environment.pdf

OCDE – Organização para a Cooperação Económica e o Desenvolvimento (OECD - Organization for
Economic Co-operation and Development)
A OCDE reúne 30 países e tem como objectivo o de promover políticas para o crescimento económico
sustentável, reforçar o emprego e o nível de vida dos países membros, mantendo a estabilidade financeira e
assistindo outros países ao desenvolvimento económico, contribuindo deste modo para o desenvolvimento
da economia global.
2009 Interim Report on the OECD Innovation Strategy: An Agenda for Policy Action on Innovation, June 2009:
http://www.oecd.org/dataoecd/1/42/43381127.pdf
Policy Responses to the Economic Crisis: investing in Innovation for Long-Term Growth, June 2009:
http://www.oecd.org/dataoecd/59/45/42983414.pdf
Green Growth: Overcoming the crisis and beyond, June 2009:
http://www.oecd.org/dataoecd/4/40/43176103.pdf
Workshop Using Sensor-Based Networks to address Global Issues: Policy Opportunities and Challenges, 8-9
June 2009, Lisbon:
http://www.oecd.org/document/41/0,3343,en_2649_34223_42616233_1_1_1_1,00.html
High-level OECD Conference: ICTs, the Environment and Climate Change, 27-28 May 2009:
http://www.oecd.org/document/15/0,3343,en_2649_34223_40472783_1_1_1_1,00.html

União Europeia
A União Europeia é constituída por 27 Estados-Membros do continente europeu com vista assegurar uma
união económica e política, e através de uma acção comum o progresso económico e social.
Portal “União Europeia e América Latina”:
http://ec.europa.eu/external_relations/la/index_en.htm
Rede ALICE – América Latina Interconectada com a Europa:
http://alice2.redclara.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7%3Aotra-noticiadestacada&catid=3%3Adestacado&lang=en
Key Findings and Recommendations from the evaluation report – FP6:
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/rtd/fp6_ist_expost/key_findings_and_recommend
ations_en.pdf
Information Society Research and Innovation: Delivering results with sustained impact:

http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/pdf/fp6_ict_expost/ist-fp6_panel_report.pdf
A Green Knowledge Society - An ICT policy agenda to 2015 for Europe’s future knowledge society:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/greenknowledgesociety.pdf

The Climate Group (GESI - Global e-sustainability Iniciative) http://www.gesi.org/
A Iniciativa Global e-Sustenatbilidade (GeSI) dedica-se à sustentabilidade no sector das tecnologias de
informação e comunicação através da inovação. GeSI reúne empresas liderantes de TIC, incluindo
fornecedores de serviços de telecomunicações e fabricantes, assim como associações industriais e
organizações não-governamentais empenhadas em alcançar objectivos de sustentabilidade através da
inovação tecnológica.
Smart 2020: Enabling the low carbon economy in the information age:
http://www.gesi.org/Media/GeSINewsFullStory/tabid/85/smid/503/ArticleID/29/reftab/37/Default.aspx

Fórum Económico Global (World Economic Forum) http://www.weforum.org/en/index.htm
O Fórum Económico Global é uma organização internacional que tem como objectivo melhorar o estado do
mundo comprometendo os líderes em parecerias para ajustar a agenda global, regional e industrial.
Enabling Transformation: Information and Communication Technologies and the Networked Society - The
Dynamic Infrastructure of the 21st Century:
http://www.weforum.org/en/ip/ittc/EnablingTransformations/index.htm
Digital Ecosystem: Convergence between IT, Telecoms, Media and Entertainment:
http://www.weforum.org/en/initiatives/Scenarios/DigitalEcosystem/index.htm

