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a) Quadro da Cimeira 
É essencial que a Cimeira tenha um âmbito geral e, como afirma a Resolução da 
Assembleia Geral da ONU (56/183), se debruce sobre “todo o conjunto de questões 
pertinentes relacionadas com a sociedade da informação”. Em primeiro lugar, será 
necessário elaborar uma visão da sociedade da informação que nos permita prever e 
integrar os benefícios possíveis que trará. Entre as questões que se inscrevem nesta 
categoria figuram as seguintes: 

a. Abrir as portas: 

o Alcançar o acesso universal e equitativo à sociedade da informação 

o Satisfazer as necessidades do mundo em desenvolvimento 

o A informação como um bem público comum e como um instrumento da 
governação.  

b. Elaborar um quadro: 

o O papel do governo, do sector privado e da sociedade civil no que se refere a 
dar forma à sociedade de informação 

o Liberdade de expressão  

o Direitos de propriedade intelectual 

o Políticas tarifárias das telecomunicações e da Internet  

o As TIC e o comércio  

Em segundo lugar, a Cimeira deverá centrar-se na questão do acesso. Deve elaborar um 
plano de acção para transformar o fosso digital numa oportunidade digital. Isto implicará 
abordar as necessidades dos utilizadores, nomeadamente: 

a. Construir a infra-estrutura: 

o O papel das telecomunicações na criação da infra-estrutura da sociedade da 
informação e na eliminação do fosso digital  

b. As necessidades do utilizador: 

o Protecção do consumidor, da privacidade e da segurança 

o Conteúdo relevante, que reflicta a diversidade cultural e o direito de 
comunicar  

o Ética da sociedade de informação  

o Formação do utilizador  

o Protecção dos trabalhadores e da privacidade no local de trabalho  
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Em terceiro lugar, a Cimeira deve ir além da tecnologia e centrar-se nas aplicações. 
Deve também abordar a questão de como as TIC podem ser usadas para alcançar 
objectivos sociais e económicos mais gerais, como a erradicação da pobreza, e para criar 
um mundo mais justo, mais próspero e pacífico. Serão, assim, abrangidos tópicos como: 

a. Serviços e aplicações: 

o As repercussões da sociedade da informação no desenvolvimento económico, 
social e cultural 

o As repercussões da sociedade da informação na cultura 

o As repercussões das TIC nos cuidados de saúde  

b. TIC  e  educação: 

o As TIC como factor de mudança na esfera da educação 

o O ambiente em que decorre a aprendizagem: TIC, professores, alunos e 
conteúdos 

 

b) A Cimeira: origem, preparação e resultados 
Origem 
A Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação começou como uma iniciativa da 
Conferência Plenipotenciária da União Internacional das Telecomunicações (UIT), em 
1998, que reconheceu que o fosso entre os que tinham acesso à informação e os que o 
não tinham estava a aumentar, ao mesmo tempo que as telecomunicações estavam a 
desempenhar um papel importante a nível político, social e cultural. As Nações Unidas 
reconheceram a necessidade de estabelecer uma cooperação entre as várias iniciativas 
nacionais e globais que visam promover as TIC e aprovou uma resolução que encarregava 
a UIT de assumir o papel principal na preparação da Cimeira. 

A Cimeira promoverá o acesso de todos os países à informação, ao conhecimento e às 
TIC para o desenvolvimento. Devendo realizar-se em duas fases, a primeira, em 
Genebra, em 2003 e a segunda, na Tunísia, em 2005, a Cimeira será convocada sob o 
alto patrocínio do Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan. 

Foi criado um Comité de alto nível responsável pela organização da Cimeira, que foi 
encarregado de coordenar os esforços do sistema da ONU na preparação, organização e 
realização da Cimeira. O Comité é composto por um Representante do Secretário-Geral 
das Nações Unidas e os Chefes Executivos dos seguintes organismos especializados da 
ONU: Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Agência Internacional de 
Energia Atómica (AIEA), Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Organização Marítima Internacional (OMI), UIT, 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED), Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), União Postal 
Universal (UPU), Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Mundial para a 
Propriedade Industrial (OMPI) e Organização Meteorológica Mundial (OMM). Também 
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integra o Director-Geral da Organização Mundial de Comércio (OMT), o Director 
Executivo do Instituto das Nações Unidas para a Formação e a Investigação (UNITAR), os 
Secretários Executivos das Comissões Económicas Regionais das Nações Unidas e o 
Presidente do Banco Mundial. O cargo de Presidente do Comité é desempenhado pelo 
Secretário-Geral da União Internacional das Telecomunicações.  

Resultado 

A Cimeira proporciona uma oportunidade única de a comunidade mundial reflectir, 
debater e dar forma ao nosso destino comum, numa era em que os países e os povos 
estão interligados como nunca estiveram. Prevê-se que o resultado da Cimeira seja a 
elaboração de uma declaração clara de vontade política e um plano de acção concreto 
para alcançar os objectivos da sociedade da informação, que reflicta também 
totalmente os diferentes interesses em jogo. O âmbito e a natureza deste projecto 
ambicioso exigirá parcerias entre entidades públicas e privadas, pelo que nos próximos 
meses se procurará activamente estabelecer tais parcerias. 

Processo Preparatório 

A primeira fase da Cimeira, que decorrerá em Genebra (de 10 a 12 de Dezembro de 
2003), será o resultado de uma grande diversidade de contributos, entre os quais 
figuram reuniões anteriores, actuais Planos de Acção dos diversos parceiros envolvidos e 
os contributos dos Comités Preparatórios da Cimeira (PrepComs). Serão organizadas 
reuniões temáticas e de peritos, para se debruçarem sobre um assunto específico. Serão 
organizadas conferências regionais, que deverão abordar as preocupações, necessidades 
e prioridades específicas das várias regiões. Os PrepComs contarão com a participação 
de representantes dos governos e outras partes interessadas, nomeadamente 
representantes dos organismos especializados da ONU, o sector privado, a sociedade 
civil e as ONG. 

 

c) Quem participará? 

Governos 
Todos os Governos têm um papel a desempenhar e podem lucrar com a sociedade da 
informação, independentemente do seu nível de rendimento nacional ou das suas infra-  
-estruturas. Os Governos são fundamentais para levar os benefícios da sociedade da 
informação a todos, por meio da elaboração de políticas nacionais e mundiais e de 
quadros que visem enfrentar com êxito os desafios da sociedade da informação. Na 
prossecução do interesse público, os governos podem actuar no domínio da 
sensibilização do público, facilitar o acesso deste à informação e lançar as bases 
necessárias para que todos os cidadãos beneficiem das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC), com reflexos numa melhor qualidade de vida, em serviços sociais e 
no crescimento económico. 

Sector Privado 
O sector privado também terá um papel activo, em conjugação com os governos e a 
sociedade civil, propondo modelos economicamente viáveis para alcançar os objectivos 
da agenda mundial. A contribuição do sector privado ajudará a criar as condições físicas 
para assegurar o acesso universal à informação e a serviços de TIC de valor 
acrescentado. A sua participação na Cimeira promoverá o crescimento económico e 
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novas parcerias que possam incentivar as transferências de tecnologias, sensibilizar para 
as novas tecnologias e motivar a criação do desenvolvimento de conteúdo local e 
oportunidades de emprego qualificado. A contribuição do sector privado para a Cimeira 
está a ser facilitada pelo Comité Coordenador dos Interlocutores das Empresas (CCIE), 
presidido pela Câmara Internacional de Comércio (CIC).  

Sociedade Civil 
A sociedade civil está a desempenhar um papel activo na identificação das 
consequências sociais e culturais das tendências actuais e no que se refere a chamar a 
atenção para a necessidade de introduzir o dever democrático de prestar contas sobre as 
opções estratégicas feitas a todos os níveis. A sua diversidade e, muitas vezes, a sua 
abordagem directa das questões, fazem da sociedade civil um actor fundamental na 
parceria internacional renovada pedida pelo Secretário-Geral da ONU. 

Família das Nações Unidas 
A Cimeira proporciona uma oportunidade única de a comunidade mundial reflectir, 
debater e dar forma ao nosso destino comum numa era em que os países e os povos 
estão interligados como nunca estiveram. As organizações da família da ONU servem 
como catalisadores da mudança, juntando os governos dos Estados, bem como o sector 
privado, as instituições internacionais e a sociedade civil, na prossecução de objectivos 
comuns. O sistema das Nações Unidas e os seus organismos especializados estarão 
profundamente envolvidos na organização e realização da Cimeira, cabendo à União 
Internacional das Telecomunicações (UIT) assumir o papel principal. A Cimeira é também 
um meio eficaz de ajudar a ONU na consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio. 

 

d) A Cimeira: porquê agora? 

O Desafio 
A sociedade da informação global está a evoluir a um ritmo alucinante. A convergência 
cada vez maior entre telecomunicações, e tecnologias dos multimédia e das tecnologias 
da informação e comunicação (TIC) está a impulsionar a criação de novos produtos e 
serviços, bem como novas maneiras de conduzir as empresas e o comércio. Ao mesmo 
tempo, estão a explodir oportunidades comerciais, sociais e profissionais, à medida que 
novos mercados se abrem à concorrência, ao investimento estrangeiro e à participação. 
O mundo moderno está a passar por transformações fundamentais, numa altura em que 
a sociedade industrial que caracterizou o século XX dá lugar à sociedade da informação 
do século XXI. Este processo dinâmico promete mudanças fundamentais em todos os 
aspectos da nossa vida, nomeadamente na difusão de conhecimento, na interacção 
social, nas práticas económicas e empresariais, na participação política, nos meios de 
comunicação social, na educação, na saúde, no lazer e nas diversões. Estamos, de facto, 
no meio de uma revolução, talvez a maior que a humanidade conheceu. Para que a 
comunidade mundial possa beneficiar com ela, o crescimento bem sucedido e 
continuado desta nova dinâmica exige um debate global e uma harmonização nas esferas 
apropriadas. 
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A oportunidade 
A Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação proporcionará uma oportunidade 
única para que todas as principais partes interessadas se juntem numa reunião de alto 
nível e adquiram uma melhor compreensão do que é a revolução e do seu impacte na 
comunidade internacional. O papel dos vários parceiros (Estados Membros, organismos 
especializados da ONU, sector privado e sociedade civil) no que se refere a assegurar 
uma boa coordenação da criação prática da sociedade da informação no mundo inteiro 
estará no cerne da Cimeira e da sua preparação. Esta visa reunir os Chefes de Estado, 
Chefes Executivos dos organismos das Nações Unidas, os capitães da indústria, as 
organizações não governamentais, os representantes dos meios de comunicação social e 
a sociedade civil num único acontecimento de alto nível. 

Quando e Onde? 
A Cimeira realizar-se-á com o alto patrocínio do Secretário-Geral das Nações Unidas, 
Kofi Annan, devendo a União Internacional das Telecomunicações assumir o papel 
principal, em cooperação com outros organismos da ONU interessados, e decorrerá em 
duas fases: em Genebra, em 2003, e em Túnis, em 2005. 

 Genebra, 2003: Primeira Fase 
A primeira fase da Cimeira Mundial terá lugar em Genebra, de 10 a 12 de 
Dezembro de 2003, e terá como anfitrião o Governo da Suíça. Debruçar-se-á sobre 
uma grande variedade de temas relacionados com a sociedade da informação e 
aprovará uma Declaração de Princípios e um Plano de Acção, os quais focarão 
todas as questões ligadas à sociedade da informação. 

 Túnis, 2005: Segunda Fase 
A segunda fase da Cimeira Mundial decorrerá em Túnis, em 2005, e terá como 
anfitrião o Governo da Tunísia. Os temas associados ao desenvolvimento serão o 
principal alvo de atenção, nesta fase, durante a qual se procederá à avaliação dos 
progressos alcançados e se adoptará um plano de acção adicional, que venha a ser 
necessário. 

 

e) Bamako, 2002 – A Conferência Regional de África sobre a CMSI;                          
África toma medidas para reduzir o fosso digital 
Cerca de 2000 participantes de 51 países africanos reuniram-se em Bamako, no Mali, de 
25 a 30 de Maio de 2002, para iniciar os preparativos de África para participar na 
Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação, que se realizará em Genebra, em 
2003, e em Túnis, em 2005. 

Ao aproveitar a oportunidade para organizar a primeira conferência preparatória a nível 
regional, África introduziu duas importantes inovações. Uma consistiu em juntar 
representantes dos governos, das empresas privadas e da sociedade civil. A outra foi 
criar condições para um diálogo genuíno em pé de igualdade. Dessas duas maneiras, a 
Conferência lançou um novo tipo de parcerias no âmbito de uma conferência 
internacional e todos concordam em que o modelo de Bamako tem tido um êxito 
estrondoso. 
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Um diálogo frutuoso entre os decisores públicos e privados e os que trabalham nesse 
campo transformou o espírito deste tipo de conferência e deu um novo impulso, um tom 
enérgico e um colorido genuinamente africano ao debate. 

Os participantes, sem excepção, apelaram a que os africanos criassem um conteúdo na 
Web que utilizasse plenamente a diversidade cultural e linguística do continente e que 
aproveitasse a ampla variedade de conhecimentos tradicionais, para já não falar do 
génio criador de todas as partes interessadas da sociedade africana. 

Tomar a iniciativa de criar um conteúdo na Web e novos serviços é, pelo menos, tão 
importante como construir uma infra-estrutura de comunicações. Foi esta a opinião 
geral com que se veio da Conferência. 

A Conferência de Bamako aprovou uma Declaração Final, que lançou as bases da futura 
participação dos africanos na sociedade da informação. A Declaração atribuiu particular 
ênfase ao conteúdo local, ao estabelecimento de parcerias com vista à construção da 
sociedade da informação global, especialmente integrando as pequenas e médias 
empresas no processo de desenvolvimento. 

O evento definiu também os princípios que devem nortear a realização dos objectivos da 
Declaração: 

• É necessário dar a todos os cidadãos os meios para utilizar as redes de TIC 
como um serviço público  

• Há que garantir a liberdade de expressão de todos os cidadãos, que devem 
ter acesso protegido à informação no domínio público global, como um 
elemento do seu direito inalienável ao acesso à informação, que é 
património da humanidade  

• Diversificação da oferta de tecnologias por meio da eliminação de obstáculos 
de carácter regulador, político e financeiro à satisfação das necessidades 
dos cidadãos  

• Promover o software gratuito para divulgar a tecnologia a um custo mínimo  

 
O texto da Declaração bem como as declarações dos participantes e os documentos dos 
grupos de trabalho estão disponíveis em:  
http://www.geneva2003.org/bamako2002/documents.html 


