
CIMEIRA MUNDIAL SOBRE A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO TERMINA 
A PRIMEIRA FASE APROVANDO UMA DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS E  

UM PLANO DE ACÇÃO 
 

Reafirma o direito à liberdade de expressão; recomenda a criação de 
ciberestratégias nacionais; exige a criação de um grupo de trabalho sobre a 

governação da Internet 
 

GENEBRA, 12 de Dezembro – A Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação (CMSI) 
terminou esta tarde a primeira fase dos seus trabalhos aprovando uma Declaração de Princípios, 
na qual os participantes expressaram a sua concepção comum da sociedade da informação. A 
Cimeira aprovou também um plano de acção, tendo em vista traduzir em medidas concretas a 
concepção comum e os princípios orientadores definidos na Declaração de Princípios,  para 
favorecer a consecução dos objectivos de desenvolvimento acordados internacionalmente, 
através da promoção da utilização das tecnologias da informação e comunicações (TIC), e para 
ajudar os países a transporem o fosso digital. 

A segunda fase da Cimeira irá decorrer em Túnis, entre 16 e 18 de Novembro de 2005. 

A Declaração de Princípios, intitulada “Construir uma Sociedade da Informação: um desafio 
mundial para o novo Milénio”, reflectiu a vontade e empenhamento comuns dos governos de 
construir uma sociedade da informação centrada nos indivíduos, inclusiva e orientada para o 
desenvolvimento, em que todos poderão criar, ter acesso, utilizar e partilhar informação e 
conhecimento, permitindo que os indivíduos, as comunidades e os povos realizem plenamente 
as suas potencialidades na promoção do desenvolvimento sustentável e, também, melhorem a 
sua qualidade de vida, com base nos objectivos e princípios da Carta das Nações Unidas e 
respeitando plenamente e apoiando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O desafio 
era aproveitar as potencialidades das TIC para promover os objectivos de desenvolvimento 
constantes da Declaração do Milénio. 

Na Declaração, os participantes reafirmaram, como alicerce fundamental da sociedade da 
informação, e conforme estabelecido no artigo 19º da Declaração dos Direitos Humanos, que 
todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de 
não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir informações e ideias 
por qualquer meio de expressão e sem ter de tomar em consideração fronteiras.  

Reafirmaram também o seu compromisso relativamente ao estatuído no artigo 29º da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a saber, que todos têm deveres para com a 
comunidade, fora da qual não é possível o desenvolvimento da sua personalidade. 

Ademais, foi declarado que a gestão internacional da Internet deveria ser multilateral, 
transparente e democrática. Reconheceu-se que a competência no que se refere a questões sobre 
políticas públicas relacionadas com a Internet é um direito soberano dos Estados; que o sector 
privado deve continuar a ter um papel importante no desenvolvimento da Internet; que a 
sociedade civil deve continuar a desempenhar um papel importante, sobretudo a nível das 
comunidades; e que as organizações intergovernamentais devem continuar a ter um papel 
facilitador na coordenação das questões de política pública?? relacionadas com a Internet. Foi 
pedido ao Secretário-Geral das Nações Unidas que crie um grupo de trabalho sobre a 
governação da Internet, para investigar e apresentar propostas de acção, quando for caso disso, 
até 2005. 

Na sua declaração final, Pascal Couchepin, Presidente da Confederação Helvética, afirmou que 
os acontecimentos dos últimos três dias haviam permitido à Cimeira delinear a sociedade da 
informação e que todos tinham expressado desejos e preocupações de uma forma construtiva. 
Espera-se agora que seja lançado um novo diálogo político, um diálogo de solidariedade digital. 
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 Yoshio Utsumi, Secretário-Geral da União Internacional das Telecomunicações (UIT) e 
Secretário-Geral da CMSI, afirmou que era estranho que um evento que levara cinco anos a 
preparar pudesse terminar tão rapidamente. Todavia, não significava o fim, mas antes o fim do 
princípio. A comunidade internacional traçou um rumo que a irá levar a Túnis, em 2005, e 
chegou a acordo quanto a um conjunto comum de princípios políticos, disse. 

Habib Ben Yahia, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Tunísia, falando na qualidade de 
anfitrião da segunda fase da Cimeira, expressou a sua uma profunda satisfação pelos resultados 
alcançados. Afirmou que a Tunísia não iria poupar esforços para que a segunda fase da Cimeira 
fosse um êxito histórico. 

 

Declaração de Princípios 

Os participantes aprovaram um Declaração de Princípios, intitulada “Construir uma Sociedade 
da Informação: um Desafio Mundial para o  Novo Milénio”, em que afirmam a vontade e 
empenhamento comuns dos governos de construir uma sociedade da informação centrada nos 
indivíduos, inclusiva e orientada para o desenvolvimento, em que todos possam criar, ter acesso, 
utilizar e partilhar informação e conhecimento, permitindo que os indivíduos, as comunidades e 
os povos realizem plenamente as suas potencialidades na promoção do seu desenvolvimento 
sustentável e, também, melhorar a sua qualidade de vida, com base nos objectivos e princípios 
da Carta das Nações Unidas e respeitando plenamente e apoiando a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. O desafio é colocar o potencial das TIC ao serviço da promoção dos 
objectivos de desenvolvimento constantes da Declaração do Milénio. 

Os participantes reafirmaram como alicerce fundamental da sociedade da informação, e de 
acordo com o estabelecido no artigo 19º da Declaração dos Direitos Humanos, que todo o 
indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser 
inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir informações e ideias por 
qualquer meio de expressão, , sem tomar em consideração fronteiras. Reafirmaram também o 
seu compromisso relativamente ao estatuído no artigo 29º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, a saber, que todos têm deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o 
desenvolvimento da sua personalidade, e que, no exercício dos seus direitos e liberdades, os 
indivíduos apenas devem estar sujeitos às limitações estabelecidas pela lei, tendo em vista 
exclusivamente garantir o reconhecimento e o respeito pelos direitos e liberdades dos outros e a 
satisfação das exigências justas da moral, da ordem pública e do bem-estar geral, numa 
sociedade democrática. 

Afirmaram que as TIC proporcionam enormes oportunidades às mulheres, que devem ser parte 
integrante e actores fundamentais da Sociedade da Informação. Há que introduzir uma 
perspectiva de género entre os sexos e as TIC deverão ser utilizadas como ferramenta para 
atingir esse objectivo. Deve prestar-se também uma atenção especial às necessidades específicas 
dos grupos marginalizados e vulneráveis da sociedade e as necessidades especiais dos idosos e 
deficientes devem ser reconhecidas. Mostraram-se determinados quanto ao reforço das 
capacidades dos pobres e à utilização das TIC como um meio de apoiar os seus esforços para se 
libertarem da pobreza. Reconheceram que a construção de uma Sociedade da Informação 
inclusiva exige novas formas de solidariedade, parceria e cooperação entre governos e outras 
partes interessadas, isto é, o sector privado, a sociedade civil e as organizações internacionais. 
Reconhecendo que o objectivo de superar o fosso digital irá exigir um forte empenhamento de 
todas as partes interessadas, os governos exortaram à solidariedade digital. 

Todas as partes interessadas deveriam trabalhar em conjunto para melhorar a conectividade. O 
acesso universal, ubíquo, equitativo e a baixo custo às infra-estruturas e serviços das TIC deve 
ser um objectivo principal. As políticas devem favorecer um clima de estabilidade, 
previsibilidade e concorrência leal para atrair mais investimentos privados para o 
desenvolvimento de infra-estruturas das TIC. A partilha e o reforço do conhecimento mundial 
pode ser melhorada, anulando as barreiras à informação e facultando o acesso à informação do 
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domínio público, bem como sensibilizando para as oportunidades proporcionadas por diferentes 
modelos de software, nomeadamente o software privado, de fonte aberta e gratuito. 

Reforçar o quadro de confiança, nomeadamente a segurança da informação e a segurança de 
rede, a protecção da privacidade e dos consumidores, foi considerado um pré-requisito para 
criar a confiança entre os utilizadores. É também importante garantir a protecção dos dados e da 
privacidade. Embora reconhecendo os princípios de acesso universal e não discriminatório às 
TIC para todas as nações, os governos apoiaram as actividades das Nações Unidas para evitar a 
potencial utilização das TIC para fins que não estejam de acordo com os objectivos de manter a 
estabilidade e segurança internacionais. É necessário evitar a utilização de recursos e 
tecnologias da informação para fins criminosos e terroristas. Além disso, o envio de mensagens 
de correio electrónico não solicitadas é um problema significativo que está a assumir proporções 
cada vez maiores e que, juntamente com a ciber-segurança, deve ser resolvido a níveis nacionais 
e internacionais adequados. 

De modo a promover um ambiente favorável, é essencial o primado do direito, acompanhado 
por um quadro de políticas e regulamentos que seja favorável, transparente, promotor da 
concorrência, tecnologicamente neutro e previsível. A protecção da propriedade intelectual é 
importante para incentivar a inovação e a criatividade na sociedade da informação. Facultar uma 
participação significativa de todos em questões de propriedade intelectual e na partilha de 
conhecimentos é uma parte fundamental de uma Sociedade da Informação. Deve ser dada uma 
ênfase especial à criação e adopção de normas internacionais e à criação de normas abertas, 
interoperacionais, não discriminatórias e cuja definição seja determinada pela procura. 

 A gestão internacional da Internet deve ser multilateral, transparente e democrática. Foi 
reconhecido que a competência em matéria de políticas públicas sobre questões relacionadas 
com a Internet é um direito soberano dos Estados; que o sector privado deve continuar a ter um 
papel importante no desenvolvimento da Internet; que a sociedade civil deve continuar a 
desempenhar um papel importante, sobretudo ao nível das comunidades; que as organizações 
intergovernamentais devem continuar a ter um papel facilitador na coordenação das políticas 
públicas sobre questões relacionadas com a Internet; e que as organizações internacionais 
devem continuar a ter um papel importante na criação de normas técnicas relacionadas com a 
Internet e nas políticas relevantes. Foi pedido ao Secretário-Geral das Nações Unidas que 
criasse um grupo de trabalho sobre a governação da Internet, para investigar e apresentar 
propostas de acção, quando adequado, até 2005. 

Uma das grandes prioridades deve ser a criação, difusão e preservação de conteúdos em 
diversas línguas e formatos, bem como a preservação do património cultural através da 
digitalização. Os Governos reafirmaram também o seu compromisso relativamente aos 
princípios de liberdade de imprensa e liberdade de informação, bem como aos da 
independência, pluralismo e diversidade dos meios de comunicação social. Todos os agentes da 
Sociedade da Informação devem actuar de forma adequada e tomar medidas preventivas contra 
as utilizações abusivas das TIC. 

 

Plano de Acção 

O Plano de Acção transpõe para linhas de acção concretas a concepção comum e os princípios 
orientadores expressos na Declaração de Princípios, a fim de que possam ser atingidos 
progressivamente os objectivos de desenvolvimento acordados internacionalmente, mediante a 
promoção das TIC e ajudando os países a superarem o fosso digital. Refere que a Sociedade da 
Informação é um conceito em evolução e o seu estágio de realização varia de uns países para 
outros, Sublinha o papel importante que os governos, o sector privado e a sociedade civil têm no 
desenvolvimento e aplicação de ciberestratégias globais e viradas para o futuro. As instituições 
internacionais e regionais também têm um papel importante a desempenhar na integração do 
uso das TIC no processo de desenvolvimento e na disponibilização dos recursos necessários 
para a construção da Sociedade da Informação e a avaliação dos progressos efectuados. 
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As metas indicativas podem servir de referência mundial para melhorar a conectividade e acesso 
às TIC a fim de promover os objectivos do Plano de Acção, fixados para 2015. Tais metas são: 
ligar aldeias por meio de TIC e criar pontos de acesso comunitários; ligar universidades, 
faculdades, escolas secundárias e escolas primárias por meio de TIC; ligar centros científicos e 
de investigação por meio de TIC; ligar bibliotecas públicas, centros culturais, museus, estações 
de correio e arquivos por meio de TIC; ligar centros de saúde e hospitais por meio de TIC; ligar 
todos os departamentos de governo local e central e criar sites na Web e endereços de correio 
electrónico; adaptar todos os programas escolares do ensino primário e secundário, de modo a 
enfrentar os desafios da Sociedade da Informação, tomando em consideração as circunstâncias 
nacionais; garantir que toda a população mundial tenha acesso a serviços de rádio e de televisão; 
incentivar a criação de conteúdos e reunir as condições técnicas para facilitar a presença e a 
utilização de todas as línguas do mundo na Internet; e garantir que mais de metade dos 
habitantes do mundo tenham o acesso às TIC ao seu alcance. 

Até 2005, todos os países devem incentivar a formulação de ciberestratégias nacionais, tomando 
em consideração as diferentes circunstâncias nacionais. Cada país é incentivado a criar, até 
2005, pelo menos uma Parceria entre os Sectores Público e Privado (PPP) ou de uma parceria 
que envolva múltiplos sectores, a título de projecto-piloto. Deverá ser explorada também a 
viabilidade da criação de portais de múltiplas partes interessadas, a nível nacional, para povos 
indígenas. Até 2005, as organizações internacionais e instituições financeiras envolvidas 
deverão elaborar as suas próprias estratégias para a utilização das TIC em prol do 
desenvolvimento sustentável. No contexto das ciberestratégias nacionais, o plano exorta os 
Governos a atenderem às necessidades especiais dos idosos, pessoas com deficiência, crianças, 
em especial crianças marginalizadas e outros grupos desfavorecidos e vulneráveis. 

O Plano de Acção recomenda aos Governos que elaborem políticas internas para garantir que as 
TIC sejam integradas plenamente na educação e formação a todos os níveis e que se esforcem 
activamente para que sejam eliminadas as barreiras baseadas no sexo no que se refere ao ensino 
e formação no domínio das TIC e que promovam a igualdade de oportunidades para mulheres e 
raparigas em domínios relacionados com as TIC. Ademais, recomenda que sejam desenvolvidos 
o ensino e formação à distância e outras formas de ensino e formação, no contexto de programas 
de reforço das capacidades, e que seja prestada uma especial atenção aos países em 
desenvolvimento e, em particular, aos países menos desenvolvidos. No que respeita ao reforço 
da confiança e segurança na utilização das TIC, os governos, em cooperação com o sector 
privado, deveriam impedir, detectar e tomar medidas contra o cibercrime e à utilização abusiva 
das TIC. 

O Plano de Acção pede ao Secretário-Geral das Nações Unidas que crie um grupo de trabalho 
sobre a governação da Internet, para investigar e apresentar propostas de acção no domínio da 
governação da Internet até 2005. Este grupo deverá contar com a participação de governos, 
sector privado e sociedade civil, tanto dos países em desenvolvimento como dos desenvolvidos, 
bem como de organizações e fóruns intergovernamentais e internacionais pertinentes. O grupo 
deveria: criar uma definição prática de governação da Internet; identificar as questões de 
política pública que são relevantes para a governação da Internet; definir uma concepção 
comum das esferas de responsabilidade dos governos, organizações e outros fóruns 
intergovernamentais e internacionais existentes, bem como do sector privado e da sociedade 
civil tanto dos países em desenvolvimento como dos desenvolvidos; e preparar um relatório 
sobre os resultados desta actividade que deverá ser submetido à apreciação da segunda fase da 
CMSI, que terá lugar em Túnis, em 2005. 

No que se refere à saúde, o Plano de Acção exorta os governos a facultarem o acesso ao 
conhecimento médico mundial para reforçar os programas de investigação e prevenção de saúde 
pública, incluindo informações sobre infecções transmissíveis por via sexual, nomeadamente a 
SIDA, a malária e a tuberculose. Exorta também ao reforço e alargamento das iniciativas 
baseadas nas TIC para a prestação de ajuda médica e humanitária em catástrofes e emergências. 
No que se refere ao emprego, incentiva a elaboração de melhores práticas para a criação de 
ciberempregados e ciberpatrões, a nível nacional, baseadas em princípios de justiça e igualdade 
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entre os sexos, respeitando todas as normas internacionais pertinentes. Os governos são 
incentivados também a criar políticas que apoiem o respeito, a preservação, a promoção e o 
reforço da diversidade cultural e linguística e do património cultural, no âmbito da Sociedade da 
Informação. Ademais, o Plano de Acção incentiva os meios de comunicação social a 
continuarem a desempenhar um papel importante na Sociedade da Informação e incentiva a 
criação de legislação interna que garanta a independência e pluralidade dos meios de 
comunicação social. 

Segundo o Plano de Acção, o Pacto de Solidariedade Digital tem como objectivo criar as 
condições para mobilizar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos necessários para a 
inclusão de todos os homens e mulheres na Sociedade da Informação que está a surgir. Embora 
todos os mecanismos financeiros existentes devam ser plenamente explorados, deverá proceder-
se, até ao final de Dezembro de 2004, a uma análise exaustiva da sua adequação aos desafios 
colocados pelas TIC para o desenvolvimento. Esta análise será realizada por um Grupo de 
Trabalho, sob os auspícios do Secretário-Geral das Nações Unidas, e os resultados deverão ser 
apresentados, para apreciação, à segunda fase desta Cimeira. Com base nas conclusões dessa 
análise, serão tomadas em consideração melhorias e inovações relacionadas com os mecanismos 
de financiamento, nomeadamente a eficácia, a exequibilidade e a criação de um Fundo de 
Solidariedade Digital voluntário, conforme referido na Declaração de Princípios. 

No primeiro semestre de 2004, terá lugar uma reunião preparatória para analisar todas as 
questões da Sociedade da Informação nas quais se irá centrar a fase de Túnis da CMSI e para 
acordar a estrutura do processo preparatório da segunda fase. Segundo a decisão da Cimeira 
sobre a sua fase seguinte, em Túnis, esta deverá abordar as seguintes questões: a elaboração dos 
documentos finais adequados com base na primeira fase da CMSI, em Genebra, tendo em vista 
consolidar o processo de criação de uma Sociedade da Informação mundial bem como reduzir o 
fosso digital e transformá-lo em oportunidades digitais; e o acompanhamento e a aplicação do 
Plano de Acção de Genebra, a nível nacional, regional e internacional, incluindo ao nível do 
sistema das Nações Unidas, no contexto de uma abordagem integrada e coordenada, que exorte 
à participação de todas as partes interessadas relevantes. Isso deverá ser levado a cabo através 
de parcerias entre partes interessadas. 

 

Declarações Finais 

YOSHIO UTSUMI, Secretário-Geral da União Internacional das Telecomunicações (UIT) e 
Secretário-Geral da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação, afirmou que era 
estranho que um evento que levara cinco anos a preparar pudesse terminar tão rapidamente. 
Todavia, não significava o fim, mas antes o fim do princípio, sublinhou. A comunidade 
internacional traçou um rumo que a irá levar Túnis, em 2005, e chegou a acordo quanto a um 
conjunto comum de princípios políticos. Além disso, chegou-se a acordo quanto a um conjunto 
de acções. A Cimeira é, efectivamente, um processo, e não um produto. No processo 
preparatório, foi atribuído à UIT o mandato de desempenhar o papel principal. Agradeceu ao 
país anfitrião, a Suíça, e à cidade de Genebra por terem acolhido o evento. Além disso, 
agradeceu aos países e organizações que deram o seu tempo, disponibilizaram pessoal e 
contribuíram com meios financeiros para a Cimeira e para o processo preparatório desta. 
Afirmando que as reuniões regionais haviam desempenhado um papel significativo no processo 
de preparação, agradeceu aos governos que as acolheram. 

 Sem trabalho de equipa, nada é possível, asseverou o Sr. Utsumi, destacando os importantes 
contributos de diversos membros do pessoal. Por fim, agradeceu aos Chefes de Estado e de 
Governo, ministros, chefes de delegações, representantes das organizações internacionais, do 
sector privado e da sociedade civil por terem tornado o acontecimento tão memorável. A maior 
inovação ainda está para vir, na fase de Túnis, que terá lugar em Novembro de 2005, uma vez 
que a Cimeira se realiza em duas fases. A sensatez desta decisão é agora evidente Há ainda  
alguns assuntos para resolver e a fase seguinte proporciona um quadro temporal importante 
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HABIB BEN YAHIA, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Tunísia, como anfitrião da 
segunda fase da cimeira, expressou uma profunda satisfação pelos resultados alcançados durante 
a primeira fase. Afirmou que os documentos aprovados constituíam a base da concepção futura 
da sociedade da informação. A Tunísia apoia uma sociedade da informação equilibrada e 
transparente, nomeadamente a distribuição equitativa das tecnologias da informação e das 
comunicações. O documento saído da Cimeira reflecte um êxito importante, que permitirá uma 
maior cooperação e compreensão, declarou. Constitui também um compromisso em termos de 
investigação internacional no domínio da tecnologia da informação. A segunda parte da 
Cimeira, que se celebrará na Tunísia, vai constituir um desafio para o país. A Tunísia confia na 
ajuda e cooperação de todos os países. O Governo não vai poupar esforços para que a segunda 
fase da Cimeira seja um êxito histórico. 

PASCAL COUCHEPIN, Presidente da Confederação Helvética, afirmou que o diálogo mantido 
durante três dias permitiu ter uma visão mais nítida das questões relacionadas com a sociedade 
da informação. Foi chamada a atenção do mundo para um novo tema e ficou bem claro que era 
urgente discuti-lo ao mais alto nível. Os acontecimentos dos últimos três dias permitiram à 
Cimeira dar destaque à sociedade da informação e todos expressaram desejos e preocupações de 
uma forma construtiva. Espera-se que seja lançado agora um novo diálogo político, de 
solidariedade digital. Pela primeira vez, os Estados convidaram a sociedade civil a tomar parte 
na discussão. A sociedade da informação nasceu à margem dos governos e a Internet nasceu 
devido ao trabalho de entidades privadas, disse. 

Esta nova forma de diálogo internacional precisa de ser mais desenvolvida, asseverou o Sr. 
Couchepin. Os Estados ainda não estão preparados para abandonar as suas prerrogativas e a 
sociedade civil tem de aprender a chegar a um compromisso nas                              
discussões nacionais. Mesmo assim, diversas sugestões da sociedade civil foram incluídas nos 
documentos aprovados. Na sua opinião, as mudanças ocorridas na sociedade são novas e 
difíceis de identificar e as negociações revelaram-se difíceis, embora seja evidente que se tentou 
chegar a consenso, com bons resultados. 

A Declaração de Princípios e o Plano de Acção de Genebra são bons documentos. Chegou-se a 
um sólido compromisso. O Plano de Acção transpõe a Declaração para planos concretos. Em 
Túnis, em 2005, proceder-se-á a uma primeira avaliação das políticas agora aprovadas e 
constantes do Plano de Acção.  

Depois, o Sr. Couchepin agradeceu aos participantes, afirmando que se tinham vivido dias ricos 
e estimulantes e que a Cimeira podia ser encerrada com um sentimento de satisfação e orgulho. 
O êxito da Cimeira gerou confiança. Foi colocada a primeira pedra de uma sociedade da 
informação baseada na equidade e na justiça e espera-se que tenha uma continuação frutuosa. 
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