
II Reunião Ibero-Americana de Ministros da Sociedade da Informação 

ACORDOS 

 

1.      Cientes da importância estratégica que as novas tecnologias e a Sociedade da 

Informação têm para o desenvolvimento sócio-económico dos nosso países e da 

necessidade de articular mecanismos de cooperação multilateral, para enfrentar os 

desafios que estas colocam e reduzir a fenda digital. 

  

2.      Acatando o mandato emanado da X Cimeira Ibero-Americana de Chefes de 

Estado e de Governo, de avançar na criação de uma comunidade virtual ibero-

americana, atendendo prioritariamente à produção de conteúdos nas nossas línguas e 

à incorporação das novas tecnologias e organizações sociais. 

  

3.       Tendo em consideração as experiências e projectos que têm vindo a ser 

desenvolvidos na maioria dos países ibero-americanos, impulsionados por Governos, 

grupos regionais, empresas, comunidade académica e organizações sociais. 

  

4.       Tendo em conta a proliferação de iniciativas e fóruns sobre novas tecnologias e 

sociedade da informação no âmbito regional e internacional, que implicam um 

importante esforço a todos os níveis para o acompanhamento e desenvolvimento das 

mesmas. 

  

5.      Congratulamo-nos com a iniciativa europeia ALIS para o fomento da Sociedade 

da Informação na América Latina, no quadro da II Cimeira de Chefes de Estado e de 

Governo, de países da União Europeia, América Latina e das Caraíbas que terá lugar 

em Madrid no dias 15 e 16 de Maio do presente ano. 

ACORDAMOS: 

1.       Continuar a avançar na definição de uma estratégia comum para a 

implementação da Sociedade da Informação nos países Ibero-Americanos, estimulando 

a coordenação e o intercâmbio de experiências, quadros legais e desenvolvimentos 

tecnológicos nos nossos países. 

  

2.       Favorecer a iniciativa CIBERAMÉRICA com o objectivo de construir uma 

comunidade virtual ibero-americana. Solicitamos à SECIB o acompanhamento do plano 

de acção aprovado que irá permitir o desenvolvimento do projecto e a sua eventual 

adopção como programa de cooperação ibero-americana. 

  

3.       Apoiar a proposta de criação de um Portal Educativo Ibero-Americano, como 

eixo central desta comunidade virtual, com o intuito de melhorar o desenvolvimento 

dos sistemas educativos ibero-americanos, favorecendo a coordenação, propostas e 

iniciativas que tem vindo a realizar a OEI para a sua entrada em funcionamento. 

  

4.       Convidar as organizações internacionais e regionais para a coordenação dos 

seus esforços para o desenvolvimento da Sociedade da Informação na Ibero-América, 

nomeadamente nos países menos desenvolvidos e o apoio às iniciativas e projectos 

visando a construção de uma comunidade virtual ibero-americana. 

Sevilha, 25 de Abril de 2002 



 


