NOTA DE IMPRENSA
Especialistas mundiais debatem o futuro da Governação da
Internet: oportunidades e inovação
Porto Design Factory, Porto, 10 de setembro
Lisboa, 8 Setembro 2015
Markus Kummer, membro do Conselho Diretivo da ICANN (a organização
internacional que atribui nomes e identificadores na Internet) e Conselheiro do
Internet Governance Forum (IGF), e o Embaixador Benedicto Fonseca Filho,
especialistas reconhecidos a nível mundial na área da Governação da Internet,
participam no Fórum para a Sociedade da Informação, Governação da Internet 2015,
o evento nacional onde será debatido o futuro da internet. Tendo como tema A
Internet: uma Web de Oportunidades e Inovação, o fórum decorre num ano chave
para a Governação da Internet, do ponto de vista político, técnico e jurídico.
O futuro da governação da Internet, os novos media na era digital, as competências
digitais, empregabilidade e inclusão social, a segurança na Internet e gestão de risco
como motores da inovação, os domínios Internet como novo paradigma na estratégia
de comercialização da empresa são alguns dos temas que reúnem mais de 30
especialistas nacionais e internacionais, na 4ª edição do Fórum.
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, responsável pela coordenação das políticas
públicas da Sociedade da Informação e do Conhecimento, vê no Fórum um espaço
importante de debate e reflexão sobre a Governação da Internet em Portugal, com
fortes ligações ao debate que decorre no panorama internacional. Efetivamente, as
principais conclusões da reflexão nacional vão enriquecer a discussão mundial sobre o
tema que decorrerá no IGF 2015, de 10 a 13 de novembro, em João Pessoa, Brasil.
A Internet, um recurso imprescindível e universal, pertence e é utilizado por todos. É
gerida por uma rede de stakeholders onde se incluem governos, setor privado,
sociedade civil, comunidades técnica e académica e organizações internacionais, que
em conjunto cooperam para assegurar a sua interoperabilidade, robustez, resiliência e
segurança.
A participação é livre, mas requer uma inscrição aqui | Programa provisório.
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