NOTA DE IMPRENSA
O presente e o futuro da governação da Internet em debate
Lisboa, 27 de agosto de 2014
Portugal estará presente na nona edição do Internet Governance Forum (IGF), a decorrer
em Istambul, de 2 a 5 de Setembro. Como membro do Multi-stakeholder Advisory Group
do IGF, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), desempenhou um papel ativo na
preparação deste fórum que conta com mais de 3 000 participantes de todos os
continentes, em representação de governos, do setor privado, da sociedade civil, da
comunidade técnica e da comunidade académica.
Lançado em resultado da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação, organizada pelas Nações
Unidas em 2003 e 2005, o Fórum de Governação da Internet tornou-se, desde 2006, num espaço global
para a discussão da governação de um bem que se tornou mundial - a Internet.
Segundo Janis Karklins, embaixador da Letónia e diretor executivo do Multi-stakeholder Advisory Group
do IGF, a grande adesão dos vários atores a este fórum prende-se com a preocupação que todos têm por
“manter uma Internet livre, aberta, interoperável, estável, segura e de confiança, dentro de uma estrutura
de governação multistakeholder que seja multilateral, democrática, transparente e inclusiva.”
Refletindo a rápida evolução do debate em torno da governação da Internet verificada nos últimos anos –
da construção de infra-estruturas para o uso e abuso da Internet – no IGF de Istambul serão debatidos
temas de políticas complexos, como a gestão de domínios e a neutralidade da Internet (i.e. o princípio
pelo qual toda a informação na Internet deve ser fornecida e tratada de igual forma, sem discriminação ou
custos diferenciados segundo o utilizador, o conteúdo, o tipo de equipamento ou a forma de
comunicação). Outros temas em debate incluem: políticas de melhoramento de acesso à Internet, acesso
aberto ao conhecimento, crescimento e desenvolvimento da Internet em termos tecnológicos, inclusão
digital, liberdade de expressão, privacidade e diversidade cultural e linguística.
A FCT esteve envolvida na organização de cinco sessões: (1) Tecnologia e Políticas para a Internet:
Privacidade, Fluxo de dados e Confiança; (2) Políticas para a Promoção de Acesso por Banda Larga em
Países em Desenvolvimento; (3) Computação na Cloud e Machine2Machine: Impactos nas Economias
Emergentes; (4) Clouds e Internet móvel: Benefícios para os Países em Desenvolvimento e (5) Governação
de Acesso Livre a Dados na Era Big Data. O programa completo está disponível aqui.
Este nono fórum IGF decorre numa altura crítica para a decisão sobre o quadro futuro para a governação
da Internet, como explica Pedro Carneiro, vice-presidente da FCT, “Está em curso o processo de revisã o
no âmbito dos 10 anos da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS+10), que inclui a
discussão do futuro do Internet Governance Forum (IGF) pós 2015.”
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Esta edição do IGF2014 é a primeira a realizar-se desde o encontro NETmundial, que reuniu em São
Paulo em abril representantes de uma centena de países e se estabeleceu como um marco para a
cooperação multiparceiros, explorando as fronteiras entre processos de decisão coletivos e democráticos.
Serviu de inspiração à reunião extraordinária do Fórum Económico Mundial (WEF), onde líderes
governamentais, da indústria, da sociedade civil e da academia irão lançar a Iniciativa NETmundial. Esta
reunião do WEF decorre na semana que precede o IGF 2014, no dia 28 de agosto, em Genebra.

Informações suplementar
Sobre a FCT
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) é a agência pública nacional para o financiamento da
investigação em ciência, tecnologia e inovação, em todas as áreas do conhecimento. Tutelada pelo
Ministério da Educação e Ciência, a FCT iniciou atividades em agosto de 1997 sucedendo à Junta Nacional
de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT). Desde 1 de março de 2012, a FCT sucede à UMIC –
Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P. na responsabilidade pela coordenação das políticas
públicas para a Sociedade da Informação em Portugal. Em 1 de outubro de 2013, a FCT assumiu as
atribuições e competências da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN).
Workshops inseridos no IGF 2014, com envolvimento de organizações e/ou oradores portugueses
(em anexo)

Para mais informações:
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Ana Godinho
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