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NOTA DE IMPRENSA 

 

Governação da Internet em debate no Fórum para a Sociedade da Informação 

Pavilhão do Conhecimento, 4 de junho 

 

Os temas fortes na atualidade da governação da Internet vão ser discutidos por 

especialistas, num dia de sessões plenárias organizadas pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT), pelo Gabinete para os Meios de Comunicação Social e 

pelo Internet Society Portugal Chapter (ISOC Portugal). 

Privacidade e vigilância em massa, liberdade de expressão na Internet, infoexclusão em 

Portugal e a evolução da Internet são alguns dos temas em debate no Pavilhão do 

Conhecimento em Lisboa, no próximo dia 4 de junho. Especialistas e representantes de 

diversos sectores vão discutir os principais desafios da governação da Internet, de uma 

perspetiva nacional. “Por uma Internet única e aberta” é o mote da edição de 2014. 

Esta é a terceira edição do Fórum para a Sociedade da Informação dedicado na íntegra à 

Governação da Internet. Afirmando-se como a principal plataforma de debate a nível 

nacional nesta área desde 2010, este evento traz a Lisboa alguns dos temas 

recentemente discutidos em S. Paulo no encontro NETmundial, que reuniu 

representantes de uma centena de países em torno deste tema. Outro importante marco 

internacional em destaque é o processo de revisão em curso no âmbito dos 10 anos da 

Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS+10), que pretende identificar 

objetivos e prioridades na Governação da Internet para além de 2015, incluindo a 

discussão do futuro do Internet Governance Forum (IGF).  Também o controlo do Domain 

Name System (DNS) e a sua importância na gestão da Internet estarão em debate.  

Pedro Carneiro, Vice-Presidente da FCT, sublinha “A Internet carateriza-se por uma 

evolução tecnológica muito acelerada, o que levanta diversos cenários sobre o seu 

futuro. Este evento é uma oportunidade para refletir sobre questões tais como "será que 

amanhã vamos poder utilizar a Internet como a utilizamos hoje?“. 

As temáticas em debate estão detalhadas no programa do evento, disponível em 

http://governacaodainternet.pt. 
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Informações adicionais  
 

Sobre a FCT 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), IP 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). 

 

 

Lisboa, 2 de junho de 2014 

 

Para mais informações: 

Gabinete de Comunicação 

Ana Godinho 

Tel: 213 911 546 

ana.godinho@fct.pt 
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