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Fatos da Conectividade   
• A percentagem de PC’s nas Américas cresceu de 21 para 27 por cento entre 199 e 2001. (Fonte: ITU, 2002). 
• Os hosts na Internet aumentaram de 56 milhões em 1999 para mais de  112 milhões em 2001. (Fonte: ITU, 2002). 
• Os assinantes de celulares móveis passaram de 40 milhões em 1995 para 224 milhões em 2000; e as linhas telefônicas 

principais da região cresceram cinco por cento. (Fonte: ITU, 2002). 
• Infelizmente, nem todos os grupos sociais se beneficiam da tecnologia numa mesma proporção. A populacão indígena das 
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Precedendo a Conferência 
Anual dos Governadores do 
BID em Milão, na Itália, em 
21 de março de 2003, a 
Presidente do IDRC, 
Maureen O’Neil, e o Diretor 
Gerente do ICA, Randy 
Zadra, palestraram no 
painel sobre governo 
eletrônico. A recepção 
oferecida pelo ICA após o 
seminário proporcionou 
uma oportunidade útil de 
interconectar-se e de dar prosseguimento aos debates do 
dia.    
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1. Fatos 

 
 
evento, a edição de notícias a respeito, fotografias e uma 
entrevista —emitida pela National Radio— ao Sr. Richard 
Fuchs, Diretor do ICT4D do IDRC, estão disponíveis on line.  

2. Consulta Regional do ICA 
3. Evento TIC’s e populações indígenas foi um su
4. Momento auspicioso para o Governo Eletrônico   
5. Evento sobre teleaprendizado concluiu Vilma Almendra, da Colômbia, foi entrevistada na 

Conferência “Conectando os Povos Indígenas”. Leia este 
artigo a respeito do uso que ela faz das TICs —Guerreira do 
“Laptop”:  
http://www.idrc.ca/reports/read_article_english.cfm?articl
e_num=1119 

6. Estudos de Caso e Relatórios —agora on l
7. Eventos —participe! 

evento “TIC’s em Ação —Estratégias  
nvolvimento social na América Central” foi realizado de 
 16 de maio de 2003 em São Salvador, El Salvador. O 
cipal objetivo foi o de reunir participantes de todos os 
res, compartilhar 
as e experiências e 
r uma consciência 
onal do uso de TIC’s 
 o 
n A 
a foi atingida e 
rgiu um 
anismo concreto para promover 
municação e priorizar planos de ação. Entre os parceiros 
CA neste evento incluíram-se a AIDC/OEA, a EAD, o BID, 
UD e a “Development Gateway Foundation”.  O site do 

nto e a discussão virtual estarão disponíveis no site do 
 www.ICAmericas.net  

Momento auspicioso para o Governo Eletrônico 
 
Seminário sobre Governo 
Eletrônico 

a colaboração, facilita
 direita: Enrique V. 

lesias, Presidente do BID; Sra. Maureen 
O'Neil, Presidente do IDRC; Mario Baccini, 
Sub-Secretário do Ministério das Relações 
xteriores da República Italiana; Randy 
adra, Diretor Gerente do ICA.  

nto TICs e populações indígenas foi um sucesso 

s de 200 participantes de 14 países representaram povos 

ficina “Conectando os Povos indígenas” uniu líderes 

 
Tanto as fotos quanto a palestra da Sra. O’Neil estão 
disponíveis on line. genas de todo o hemisfério em 25 e 26 de março de 

3, em Ottawa, no Canadá.   
Prêmios ao Governo Eletrônico 
Em 24 e 25 de março, em  Monterrey, no México, o AHCIET e 
o ICA anunciaram um Programa de Prêmios ao Governo 
Eletrônico conjunto. Os prêmios serão outorgados àquelas 
cidades e municípios que tiverem empreendido iniciativas 
de governo eletrônico notáveis. A matéria a respeito está 
disponível on line 

genas e o expertise no uso de Tecnologias de Informação 
omunicação para o desenvolvimento, para compartilhar 
eriências e aprenderem mutuamente. O evento será 
mpanhado de uma série de materiais de divulgação, 
usive um estudo de caso, documentos e vídeo. O site do  

 

http://www.idrc.ca/reports/read_article_english.cfm?article_num=1119
http://www.idrc.ca/reports/read_article_english.cfm?article_num=1119


Estudos de Caso sobre Governo Eletrônico • Análise da Viabilidade das Tecnologias Sem Fio em 
Áreas de Baixa Teledensidade: Este relatório avalia as 
opções de tecnologia sem fio para as áreas de baixa 
teledensidade da América Latina e do Caribe. 

O ICA mantém seu compromisso de promover o Governo  
Eletrônico, patrocinando uma série de estudos de casos que 
põem em destaque diversos projetos na América Latina.  
    
Evento sobre teleaprendizado concluiu Eventos —participe! 
O ICA deu apoio ao primeiro de uma série de eventos 
relativos ao teleaprendizado, em colaboração com a 
Universidade de Carleton, do Canadá, e a GDLN do Banco 
Mundial. O primeiro evento, realizado em 10 de abril de 
2003, foi um seminário transmitido tanto pelo rádio quanto 
pela TV, focalizado na Política Monetária e Tributária da 
América Latina e destinado a cerca de 100 participantes da 
região. Trechos em vídeo estarão disponíveis on line em 
breve. 

 
Evento 

 
Data e localização 

Reunião de Planejamento da 
Diretoria Assessora Hemisférica  do 
ICA 

3-5 de junho de 2003 
Rio de Janeiro, Brasil 

Conferência "A Oportunidade WiFi 
[Fidelidade sem-fio] para Nações em  
Desenvolvimento”  http://www.w2i.org/  

26 de junho de 2003 
Nova York, EUA 

Conferência de Alto Nível da União 
Européia sobre Governo Eletrônico  
http://europa.eu.int/information_so
ciety/eeurope/egovconf/index_en.ht
m  

7-8 de julho de 2003 
Lago de Como, Itália 

WALC 2003 – Workshop da América 
Latina e o Caribe sobre Redes com 
Tecnologia Baseada na Internet 
http://www.walc03.ula.ve/  

7-11 de julho de 2003 
Mérida, Venezuela 

ICA/IC - Computadores para as 
Escolas da América Latina  

Meados de outubro 
Buenos Aires, 
Argentina 

Consulta do ICA na Região  Andina 20 de outubro de 
2003, Colômbia 

 
Estudos de Casos e Relatórios —agora on line! 
 
Todos os seguintes documentos estão disponíveis (inclusive 
resumos de uma página) na seção Recursos do site:   
 
• Programa de Acesso Universal na Costa Rica: 

Fundación Acceso preparou um estudo de caso a 
respeito de Comunicación Sin Fronteras, o Programa 
Nacional para o Acesso Universal à Internet. 

 
• Computadores para as Escolas na Colômbia: Um Estudo 

de Caso sobre o processo de implementação e as 
principais lições aprendidas do processo de adaptação 
do programa canadense Computadores para as Escolas à 
Colômbia já está disponivel.   

 
 

 
• Corporación Encuentro e seus Telecentros: O 

propósito deste perfil é mostrar como as TIC’s ajudaram 
a desenvolver habilidades locais em TIC’s em uma rede 
chilena de Telecentros. 

 
• Tramitanet:  Parte da série de Estudos de Caso de 

Governo Eletrônico, este documento analisa as reformas 
reguladoras e administrativas que estão sendo 
desenvolvidas no México para simplificar os 
procedimentos governamentais. 

 
• Tributación Online: Este Estudo de Caso (parte da série  

Governo Eletrônico) descreve a reforma da 
administração da tributação nacional peruana, que visa 
computadorizar o sistema tributário. 

 
Conectar pessoas 
Conectar idéias  
Conectar as Américas  

• Povos indígenas e a sociedade da informação: Este 
relatório destaca alguns dos principais fatores que têm 
mantido os grupos indígenas da América Latina e do 
Caribe fora da sociedade da informação, e sugere 
soluções.  

 
• Rede Caribenha de Educação à Distância:  O ICA deu 

apoio a um estudo que visava definir a viabilidade de 
uma Rede Caribenha de Educação à Distância. Este 
projeto está sendo desenvolvido em colaboração com o 
CIDC da OEA e com o Banco Mundial. 
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