
Isto é conectividade: NAP’s – MAN’s e Ix’s 
Os “NAP’s —Pontos de Acesso à Rede (“Network Access Points”)—, também conhecidos como “IXs”, ou 
Intercâmbios de Internet (“Internet Exchanges”) são instalações de redes de Internet onde Prestadores de 
Serviços de Internet (ISP’s) interligam suas redes para trocar tráfico pela Internet (“Peering”). Estas 
instalações foram construídas no mundo todo sob diferentes esquemas institucionais, técnicos e operacionais, 
com finalidade de lucro ou não, porém sempre servindo para o propósito essencial da rede, de direcionar o 
tráfico regional entre os ISP’s.” – de http://www.napla2003.com.ar 

A maioria das redes da América Latina estão conectadas conjuntamente a NAP’s e MAN’s (Redes da Área 
Metropolitana —“Metropolitan Area Networks—” públicas localizadas fora da região. O tráfico que vai de um ISP para 
outro da região geralmente precisa dar uma grande volta fora da região para finalmente voltar para a América Latina. 
Este processo aumenta a latência e a perda de pacotes para os usuários de Internet da América Latina, degradando, 
portanto, seu desempenho. Também aumenta o custo dos serviços, já que tais ISP’s devem pagar por uma conexão 
plena aos backbones principais de Internet localizados em ultramar. Estas ineficiências são obstáculos fundamentais 
para o crescimento da Internet na América Latina. 
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F óru m s obr e G ov ern o El et r ôn ic o  ex ib e o  c as o  d o  Ca n ad á!   

Em colaboração com o CIAD da OEA,o ICA está patrocinando o “Fórum de 
Melhores Práticas em Governo Eletrônico”, constante de três partes, inclusive 
o Fórum de Melhores Práticas em Governo eletrônico do Canadá, levado a 
efeito em Agosto de 2003. Neste evento, foi proporcionada aos participantes a 
chance única de interagir com a oradora principal, Sra. Helen McDonald, 
Secretária Assistente de Governo-On–Line do Comitê da Secretaria do Tesouro 
Canadense, e com sua equipe, fazendo as perguntas on-line previamente, e 
participando da discussão das mesmas ao vivo em 27 de agosto de 2003. O 
fórum de experiência do Canadá foi extremamente dinâmico e interativo, com 
mais de 170 perguntas, respostas e comentários postados por mais de 
cinqüenta funcionários governamentais que representaram vinte países das 
Américas. O formato deu início a uma nova abordagem das discussões em 
grupo internacionais, inclusive uma apresentação de vídeo preparada pela 
Sra. McDonald e pela sua equipe, como uma base para a discussão ao vivo, on-
line, interativa. O vídeo circulou entre 120 funcionários governamentais do 
hemisfério.  

O objetivo da série de fóruns é o de oferecer experiência prática e apresentar 
as melhores práticas a respeito da formulação e implementação de estratégias 
nacionais de governo eletrônico, além de unir em rede colegas de diferentes 
países. O primeiro evento se focalizou no Chile, com o Sr. Angel Flisfisch 
Fernández como orador principal. O próximo evento será realizado em 17 de 
setembro, destacando a experiência brasileira, com Rogério Santanna dos 
Santos, Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão como orador principal.  Para mais 
informa çã o, v is ite: ht tp:// www.iacd.o as .org/template–i ng les/
best_practices_foro.htm 
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Para paliar a falta de dados estatísticos 
comparáveis relativos à sociedade da 
informação nas Américas, o ICA tem o 
prazer de anunciar o lançamento da 
i n i c i a t i v a  “ Ob s e r va t ó r i o  da 
Conectividade nas Américas” (OSILA – 
“Observatorio para la Sociedad de la 
Información en Latinoamérica”).   
Algumas das principais metas do 
observatório regional são: 
●Pa d ron i za r  e  ha rm on i za r  os 
indicadores de TIC’s nos níveis nacional 
e local;  
● Incrementar e melhorar a quantidade 
e a qualidade dos dados colhidos sobre 
TIC’s na região; e  
● Reunir, processar e fornecer on-line 
dados, indicadores, metodologias e 
informação qualitativa a respeito dos 
indicadores sobre a Sociedade da 
Informação na região latino-americana. 
Além disso, o conjunto de peritos que 
compõem OSILA trabalharão para 
formar uma rede de profissionais, 
acadêmicos e consultores em TIC’s 
para desenvolver e produzir relatórios 
estatísticos e analíticos, cursos, 
wor ks hops, se mi nár io s e uma 
variedade de outros produtos e serviços 
baseados nos dados a respeito das 
TIC’s produzidos pelo Observatório 
Regional.  
No contexto de construir OSILA, o ICA 
assinou um Memorando de Acordo 
(Memorandum of Understanding — 

MOU) com REGULATEL (Foro 
La t i noa m e r i c a no  de  En te s 
R e g u l a d o r e s  d e  l a s 
Telecomunicaciones) em 25 de 
julho de 2003.  O MOU reconhece 
que as TIC’s desempenham um 
pa pe l  im po r ta n te  pa r a  o 
desenvolvimento socioeconômico 
das Américas e que existe uma 
enorme necessidade de dados e 
indicadores confiáveis em matéria 
do desenvolvimento de TIC’s   na 
região, como ferramenta essencial 
para a tomada de decisões. Ambas 
as or ga n iz aç ões ac or dara m 
promover a harmonização regional 
dos indicadores de TIC’s e apoiar o 
desenvolvimento do OSILA.    
REGULATEL e o ICA também estão 
comprometendo-se a trabalharem 
coordenadamente com a Comissão 
Econômica para a América Latina 
( C E P A L ) ,  c o m  a  R e d 
Iberoamericana de Ciencia y 
Tecnología (RICYT), as agências 
nacionais de estatísticas e outros 
parceiros, visando deitar a fundação 
para que o OSILA seja criado. 
Para promover a criação e as metas 
do Observatório Regional, o ICA 
está patrocinando a participação da 
CEPAL no próximoWorkshop sobre 
o s  Ind i c a do re s  de  A ce ss o 
Comunitário a TIC’s, a ser realizado 
de 6 a 8 de outubro de 2003, em 

C i da de  do  Mé x i c o  h t tp : / /
www.itu.int/ITU–D/ict/mexico03/
i n d e x . h t m l  o r g a n i z a d o 
conjuntamente pelo ITU e pela Sub-
Secretaria de Comunicações do 
México. A questão dos indicadores 
de TIC’s comunitárias é um tema 
im por ta nte , s e bem  a i nda 
inexplorado, para a América Latina 
e o Caribe. 
Atualmente está disponível em 
www.ICAmericas.net um mapa 
vinculado a uma base de dados, 
com os indicadores de TIC’s 
atualmente disponíveis na região. 
Foi criado como parte da iniciativa 
OSILA, para ampliar a compreensão 
da fenda digital na ALC, para ajudar 
a priorizar os esforços no sentido de 
pre star ajuda  para  o se u 
desenvolvimento, e proporcionar 
aos países uma ferramenta de auto-
avaliação/referência. Este mapa 
interativo permite aos usuários 
visualizar o desenvolvimento das 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s) na região 
durante a última década. Os 
usuár ios podem esco lher e 
comparar dados a respeito da 
evolução das TIC’s em até três 
países da ALC. Em breve serão 
a c r e s c e n ta do s  i nd i c a d o r e s 
adicionais, tais como a estrutura de 
mercado, projetos de TIC’s e peritos 
na matéria.  

O ICA e REGULATEL anunciam cooperação em observatório  regional  
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 ICA com Grupo Redes da 
Argentina na preparação 
de dois  “webforos” que 
serão realizados em 
meados de novembro de 
2003 

O ICA está trabalhando com Grupo 
Redes da Argentina na preparação de 
dois  “webforos” que serão realizados  
em meados de novembro de 2003. O 
primeiro evento on-line tratará de 
Open Source na Administração Pública: 
Oportunidades e Desafios.  O segundo 
webforo explorará a questão “Wi–Fi: é 
a chave para a inclusão digital?  Ambos 
os webforos serão levados em espanhol 
e por tuguês . Es tes  grupos  de 
colaboração virtual estruturados visam 
g e r a r  d e ba t e s  e s t r a té g i co s  
especializados a respeito do uso das  
TIC’s para o desenvolvimento. O 
webf o r o  e s t a r á  o r i en ta do  a 

O s even tos O pen S our ce  e Wi–F i  se rão rea lizados on - l ine em novembro 

desempenhar um papel de discussão 
inicial, facilitado pelos peritos na 
material, e concluirá com um paper a 
s e r  a m p la m ente  d is s em i na do , 
focalizado nas  principais  áreas 
debatidas , inclusive aquelas áreas em 
que houver acordos e desacordos entre 
os participantes. Os acadêmicos, os 
profis sionais , os empresários e 
praticantes estão sendo atualmente 
identificados para participarem nos  
eventos temáticos. Para obter mais 
informação sobre os eventos ou para 
saber como participar, contate Rúben 
Ibáñez rdi@ricyt.edu.ar ou Roxana 
Golstein rogold@arnet.com.ar.  

As iniciativas baseadas na 
comunidades desempenham 
um papel relevante na 
redução da fenda digital  

A sse mb lé ia do Comitê  d o ICA  no B rasi l  deu  c om o 
re su ltado o P roje to P iloto Wi–F i  

A Terceira Assembléia do Comitê Assessor Hemisférico (CAH) do ICA foi realizada 
no Rio de Janeiro de 3 a 5 de junho, como parte do “Mês da Sociedade da 
Informação”. O CAH debateu os recentes acontecimentos no campo da 
Conectividade e as tendências na Sociedade da Informação em países 
selecionados, e alguns desafios regionais. Previamente à assembléia do Comitê, os 
membros foram convidados a um Tour de Conectividade de um dia, organizado 
pela Sociedade da Informação brasileira (Socinfo). O Tour da Conectividade 
incluiu una visita a uma favela, e destacou como as iniciativas baseadas na 
comunidades desempenham um papel relevante na redução da fenda digital 
existente. Os praticantes do governo, do setor privado e da sociedade civil se 
juntaram, criando-se novos vínculos —fundamentais para que as TIC’s se tornem 
ferramentas eficazes para aliviar a pobreza e promover o desenvolvimento 
socioeconômico.  
Como resultado, está sendo planejado que um Wi–Fi piloto abra redes acadêmicas 
de alta velocidade e forneça links de Wi-Fi às favelas próximas com os centro de 
computação comunitários atualmente desconectados. Este projeto sera 
implementado em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e com 
o Ministério da Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de janeiro, além de com 
duas ONG’s locais (VivaRio e CDI).  
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O ICA, em seu compromisso de apoiar a 
construção de capacidades na América Latina e 
no Caribe, está alocando fundos ao treinamento 
do quadro de pessoal superior de agências 
reguladoras de TIC’s da região. Particularmente, 
o ICA está oferecendo bolsas para que três 
reguladores assistam a um curso intitulado: 
Reforma das Telecomunicações na América 
Latina: temas reguladores e suas implicações. O 
curso de treinamento, a ser realizado em 
Antígua, na Guatemala, de 8 a 12 de setembro 
de 2003, foi desenhado por LIRNE.NET em 
associação com Regulatel e IRG (Europa), e será 
dirigido pelo Prof. William H. Melody. 
De forma semelhante, o ICA está apoiando o 

pessoal superior de cinco países (a Bolívia, a 
Costa Rica, El Salvador, o México e a 
Nicarágua) para que assistam a um curso de 
cinco semanas sobre  Regulação de TIC’s, 
focalizado na compreensão dos aspectos 
políticos, jurisdicionais, econômicos e 
tecnológicos das telecomunicações no Brasi l. 
O curso combinará o uso de estudos de casos, 
visitas a sites e palestras, e será realizado na 
Universidade de Brasí lia, de 8 de setembro a 
10 de outubro de 2003..   
Para obter maiores informações sobre 
qualquer um dos cursos, queira visitar: 
 http://www.regulatel.org/eventos/public/
cursos.htm  

ICA apóia  t re inamento de  Regu lad ore s de TIC’ s na  Amé rica Lat ina e o Caribe  

I CA  RE Da cci ón  

Com o apoio do ICA, o CBET (Caribbean ICT 
Business Enterprise Trust ) está 
organizando um workshop sobre as 
es tratégias  alto impacto para o 
crescimento das TIC’s. O objetivo do 
workshop é engajar os praticantes de TIC’s 
do Caribe em sessões de mesa redonda 
interativas para desenvolver novas idéias e 
perfis de oportunidades de negócios para 
projetos de TIC’s. O evento proporcionará 
treinamento de participação ativa para 
facilitar e promover o sucesso nos negócios 
em economias de pequenos estados. 

Guiados por dois faci litadores profissionais do 
CBET, os participantes desenvolverão novas 
idéias para projetos de TIC’s na região, 
inclusive a preparação para um perfil inicial de 
negócio, que se tornará a base de um plano de 
negócio. O workshop será realizado em Sta. 
Lucia, em 20 e 21 de outubro de 2003, com um 
máximo de 50 praticantes de Tic’s da região do 
Caribe. Os interessados devem contatar Basil 
Springer em basilgf@caribnet.net.  O formulário 
de solicitação e demais detalhes estão 
disponíveis em www.ICAmericas.net.   

O ICA  a p ó ia  wo r ks ho p pa ra  des e nv o lv er  id é ia s  d e pr o jet os c ar ibe nho s  s o br e TIC’ s   

O ICA c onvoca p roposta s pa ra o Caribe  

Dando seguimento aos resultados da consulta 
regional realizada em Barbados em outubro de 
2002, bem como dos debates da Comunidade 
Virtual de TIC’s do Caribe, o Instituto tem 
prazer em anunciar um programa de bolsas 
competitivas para a região do Caribe. Estas 
bolsas do ICA apoiarão até 4 propostas de 
projetos que contribuam para a promoção de 
alternativas regionais inovadoras para o uso 

eficiente e eficaz das TiC’s para o 
desenvolvimento e que contribuam ativamente 
para o fortalecimento da colaboração multi língüe 
e multicultural no Caribe. As propostas 
selecionadas receberão até US$ 60.000. O prazo 
limite para apresentação das propostas ao ICA é 
dia 14 de novembro de 2003. O formulário de 
solicitação e os detalhes de apresentação estão 
disponíveis on-line em www.ICAmericas.net.   
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A revista de negócios CMA Management, em sua edição de maio de 2003 publicou o 
artigo "Os ganhos do governo-eletrônico". O artigo transcreve a palestra da Presidente 
do IDRC, Sra. Maureen O'Neil, “Governo eletrônico: em caminho a uma nova abordagem 
da cooperação internacional”  (E-government: Towards a New Approach to International 
Cooperation), dada em março, durante o Seminário Economia do Conhecimento em 
Milão, na Itália. O trabalho do ICA/IDRC na área do governo eletrônico foi destacado no 
artigo. A matéria pode ser acessada em http://www.managementmag.com/
Archive/2003_05.asp 
O ICA participou do evento que precedeu a Assembléia do BID onde o Sr. Randy Zadra, 
Diretor Gerente do ICA, falou no painel de cooperação regional para governo eletrônico; 
portanto, a Sra. O'Neil focalizou a cooperação internacional. A palestra e as fotos da 
Sra. O'Neil, do evento e da recepção patrocinada pelo ICA estão disponíveis on-line em 
www.ICAmericas.net.  

O ICA/ ID RC na imp rensa: a rev ista CMA (CMA Magazine)  

Tec nolog ia  d ig ita l torna qua lque r pe ssoa um c riad or de conte údos!  

Gamos (UK) e Big World (UK) convidam você a concorrer por uma câmara de vídeo digital e acessórios, 
para melhorar sua Informação e Comunicação para o Desenvolvimento (ICD).  
A proposta para a concorrência inclui a criação de um roteiro com conteúdo local para um vídeo sobre 
comunicação para o desenvolvimento (melhoramento dos meios de vida, vinculações com a saúde, 
vinculações com os direitos). A concorrência é adequada para pessoas que realizem trabalho de campo 
em departamentos de “distrito” governamentais e não governamentais de países em desenvolvimento. 
Data de encerramento: 30 de outubro de 2003. Mais informação está disponível em 
www.sustainableicts.org.  

e debater alternativas que possam levar a 
um melhoramento do fluxo de tráfico pela 
Internet na região.  
Num esforço para incrementar a 
colaboração Sul-Sul, o ICA, em parceria 
com Connectivity Africa, patrocinou a 
participação de  Brian Longwe, Gerente-
Geral de AfrISPA, a Associacão Africana de 
ISPs. A apresentação do Sr. Longwe foi 
muito bem recebida e serviu como base 
para a definição de semelhanças e 
diferenças entre ambas as regiões, bem 
como para a exploração de potenciais 
estratégias que visem o incremento da 
integração regional das NAP’s existentes 
na região da América Latina e o Caribe.  
Para obter mais informação, visite: 
http://www.napla2003.com.ar 

Após completar um relatório sobre o 
Encaminhamento do Trafico pela Internet 
na América Latina e no Caribe, o ICA 
patrocinou o Segundo Encontro NAP 
(Intercâmbio de Internet) Regional Latino-
americano, realizado em Buenos Aires, na 
Argentina, em 21 de agosto de 2003. O 
evento foi organizado por CABASE 
(www.cabase.org.ar), a Associação 
Argentina da Indústria de Serviços de 
Internet, que opera o intercâmbio de 
Internet na Argentina. Operadores de IX, 
ISPs, profissionais das telecomunicações e 
outros peritos da indústria da América 
Latina e de outras regiões foram 
convidados para participar. O objetivo do 
encontro foi atualizar o progresso dos IX’s 
na América Latina, definir modelos de 
implementação de IX’s adicionais na região 

O ICA p at roc ina encont ro p ara o in te rc âmb io reg iona l de In te rne t -  IX  



O Instituto para a Conectividade das Américas (ICA) promove a 
implementação de usos inovadores das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC’s) na América Latina e no Caribe. O Instituto 
procura conectar as Américas apoiando a criação de conhecimento e a 
construção de capacidades, habilitando parcerias em forma ativa e 
co-financiando projetos. Uma das contribuições do Canadá para a 
Cúpula das Américas de 2001, o ICA foi criado para trabalhar em cima 
do sucesso e da experiência da Estratégia “Conectando os 
Canadenses”, e dos programas canadenses para o desenvolvimento 
internacional e de Tic’s.   
Em nosso site da web você poderá obter uma relação completa de 
projetos e de estudos de casos. Caso você deseje apresentar uma 
proposta ao ICA, queira seguir as indicações constantes do site, sob o 
item “Projetos”.   

www.ICAmericas.net  
ica@ICAmericas.net   

O ICA  

Conectar pessoas 
Conectar idéias  
Conectar as Américas  
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Título Data Local 

Encontro de Parceiros de Dgroups Setembro 8-12 Londres, Inglaterra 

Treinamento em Reforma de Telecomunicações  http://
www.regulatel.org/eventos/public/cursos.htm 

Setembro 8-12 Antígua, Guatemala 

Curso de Regulação de TIC’s 
http://www.regulatel.org/eventos/public/cursos.htm 

Setembro 8-28 Brasília, Brasil 

II Encontro Nacional de Telecentros da Colômbia Outubro 2-3 Cáli, Colômbia 

Workshop de Indicadores sobre Acesso Comunitário a 
TIC’s http://www.itu.int/ITU-D/ict/mexico03/index.html Outubro 6-8 México DF, México 

Conferência Preparatória Indígena da Sociedade 
da Informação 

Outubro 8-10 Brasília, Brasil 

Workshop sobre Estratégias de Alto Impacto para o 
Crescimento das TIC’s - do Caribbean Business 
Enterprise Trust – 

Outubro 20-21 St. Lucia 

We bf o r o : Ope n Sour c e na  A dmin is t r a çã o  
Púb lic a :  Opo r t unida de s  e De s a f io s  Meados de novembro On-line 

Webforo: Wi-Fi: é a chave para a Inclusão Digital? Meados de novembro On-line 

WSIS – Cúpula Mundial da Sociedade da Informação 
http://www.wsis.org 

Dezembro 10-12 Genebra, Suíça 

Cúpula Especial das Américas Janeiro 2004 México 

Reunião do Conselho Assessor Hemisférico do ICA Janeiro 2004 A ser determinado 

Consulta da Região Andina Fevereiro-Março 2004 A ser determinado 

V Encontro de Cidades Digitais Abril Colômbia 

Eventos (realizados/patrocinados ou assistidos pelo ICA) 


