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Isto é Conectividade: TICs e Remessas
Remessas são transferências de dinheiro enviadas por trabalhadores migrantes, geralmente para suas famílias ou
amigos em sua terra natal.

· Cerca de 40 milhões de cidadãos da América Latina e Caribe (LAC) vivem fora da região, sendo que 38 milhões deles
vivem nos Estados Unidos. Todos os dias, essas pessoas enviam uma média de 68 milhões de dólares em remessas para
sua terra natal, resultando em cerca de 90 milhões de transações por ano.
Em 2002, as remessas totalizaram 32 bilhões de dólares, tornando-se uma das principais fontes de novo capital na
região. (http://www.thedialogue.org/publications/country_studies/remittances/all_family.pdf)

· As TICs poderiam proporcionar aos remetentes transferências mais rápidas, seguras e confiáveis. A maioria dos
remetentes (70%) utiliza empresas de transferência eletrônica. 11% utilizam bancos e 17% utilizam meios informais,
como serviços normais de correio ou dinheiro transportado por pessoas.
(www.iadb.org/mif/V2/files/StudyBendixen2003Nov.pdf)

· A média das remessas é US$200-300.(www.iadb.org/exr/PRENSA/2002/REMITTANCES.pdf) O custo de cada
transferência encontra-se entre 13 e 20% da quantia transferida
(www.iom.int/en/pdf%5Ffiles/other/remittances%5Frcm%5Fdg%5Fmay%5F03%5Feng.pdf)

· A TIC poderia reduzir o custo das transferências para 5% da quantia enviada, resultando numa economia de mais de
1 bilhão de dólares.
Cúpula Extraordinária das Américas
Nos dias 12 e 13 de janeiro de 2004 em Monterrey,
no México, os 34 chefes de estado e governo da
região reuniram-se na Cúpula Extraordinária para
buscar soluções e desenvolver uma visão comum
para o futuro desenvolvimento das Américas. O
compromisso de reduzir a exclusão digital dentro
das Américas e entre os países foi reafirmada pelos
líderes da cúpula. A "Declaração de Nuevo León"
marca o importante papel desempenhado pelas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)
para atingir as metas da cúpula.
O ICA orgulha-se do fato de a importância de sua
missão e a promoção de sua pauta constarem na
declaração final da cúpula. Para obter mais
informações, visite www.ICAmericas.net.
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ICA Lança o Concurso Cidades Digitais de 2004
O ICA, em parceria com a Associação Hispano-Americana de Centros de
Pesquisa e Empresas de Telecomunicações (AHCIET), está patrocinando os
Prêmios Latino-Americanos de Cidades Digitais de 2004. O concurso premia
o desenvolvimento de iniciativas de governo eletrônico em municípios
latino-americanos.
A competição está aberta para cidades que, em algum momento do seu
processo de modernização, integraram tecnologias de informação e
comunicação (TICs) em sua vida econômica, social ou cultural.
Para obter mais informações, visite http://www.iberomunicipios.org
Prazo limite para a inscrição: 9 de abril de 2004.

ICA Apóia Workshop sobre TIC no Desenvolvimento na Região Andina
O workshop sobre TIC no desenvolvimento, a ser realizado em Lima, no Peru,
de 17 a 19 de março, permitirá aos participantes compartilhar experiências e
trocar soluções referentes a problemas comuns de tecnologia da informação
na região andina.
O workshop é resultado da cooperação interorgânica entre o ICA, a Agência
Interamericana de Cooperação e Desenvolvimento da Organização dos Estados
Americanos, o Development Gateway, a Academy for Educational
Development (AED) e a Comunidade Andina de Nações (CAN).

ICA Patrocina Workshop sobre Computadores para Escolas na Argentina
O ICA está prestando apoio para o workshop sobre computadores para
escolas que será realizado entre 1º e 4 de março em Buenos Aires, na
Argentina.
O workshop baseia-se no bem-sucedido programa canadense "Computers
for Schools" (Computadores para Escolas), que fornece computadores
recondicionados para escolas em comunidades carentes. Ele também se
propõe a ajudar os participantes a criar programas semelhantes, a fim
de proporcionar um melhor acesso à educação e qualificação profissional
para comunidades marginalizadas na América Latina.
O workshop sobre computadores para escolas contará com a presença de
representantes do governo, do setor privado e da sociedade civil da
região.
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ICA Apóia Parceria no Simpósio sobre Educação Tecnológica nas Bermudas
O ICA teve a satisfação de patrocinar seis participantes no simpósio
sobre parcerias privadas-públicas em educação tecnológica, realizado
em Hamilton, nas Bermudas, de 28 a 30 de janeiro.
O simpósio permitiu aos participantes discutir modos de garantir o
apoio do setor privado para o progresso da educação tecnológica no
Caribe. Também possibilitou aos participantes de cinco países da
região reunirem-se individualmente com empresas que tiveram uma
atuação relevante no progresso da educação tecnológica das Bermudas
nos últimos cinco anos. O simpósio contou com mais de 40 profissionais
de educação tecnológica.
Para obter mais informações, visite http://www.iecf.us/iecf.html

Ministros da América Latina e Caribe Visitam o ICA
No dia 14 de janeiro, o vice-ministro das Comunicações do Peru, Juan Antonio
Pacheco Romaní, visitou o ICA. O vice-ministro Pacheco demonstrou um interesse
especial no papel do instituto no fornecimento de conectividade para a região,
especialmente em comunidades remotas e rurais. O tema principal tratado
durante a visita oficial foi a iniciativa do ICA denominada E-Link Américas.
O ministro da Educação, Ciência e Tecnologia da Argentina, Daniel F. Filmus,
reuniu-se com o ICA durante uma sessão organizada pelo Centro de Pesquisas
para o Desenvolvimento Internacional (IDRC) em Ottawa, no dia 12 de fevereiro.
Alguns dos temas abordados foram os projetos de educação que o ICA apóia na
Argentina, tais como o workshop sobre computadores para escolas, SchoolNet, e
a Rede Latino-Americana de Portais Educativos Nacionais. Outros projetos
discutidos foram o E-Link Américas (uma solução de conectividade regional que
fornece acesso econômico à Internet para regiões remotas e rurais) e outras
iniciativas que apóiam o conceito de governo eletrônico na região.

ICA no Fórum Econômico Mundial em Davos
O ICA foi convidado a participar da Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial, e esteve
presente na Reunião do Conselho Diretor de Tecnologias de Informação e
Telecomunicações de 2004 em Davos, na Suíça, entre os dias 21 e 25 de janeiro.
Presidida por John Chambers (diretor superintendente da Cisco Systems), a reunião
plenária incluiu sessões sobre a progressão das tecnologias de informação e comunicação.
Outros tópicos abordados foram educação, liderança e acesso econômico à Internet. A
apresentação feita sobre os projetos do ICA como possíveis modelos comerciais foi muito
bem recebida. Vários dos projetos estão sendo avaliados atualmente.
O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente que se dedica
a melhorar o estado do mundo. Ele proporciona uma estrutura colaborativa para que os
líderes mundiais tratem de questões globais, e para que seus membros empresariais
exerçam a cidadania global.
Para obter mais informações sobre o fórum, visite www.weforum.org
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ICA na Imprensa
Luis Barnola, especialista principal de programa do ICA, conversou com
Norma Dominguez, da SwissInfo, sobre a estratégia do Instituto quanto à
conectividade dos povos indígenas. Isto abrange a identificação de projetos
regionais viáveis, o desenvolvimento de redes regionais e a redução dos
custos de acesso.
Para ler o artigo completo, visite
http://www.swissinfo.org/ses/swissinfo.html?siteSect=105&sid=4503465
http://www.swissinfo.org/ses/Swissinfo.html?siteSect=105&sid=4503430

União entre ICA e PAN Américas
Como parte da colaboração entre o ICA e a PAN Américas (um programa de
pesquisa do Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento Internacional IDRC), foram lançadas duas iniciativas. A primeira é um estudo sobre a
repercussão da tecnologia Wi-Fi (Wireless Fidelity) em bairros pobres nas
zonas urbanas do Brasil. O estudo denomina-se "Entender a inclusão digital:
um estudo sobre a repercussão da conectividade em comunidades de baixa
renda".
A segunda iniciativa, o Fundo Regional para Pesquisa Digital nas Américas
(FRIDA), promove pesquisas em tecnologias de informação e comunicação
(TICs) para serem desenvolvidas na região da América Latina e Caribe. Esta
iniciativa faz parte do Programa Competitivo de Subvenções, um projeto que
conta com o apoio do ICA, em colaboração com o Registro de
Endereçamento de Internet para América Latina e Caribe (LACNIC), a ISOC
(Internet Society), e a Global Knowledge Partnership (GKP).

Novos Estudos de Casos — Agora On-line!
Como parte de uma série de estudos de casos do ICA, estes novos
documentos foram publicados:

· K-Net: Implementando as TICs — A Experiência Canadense com as
Nações Indígenas

Apresenta um programa empreendido pelo conselho tribal dos
Keewaytinook Okimakanak, na região norte da província de Ontário,
nas áreas de instrução eletrônica, saúde eletrônica e comércio
eletrônico.

· Wi-Fi na educação: O Caso do Chile
Descreve o Projeto de Difusão Multimídia de Protocolo de Internet (IP)
Wireless realizado no Chile.

· FIPA: O Parlamento Virtual das Américas
Explora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) que
possibilitam aos parlamentares comunicarem-se e trocarem
informações.
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Publicação Recente: ICA em uma Olhada
O ICA publicou recentemente o documento
"ICA em uma olhada", que descreve o Instituto
para a Conectividade nas Américas desde sua
criação em 2001, inclusive suas áreas de foco
e projetos mais relevantes. A versão on-line
pode ser vista em www.ICAmericas.net.
Uma versão abrangente será publicada em
maio de 2004 — continue ligado!

Vídeo Institucional
O vídeo institucional do ICA agora está
disponível on-line. Esta produção de cinco
minutos de duração recebeu críticas muito
favoráveis dos nossos parceiros e profissionais
do setor de TIC. Assista ao vídeo em
www.ICAmericas.net em "Quem Somos".

Vencedor do Programa de Financiamento do ICA em 2003
O ICA tem a satisfação de anunciar o projeto vencedor da Segunda Rodada do Programa de
Financiamento do ICA de 2003.
O Portal Web da Comunidade Digital foi proposto pelo Comitê para Democratização da Informática
(www.cdi.org.br). Esta iniciativa brasileira foi escolhida entre 20 candidatas na região da América
Latina e Caribe.
O Portal Web da Comunidade Digital visa a incentivar a expressão da comunidade local através da
utilização de hipertexto e publicação de imagens, grupos de discussão e de bate-papo, rádio e
televisão on-line, e a produção de áudio e vídeo digitais. O projeto começará no Rio de Janeiro e
posteriormente será lançado em outras cidades no Chile, México e Uruguai. O projeto vencedor
baseia-se no êxito do programa Escolas de Informática e Cidadania do CDI, que fornece
computadores, software e treinamento para organizações comunitárias.
Informe-se mais sobre este projeto e sobre os critérios de financiamento do ICA em
www.ICAmericas.net sob “Projetos”.
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Eventos (realizados/patrocinados ou assistidos pelo ICA)
Título

Data

Local

Conferência regional sobre oportunidades e
desafios do CAFTA

17 e 18 de fevereiro

San Salvador, El Salvador

Workshop sobre computadores para escolas

1º a 4 de março

Buenos Aires, Argentina

Série de mesas redondas sobre "Reduzir a exclusão
digital: acesso democrático e universal às TICs"

3 a 5 de março

Kingston, Jamaica

Consultas da Região Andina

17 a 19 de março

Lima, Peru

Reunião anual das assembléias de governadores do
BID e da CII

29 a 31 de março

Lima, Peru

E-Panama

6 e 7 de abril

Cidade do Panamá

V Encontro de Cidades Digitais

8 a 10 junho

Bogotá, Colômbia

O ICA
O Instituto para a Conectividade nas Américas (ICA) foi criado em
2001 para ajudar os países de toda a América Latina e do Caribe a
criar prosperidade, fortalecer a democracia e realizar o potencial
humano através do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs).
Nossa meta é fornecer as informações necessárias para fomentar
parcerias entre governos, sociedade civil, indústria e instituições
educativas interessadas em assuntos de conectividade e na aplicação
das TICs para o desenvolvimento das Américas.
Nosso website contém uma lista completa de projetos, estudos de
casos, e eventos. Se quiser enviar uma proposta para o ICA, siga as
orientações fornecidas no website, no link "Projetos".

Conectar pessoas
Conectar idéias
Conectar as Américas

www.ICAmericas.net
ica@ICAmericas.net
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