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  Em 2001, o Conselho da UIT decidiu organizar uma Cimeira 
em duas etapas, devendo a primeira ter lugar de 10 a 12 de 
Dezembro de 2003, em Genebra, Suíça, e a segunda de 16 a 18 de 
Novembro de 2005, em Tunes, Tunísia. 
 
  Na sua Resolução 56/183, a Assembleia geral das Nações 
Unidas aprovou o quadro da Cimeira adoptado pelo Conselho da 
UIT, e recomendou que os preparativos da Cimeira fossem da 
responsabilidade de um Comité Preparatório Intergovernamental 
alargado a todos, que estabeleceria a agenda da mesma, definiria 
as modalidades de participação de outros actores na Cimeira e 
redigiria o texto do projecto de Declaração e do projecto de Plano 
de Acção. 
 
  Nos termos da referida Resolução, a Assembleia geral das 
Nações Unidas encorajou, entre outros, a contribuição de todos os 
órgãos competentes das Nações Unidas, em particular o Grupo de 
estudo sobre as tecnologias da informação e da comunicação(TIC), 
e encorajou as outras organizações intergovernamentais, 
nomeadamente as instituições internacionais e regionais, assim 
como as organizações não governamentais, a sociedade civil e o 
sector privado, a participarem activamente no processo 
Intergovernamental preparatório da Cimeira e na Cimeira 
propriamente dita. 
 
Problemática 
 
  A Sociedade mundial da informação evolui a uma velocidade 
vertiginosa. A aceleração da convergência entre as 
telecomunicações, a radiodifusão, a multimédia e as TIC fez 
emergir novos produtos e serviços, assim como novos métodos na 
vida económica e comercial. 
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  Em paralelo, as perspectivas comerciais, sociais e 
profissionais desmultiplicam-se, enquanto novos mercados 
abrem-se à concorrência e aos investimentos e capitais 
estrangeiros. O mundo moderno vive uma verdadeira 
metamorfose, no momento em que a sociedade industrial que 
caracterizava o século XX cede rapidamente o passo à sociedade 
da informação do século XXI.  
 
  Este processo dinâmico é anunciador de transtornos 
radicais em todos os domínios da nossa vida: difusão dos 
conhecimentos, modos de comportamento na sociedade, práticas 
económicas e comerciais, engajamento político, comunicação 
social, educação, saúde pública, lazer e entretenimento. 
 
  Para que esta nova dinâmica continue neste impulso e 
beneficie a toda a comunidade internacional, é necessário criar 
fóruns de discussão e harmonizar, se for necessário, os pontos de 
vista ao nível mundial. 
 
Conferência regional africana de Bamako 
 
  A Conferência regional africana preparatória realizou-se em 
Bamako, Mali, de 26 a 30 de Maio de 2002. Cerca de 2000 
participantes de 51 países africanos reuniram-se de 25 a 30 de 
Maio em Bamako, Mali, na perspectiva da Cimeira Mundial da 
Sociedade da Informação (SMSI), que terá lugar em Genebra, em 
Dezembro de 2003, e a seguir em Tunes, em 2005. 
 
  Esta Conferência regional tinha como objectivo abordar as 
dificuldades, oportunidades, experiências e necessidades, bem 
como adoptar posições comuns por defender. Uma estreia para a  
África que desta vez se antecipou para definir ela própria as 
orientações necessárias à redução da fractura numérica, de que é 
a principal vítima. 
 
  Tratava-se de desenvolver uma visão africana global da 
sociedade de informação, acordar nos princípios de base para as 
regras e os mecanismos que a regerão, bem como identificar, 
numa abordagem global, as necessidades das sociedades a fim de 
colocar o potencial das TIC  ao serviço das prioridades do 
desenvolvimento. 
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  A Declaração final de Bamako colocou assim os marcos em 
torno dos quais os Africanos entendem participar plenamente na 
sociedade da informação, e deu um lugar importante às 
reivindicações da sociedade civil e as do sector privado. 
 
Perspectivas 
 
  A Conferência regional de Bamako 2002, permitiu elaborar 
uma abordagem comum africana sobre os benefícios que a África 
pode tirar da sociedade mundial da informação, assim como do 
que pode dar conservando ao mesmo tempo os seus valores e a 
sua herança cultural. 
 
  De igual modo, a Cimeira Mundial sobre a Sociedade da 
Informação vai oferecer a todos os principais decisores uma 
ocasião excepcional de se reunir para procurar compreender 
melhor esta evolução e as suas incidências sobre a comunidade 
internacional. Esta Cimeira deverá reunir Chefes de Estado, 
Chefes executivos das instituições especializadas das Nações 
Unidas; assim como representantes do sector privado, das 
organizações não governamentais, da comunicação social e da 
sociedade civil. Os papeis desempenhados pelos diferentes 
parceiros (Estados-membros, Instituições especializadas das 
Nações Unidas, sector privado e sociedade civil) no sentido de 
coordenar harmoniosamente o estabelecimento da sociedade da 
informação no mundo estarão igualmente no centro das 
preocupações da Cimeira e da sua preparação. 
 
Resultados esperados 
 
1. O estabelecimento da sociedade da informação está no 
centro dos desafios políticos, económicos, culturais e sociais 
que a África enfrenta neste limiar do século XXI. O tema da 
Cimeira não é a técnica, mas ao invés a emergência da 
sociedade mundializada na qual a emancipação do ser 
humano está em parte ligada às possibilidades de comunicar 
e de trocar informações. 
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2. A Cimeira Mundial  sobre a Sociedade da Informação deverá 
culminar com a elaboração de uma Declaração de intenção 
política clara e de um Plano de Acção concreto, para que a 
sociedade da informação possa alcançar os seus objectivos, 
tendo devidamente em conta todos os interesses em jogo. O 
alcance e a natureza deste ambicioso projecto necessitarão 
do estabelecimento de parcerias estratégicas com entidades 
dos sectores público e privado. 

 
3. A Cimeira deverá realmente envolver os países do Sul para 
ser bem sucedida. Finalmente, será preciso dar um lugar 
proeminente às mulheres em todos os trabalhos 
preparatórios. Elas representam, não só a maioria da 
população mundial, mas são igualmente os principais 
pilares sociais e económicos de todas as sociedades. 

 
4. A Terceira Sessão ordinária do Conselho Executivo da União 
deve: 

 
- Reafirmar a sua dedicação à abordagem comum 
africana adoptada pela Conferência regional de 
Bamako 2002; 

 
- Pedir à Comissão da União Africana a coordenar as 
suas acções com o Secretariado executivo da Cimeira e 
convidar, além disso, os Governos dos Estados 
Membros da União a participarem activamente no 
processo preparatório da Cimeira e fazer-se 
representar ao mais alto nível possível na Cimeira 
Mundial sobre a Sociedade da Informação. 

 
 

Adis Abeba, 4 de Junho de 2003. 
 
 
 
  


