Livro Verde
(doc. preliminar – não divulgar)
As Tecnologias de Informação e Comunicação
ao Serviço de um
Desenvolvimento Sustentável e da Inclusão Social
no Espaço da CPLP
Questão:
Não obstante esforços e progressos notáveis, continuam a subsistir niveis de desenvolvimento e
qualidade de vida muito desiguais, tanto no interior de cada País, como entre os Países do espaço da
CPLP; Muito mais pode ser feito para materializar o pleno potencial das novas TIC, tanto no
interior do espaço da CPLP, como para projectar, no exterior, a vantagem deste espaço, por forma a
melhor aproveitar sinergias, e ultrapassar desigualdades e desequilíbrios.
Resposta:
Caracterizar a situação no espaço CPLP, quanto à capacidade instalada das TIC, no processo de
diminuição das desigualdades e desequilibrios, nomeadamente o fosso digital; identificar boas
práticas, lições a retirar de experiências relevantes; sugestão de políticas públicas, sobre as TIC, a
concretizar, desenvolvimento e inclusão social; sugestão de algumas medidas concretas para abrir
caminho à implementação dessas políticas.
Input - Dados e Investigação
1) - Levantamento das capacidades instaladas
(Infraestrutura TIC, Quadro Institucional e Regulatório, Formação, etc.)
2) - Identificar as boas práticas e caracterizar as lições aprendidas
3) - Identificar oportunidades especiais de obter grandes retornos de inclusão, coesão e
desenvolvimento sustentável
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Output - Identificação de Politicas e Medidas
1) - Aprofundamento da cidadania e inclusão social;
2) - Potenciação da competitividade dos países da CPLP e do espaço da CPLP no mundo global;
3) - Construção de capacidade sustentável em termos de
- Conhecimento,
- Produção de riqueza
- Instituições da Sociedade.
Fases:
1) - Construção da rede para o Livro Verde;
2) - Estudos e Projectos Piloto;
3) - Produção de secções e capitulos do Livro Verde
4) - Discussão Pública e Institucional
Rede Inicial:
A ser alargada a todos os países na CPLP e cidades na UCCLA
1) - Brasil;
2) - Cabo Verde;
3) - Guiné;
4) - Moçambique;
5) - Portugal;
6) - S. Tomé e Principe;
Tendo como charneira a equipa do e-Planning Lab Internacional (LabTec TS) e do CITIDEP
(www.citidep.pt), parte integrante da rede do Consortium e-Planning (www.e-planning.org)
Director: Pedro Ferraz de Abreu, PhD
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From: Georgina Benrós de Mello <georgina.demello@cplp.org>
Date: October 28, 2015 4:00:09 PM GMT+00:00
To: Pedro M B Ferraz De Abreu <pfa@mit.edu>
Cc: Gilberto Lima Jr gilberto.lima@cecplp.org, <labtec.delors@lists.fc.ul.pt>
Subject: RE: Proposta para apoio a iniciativa para Livro Verde TIC e CPLP
Prezado Professor,
(…) encarreguei a minha colega Arlinda Cabral, PhD, de remeter-lhe uma correspondência
comunicando o nosso apoio institucional ao projeto, bem como um convite para que, em a sua
agenda o permitindo, e caso se encontre em Lisboa na 2ª metade de novembro, participar num
encontro que nos parece interessante no âmbito da construção de eventuais parcerias que
viabilizem o projeto.
Saudações amigas e... até breve, espero.
Georgina
Georgina Benrós de Mello
Diretora Geral
Secretariado Executivo
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Palácio Conde de Penafiel, Rua de São Mamede (ao Caldas), nº 21, 1100-533 Lisboa
Tel.: (+ 351) 21 392 85 60 Fax: (+351) 21 392 85 88 Email: georgina.demello@cplp.org
www.cplp.org
From: "Gilberto Lima Jr. Presidente do Conselho Empresarial da CE-CPLP"
<gilberto.lima@cecplp.org>
Date: April 22, 2015 9:31:41 PM GMT+01:00
To: Georgina Benrós de Mello <georgina.demello@cplp.org>
Cc: Pedro M B Ferraz De Abreu <pfa@mit.edu>, <labtec.delors@lists.fc.ul.pt>
Subject: Re: Proposta para apoio a iniciativa para Livro Verde TIC e CPLP
Prezada Amiga e Diretora, Dra. Georgina.
Fico muito feliz em identificar a valiosa sequência destes entendimentos capitaneados pelo
Professor Pedro, junto a nossa CPLP.
A Adoção das TIC's como prioridade social e econômica, tem permitido que diversas nações em
desenvolvimento se diferenciarem. O caráter horizontal das TIC's afetam as diferentes cadeias
produtivas e também reduzem o verdadeiro "apartheid digital", entre as classes sociais com
maior ou menor acesso aos recursos tecnológicos.
A iniciativa proposta só pode contar com nosso entusiasmo e apoio pois as implementações do
Livro Verde nos países-membros da CPLP trarão, com certeza, maiores oportunidades de
desenvolvimento e justiça social.
Na certeza de vossa cuidadosa análise, agradeço e renovo os votos de estima e consideração.
Melhores cumprimentos,
Gilberto Lima Jr.
Presidente do Conselho Empresarial da CE-CPLP
Delegado da CE-CPLP no Brasil

Secretariado Geral da CE-CPLP,
Av. Almirante Reis nº113, 9º Andar - 901
1150-014 Lisboa – Portugal

www.cecplp.org
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From: Arlinda Cabral <arlinda.cabral@cplp.org>
Date: November 03, 2015 12:49:23 PM GMT+00:00
To: "pfa@mit.edu" <pfa@mit.edu>
Cc: Georgina Benrós de Mello <georgina.demello@cplp.org>, <labtec.delors@lists.fc.ul.pt>,
<gilberto.lima@cecplp.org>,
Subject: CPLP - Atribuição de Apoio Institucional ao «Livro Verde – As Tecnologias de
Informação e Comunicação ao Serviço da Inclusão e Coesão para o Desenvolvimento
Sustentável no Espaço da CPLP»
Exmo Senhor Professor Doutor Pedro Ferraz de Abreu,
Coordenador do Secretariado do Consortium e-Planning
Na sequência de pedido de apoio institucional apresentado para a elaboração do «Livro Verde –
As Tecnologias de Informação e Comunicação ao Serviço da Inclusão e Coesão para o
Desenvolvimento Sustentável no Espaço da CPLP», projeto que conta com o apoio de
instituições de quatro Estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa CPLP (Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, S. Tomé e Principe)
Muito nos apraz comunicar que o Secretariado Executivo da CPLP concede o apoio institucional
solicitado, nos moldes abaixo indicados:
1.
Atribuição do apoio institucional solicitado a esta iniciativa da sociedade civil (utilização
do logotipo da CPLP, a ser remetido na sequência de resposta a esta mensagem);
2.
Colaboração na identificação de interlocutores dos restantes Estados membros que ainda
não fazem parte do projeto;
(…)

Com base neste pressuposto, consideramos que a proposta de elaboração do «Livro Verde – As
tecnologias de Informação e Comunicação ao Serviço da Inclusão e Coesão para o
Desenvolvimento Sustentável no Espaço da CPLP» contribuirá para a promoção do
desenvolvimento socioeconómico moderno e sustentável com base na inclusão digital e na
promoção da ligação entre estruturas que trabalham no domínio das Tecnologias de Informação
e Comunicação nos Estados membros da CPLP.
(…)

De igual forma, traduz uma oportunidade de trabalho colaborativo e em rede da comunidade
académica e científica da CPLP.
(…)

Mais enaltece o projeto os três momentos que constituem a base para um trabalho em rede, que
acreditamos beneficiará a comunidade académica e científica dos Estados membros:
levantamento das capacidades instaladas, identificação e partilha de boas práticas e promoção da
inclusão digital nos Estados membros.
Manifestando uma vez mais a nossa disponibilidade,
Com os Melhores Cumprimentos
Arlinda Cabral
Direção para Ação Cultural e Língua
Portuguesa
Responsável pela Educação, Ciência e
Tecnologia

