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LISTA A – UMA INTERNET PARA TODOS
[A nossa visão é a de manter descentralizada, colaborativa
e multistakeholder a governação do ecossistema da Internet,
reiterando a validade do modelo e consolidando
o papel da Internet Society na liderança da Internet.
ISOC, 2019 Action Plan]
A eleição dos corpos sociais – Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal –
para o triénio 2019-2021, afigura-se determinante da tarefa inadiável de
revitalização do Capítulo português da Internet Society (ISOC.PT), na dupla
vertente da estrutura operativa e da afirmação para o exterior, isto é, na esfera
pública.
Sem questionar as motivações e empenho das sucessivas direções, surgiu
claro, com o passar dos anos, um crescendo de apatia e inação, agravado com a
dessintonia com a missão e valores postulados pela Internet Society, em favor
de formas e modos de atuação débeis na convicção, espírito colaborativo e
visão alargada.
Em resultado, à escassez de recursos, humanos e financeiros, adveio a
redução do número de associados, e de seguidores nas redes sociais,
desinteressados como se mostram pelo presente e, ainda mais, pelo futuro da
organização.
Lido a frio, soletradas uma a uma as “pistas para um debate necessário”, o
mais recente relatório do presidente da Direção, endereçado aos associados em
14 de dezembro p.p., indicia a um tempo, o declínio pressentido e, a outro, a
hesitação sobre o que fazer para inverter a situação.
E nem mesmo o “Plano da Ação para 2019”, apresentado em outubro pela
“casa-mãe”, serviu à direção do ISOC.PT de inspiração e estímulo para se
afirmar em Portugal, de forma decidida, como promotor “do desenvolvimento
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harmonioso, acessível, aberto, não discriminatório e seguro da Internet”, como
consignado nos seus Estatutos (art.º 2)
… /…
Sob o lema de “Uma Internet para todos”, replicado do princípio que a ISOC
estabelece como prioridade na sua atuação e programas – “every last person on
the planet is part of “everyone”, and we won’t rest until each person has the
option of choosing to be Connected” – os membros da LISTA A candidata aos
corpos sociais da ISOC.PT, definem como suas…

LINHAS DE AÇÃO
[no imediato]
PLANO INTERNO
a) Identificar uma sede definitiva para a organização;
b) Fomentar parcerias, visando robustecer a estrutura interna operativa e a
capacidade de intervenção do Capítulo;
c) Formar grupos de trabalho, tematicamente dedicados;
d) Atrair novos associados (individuais, coletivos e institucionais);
e) Procurar novos apoios, donativos e receitas.
PLANO EXTERNO
a) Dar visibilidade / reconhecimento público à organização;
b) Mobilizar os jovens – universidades, escolas e centros “Ciência Viva” –,
incentivando-os a participar de forma ativa em iniciativas do Capítulo
português;
c) Reforçar a presença nos meios de comunicação social, vide propondo a
publicação de artigos de opinião e / ou a participação em fora ou blogues
online;
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d) Sensibilizar a opinião pública para a importância das políticas públicas no
funcionamento de uma Internet livre, aberta, estável, inovadora e nãofragmentada;
e) Manter atualizada e criativa a presença nas redes sociais;
f) Reforçar a colaboração e troca de conhecimentos com capítulos de outros
países;
g) Intensificar a ligação / comunicação entre associados, parceiros, organizações
não-governamentais e sociedade civil, através da coorganização de tertúlias
de reflexão e debate;
h) Realizar, por iniciativa própria ou em cooperação, iniciativas promotoras da
missão e valores da organização, da sua afirmação na esfera pública, de
interação com as comunidades técnica e académica, e de debate e reflexão
sobre os desafios com que a Internet e a sua governação se confrontam no
curto e médio prazo (ex: fragmentação / disrupções; internet das coisas
(IOT); competências digitais; direitos de autor; estabilidade e segurança do
ciberespaço; confiança online; regulação / inovação; transparência e
privacidade)
[no mediato]
A. Materializar a interação com a ISOC, através do Chapters Advisory Council, e
promover a difusão, em língua portuguesa, dos principais documentos
orientadores (ex: Policy Framework for na Open and Trusted Internet”; “Paths
to our Digital Future”; Global Internet Report”);
B. Incentivar, no quadro da CPLP, a criação de capítulos nos países de língua
oficial portuguesa;
C. Submeter à “ISOC Foundation”, no quadro dos “grant-giving” – “projetos que
respeitam os valores da ISOC, impactem a vida das comunidades e
apresentem expressão global” – o programa referenciado em B;
D. Apoiar a criação de um estúdio de streaming de vídeo para ligação
internacional;
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E. Identificar modelos de cooperação com Universidades, Institutos Politécnicos
e demais unidades de ensino e formação, via disponibilização de oradores /
docentes / colaboradores em licenciaturas, mestrados e doutoramentos;
F. Fomentar a participação e envolvimento dos diversos stakeholders, como a
comunidade técnica, a Academia e a sociedade civil, na elaboração das
políticas públicas para o funcionamento da Internet, em articulação com
entidades governamentais;
G. Estimular a cooperação, com apoio e reforço da participação em programas e
ações planeadas, a nível nacional e local, por entidades e organizações, que
reconheçam o papel e impacto que a Internet e as tecnologias de
comunicação desempenham na inovação, na criatividade, nas oportunidades
económicas e, de um modo geral, na melhoria da qualidade de vida das
pessoas.

~7~

