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A professora Elsa de Herrera (UTP) salientou que, mesmo que o acesso e a 
qualidade do acesso são um assunto fundamental e chave, é necessário um 
esforço na formação que promova o bom uso das ferramentas digitais, porque 
"deve ser aproveitado o positivo que elas trazem, mas, ao mesmo tempo, saber 
como calibrar e superar seus riscos" No contexto da universidade, a docente previu 
um futuro com um maior número de aulas virtuais que garantam a expansão dos 
serviços e, ao mesmo tempo, a atualização dos programas oferecidos de acordo 
com as demandas sociais. Também sublinhou a importância de aglutinar a 
produção científica em um repositório aberto da Web, para torná-la acessível à 
consulta de um público mais amplo.  

O engenheiro Inving Halman (AIG) salientou a necessidade de estabelecer 
alianças entre o governo e o setor privado para atingir a implementação da 
infraestrutura das telecomunicações.  Destacou que a sua gestão alcançou a 
penetração do acesso à Internet em 43% e que hoje é de 51% A Rede Nacional da 
Internet (RNI) -afirmou- pretende alcançar, através do Fundo de Acesso Universal, 
uma penetração de mais de 80% da população em 2018, mediante a instalação de 
pontos de acesso gratuitos à Internet. Informou que na atualidade está sendo 
estudado o tráfego de dados dentro do Panamá, e para os EUA e América Central, 
a fim de criar um Centro de Troca de Dados, aproveitando os sete cabos de fibra 



ótica que passam por Panamá. Procura-se reduzir os custos de tráfego e impactar 
positivamente no usuário final em termos da redução dos custos e a melhoria da 
velocidade de conexão. 

Nicolás González Revilla (Cable Onda) sublinhou os esforços do governo do 
Panamá por conseguir uma maior conectividade, e chamou a atenção sobre a 
necessidade de fornecer maior largura de banda para atender às necessidades 
que serão impostas pela Internet das Coisas (IoT) Juntamente com isso, 
argumentou que a necessidade de abordar questões  relativas à segurança 
cibernética não só devia ser vista do ponto de vista público e empresarial, mas da 
perspectiva dos próprios cidadãos. 

Edwin Castillo (ASEP) afirmou que o Panamá (sem contar com os centros de 
acesso público e baseados nos números das operadoras) tinha uma penetração de 
52% à Internet.  Fechar o fosso, no entanto, é um objetivo muito ambicioso, 
acrescentou.. Para facilitar a realização deste objetivo, e que a conexão atinja 
setores não lucrativos, apontou como necessária uma maior implementação sem 
fio, por meio da telefonia móvel.  Informou que a ASEP tinha limpado o 
dividendo digital, quer dizer, a banda de 700MHz, oferecendo a cada operador 30 
MHz, sem leilão e ao mesmo preço. Dos 4 operadores, 3 compraram.  “A voz 
perdeu sentido, agora prevalecem os dados”, afirmou. Por isso, Observando a 
demanda, limpou-se também a banda de 1,7 -2,1 GHz para que cada operador 
possa acessar 140MHz y que a largura de banda cresça sem um custo excessivo 
para eles. Mencionou, como Halman, a possibilidade de estabelecer um Centro de 
Troca de Dados (HUB) para reduzir os custos do tráfego. Ressaltou também que 
para desenvolver a IoT é necessário implementar o IPv6.  “Isso é urgente”. 

Lilia Liu (Câmara de Comércio e Indústria do Panamá) destacou a mudança da 
mentalidade empresarial que levou à transformação digital e à urgência de 
compreender as mudanças para poder continuar servindo -e atingindo- os 
consumidores. Igualmente mencionou os riscos decorrentes das novas tecnologias 
digitais e, nesse sentido, destacou a importância de desenvolver políticas de 
segurança cibernética, em conexão com o âmbito legal e dentro de um modelo 
de governança com participação das múltiplas partes interessadas. Assegurou 
que a CCI tinha um documento de política de segurança para empresários e 
enfatizou a necessidade de preparar profissionais capazes de assumir esse desafio. 
Ele também informou sobre dois estudos realizados por especialistas panamenhos; 
um, sobre a visão do âmbito digital panamenho até o ano de 2050; e outro, 
elaborado conjuntamente em conjunto com Senacyt, sobre os dados científicos do 



Panamá projetados para 2040, porque há uma grande falta de conhecimento sobre 
o que é produzido no país nessa área. 

Hamzah Hajee (IPANDETEC) referiu-se à qualidade do acesso e à diferença 
entre o serviço da Internet fornecido no leste e no oeste da cidade e como isso afeta 
diferencialmente na educação e nos negócios.  Sobre a regulamentação 
regulamento destacou difícil de apresentar uma queixa perante o órgão regulador e 
a urgência de capacitar os cidadãos para defender seus direitos digitais. É 
necessário -disse- que os campos jurídico e judicial sejam reformados e adaptados 
aos novos tempos.   Em relação à economia digital, manifestou o impacto das TIC 
nos modelos de negócio em quase todos os setores. Como eixo inovador, “a 
economia digital deve visar à conquista da equidade para reduzir não apenas o 
fosso digital, mas também o fosso social”. 

 

 

 

	


