
	
Relatoria da sessão: Espaços de diálogo da Governança Locais: Avanços nas 

discussões. (Mesa de coordenação) 
	
	
Participantes: 

• Moderadora: Raquel Gatto: Internet Society, Capítulo Brasil 

• Manuel  Haces   –   NIC.MX   Secretário   Técnico   do   Grupo   Iniciativa   

da Governança da Internet (México) 

• Miguel Ignacio Estrada – Argentina/ MAG 

• Rodney Taylor, ISOC-BB/ Comitê Programador de IGF-Barbados 

• Julian Casasbuenas – APC-Colômbia / MAG 

• Beatriz Rodriguez – IGF Uruguai / Internet Society (ISOC) 

• Lía Patricia Hernández Pérez- IPANDETEC, Panamá 

• Relator: Jimena Sierra – Instituto Federal das Telecomunicações (IFT) México  

• Moderação remota: Alejandra Erramuspe – AGESIC Uruguai 
	
	
Durante  esta sessão,  os  representantes  das  iniciativas  do  México,  Argentina, 

Barbados, Costa  Rica,  Colômbia,  Uruguai e Paraguai  trocaram melhores 

práticas  entre  as  diferentes  iniciativas,  não  apenas as  do painel,  mas também 

as outras iniciativas participantes no fórum. Isso criou um fortalecimento da troca 

de experiências com o objetivo de aumentar e fortalecer os vários fóruns e 

espaços nacionais da região. 
	
	
A mesa esteve focada em gerar um espaço de troca e diálogo entre as 

experiências nacionais da região que têm mais experiência e consolidação com 

aquelas que ainda não começaram ou não consolidaram seu processo. As 

iniciativas mais consolidadas ofereceram uma visão de como ajudar para que as 

iniciativas que estão começando a se formar tenham uma maior participação 

nos processos globais da governança. 
	
	
A Colômbia falou sobre a sua iniciativa nacional através da "Mesa colombiana 

de governança da Internet", salientou o desenvolvimento que teve a iniciativa e   



revelou que têm uma declaração na qual são identificadas as necessidades das 

pessoas, opiniões e sugestões e que está aberta a todas as pessoas para dialogar 

sem caráter vinculante.   Através do regulador e do Ministério das TIC, foram 

envolvidas as discussões sobre regulação, projetos públicos e privados. Uma das 

evoluções que exprimiram foi o plano de ação em que são priorizados os 

responsáveis, mecanismos de trabalho, ações, etc. das diferentes questões e 

discussões.  
	
	
O representante do México explicou o surgimento do grupo iniciativa e enfatizou 

que o grupo não tem vínculo institucional nem caráter  institucional, mas é uma 

associação de pessoas pertencentes a diferentes setores e que se juntaram a 

nível pessoal para promover o diálogo em questões de governança da Internet. 

Foi apresentado o desenvolvimento da governança no México, através do 

LACIGF e o IGF, os dois realizados no México. 
	
	
No caso argentino, falaram principalmente da questão do financiamento do IGF 

argentino, foi explorada a maneira de poder financiar estes projetos por meio das 

organizações regionais, e argumentou-se por que, inicialmente, o governo não 

estava incluído nesta iniciativa porque era que as agendas governamentais não 

interviessem em questões focadas principalmente na sociedade civil. 
	
	
No caso do Uruguai, explicaram como foi integrada a iniciativa uruguaia e como 

são realizados os seus eventos.  No caso de Barbados, mencionaram que é seu 

primeiro ano em realizar um evento e explicaram os desafios que tiveram e os 

problemas de financiamento; o representante de Barbados explicou que se 

reuniram com organizações internacionais para obter patrocínios e também com 

o apoio dos governos, associações acadêmicas e muitas empresas do setor 

privado e da União das Telecomunicações do Caribe. 
	
	
IPANDETEC como anfitriões, desenvolveram seu primeiro diálogo  da  governança 

conjuntamente com o desenvolvimento do LACIGF no Panamá. Principalmente 

foram compartilhadas as experiências entre as iniciativas, e também os elementos 

necessários para realizar os IGF nacionais.  Foi mencionado que existe um “kit de 

ferramentas” com os elementos necessários para orientar o processo. 
	



	
Uma das lições aprendidas e das propostas nesta sessão é gerar uma 

comunidade que patrocine ou ajude diferentes iniciativas que estão começando 

perante os países mais desenvolvidos em questões de governança e criação de 

iniciativas. 
	
	
Concluiu-se que as iniciativas nacionais têm seus próprios processos, e a 

representante do MAG mencionou a forma em que podem entrar aos grupos dos 

coordenadores das iniciativas onde pode ser registrada a iniciativa local com a 

informação e assim carregá-la no portal das iniciativas na página do MAG.  Com 

essa informação, as vezes são realizados webinars e poderiam ser aprovadas 

sessões plenárias dentro do IGF Global onde estas iniciativas organizam as suas 

sessões.  


