MERCOSUL/RECyT/ATA 02/12
ATA DA COMISSÃO SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
Brasília, Brasil 25 de outubro de 2012
Reuniu-se na cidade de Brasília, no dia 25 de outubro de 2012, a Comissão
Sociedade da Informação da Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do
MERCOSUL (RECyT), com a presença das delegações da Argentina, Brasil,
Uruguai e Venezuela conforme lista de participantes (ANEXO I).
1. Abertura
O delegado do Brasil na Comissão deu as boas vindas e agradeceu a presença
das demais delegações. Em seguida apresentou a proposta de agenda. A diretora
do projeto Mercosul Digital solicitou a alteração na ordem de apresentação do
Projeto Centro Mercosul de Inteligência em Negócios Eletrônicos (citado na
agenda da reunião como Projeto Economia Digital). Outra sugestão de alteração
de pauta foi a apresentação e discussão sobre financiamento e oportunidades às
MPE, a ser feita após a apresentação do Programa Estratégico de Software e
Serviços de TI. Ambas as sugestões foram acatadas pelos presentes. Na
sequência deu-se início à reunião. A Agenda já contendo as alterações encontrase no ANEXO II.
2. Mercosul Digital (ANEXO III):
A Sra. Marta Pessoa, diretora do projeto, proferiu uma apresentação contendo os
seguintes itens: (a) Situação do Projeto: todas as entregas da vertente de
comércio eletrônico foram concluídas. A vertente da Escola Virtual realizou
entregas parciais referentes ao primeiro ano de implementação do contrato. A
Escola Virtual é uma plataforma integradora de uma rede de instituições do
Mercosul voltada à formação de profissionais para a consolidação da sociedade
da informação e desenvolvimento da economia digital no Bloco. (b) Foi distribuída
uma publicação impressa contendo um relato dos avanços de comércio eletrônico
no âmbito do Mercosul como resultado do projeto; (c) Institucionalização da
Escola Virtual do Mercosul. O contrato que implanta a Escola será finalizado no
dia 13 de setembro de 2013. Dada a necessidade de se planejar a transição da
fase de projeto para a fase operacional, esta comissão sugere a criação de um
grupo de trabalho (GT) com o objetivo de definir o modelo de institucionalização
da escola virtual a ser submetido à RECyT. O modelo de institucionalização
deverá incluir: (a) a proposta de estrutura da escola virtual; (b) custos de
implantação e operação; (c) indicação de possíveis instituições que seriam
capazes e estariam dispostas a abrigar a unidade operacional central da escola.
Devido ao pouco prazo que resta até o término do projeto (dia 13 de setembro de
2013), os resultados do GT devem ser entregues em 3 (três) meses a partir da

constituição do GT pela plenária desta RECyT, garantindo assim, uma transição
eficiente do projeto para a fase de operação. Sugere-se complementarmente: (a)
que o GT possua representantes de cada um dos países membros da RECyT; (b)
que a coordenação do GT seja feita pela atual Diretora do Projeto; (b) que na
reunião plenária da RECyT do dia 26 de outubro de 2012, cada país membro faça
a indicação de seu representante; e (d) que o modelo de institucionalização
sugerido pelo GT seja aprovado pela RECyT até 13 de março de 2013, para
garantir a transição necessária de 6 (seis) meses antes da finalização do contrato.
3. Projeto Centro Mercosul de Inteligência em Negócios Eletrônicos:
A Sra. Marta Pessoa proferiu a apresentação do projeto apresentando os
objetivos as etapas e recursos estimados. O Centro se articula em três eixos:
desenvolvimento de serviços e sistemas de informação; complementação de
estudos e diagnósticos e programas de capacitação (ANEXO IV). Esta comissão
aprovou a recomendação e eleva à apreciação da RECyT o projeto ora
apresentado.
4. Portal da RECyT
O portal da RECyT encontra-se com uma versão em língua portuguesa, bem
como um endereçamento considerado adequado, fruto do empenho dos
representantes da Argentina, do Brasil e do Uruguai. Sobre a criação do ´alias´
como instrumento de comunicação eletrônico, a Argentina indicou o endereço de
captura do correio eletrônico recyt@mercosur.int. A delegada do Uruguai
apresentou uma planilha eletrônica com um resumo das reuniões da RECyT
incluindo de cada uma das comissões. Como sugestão, os membros desta
comissão sugerem a inserção desta planilha no portal da RECyT.
5. Apresentação do Programa Estratégico de Software e Serviços de TI
O delegado brasileiro fez uma apresentação sobre o programa e sobre as
oportunidades que o programa oferece. Este sugeriu aos os países membros
participarem das várias ações, conjugando esforços ou mesmo realizando trocas
de experiências relacionadas à formulação de políticas públicas, estratégias
nacionais bem como projetos e programas relacionados à C&T em temas de
TICs. A apresentação segue como ANEXO V.
6. Fomento e Oportunidades para PME do Setor de TIC
Neste item, os delegados fizeram rápidas explanações sobre a atuação dos
respectivos governos no apoio ao desenvolvimento tecnológico em PME. A

delegada da Argentina comentou sobre a atuação de uma agencia de âmbito
nacional que promove o apoio ao desenvolvimento tecnológico em empresas.
Citou também ações no âmbito do CYTED com o Iberoeka. Citou também ações
do Ministério das Relações Exteriores que atua no apoio a empresas no encontro
de negócios e busca de parceiros estrangeiros para atuarem em projetos
conjuntos de P&D, com exemplos de cooperação com países como Israel, França
e África do Sul. A delegada da Venezuela citou a fundação de apoio à C&T que
promove o apoio em todo o âmbito da C&T, e que mais recentemente iniciou
ações de apoio à projetos que incluem empresas e seus projetos de P&D. Citou
também ações de estímulo a projetos de apoio a necessidades de governo
eletrônico com uso de ferramentas livres. A delegada do Uruguai citou exemplos
de apoio por meio da rede Iberoeka (CYTED), além de uma agencia de âmbito
nacional com foco em pesquisa e inovação, e ações de apoio ao desenvolvimento
da indústria de conteúdos. A delegada citou ainda os esforços da Câmara
Uruguaia de TI, com uma entidade de desenvolvimento autônomo, que apoia
algumas iniciativas de empresas. A delegada ainda citou o plano estratégico em
C&T onde se identificou TICs como uma das áreas prioritárias e da experiência
com a criação de um centro de ensaio de software que contou com a parceria da
União Européia. Dado que até o momento, não foi possível conformar o grupo de
trabalho relativo ao tema, a comissão sugere que este tema apenas continue na
agenda de trabalho nas próximas reuniões, sem a necessidade de formação do
grupo. Estas reuniões servirão de meio para a divulgação e a busca de
oportunidades de cooperação entre os países do bloco.
7. Data e Local da Próxima Reunião
A próxima reunião da Comissão será realizada nos dias prévios a próxima
RECyT.
8. Assinatura da Ata
Pela Delegação da Argentina

Pelo Delegação do Brasil

Claudia Pons

José Henrique de L.C. Dieguez Barreiro

Pela Delegação do Uruguai

Pela Delegação da Venezuela

Evangelina Lluberas

Maribel Filardi
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XLIV RECyT
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