Proposta
sobre o Livro Verde para o Espaço da CPLP
A crescente ubiquidade das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), com foco
frequentemente centrado apenas na inovação tecnológica, dilui a atenção a um factor
essencial: a informação e a comunicação têm lugar por via de uma língua, cujo domínio tem
de ser partilhado por quem informa e por quem é informado.
Quer isto dizer que a revolução das TIC tem o maior potencial de trazer mais-valias,
precisamente a um espaço que tenha uma língua comum.
Eis porque o projecto apresentado à CPLP, para a criação de um Livro Verde sobre “As
Tecnologias de Informação e Comunicação ao Serviço de um Desenvolvimento
Sustentável e da Inclusão Social no Espaço da CPLP”, representa uma oportunidade única
de ampliar esses benefícios, comparativamente a outras tecnologias. Por outro lado, a
elaboração de um Livro Verde numa escala regional, é um salto inovador, ambicioso, mas que
pode tornar-se numa vantagem estratégica, ao ponto de se tornar um exemplo a seguir por
outros espaços geopolíticos.
Tendo obtido o apoio institucional da CPLP, atribuímos grande valor a obter agora um apoio
e impulso por parte desta Comissão. Este Projecto do Livro Verde, enquadra-se bem na sua
missão, especialmente em duas das atribuições da Comissão de Cultura, Comunicação,
Juventude e Desporto (CCCJD): a da Cultura - a Língua, e a da Comunicação - tecnologias
de informação e comunicação, com relevo também da problemática equivalente do
mercado único digital, da sociedade da informação e novos canais de comunicação, como as
redes sociais e os blogues.
As TIC são, comprovadamente, um importante factor no processo de diminuição das
desigualdades e desequilíbrios, nomeadamente o fosso digital, contribuindo para o
desenvolvimento e inclusão social, em que a Língua tem um papel fundamental na
comunicação e na formação dos cidadãos do espaço da CPLP cada vez mais suportadas
digitalmente.
Colocamos pois à Vossa consideração o Livro Verde para as TIC na CPLP e, caso avaliem do
interesse deste projecto, agradecíamos:
1) A declaração de apoio institucional desta Comissão, designadamente pelas
competências da Língua e das TIC que integra, e porventura recomendação do mesmo,
ao Plenário da Assembleia da República; que, em acréscimo aos já existentes, reforça a
visibilidade e ajudará na mobilização dos meios materiais para a sua concretização;
2) A promoção de estudos em linha com as competências desta Comissão e dos seus
Grupos de Trabalho;
3) A facilitação de articulação com outras entidades e instituições, para reforço da
capacitação para plena e célere execução do Projecto.
Lisboa, 25 de Fevereiro de 2019
A equipa para o Livro Verde
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