
CONETIVIDADE: PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

O relatório 2021 sobre a Conetividade nos Países em Desenvolvimento,
coproduzido pela UIT e pelo Gabinete das Nações Unidas para os Países
em Desenvolvimento, foi lançado em setembro de 2021 e demonstra que
apesar de 76 por cento da população que vive nos países em
desenvolvimento estar coberta por um sinal de banda larga móvel apenas
25 por cento dessa população encontra-se online.

O relatório identifica as razões para esta abrangente e persistente lacuna
de utilização da Internet e fornece soluções práticas para o ultrapassar.

A falta de conhecimento sobre o que é a Internet constitui umas das
principais razões para que as pessoas não a utilizem.

O relatório recomenda que se fomente um aumento da consciencialização
sobre os benefícios de se estar conectado, melhorando as capacidades
digitais de todos, garantindo a conectividade em comunidades rurais e
tornando o hardware e os serviços economicamente mais acessíveis.

Mensagem a reter: As tecnologias de informação e comunicações (TIC) e a
conetividade têm um grande potencial para acelerar o progresso humano,
ultrapassar as desigualdades digitais e desenvolver a sociedade do
conhecimento. Elas poderão abrir portas para serviços inovadores, criar
novas oportunidades de crescimento e permitir ultrapassar barreiras
crónicas ao desenvolvimento. Contudo, é necessário um trabalho
conjunto de todos os países para que todos os indivíduos possam
realmente beneficiar das TIC e melhorar a sua qualidade de vida.
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Lançada pela ITU, em setembro de 2021, a Partner2Connect Digital
Coalition (https://itu.int/itu-d/sites/partner2connect/) é uma plataforma
que visa promover uma conectividade significativa e uma transformação
digital real nos países em desenvolvimento.

A plataforma tem como objetivo incentivar os líderes globais a mobilizar
compromissos, recursos e parcerias para implementar soluções e projetos
em quatro áreas chave: conectar pessoas em todos os lugares, dar poder
às comunidades locais, construir ecossistemas digitais e incentivar
investimentos.

Neste contexto, é de salientar que os objetivos desta plataforma são
similares aos do projeto SV4D (http://sv4d.org/about/), da ARCTEL, que se
iniciou em 2017 e que visa levar o acesso à banda larga a zonas rurais ou
zonas sem acesso a redes de comunicações de banda larga, promovendo a
utilização da Internet de forma benéfica para as comunidades locais.

Fonte: https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/09/17/11/46/Connectivity-in-the-Least-Developed-Countries-Status-report-2021
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