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O Grupo Assessor de Tecnologia coordenará
os avanços tecnológicos para que estes
contribuam realmente ao desenvolvimento

As tecnologias, cada
vez mais transcen-
dentais à vida econômi-
ca, proporcionaram
progresso, mas também
perigos para os mode-
los econômicos tradici-
onais e para a socieda-
de em geral. Permitem
avanços mas, ao mesmo
tempo provocam o
crescimento das desi-
gualdades, sobretudo
nos países pobres (“fra-
tura digital”) e também
entre o Norte e o Sul
(dependência vinculada
à propriedade intelectu-
al, homogeneização cul-
tural, fuga de cérebros),
assim como uma dramá-
tica desestruturação da
economia familiar.

Neste mundo globa-
lizado, cada sociedade
deve decidir sobre a ido-
neidade do uso destas
tecnologias, elaborando
um planeamento estra-
tégico que lhes permita
favorecer-se das conse-
quências positivas e li-
mitar as negativas. Mas

para isso, deve-se dispor
de uma informação ade-
quada e de um assesso-
ramento da perspectiva
global.

Justamente com esta
finalidade, ontem foi
criada pela comunidade
mundial, uma equipa
internacional e multi-
disciplinar. Especialis-
tas em tecnologia, soci-
ólogos, economistas,
educadores, advogados
e profissionais de ou-
tras áreas, formarão o
Grupo Assessor de Tec-

nologia (GAT), a fim de
avaliarem de forma regu-
lar à escala internacional
e nacional, os impactos
das novas tecnologias

nos diversos aspectos
da vida, proporcionar
informação sobre as
vantagens e perigos
tanto para os poderes
públicos como para a
sociedade e, assessorar
os governos (particular-
mente os dos países do
Sul).

Mas em cada país ou
região deverá haver um

grupo local semelhante,
trabalhando juntamen-
te com o GAT, que ava-
lie cada seleção de
tecnologia, utilizando
processos desenvolvi-
dos por este grupo in-
ternacional e adaptan-
do-a às necessidades e
prioridades da socieda-
de ou região.

No seio do Grupo
Assessor internacional,
criaram-se os chamados
grupos anti-corrupção,
com o objetivo de im-
pulsar soluções tecno-
lógicas para garantir a
transparência do servi-
ço público, especial-
mente nos países em
vias de desenvolvimen-
to e, ao mesmo tempo,
impulsar a sensibili-
zações destes temas
nas ONGs locais. Tam-
bém com atenção espe-
cial para estes países,
será promovida a cria-
ção de redes regionais
de intercâmbio de co-
nhecimento – por exem-
plo, entre as pequenas
e médias empresas e as
instituições de pesqui-
sa.
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