
Você já pensou nas vantagens que uma rede Internet
de alta velocidade, unindo universidades e centros de
pesquisa da América Latina, traria para o desenvolvi-
mento científico da região? Pois esta é a proposta da
Clara - Cooperação Latino-Americana de Redes
Avançadas. Até o momento, 16 países fazem parte da
iniciativa e outros devem aderir nos próximos meses.
Os países que já integram a Clara são: Argentina,
Bolívia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El Sal-
vador, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai,
Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela.

A iniciativa Clara tem duas vertentes: a formação de
uma infra-estrutura que una as redes avançadas latino-
americanas e a criação de uma organização não gover-
namental que represente os interesses deste grupo. A
idéia surgiu em junho de 2002, durante evento do pro-
grama Alliance for the Information Society (@lis),
patrocinado pela União Européia. Os estatutos da orga-
nização foram assinados em 9 de junho de 2003, em
reunião no México. A infra-estrutura da rede deve
começar a funcionar em 2004.

A rede latino-americana será interligada à rede pan-
européia Géant através do projeto Alice (América Lati-
na Conectada com a Europa). A Comissão Européia
assinou contrato de ¤ 12,5 milhões com a organização
Dante, responsável pela Géant, para a concretização do
projeto Clara e sua conexão com a Europa. Essa quan-
tia representa 80% do valor necessário para o financia-
mento da rede Clara até abril de 2006. Os 20%
restantes são provenientes dos sócios latino-ameri-
canos. Após este período, os países participantes da
Clara serão responsáveis pela sustentabilidade da ini-
ciativa e sua conexão com a Europa.

A Clara conectará mais de 700 universidades e centros
de pesquisa da América Latina e incentivará a coope-
ração regional em atividades educativas, científicas e
culturais, além de promover a integração direta com a
Europa. O Brasil participará da Clara através da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), infra-estrutura
nacional de Internet acadêmica.

d
ez

em
b

ro
 2

00
1

U
m

a 
re

d
e 

p
ar

a 
a 

A
m

ér
ic

a 
La

ti
n

a

Argentina
Bolívia
Brasil
Costa Rica
Cuba
Chile
Equador
El Salvador
Honduras
México
Nicarágua
Paraguai
Panamá 
Peru
Uruguai
Venezuela

A Clara se conectará à rede avançada
européia Geánt

Mais de 700 universidades e centros de
pesquisa se interligarão através da Clara

objetivos estratégicos:

Coordenação entre redes acadêmicas na América
Latina e outros blocos; 

Cooperação para promoção do desenvolvimento
científico e tecnológico; 

Planejamento e implantação de serviços de rede
para interligação regional e global.

Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas
Cooperación Latino-Americana de Redes Avanzadas

Clara

países da Clara

Cronologia da Clara

13-14 de junho de 2002
A idéia de uma rede latino-americana surge em reunião
do programa Alliance for the Information Society (@lis)
Declaração de Toledo

15-16 de julho de 2002
Primeira reunião para criação da Clara, no Rio de Janeiro

25 de setembro de 2002
Segunda reunião para preparação da Clara, no Rio de
Janeiro

18-19 de novembro de 2002
Terceira reunião para preparação da Clara, no Chile

3 de junho de 2003
A Comissão Européia assina contrato de ¤ 12,5 milhões
com a organização Dante para financiamento da Clara e
sua interconexão com a Europa
Projeto Alice (América Latina Conectada com a Europa)

9 de junho de 2003
16 países da América Latina assinam estatuto da Clara
durante reunião no México
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