
Declaração de Toledo

Sobre Redes de Pesquisa na América Latina

Reunidos na Cidade de Toledo, nos dias 13 e 14 de junho de 2002, por iniciativa da Comissão

Européia, os signatários, membros de redes da América Latina, reconhecemos:

1. A importância que tem para a comunidade acadêmica e de pesquisa da América Latina contar

com uma estrutura regional de comunicação de dados baseada em redes avançadas que

permitam uma melhor cooperação no âmbito acadêmico e de pesquisa.

2. Os esforços feitos pela Comissão Européia para o desenvolvimento de um projeto de Sociedade

da Informação Global, onde o espaço acadêmico seja considerado de maneira especial.

3. Que é necessário fazer um esforço de integração similar, não só no âmbito de nossos respectivos

países, mas em níveis regional e global.

Pelo que foi dito acima declaramos:

1. Que é necessária a existência de redes nacionais de ensino e pesquisa (NRENs).

2. Que é desejável estabelecer uma rede latino-americana de pesquisa, baseada nas redes

existentes nos diversos países.

3. Que fica acordada a cooperação para o desenvolvimento de redes nacionais nos países onde

estas não existirem e a criação de um espaço de coordenação para sua integração e

desenvolvimento coordenado regional.

4. Que ante a possibilidade de obter financiamento da Comissão Européia, através do programa

@LIS, é necessário coordenar esforços em termos de interconexão das redes de ensino e



pesquisa e estabelecer, para isto, a criação de um grupo de coordenação regional latino-

americano. Para este fim são nomeados Nelson Simões (Brasil) e Sidia Sánchez (Panamá).

5. Que antes do próximo workshop que a União Européia pretende realizar com membros das redes

da América Latina em setembro, os presentes em Toledo concordam em realizar duas reuniões

regionais a fim de estabelecer critérios de organização da rede latino-americana.

A primeira das reuniões será realizada no Brasil, em 15 de julho de 2002. E a segunda, um mês

depois.

Assinam:

Nelson Simões
RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
Brasil

Sidia Moreno de Sanchez
PanNet – Red Academica y de Investigación Nacional
Panamá

Carlos Casasús
CUDI – Corporación Universitario para el Desarollo de la Internet
México

Carlos Francisco Frank
Retina – Red Teleinformática Academica
Argentina

Clifford Paravicini Hurtado
Bolnet – Red Boliviana de Comunicación de Datos
Bolívia

Florêncio Igancio Utrera Diaz
Reuna – Red Universitaria Nacional
Chile



Ida Holz Brad
Rau – Red Academica Uruguaya
Uruguai

Jorge Luís López Presmanes
RedUniv – Red Universitaria
Cuba

Luis Miguel Vázquez
CNTI-Reaacciun – Red Academica de Centros de Investigación y Universitaria
Venezuela

Pablo José A. G. Herken
UNA/CNC – Universidad Nacional de Asunción
Paraguai

Rafael Ibarra
Uca – Universidad Centro Americana José Simeón Cañas/SVNet
El Salvador

Sandro Venturo
Red Cientifica Peruana
Peru


