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“Promoção do acesso igualitário à informação e ao conhecimento,
particularmente com relação ao domínio público” representa um dos
eixos principais do Setor de Comunicação e Informação da
UNESCO.
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Recomendação sobre a Promoção e o Uso de Multilingüismo e Acesso Universal ao
Ciberespaço (outubro de 2003)
A importância do conteúdo de domínio público constitui um dos elementos principais da
Recomendação, que recomenda os Estados-Membros e as organizações internacionais a:
(...) reconhecer e endossar o direito ao acesso online universal aos registros públicos e
mantidos pelo governo (...), devidamente considerando a confidencialidade, privacidade e
assuntos de segurança nacional, assim como direitos de propriedade intelectual (...).

Domínio Público e Propriedade Intelectual

(...) encorajar soluções de acesso aberto (...) assim como acessibilidade online à informação
de domínio público e (...) promover e facilitar as capacidades no uso de TICs [tecnologias de
informação e comunicação] (...).
Para desenvolver e adotar as melhores práticas e diretrizes profissionais e éticas, a UNESCO
publicou em 2004 o documento Diretrizes Políticas para o Desenvolvimento e a Promoção
de Informação Governamental de Domínio Público. As atividades-piloto foram iniciadas na
América Latina com o objetivo de auxiliar os Estados-Membros na implementação das
políticas recomendadas. Um encontro em Lima (de 26 a 27 de maio de 2005) permitiu reunir
especialistas de oito países latino-americanos (Argentina, Chile, Colômbia, Nicarágua,
México, Paraguai, Peru e Uruguai) para revisar a situação atual de leis, políticas e aspectos
institucionais quanto às estratégias de informação de domínio público em cada país
participante.
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