
Declaração da 5ª Reunião dos Ministros de Comunicações do Brics 

Brasília,14 Augusto de 2019 

 

1. Nós, os ministros de comunicações da República Federativa do Brasil, 

da Federação da Rússia, da República da Índia, da República da China 

e da República da África do Sul nos encontramos em Brasília, Brasil, no 

dia 14 de agosto, 2019, para o quinto BRICS Encontro fos ministros de 

comunicação. 

 

2. Guiados pelo tema do Brasil, carro-chefe do BRICS em 2019: “BRICS:  

crescimento econômico para um futuro inovador”,  o qual tem como uma 

das prioridades o “ Aprimoramento  da cooperação na economia digital”,  

nós vamos continuar fortalecendo atividades conjuntas entre países do 

BRICS, criando novas oportunidades de cooperação, expandindo e 

intensificando parcerias já estão em processo.  

 

3. Nós estamos comprometidos em continuar melhorando a troca de 

ideias e coordenação entre membros do BRICS em organizações 

internacionais e fóruns multilaterais. Nesse sentido, nós organizamos o 

esforço posto pelo BRICS para participar das atividades do ICT das 

Nações Unidas, G20 e União Internacional de Telecomunicações (ITU), 

entre outros. Particularmente no contexto do ITU, nos congratulamos a 

cooperação dos países do BRICS na Conferência Mundial de 

Comunicação via rádio de 2019 (WRC-19), para ser realizada no Egito, 

de 28 de outubro a 22 de novembro. 

 

4. Nós parabenizamos os resultados do acordo G20 na reunião entre 

ministros da  economia digital,  realizado em  8 e 9 de junho 2019 em 

Tsukuba, Japão. Em particular, na ênfase dos objetivos desenvolvimento 

sustentável (SDGs); dos micro, pequeno e médio empreendimentos 

(MSMEs); conectividade global e sociedade futura centrada no ser 

humano. Os  países do BRICS  reafirmam  seu comprometimento com os 

resultados no acordo do G20, na declaração ministerial sobre comércio e 

economia digital. 

5. Nós encorajamos o aumento da participação nos negócios, academia 

e outras relevantes interessadas  no desenvolvimento da ICT entre os 

países do BRICS.  Nesse contexto, nós  



congratulamos as discussões frutíferas realizadas durante o quinto 

Business to Business (B2B)  para o engajamento nos seguintes: 

“Atividade rural e IoT: soluções para agricultura nos países do BRICS”, 

“5G nos países do BRICS”, “ expansão do acesso à Internet banda larga  

nos países do BRICS” e“ estratégia de transformação digital nos países 

do BRICS”. Nós reconhecemos o papel central a ser desempenhado 

pelas instituições de pesquisa dos países do BRICS em seus campos. 

 

6. Nós reconhecemos o papel das tecnologias digitais no 

desenvolvimento da economia digital, fornecendo as ferramentas para 

modernizar e aumentar a eficiência na administração pública, em 

aumentar a competitividade e a produtividade no setor privado, em 

alavancar o empoderamento, a inclusão digital para o desenvolvimento 

socioeconômico e estamos empenhados em trabalhar juntos nas 

seguintes áreas: 

 

6.1. Conectividade digital: aumento da conectividade e do acesso à 

banda larga para tecnologias digitais, como principais facilitadores da 

economia digital, crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável; 

 

6.2. Inovação digital: promovendo o desenvolvimento e a aplicação de 

novas e emergentes tecnologias e serviços por meio da implementação 

de projetos científicos e tecnológicos e criação de um ambiente favorável 

à inovação; 

 

6.3. Segurança na economia digital: reforçando estruturas de segurança 

robustas na economia digital para garantir que os benefícios resultantes 

sejam amplamente compartilhados; 

 

6.4. Desenvolvimento de capacidades humanas: alavancando 

tecnologias digitais na educação, promoção da alfabetização digital na 

sociedade e preparação de oportunidades de emprego para o futuro e 

tecnologias emergentes proporcionando novas competências; 

 

6.5. Transformação digital: a transformação digital deve ser sustentada 

pela promoção da integração de tecnologias inovadoras em todos os 

setores da economia, incluindo a indústria tradicional. Além disso, criar 



uma oportunidade para inovação em todos os setores, digitalizar e 

construir inteligência em processos que permitam aos fabricantes 

tornarem-se mais eficientes e orientados por dados; 

 

6.6. Inclusão digital: tecnologias digitais devem ser implantadas para 

garantir a inclusão de áreas descobertas e segmentos da sociedade 

digitalmente desfavorecidos, como jovens, mulheres e pessoas com 

deficiência; 

 

6.7. Governança digital: compartilhe experiências e melhores práticas em 

governança digital, como sistemas exclusivos de identificação digital, 

sistemas para gerenciamento de big data e cidades e comunidades 

inteligentes, e busque projetos comuns entre os países do BRICS. 

 

7. Lembrando a Declaração da 4ª Reunião de Ministros da Comunicação 

dos BRICS, reafirmamos nosso apoio ao início da plena 

operacionalização da Parceria dos BRICS para a Nova Revolução 

Industrial (PartNIR) e nos comprometemos a participar do trabalho do 

PartNIR. 

 

8. Aguardamos a 2ª Reunião do Grupo Consultivo do PartNIR, a ser 

realizada em Brasília, em setembro, para alcançar resultados positivos 

na finalização dos Termos de Referência e do Plano de Trabalho do 

PartNIR. 

 

9. Tomando nota da discussão sobre a implementação do parágrafo 1 da 

Declaração da 4ª Reunião de Ministros da Comunicação do BRICS para 

estabelecer a Força Tarefa Digital do BRICS (DBTF), orientamos o Grupo 

de Trabalho de TIC a tomar os passos necessários para a rápida 

instalação do DBTF para tratar de questões da perspectiva das TIC no 

PartNIR. 

 

10. Observamos discussões sobre o estabelecimento de um Fórum de 

Reguladores de ICT do BRICS e instalar o Grupo de Trabalho de TIC 

para convidar as agências reguladoras para discutir seus Termos de 

Referência. 

 



11. Observamos com satisfação o resultado da primeira reunião do 

Conselho da BIFN, que discutiu extensivamente os Termos de Referência 

(ToR) do BIFN e resultou em uma estrutura sobre os principais elementos 

dos Termos de Referência. Instamos o Conselho a finalizar o ToR na 

primeira oportunidade. Reiteramos nosso total apoio às ações a serem 

desenvolvidas pelo BIFN no próximo ano, a fim de promover a 

cooperação em pesquisa e inovação em tecnologias novas e 

emergentes. 

 

12. Recebemos com satisfação a realização da 4ª Reunião do Grupo de 

Trabalho sobre Cooperação em ICT, o 5º Engajamento Negócios entre 

os Negócios do BRICS (B2B) e a 1ª Reunião do Conselho da BIFN nos 

dias 12 e 13 de agosto de 2019, em Brasília. Em particular, 

reconhecemos o papel que tem sido desempenhado pelo Grupo de 

Trabalho sobre cooperação em ICT na assistência à implementação das 

decisões dos Ministros. 

 

13. Rússia, Índia, China e África do Sul agradecem calorosamente o 

Brasil por sediar o 5º Encontro de Ministros das Comunicações do BRICS. 

  

14. Brasil, Índia, China e África do Sul expressam seu agradecimento à 

Federação Russa por seu oferecimento para sediar o 6º Encontro de 

Ministros das Comunicações do BRICS, a 5ª Reunião do Grupo de 

Trabalho sobre Cooperação em ICT e Negócios entre Negócios (B2B) em 

2020 e estender o seu apoio total para esse fim. 

Em inglês 

 

Declaration of the 5th BRICS Communications Ministers Meeting 

Brasília, Brazil, 14 August 2019 

  

1.             We, the Ministers for Communications of the Federative 

Republic of Brazil, the Russian Federation, the Republic of India, the 

People’s Republic of China and the Republic of South Africa, met in 

Brasília, Brazil, on 14 August, 2019, for the 5th BRICS Communications 

Ministers Meeting. 

  



2.             Guided by the theme of Brazil’s Chair-ship of BRICS in 2019: 

“BRICS: economic growth for an innovative future” of which one of the 

priorities is the “enhancement of cooperation on digital economy”, we will 

continue to strengthen joint activities among BRICS countries, create new 

cooperation opportunities and expand and intensify partnerships already 

in progress.   

  

3.             We are committed to improving continuous exchange of ideas 

and coordination between BRICS members in international organizations 

and multilateral forums. In this sense, we recognize the effort put by 

BRICS to participate in the ICT activities of the United Nations, G20 and 

International Telecommunications Union (ITU), among others. Particularly 

in context of ITU, we welcome the cooperation of BRICS countries in the 

World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19), to be held in 

Egypt, from 28 October to 22 November. 

  

4.             We congratulate the outcomes of the G20 Trade Ministers and 

Digital Economy Ministers meeting, held on 8 and 9 June 2019 in 

Tsukuba, Japan, in particular the emphasis on Sustainable Development 

Goals (SDGs); micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs); 

global connectivity and human-centered future society. BRICS countries 

reaffirm their commitment to the outcomes of the G20 Ministerial 

Statement on Trade and Digital Economy. 

  

5.             We encourage increased participation of business, academia 

and other relevant stakeholders for ICT development among BRICS 

countries. In this context, we welcome the fruitful discussions held during 

the 5th Business to Business (B2B) Engagement on the topics: “rural 

connectivity and IoT solutions for agriculture in BRICS countries”, “5G in 

BRICS countries”, “expansion of broadband internet access in BRICS 

countries”, “digital transformation strategy in BRICS countries”. We 

acknowledge the central role to be played by research institutions of 

BRICS countries in these fields. 

  

6.             We acknowledge the role of digital technologies in the 

development of the digital economy, providing the tools for modernizing 

and increasing efficiency in public administration, in raising 



competitiveness and productivity in the private sector, in leveraging 

empowerment, digital inclusion for socio-economic development, and we 

are committed to work together in the following areas: 

  

6.1.   Digital connectivity: increasing connectivity and broadband access 

to digital technologies, as key enablers of the digital economy, inclusive 

growth and sustainable development; 

6.2.          Digital innovation: promoting the development and application 

of new and emerging technologies and services through the 

implementation of scientific and technological projects, and creating an 

enabling environment for innovation; 

  

6.3.          Security in the digital economy: enhancing robust security 

frameworks in digital economy to ensure that the benefits arising from it 

are widely shared; 

  

6.4.          Human capacity development: leveraging digital technologies 

in education, promoting digital literacy in society, and preparing for 

employment opportunities of the future and emerging technologies by 

providing new skills; 

  

6.5.          Digital transformation: digital transformation should be 

underpinned by promoting integration of innovative technologies 

throughout all sectors of economy, including the traditional industry. 

Furthermore, create an opportunity for innovation across all industries, 

digitalization and building intelligence into processes that enables 

manufacturers to become more efficient and data-driven; 

  

6.6.          Digital inclusion: digital technologies should be deployed to 

ensure the inclusion of uncovered areas and digitally deprived segments 

of society such as youth, women and persons with disabilities; 

  

6.7.          Digital governance: share experiences and best practices in 

digital governance such as unique digital identification systems, systems 

for big data management and smart cities and communities, and pursue 

common projects among BRICS countries. 

  



7.             Recalling the Declaration of the 4th BRICS Communication 

Ministers Meeting, we reaffirm our support for the commencement of the 

full operationalization of the BRICS Partnership on New Industrial 

Revolution (PartNIR) and recommit ourselves to participating in the work 

of the PartNIR. 

  

8.             We look forward to the 2nd PartNIR Advisory Group Meeting 

to be held in Brasilia in September to achieve positive outcomes in 

finalizing the Terms of Reference and Work Plan of the PartNIR. 

  

9.             Taking note of the discussion on the implementation of the 

paragraph 1 of the Declaration of the 4th BRICS Communication Ministers 

Meeting to establish the Digital BRICS Task Force (DBTF), we direct the 

ICT Working Group to take the necessary steps for early setting up of the 

DBTF to address issues from the ICT perspective on PartNIR. 

  

10.           We noted discussions about the establishment of a BRICS 

ICT Regulators Forum and urge the ICT Working Group to invite the 

regulatory agencies to discuss its Terms of Reference. 

  

11.           We note with appreciation the outcome of the first meeting of 

the BIFN Council, which discussed extensively on the Terms of Reference 

(ToR) of the BIFN, and resulted in a framework on the key elements of the 

ToR. We urge the Council to finalize the ToR at the earliest opportunity. 

We reiterate our full support to the actions to be developed by the BIFN in 

the next year, in order to promote cooperation on research and innovation 

in emerging and new technologies. 

  

12.                We welcome the holding of the 4th Meeting of Working 

Group on ICT Cooperation, the 5th BRICS Business to Business (B2B) 

Engagement and the 1st Meeting of the Council of BIFN on 12th and 13th 

August 2019, in Brasília. In particular, we recognize the role that has been 

played by the Working Group on ICT cooperation in assisting the 

implementation of the decisions of the Ministers. 

  



13.                Russia, India, China and South Africa extend their warm 

appreciation to Brazil for hosting the 5th BRICS Communications Ministers 

Meeting. 

  

14.                Brazil, India, China and South Africa convey their 

appreciation to the Russian Federation for its offer to host the 6th BRICS 

Communications Ministers Meeting, the 5th Meeting of Working Group on 

ICT Cooperation and related Business to Business (B2B) activities in 2020 

and extend their full support to that end. 

  
 


