
Fortalecimento da parceria
de organizações do grupo Al Sur 
para promover os direitos digitais 
com uma voz unificada



Fortalecer o Al Sur em suas capacidades de gerar consensos na sociedade civil e de incidir em 
políticas e regulamentações sobre os direitos digitais na América Latina.

Em um mundo digitalmente muito interconectado com 
desenvolvimentos tecnológicos cada vez mais 
complexos, como resposta ao domínio do Norte Global 
tanto na produção de tecnologia como na discussão de 
políticas públicas, onze das organizações mais 
experientes na área de direitos digitais da América 
Latina se unem e formam o grupo Al Sur para fortalecer 
seus posicionamentos locais, regionais e internacionais.

O Al Sur é um espaço para compartilhar e produzir 
conhecimento, coordenar ações regionais de defesa 
dos direitos digitais e construir narrativas de consenso 
regional sobre desafios e recomendações de políticas 
públicas. Para o Al Sur, o trabalho coletivo regional é 
essencial para fortalecer os projetos locais de seus 
integrantes e para incidir nas discussões de políticas 
públicas no nível internacional, com base na 
experiência acumulada na América Latina.

O Al Sur é formado pela Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudos sobre Liberdade 
de Expressão e Acesso à Informação da Universidade de Palermo (CELE), Coding Rights, Derechos 
Digitales, Fundação Karisma, Hiperderecho, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), 
Instituto Panamenho de Direito e Novas Tecnologias (IPANDETEC), InternetLab, Red en Defensa de 
los Derechos Digitales (R3D) e TEDIC.

O Al Sur é uma das parcerias de organizações mais relevantes do Sul Global. Em 
apenas dois anos de trabalho, este coletivo conseguiu incidir em diversos espaços 
internacionais, gerando evidência de impacto, que permite fortalecer o trabalho 
local, regional e internacional de seus membros.

• Canal de comunicação oficial do Al Sur que permite divulgar informações relevantes sobre direitos 
digitais e tecnologias: Uma página na internet em três idiomas e redes sociais com informações sobre 
a parceria, relatórios regionais, eventos e outros recursos. (https://www.alsur.lat/ e @AlSurOrgs no 
Twitter).
• Maior trabalho de cooperação em questões críticas no cenário internacional: Com Indela, 
intensificou-se a cooperação que a aliança de organizações tem feito com diferentes organizações 
internacionais para trazer a perspectiva e as evidências da América Latina sobre diferentes temas. 
Assim, por exemplo, Al Sur tem cooperado em diferentes ocasiões com organizações como a CIDH, 
OHCHR e UNESCO em assuntos tão diversos como desinformação, tecnologias de vigilância, 
inteligência artificial, entre outros.
• Produção própria de evidências e conhecimento: O fundo Indela permitiu, pela primeira vez, à Al Sur 
produzir pesquisa coletiva como uma parceria. Assim, em janeiro de 2021, serão lançados 
oficialmente três white papers sobre temas prioritários para a região acordados pelas organizações, 
além de um guia que identifica espaços regionais e internacionais de advocacy para organizações da 
sociedade civil da região que atuam no tema agenda de direitos humanos no contexto regional.

OBJETIVO

CONTEXTO

CONQUISTAS DO PROJETO

COMO ELES FIZERAM ISSO?

“ A aliança Al Sur trabalha 
para que ambos os 
Estados, plataformas 
digitais e organizações 
internacionais entendam 
os desafios dos direitos 
humanos no ambiente 
digital da América Latina 
e elaborem e apliquem 
políticas e ferramentas 
que considerem a 
diversidade geográfica e 
política do Sul Global.

indela.fund/pt/al-sur-2/


