IKED
A Organização Internacional para a Economia do Conhecimento e Desenvolvimento
Empresarial
IKED é uma organização independente, internacional, não lucrativa, centrada nos
problemas emergentes da economia baseada no conhecimento. A organização se esforça
para unir os atores principais, que constituem a economia baseada no conhecimento: o
governo, a indústria, a academia e a sociedade civil – facilitando redes internacionais e
fóruns geradores de políticas; liderando projetos e apresentando recomendações para
colocar as políticas em prática.
IKED se encontra sediada na região nórdica, que é constituída pela Dinamarca,
Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. Estes cinco países se encontram classificados como
os líderes mundiais em investimentos e a utilizar tecnologias de informação e
comunicação, pesquisa científica e educação abrangente. Eles apresentam pontos fortes
numa série de atividades, desde as indústrias de alta tecnologia e serviços empresariais
até à produção baseada em recursos. Por outro lado, eles também enfrentam desafios de
normalização e renovação. A organização colabora de perto com o Conselho de
Ministros Nórdico, assim como com uma série de instituições públicas e privadas nos
próprios países nórdicos.
Ao mesmo tempo, IKED está empenhada em intercâmbios globais e processos de
aprendizagem, trabalhando com uma série de países, desde os mais avançados até
alguns dos menos desenvolvidos do mundo. O objetivo não é transferir de um modelo
para outros, mas proporcionar uma aprendizagem mútua na concepção de políticas e
implementação para benefícios mútuos. A rede de IKED, incluindo quer esferas públicas,
quer privadas, proporciona uma base alargada de experiência e orientação, que IKED
utiliza e desenvolve em esforços, para apoiar o desenvolvimento e utilizar da melhor
forma o conhecimento por todo o mundo.
IKED aborda as forças e as conseqüências das novas tecnologias, incluindo as
tecnologias da informação e comunicação (TIC), os processos de inovação em rápida
alteração, e as condições necessárias para um desenvolvimento dinâmico das empresas e
do espírito empresarial. Ao mesmo tempo, IKED está fortemente empenhada em
alteração organizacional, saúde e bem-estar. Abordando dimensões transversais de uma
política horizontal de assuntos críticos, IKED é um local para explorar ramificações
econômicas e sociais mais abrangentes, relevantes para a ascensão da economia do
conhecimento.
Com base no compromisso de intercâmbio ativo e cooperação internacional em assuntos
de economia baseada no conhecimento, IKED colabora de perto com autoridades
públicas, associações de setores privados, instituições de pesquisa, assim como com
organizações internacionais. IKED estabeleceu uma rede e uma comunidade globais de
parceiros de cooperação; para além da região nórdica, inclui também a Austrália, o
Bangladesh, o Brasil, o Chile, a China, a Estônia, a França, a Alemanha, a Índia, a Itália,
o Japão, a Coréia, a Letônia, a Lituânia, a Malásia, a Polônia, a Rússia, a Eslovênia, a
Espanha, a Tailândia, a Turquia e os Estados Unidos.

