
 

 

English	below	
Português	abaixo	
	

Nicolas	Antoniello	

	
	

	
 Breve	biografía	del	candidato.	

	
Actualmente	se	desempeña	como	Asesor	de	Ministro	en	el	Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Minería	de	Uruguay.	
Es	Ingeniero	egresado	de	la	Facultad	de	Ingeniería	de	la	Universidad	de	la	República	en	Uruguay.	
	
Desde	 hace	 más	 de	 diez	 años	 participa	 activamente	 en	 temas	 relativos	 a	 Telecomunicaciones	 e	 Internet	 tanto	 la	
región	como	en	el	resto	del	mundo.	Ha	ocupado	diversos	roles	en	foros	y	grupos	de	trabajo	regionales	y	es	autor	de	
políticas	 regionales	y	globales	 referentes	a	 la	gestión	de	 recursos	de	 Internet.	A	 realizado	y	dictado	diversos	cursos	
relativos	al	área	de	Telecomunicaciones	e	Informática.	
	
Ha	cursado	varios	estudios	a	nivel	regional	e	internacional	en	materia	de	gobernanza	de	Internet,	seguridad,	redes	de	
datos	e	Internet	en	general.	Desde	hace	varios	años	participa	en	instancias	de	negociación	y	debate	internacional	en	
materia	de	telecomunicaciones	e	Internet.	
	
Fue	 docente	 de	 la	 Facultad	 de	 Ingeniería	 de	 la	 Universidad	 de	 la	 República	 y	 de	 la	 Facultad	 de	 Ingeniería	 de	 la	
Universidad	ORT,	en	Uruguay.	
	
Es	funcionario	en	la	empresa	ANTEL	de	telecomunicaciones.	
	
Es	miembro	 fundador	 del	 grupo	 IPv6	 Task	 Force	Uruguay,	 del	 grupo	GOLD	Uruguay	 de	 la	 IEEE	 y	 del	 Capítulo	 ISOC	
Uruguay	 de	 la	 Internet	 Society;	 así	 como	miembro	 fundador	 del	 grupo	 de	 Operadores	 de	 Red	 de	 Latinoamérica	 y	
Caribe	(LACNOG).	
	
Se	desempeñó	varios	años	como	moderador	del	Foro	de	Políticas	Publicas	de	Lacnic.	
Es	Crypto	Officer	para	el	proceso	de	firma	de	la	Raíz	del	sistema	DNS.	
Es	parte	del	Review	Committee	de	IANA	para	la	región	de	Lacnic.	
	

 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	
	
Me	considero	alguien	muy	activo.	Digamos	que	siempre	estoy	haciendo	algo,	sea	un	trabajo	o	un	hobbie.	Me	gusta	
intercambiar	 ideas,	 opiniones	 y	 conocimientos	 con	 la	 gente	 y	 siempre	 trato	 de	 disfrutar	 y	 divertirme,	 tanto	 en	 un	
trabajo	 formal	 como	 en	 algo	 que	 haga	 por	 gusto	 o	 diversión.	 Creo	 que	 disfrutar	 y	 pasarla	 bien	 deben	 ir	
necesariamente	de	la	mano	con	el	trabajo;	es	una	de	las	garantías	del	éxito	y	gusto	por	lo	que	hacemos.	Soy	bastante	
exhaustivo	y	detallista;	 supongo	que	es	un	poco	de	deformación	profesional.	Me	atraen	 tanto	 los	asuntos	 técnicos	
como	las	cuestiones	más	políticas	o	filosóficas	y	siempre	busco	entender	con	la	mayor	profundidad	posible	cualquier	
tema.	Respecto	a	 las	cuestiones	formales,	me	gusta	ser	ejecutivo,	preciso	e	 imparcial	cuando	hay	que	serlo	a	 la	vez	
que	dar	mi	opinión	siempre	que	sea	posible	y	corresponda.	



 

 

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Desde	 mucho	 antes	 de	 graduarme	 en	 Ingeniería	 me	 interesé	 por	 los	 temas	 técnicos	 y	 operativos	 de	 las	
telecomunicaciones	 y	 de	 Internet	 en	 particular.	 Comencé	planificando,	 diseñando	 y	 configurando	 algunas	 redes	 de	
particulares	y	de	organizaciones.	Luego	ingresé	a	trabajar	como	técnico	y	como	Ingeniero,	luego	de	graduarme,	en	el	
Centro	 de	 Operaciones	 de	 Antel,	 la	 empresa	 estatal	 de	 telecomunicaciones	 de	 Uruguay.	 Más	 tarde,	 en	 la	 misma	
empresa	me	dediqué	al	diseño	de	redes,	planificación	y	despliegue	de	conectividad	internacional.	Durante	los	últimos	
años	 fui	 asesor	de	 la	Gerencia	General	 y	 de	 la	 Presidencia	de	 la	 Empresa,	 llevando	a	 cabo	unos	 cuantos	proyectos	
transversales	 a	 toda	 la	 Organización.	 Actualmente	 soy	 asesor	 directo	 de	 la	 Ministro	 de	 Industria	 y	 del	 Director	
Nacional	de	Telecomunicaciones	en	Uruguay.	
	
He	tomado	y	dictado	diversos	cursos	relativos	a	Internet,	Gobernanza,	etc.,	y	participo	muy	activamente	en	gran	parte	
de	las	Organizaciones	Internacionales	vinculadas	a	estos	temas.	
	

 Cuenta	cómo	nació	tu	interés	por	participar	en	LACNIC	y	cuál	es	tu	historia	con	LACNIC.	
	
Mi	interés	por	participar	es	incluso	anterior	a	la	existencia	misma	de	Lacnic.	Primero	en	grupos	y	foros	técnicos	y	luego	
(desde	 hace	 ya	 muchos	 años)	 en	 temas	 de	 infraestructura,	 desarrollo	 y	 políticas	 públicas	 de	 Internet.	 Desde	 la	
fundación	de	Lacnic,	allá	por	el	año	2002,	he	participado	y	mantenido	un	vínculo	muy	fuerte	con	 los	cometidos,	 las	
actividades	y	las	personas	que	trabajan	tanto	en	Lacnic	como	en	toda	la	comunidad	de	Latinoamérica	y	el	Caribe.	Me	
gusta	 participar,	 aprender	 y	 aportar	 mi	 “grano	 de	 arena”	 en	 todo	 lo	 que	 pueda.	 He	 sido	Moderador	 del	 Foro	 de	
Políticas	de	Lacnic	durante	6	años;	soy	autor	de	varias	políticas	regionales	y	globales	vigentes;	continúo	y	continuaré	
participando	 de	 los	 eventos	 y	 discusiones	 relativas	 a	 Internet,	 tanto	 regionales	 como	 internacionales.	 Esta	
participación	 me	 ha	 permitido	 también	 mantener	 un	 buen	 vínculo	 y	 amistad	 con	 quienes	 integramos	 nuestra	
comunidad	de	LACNIC.	
	

 ¿Cuál	es	tu	visión	de	LACNIC,	su	misión	y	el	papel	de	LACNIC	como	factor	de	desarrollo	y	crecimiento	de	la	
región?	

	
Siempre	vi	a	Lacnic	como	un	punto	clave	de	encuentro,	de	unión	y	de	motor	de	desarrollo	regional	y	a	la	vez	global,	de	
todos	los	principales	actores	y	temas	vinculados	a	Internet;	tanto	técnicos	como	políticos.	En	esencia,	como	unión	de	
todos	nosotros,	con	nuestras	distintas	visiones	y	capacidades	trabajando	en	conjunto	para	 la	mejora,	sostenibilidad,	
resiliencia	 y	 acceso	 de	 todas	 las	 personas	 a	 Internet.	 Creo	 fuertemente	 en	 esa	 visión	 y	 en	 que	 esa	 es	 su	 principal	
fortaleza	y	misión.	
	
Con	su	forma	de	organizarse	y	administrar	los	recursos;	con	un	mecanismo	que	fomenta	la	participación	de	todos	en	
la	 región,	 independientemente	 del	 cargo	 o	 rol	 que	 ocupemos;	 y	 con	 un	 constante	 impulso	 al	 desarrollo	 y	
perfeccionamiento	técnico,	político	y	social.	Creo	también	que	es	una	organización	que	debe	continuar	velando	por	
los	intereses	conjuntos	de	todos	sus	miembros	y	comunidad,	tanto	es	aspectos	de	política	pública	como	técnicos.	
	

 ¿Qué	crees	que	es	lo	más	importante	que	aportarás	a	LACNIC	como	integrante	del	órgano	en	caso	de	ser	
elegido	y	qué	te	motiva	para	postularte	a	dicha	posición?	

	
Creo	que	lo	más	importante	que	puedo	aportar	es	mi	compromiso	con	estos	temas,	demostrado	a	lo	largo	de	todos	
estos	 años.	Un	 compromiso	 que	 para	mí	 es	 fuerte,	 vocacional	 y	 desinteresado.	 Independientemente	 del	 lugar	 que	
ocupe,	seguiré	buscando	dar	mi	opinión	a	la	vez	que	entender	y	tener	en	cuenta	la	postura	y	visión	de	los	demás	para	
realizar	siempre	el	mejor	aporte	posible.	Creo	que	el	mejor	camino	para	continuar	logrando	los	objetivos	de	Lacnic	es	
el	que	se	construye	considerando	y	debatiendo	con	base	en	la	diversidad	de	opiniones	y	conocimiento	que	aportamos	
todos	y	cada	uno	de	los	miembros	de	esta	comunidad	regional	de	Internet	de	América	Latina	y	el	Caribe.	Creo	también	
que	 continuar	 recibiendo	 y	 escuchando	 los	 aportes	 de	 la	 comunidad	 nos	 mantiene	 actualizados	 y	 nos	 posibilita	
siempre	a	tomar	una	decisión	más	fundada	y	correcta.	
	



 

 

Ø Criterios	de	Idoneidad	Deseables	
	
	
Respuestas	enviadas	por	el/la	candidato/a	a	través	del	cuestionario	de	Incompatibilidades,	Capacidades	e	
Idoneidades:	
	
	

 Que	tenga	o	haya	tenido	algún	nivel	de	participación	en	órganos	electivos	de	LACNIC.	
	
Comité	de	Revisión	(Review	Committee)	para	la	región	de	LAC		
Moderador	del	Foro	Público	de	Políticas	
	

 Que	participe	o	haya	participado	en	alguno	de	los	foros	técnicos	de	la	región	(FLIP6,	Foro	de	Seguridad,	
Foro	de	Interconexión,	Foro	de	Operadores).		
	

FLIP	6	
Foro	de	Seguridad	
Foro	de	Interconexión		
Foro	de	Operadores		
Foro	Público	de	Políticas		
Peering	Forum	
Foro	Técnico	de	LACNIC	
	

 Que	participe	o	haya	participado	u	organizado	eventos	auspiciados	por	LACNIC	(LACNIC,	LACNIC	
ONtheMOVE,	AMPARO,	etc.).		

	
Evento	LACNIC	
Evento	LACNIC	/	LACNOG		
LACNIC	ON	the	MOVE	
	

 Vínculo	profesional	o	laboral	(ya	sea	como	empleado,	asesor,	consultor,	directivo	y/o	accionista)	con	
entidades	titulares	de	recursos	numéricos	en	la	región	(asociados	LACNIC).	

	
Empleado	de	ANTEL	(Uruguay)	
	

 Vínculo	profesional	o	laboral	(ya	sea	como	empleado,	asesor,	consultor,	directivo	y/o	accionista)	con	
organizaciones	de	la	comunidad	técnica	de	la	región.	

	
LACNOC	(soy	fundador	y	formé	parte	del	directorio	de	LACNOG	y	del	Comité	de	Programa	de	Lacnog).	
Soy	fundador,	forme	y	formo	parte	del	Capítulo	Uruguay	de	ISOC.	
Soy	fundador,	formé	y	formo	parte	del	grupo	de	trabajo	sobre	IPv6	en	Uruguay	(UY6TF).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

Nicolas	Antoniello	

	
English	

	
 Brief	biography	of	the	candidate.	

	
Nicolás	Antoniello	is	currently	an	Advisor	to	the	Minister	at	the	Uruguayan	Ministry	of	Industry,	Energy	and	Mining.	
He	holds	a	degree	in	Engineering	from	the	School	of	Engineering,	Universidad	de	la	Republica,	Uruguay.	
He	 has	 been	 actively	 involved	 in	 telecommunications	 and	 Internet-related	 issues	 for	more	 than	 ten	 years,	 both	 at	
regional	and	global	 level.	He	has	served	 in	various	 roles	 in	different	 regional	 forums	and	working	groups	and	 is	 the	
author	of	regional	and	global	policies	related	to	the	management	of	Internet	resources.	He	has	designed	and	taught	
different	courses	in	the	fields	of	Telecommunications	and	Information	Technology.	
	
He	 has	 completed	 studies	 on	 Internet	 Governance,	 security,	 data	 networks	 and	 the	 Internet	 in	 general	 at	 both	
regional	 and	 international	 level.	 For	 several	 years,	 he	 has	 participated	 in	 international	 negotiation	 and	 discussion	
spaces	dealing	with	Telecommunications	and	the	Internet.	
	
He	has	taught	at	the	School	of	Engineering	of	Universidad	de	la	Republica	and	at	the	School	of	Engineering	of	the	ORT	
University,	both	in	Uruguay.	
	
He	is	employed	by	ANTEL,	the	national	telecommunications	company.	
	
He	is	a	founding	member	of	Uruguay's	IPv6	Task	Force,	the	IEEE	GOLD	Group	in	Uruguay,	and	the	Uruguay	Chapter	of	
the	 Internet	 Society,	 as	well	 as	 founding	member	 of	 the	 Latin	 American	 and	 Caribbean	Network	Operators	 Group	
(LACNOG).	
	
For	several	years,	he	was	chair	of	LACNIC's	Public	Policy	Forum.	
He	is	a	Crypto	Officer	and	participates	in	the	DNS	root	signing	process.	He	is	also	part	of	the	IANA	Review	Committee,	
where	he	represents	the	LACNIC	region.	
	
	

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
I	consider	myself	to	be	a	very	active	person.	Let's	say	that	I	am	always	doing	something,	whether	work	or	a	hobby.	I	
like	to	exchange	ideas,	opinions	and	knowledge	with	others	and	I	always	try	to	enjoy	myself	and	have	fun,	both	when	
working	on	a	 formal	 task	as	well	 as	when	doing	 something	 for	pleasure	or	 fun.	 I	 believe	 that	enjoying	oneself	 and	
having	a	good	time	should	necessarily	go	hand	in	hand	with	our	work,	as	it	helps	ensure	our	success	and	pleasure	in	
what	 we	 do.	 I	 am	 quite	 thorough	 and	 detail-oriented,	 two	 traits	 that	 probably	 come	 with	 my	 profession.	 I	 am	
attracted	 to	 technical	 matters	 as	 well	 as	 to	 political	 or	 philosophical	 issues,	 and	 I	 always	 try	 to	 gain	 an	 in-depth	
understanding	of	any	topic.	As	to	formal	matters,	 I	 like	taking	action	and	being	precise	and	 impartial	when	needed,	
and	at	the	same	time	making	my	opinion	heard	whenever	possible	and	appropriate.	
	

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	



 

 

My	 interest	 in	 the	technical	and	operational	aspects	of	 telecommunications	and	the	 Internet	 in	particular	was	born	
long	before	I	obtained	my	degree	in	Engineering.		
	
I	began	planning,	designing	and	configuring	networks	for	private	individuals	and	organizations.	I	then	joined	LACNIC,	
Uruguay's	state-owned	telecommunications	company.	After	obtaining	my	degree,	I	began	working	as	an	Engineer	in	
the	 company's	 Operations	 Center.	 Later,	 within	 the	 same	 company,	 my	 role	 included	 network	 design	 as	 well	 as	
planning	 and	 deployment	 of	 international	 connectivity.	 For	 the	 past	 few	 years,	 I	 have	 served	 as	 advisor	 to	 the	
company's	 General	 Management	 and	 President's	 Office,	 working	 on	 several	 cross-cutting	 projects	 for	 the	
organization.	I	am	currently	a	direct	advisor	to	the	Minister	of	Industry	and	the	National	Telecommunications	Director	
in	Uruguay.	
	
I	have	taken	and	taught	several	courses	related	to	 Internet,	Governance	and	other	topics,	and	 I	am	very	active	 in	a	
large	part	of	the	international	organizations	involved	in	these	issues.	
	
	

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
	
My	 interest	 in	 participating	 precedes	 the	 very	 existence	 of	 Lacnic.	 At	 first,	 I	 participated	 in	 technical	 groups	 and	
forums;	then,	for	many	years	now,	I	have	participated	in	topics	relating	to	Internet	infrastructure,	development	and	
public	policy.	Since	Lacnic	was	established	back	 in	2002,	 I	have	always	participated	and	maintained	very	strong	ties	
with	 the	 goals,	 activities	 and	 people	who	work	 at	 Lacnic,	 as	well	 as	with	 the	 entire	 Latin	 American	 and	 Caribbean	
community.	I	like	to	participate,	learn	and	contribute	in	any	way	I	can.	I	chaired	the	Lacnic	Policy	Forum	for	six	years;	I	
am	the	author	of	several	regional	and	global	policies	currently	in	force;	I	participate	and	will	continue	to	participate	in	
events	and	discussions	related	to	the	Internet,	both	at	regional	as	well	as	at	international	level.	This	participation	has	
also	allowed	me	to	maintain	ties	and	friendship	with	those	who	are	part	of	our	LACNIC	community.	
	

 What	do	you	think	of	LACNIC,	its	mission,	and	the	organization’s	role	as	a	driver	of	growth	and	
development	in	the	region?	

	
I	have	always	seen	Lacnic	as	a	key	meeting	point;	a	place	 for	 Internet	actors	 to	come	together	to	address	 Internet-
related	topics,	both	technical	and	political;	a	driver	of	regional	and	global	development.	Basically,	the	sum	of	each	and	
every	 one	 of	 us,	 with	 our	 different	 visions	 and	 capabilities,	 working	 together	 for	 the	 improvement,	 sustainability,	
resilience	 and	 access	 of	 all	 people	 to	 the	 Internet.	 I	 strongly	 believe	 in	 that	 vision,	 which	 I	 consider	 to	 be	 the	
organization's	main	strength	and	mission.	
	
With	its	form	of	organization	and	managing	resources;	with	a	mechanism	that	encourages	the	participation	of	every	
member	of	the	regional	community,	regardless	of	our	position	or	role;	and	constantly	promoting	technical,	policy	and	
social	development	and	progress.	I	also	believe	the	organization	should	continue	to	watch	over	the	common	interests	
of	all	its	members	and	the	community	as	a	whole,	considering	both	public	policy	and	technical	aspects.	
	

 In	your	opinion,	what	would	be	your	greatest	contribution	to	LACNIC	as	a	member	should	you	be	elected?	
What	motivated	you	to	run	for	a	position	on	the	elective	body?	

 
My	greatest	contribution	would	be	my	commitment	to	these	issues,	which	I	believe	I	have	proven	throughout	all	these	
years.	A	 strong,	 vocational	 and	disinterested	 commitment.	 Regardless	 of	 the	position	 I	may	occupy,	 I	will	 continue	
trying	to	make	my	opinion	heard	while	understanding	and	taking	into	account	the	points	of	view	and	visions	of	others,	
thus	seeking	to	make	the	best	possible	contributions.	
	
I	believe	the	best	way	for	Lacnic	to	continue	to	achieve	its	goals	is	by	considering	and	debating	based	on	the	diversity	
of	opinions	and	knowledge	that	each	member	of	our	regional	Latin	American	and	Caribbean	Internet	community	has	
to	offer.	I	also	believe	that	continuing	to	receive	and	listen	to	the	community’s	input	keeps	us	up-to-date	and	always	
allows	us	to	make	better-informed	decisions.	



 

 

Ø Desirable	Suitability	Criteria	
	
	
Answers	submitted	by	the	candidate	through	the	Questionnaire	on	Incompatibilities,	Capabilities	and	Suitability:	
	
	

 Having	or	having	had	some	level	of	participation	in	LACNIC's	elected	bodies.	
	
Review	Committee	for	the	LAC	Region	
Chair	of	the	Public	Policy	Forum	
	

 Participating	or	having	participated	in	one	of	the	regional	technical	forums	(FLIP6,	SecurityForum,	
Interconnection	Forum,	Network	Operators	Forum). 

	
FLIP	6	
Security	Forum	
Interconnection	Forum	
Operators	Forum	
LACNIC	Public	Policy	Forum	
Peering	Forum	
LACNIC	Technical	Forum	
	

 Participating	or	having	participated	or	organized	events	sponsored	by	LACNIC	(LACNIC,	LACNIC	OnThe	
Move,	AMPARO,	etc.)	

	
LACNIC	Event	
LACNIC	/	LACNOG	Event	
LACNIC	on	the	Move	
	

 Professional	or	employment	ties	(whether	as	an	employee,	advisor,	consultant,	manager	
and/orshareholder)	to	organizations	which	have	been	assigned	number	resources	in	theregion	(LACNIC	
members).	

	
Employed	by	ANTEL	(Uruguay)	
	

 Professional	or	employment	ties	(whether	as	an	employee,	advisor,	consultant,	manager	
and/orshareholder)	to	organizations	that	are	part	of	the	regional	technicalcommunity.	

	
LACNOG	(I	am	a	founding	member	and	was	part	of	the	LACNOG	Board	and	the	LACNOG	Program	Committee).	
I	am	a	founding	member	and	continue	to	be	part	of	ISOC's	Uruguay	Chapter	
I	am	a	founding	member	and	continue	to	be	part	of	the	Uruguayan	IPv6	Task	Force	(UY6TF).	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

Nicolas	Antoniello	

	
Português	

	
 Breve	biografia	do	candidato.	

	
Hoje	é	Assessor	do	Ministro	no	Ministério	da	Indústria,	Energia	e	Mineração	do	Uruguai.	
	
É	formado	em	Engenharia	pela	Faculdade	de	Engenharia	da	Universidade	da	República	do	Uruguai.	
	
Há	mais	de	dez	anos	que	participa	ativamente	em	questões	relacionadas	às	Telecomunicações	e	à	Internet	tanto	na	
região	quanto	no	resto	do	mundo.	Desempenhou	vários	papeis	em	fóruns	e	grupos	de	trabalho	regionais,	é	autor	de	
políticas	regionais	e	globais	referentes	à	gestão	de	recursos	da	Internet.	Realizou	e	ministrou	diferentes	cursos	sobre	
Telecomunicações	e	Informática.		
	
Ele	tem	estudos	em	nível	regional	e	internacional	em	assuntos	da	governança	da	Internet,	segurança,	redes	de	dados	
e	Internet	em	geral.	Há	vários	anos	que	participa	em	instâncias	de	negociação	e	debate	internacional	em	assuntos	das	
telecomunicações	e	da	Internet.		
	
Foi	 professor	 da	 Faculdade	 de	 Engenharia	 da	 Universidade	 da	 República	 e	 da	 Faculdade	 de	 Engenharia	 da	
Universidade	ORT,	no	Uruguai.	
	
É	funcionário	na	empresa	ANTEL	(telecomunicações).	
	
É	membro	fundador	do	grupo	IPv6	Task	Force	Uruguai,	do	grupo	GOLD	Uruguai,	da	IEEE	e	do	Capítulo	ISOC	Uruguai	da	
Internet	 Society;	 também	 é	 membro	 fundador	 do	 Grupo	 de	 Operadores	 de	 Rede	 da	 América	 Latina	 e	 o	 Caribe	
(LACNOG).	
	
Atuou	vários	anos	como	moderador	do	Fórum	de	Políticas	Públicas	de	LACNIC.	
É	Crypto	Officer	para	o	processo	de	assinatura	da	Raiz	do	sistema	DNS.	Faz	parte	do	Comitê	de	Revisão	da	IANA	para	a	
regiao	de	LACNIC.	
	

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	
Eu	me	considero	uma	pessoa	muito	ativa.	Quer	dizer	que	eu	sempre	estou	fazendo	alguma	coisa,	tanto	por	trabalho	
quanto	por	lazer.	Gosto	de	trocar	ideias,	opiniões	e	conhecimentos	com	as	pessoas	e	sempre	tento	desfrutar	e	passar	
bem,	tanto	no	trabalho	formal	quanto	nas	atividades	que	faço	por	diversão	ou	simples	vontade.	Eu	acho	que	curtir	e	
divertir-se	devem	ir	de	mãos	dadas	com	o	trabalho;	é	uma	das	garantias	de	sucesso	e	gosto	pelo	que	fazemos.	Eu	sou	
bastante	minucioso	e	abrangente;	suponho	que	é	um	pouco	de	deformação	profissional.	Sinto	curiosidade	tanto	por	
questões	técnicas	quanto	políticas	ou	filosóficas,	e	sempre	procuro	entender	o	mais	profundamente	possível	qualquer	
assunto.	 Em	 relação	 às	 questões	 formais,	 gosto	 de	 ser	 executivo,	 preciso	 e	 imparcial	 sempre	 que	 necessário,	mas	
também	gosto	de	dar	a	minha	opinião	sempre	que	possível	e	apropriado.	
	

 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		



 

 

Muito	 antes	 de	 ser	 formado	 em	 engenharia,	 eu	 já	 tinha	 interesse	 pelas	 questões	 técnicas	 e	 operacionais	 das	
telecomunicações	 e	 da	 internet	 em	particular.	 Comecei	 planejando,	 desenhando	 e	 configurando	 algumas	 redes	 de	
particulares	e	de	organizações.	Depois	da	formatura,	entrei	a	trabalhar	como	técnico	e	como	engenheiro	no	Centro	de	
Operações	da	Antel,	a	empresa	estatal	das	telecomunicações	do	Uruguai.	Mais	tarde,	na	mesma	empresa,	dediquei-
me	ao	desenho	de	redes,	planejamento	e	implementação	de	conectividade	internacional.	Durante	os	últimos	anos,	fui	
assessor	 da	 Gerência	 Geral	 e	 da	 Presidência	 da	 Empresa,	 realizando	 alguns	 projetos	 transversais	 para	 toda	 a	
organização.	Atualmente	sou	assessor	direto	da	Ministra	de	Indústria	e	do	Diretor	Nacional	das	Telecomunicações	no	
Uruguai.	
	
Tanto	fiz	quanto	ministrei	vários	cursos	sobre	a	 Internet,	Governança,	etc.,	e	participo	ativamente	em	grande	parte	
das	organizações	internacionais	ligadas	a	essas	questões.	
	
	

 Conte	como	nasceu	seu	interesse	em	participar	em	LACNIC	e	qual	é	a	sua	história	com	LACNIC.	
	
Meu	interesse	por	participar	é	inclusive	anterior	à	própria	existência	de	LACNIC.	Primeiro	em	grupos	e	fóruns	técnicos	
e	depois	(há	muitos	anos)	em	questões	de	 infraestrutura,	desenvolvimento	e	políticas	públicas	da	Internet.	Desde	a	
fundação	de	LACNIC	pelo	ano	2002,	participei	e	mantive	um	forte	relacionamento	com	as	tarefas,	atividades	e	pessoas	
que	trabalham	tanto	em	LACNIC	quanto	em	toda	a	comunidade	da	América	Latina	e	o	Caribe.	Eu	gosto	de	participar,	
aprender	 e	 contribuir	meu	 "grão	de	 areia"	 em	 tudo	o	que	puder.	 Fui	moderador	do	 Fórum	de	Políticas	 de	 LACNIC	
durante	6	 anos;	 sou	autor	de	 várias	políticas	 regionais	 e	 globais	 em	vigor;	 continuo	e	 continuarei	 participando	dos	
eventos	 e	 discussões	 relativos	 à	 Internet,	 tanto	 regionais	 quanto	 internacionais.	 Essa	 participação	 também	 me	
permitiu	manter	um	bom	vínculo	e	amizade	com	aqueles	que,	como	eu,	integram	nossa	comunidade	de	LACNIC.	
	

 Qual	é	a	sua	visão	de	LACNIC,	sua	missão	e	o	papel	de	LACNIC	como	fator	de	desenvolvimento	e	
crescimento	da	região?		

	
Para	mim,	LACNIC	é	um	ponto-chave	de	encontro,	de	união	e	de	motor	do	desenvolvimento	 regional	e,	ao	mesmo	
tempo,	 global,	 de	 todos	 os	 principais	 atores	 e	 assuntos	 ligados	 à	 Internet;	 tanto	 técnicos	 quanto	 políticos.	 Em	
essência,	como	uma	união	de	todos	nós,	com	nossas	diferentes	visões	e	habilidades	trabalhando	em	conjunto	para	a	
melhoria,	sustentabilidade,	resiliência	e	acesso	de	todas	as	pessoas	à	Internet.	Acredito	fortemente	nessa	visão,	e	em	
que	essa	é	a	sua	principal	força	e	missão.	
	
Com	sua	maneira	de	organizar	e	gerenciar	os	recursos;	com	um	mecanismo	que	encoraja	a	participação	de	todos	na	
região,	 independentemente	 da	 posição	 ou	 cargo	 que	 ocupemos;	 e	 com	 um	 impulso	 constante	 para	 o	
desenvolvimento	e	aperfeiçoamento	técnico,	político	e	social.	Eu	também	acredito	que	é	uma	organização	que	deve	
continuar	a	zelar	pelos	interesses	comuns	de	todos	os	seus	membros	e	comunidade,	tanto	nos	aspectos	das	políticas	
públicas	quanto	técnicas.	
	

 Qual	será	sua	contribuição	mais	importante	a	LACNIC	como	integrante	do	órgão	em	caso	de	ser	escolhido	e	
o	quê	te	motiva	a	nomear-se	para	dita	posição?	

	
Eu	acho	que	a	minha	contribuição	mais	importante	é	o	meu	compromisso	com	essas	questões,	demonstrado	ao	longo	
de	todos	esses	anos.	Um	compromisso	que	para	mim	é	forte,	vocacional	e	desinteressado.			Independentemente	do	
lugar	que	ocupe,	continuarei	buscando	dar	a	minha	opinião	ao	mesmo	tempo	que	compreender	e	 levar	em	conta	a	
posição	e	visão	dos	outros	para	sempre	fazer	a	melhor	contribuição	possível.	
	
Acredito	 que	 o	 melhor	 caminho	 para	 continuar	 atingindo	 os	 objetivos	 de	 LACNIC	 é	 aquele	 que	 é	 construído	
considerando	e	debatendo	com	base	na	diversidade	de	opiniões	e	conhecimentos	que	contribuem	todos	e	cada	um	
dos	membros	desta	comunidade	regional	da	Internet	da	América	Latina	e	o	Caribe.	Eu	também	acredito	que	continuar	
recebendo	e	ouvindo	as	 contribuições	da	 comunidade	nos	mantém	atualizados	e	nos	permite	 tomar	decisões	mais	
sólidas	e	corretas.	



 

 

Ø Critérios	de	Idoneidade	Desejáveis	
	
	
Respostas	enviadas	pelo/a	candidato/a	através	do	questionário	de	Incompatibilidades,	Capacidades	e	
Idoneidades:	
 

 Que	tenha	o	teve	algum	nível	de	participação	em	órgãos	eletivos	de	LACNIC.	
	
Comitê	de	Revisão	(Review	Committee)	para	a	região	da	LAC;		
Moderador	do	Fórum	Público	de	Políticas	
	

 Que	participe	ou	tenha	participado	de	qualquer	um	dos	fóruns	técnicos	da	região	(FLIP6,	Fórum	de	
Segurança,	Fórum	de	Interconexão,	Fórum	de	Operadores).	

	
FLIP	6,		
Fórum	de	Segurança,		
Fórum	de	Interconexão,		
Fórum	de	Operadores,	
Fórum	Público	de	Políticas,		
Peering	Forum,		
Fórum	técnico	de	LACNIC	
	

 Que	participe	ou	tenha	participado	ou	organizado	eventos	patrocinados	por	LACNIC	(LACNIC,	
LACNICON	the	MOVE,	AMPARO,	etc.).	

	
Evento	LACNIC	
Evento	LACNIC/LACNOG		
LACNIC	ON	the	MOVE	
	
	

 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	
acionista)	com	organizações	titulares	de	recursos	de	numeração	na	região	(associados	LACNIC).	

	
Empregado	de	ANTEL	(Uruguai)	
	

 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	
acionista)	com	organizações	da	comunidade	técnica	da	região.	

 
LACNOG	(sou	fundador	e	fiz	parte	da	Diretoria	de	LACNOG	e	do	Comitê	de	Programa	de	LACNOG).	
Sou	fundador,	fiz	e	faço	parte	do	Capítulo	Uruguai	da		ISOC.	
Sou	fundador,	fiz	e	faço	parte	do	Grupo	de	Trabalho	sobre	o	IPv6	no	Uruguai	(UY6TF).	
	


