
 

 

English	below	
Português	abaixo	
	

Candidato/a:	Hortencia	Jacqueline	Mairena	Flores	

	
Español	

	
 Breve	biografía	del	candidato.	

	
Hondureña,	 Ingeniera	 en	 Ciencias	 de	 la	 Computación	 y	 Master	 en	 Administración	 de	 Empresas	 de	 la	 Universidad	
Católica	 de	 Honduras	 “Nuestra	 Señora	 Reina	 de	 la	 Paz”,	 Diplomado	 de	 Internet	 Society	 Dando	 forma	 a	 Internet	 –	
Historia	 y	 Futuro	 actualmente	pasante	 del	Master	 en	 Infraestructuras	 Inteligentes:	 Smart	 Cities,	 a	 través	 de	BECAS	
OEA	Universidad	Isabel	I	promoción	2020.	
Me	he	desempeñado	por	más	de	15	años	en	la	Empresa	Hondureña	de	Telecomunicaciones	(HONDUTEL),	Encargada	
del	 Diseño	 y	 Arquitectura	 Tecnológica	 y	 gestión	 de	 Redes	 IP,	 implementando	 la	 estrategia	 de	 transformación	
tecnológica,	 la	 cual	 ha	 modernizado	 y	 permitido	 el	 crecimiento	 de	 la	 infraestructura	 en	 telecomunicaciones	 de	
HONDUTEL.	
Miembro	de	comisiones	de	Enlace	para	los	acuerdos	de	cooperación	con	otras	instituciones	de	telecomunicaciones	a	
nivel	latinoamericano,	contacto	técnico	LACNIC-	HONDUTEL	
	

 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	
	
Soy	una	persona	muy	dedicada	a	mis	labores,	me	gustan	los	retos	y	sobre	todo	todo	me	gusta	organizar	actividades,	
me	gusta	motivar.	Me	gusta	leer	sobre	todo	noticias,	soy	de	bastante	platica,	detallista,	exigente	con	mis	cosas	y	para	
los	demas.	Soy	alegre	y	muy	bromista,	Me	gusta	mucho	servir	a	 los	demas	y	ser	de	apoyo	en	situaciones	donde	se	
necesite	y	esta	dentro	de	mis	posibilidades.	Promuevo	mucho	el	respeto	por	nuestros	mayores	y	el	trato	cordial.	Me	
encanta	 la	 innovacion	y	poder	explorar	cosas	nuevas	de	aprendizaje	y	sobre	todo	insistente	en	lograr	mis	objetivos.	
Soy	Ingeniera,	la	única	en	mi	familia,	fui	en	contra	de	la	tradicion	familiar	de	ser	periodista,	soy	justamente	hija	de	un	
periodista	de	radio	que	me	enseño	 la	pasión	por	 los	medios	de	comunicacion	y	 las	noticias,	solo	que	en	mi	caso	yo	
decidi	por	la	tecnologia.	
	

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Me	eduque	como	Ingeniera	en	Ciencias	de	la	Computación	cuando	se	me	dio	la	oportunidad	hace	15	años	de	realizar	
mi	practica	profesional	en	la	empresa	estatal	de	Telecomunicaciones,	comenzando	en	el	area	de	Informatica	y	luego	
haciendo	una	carrera	dentro	de	esta	empresa	que	seguiria	por	el	area	de	Ingenieria	hasta	llegar	a	ser	responsable	del	
desarrollo	e	inversion	tecnologica	de	la	misma.	Asi	mismo	soy	Master	en	Administracion	de	Empresas	y	actualmente	
estudio	un	segundo	master	en	 Infraestructuras	 Inteligentes:Smart	Cities	becada	por	 la	OEA.	Soy	responsable	de	dos	
areas	 de	 la	 Empresa	 como	 ser	 DIseño	 y	 Arquitectura	 Tecnologica	 y	 la	 Gestion	 de	 Redes	 IP,	 contacto	 tecnico	 para	
LACNIC	desde	hace	mas	de	5	años.	
	
	
	
	



 

 

 Cuenta	cómo	nació	tu	interés	por	participar	en	LACNIC	y	cuál	es	tu	historia	con	LACNIC.	
	
Mi	interes	por	LACNIC	surge	con	la	participacion	en	los	programas	de	becas,	siempre	intentaba	pero	no	recibia	apoyo	
de	HONDUTEL,	cuando	se	me	concedio	la	primera	vez	fue	en	2014,	en	ese	momento	a	nadie	le	interesaba	dentro	de	
HONDUTEL	las	direcciones	IP	sencillamente	eran	un	recurso	que	tenían	y	no	participaban	tampoco	sabían	del	apoyo	
de	LACNIC,	no	teníamos	contactos	ni	de	membresia	ni	técnico.	Gracias	a	esa	oportunidad	en	la	cual	me	pague	con	mis	
recursos	el	50%	de	la	beca	y	pude	asistir	a	Medellin,	donde	recibí	las	charlas	me	enseñaron	a	lo	que	teníamos	derecho	
y	así	al	regresar	organice	la	situacion	de	nuestra	membresia	y	empezamos	a	ser	parte	activa	de	la	institución.	Luego	
tuve	la	oportunidad	de	también	participar	en	AMPARO	y	logramos	traerlo	al	pais	en	mas	de	una	ocasión.	Asi	conoci	
LACNIC.	
	

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

	
LACNIC	es	una	institución	con	mucho	potencial	y	sobre	todo	es	una	institución	con	un	nombre	limpio	y	credibilidad,	
criterios	que	hoy	en	día	son	difíciles	de	mantener	y	sobre	todo	asegurar	en	una	 institución.	LACNIC	apoya	 lineas	de	
desarrollo	 básicas	 para	 el	 crecimiento	 de	 nuestros	 paises,	 llevando	 la	 posibilidad	 de	 conocimiento	 a	 todos	 sus	
miembros.	siempre	he	admirado	la	forma	en	que	se	integran	sus	miembros	principalmente	el	staff	transmite	unidad	y	
cordialidad.	 LACNIC	 puede	 ser	 una	 institución	 clave	 en	 el	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 internet	 para	 nuestra	 región	 y	
sobre	todo	para	aumentar	la	penetración	de	banda	ancha	que	tanto	necesitamos.	
	

 ¿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?	

	
He	conocido	LACNIC	de	forma	externa	y	no	he	tenido	participacion	directa	en	sus	comisiones,	me	gustaria	aportar	el	
conocimietno	que	 tengo	en	el	 sector	de	 telecomunicaciones	y	 la	experiencia	en	sector	gobierno	sobre	 todo	en	una	
empresa	estatal	donde	todos	creian	que	la	creatividad	no	se	podía	dar.	
Creo	que	es	importante	representar	a	mi	pais	y	sobre	todo	importante	en	el	desarrollo	de	mi	carrera	profesional	.	
	

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.	
	
N/A	
	

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

N/A	
	

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

	
Taller	de	Seguridad	(AMPARO)	
	
	



 

 

 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).	

	
Contacto	Técnico	para	HONDUTEL	
	

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

	
Miembro	ISOC	Honduras	a	nivel	afiliación	
	

Candidate:	Hortencia	Jacqueline	Mairena	Flores	

	
English	

	
 Brief	biography	of	the	candidate.	

	
Born	in	Honduras;	Computer	Science	Engineer	with	an	MBA	from	Catholic	University	Nuestra	Señora	Reina	de	la	Paz	
(Honduras);	Diploma:	Shaping	 the	 Internet	 -	History	and	Futures	by	 the	 Internet	Society;	currently	working	 towards	
her	master’s	degree	in	Intelligent	Infrastructure:	Smart	Cities,	at	Isabel	I	University	(class	of	2020)	with	a	scholarship	
from	the	OAS.	
	
I	have	been	working	at	the	Honduran	telecommunications	company	(HONDUTEL)	for	more	than	15	years,	where	I	am	
responsible	 for	 the	 departments	 of	 Technological	 Design	 and	 Architecture	 and	 IP	 Network	 Management	 and	 for	
implementing	 the	 technological	 transformation	 strategy	 that	 modernized	 and	 allowed	 growing	 HONDUTEL’s	
telecommunications	infrastructure.	
	
Member	of	the	Liaisons	commissions	for	cooperation	agreements	with	other	telecommunications	institutions	in	Latin	
America.	HONDUTEL’s	technical	contact	before	LACNIC.	
	

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
I	am	very	dedicated	to	my	work.	I	love	challenges	and,	above	all,	I	like	organizing	activities	and	motivating	others.	I	like	
to	read,	especially	the	news.	I	am	quite	talkative,	detail-oriented	and	demanding	with	myself	and	others.	I	am	cheerful	
and	love	a	good	joke.	I	 love	serving	others	and	offering	support	in	situations	that	call	for	support	and	are	within	my	
means.	I	am	a	strong	promoter	of	respect	for	our	elders	and	politeness	in	general.	I	love	innovation	and	exploring	new	
opportunities	 for	 learning.	 I	 am	particularly	 insistent	 on	 achieving	my	 goals.	 I	 am	 an	 engineer,	 the	 only	 one	 in	my	
family,	having	gone	against	the	family	tradition	of	being	a	 journalist,	as	 I	am	the	daughter	of	a	radio	 journalist	who	
taught	me	his	passion	for	news	and	the	media.	In	my	case,	however,	I	decided	to	go	into	technology.	
	

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	
I	obtained	my	degree	in	Computer	Science	Engineering	and,	15	years	ago,	I	was	given	the	opportunity	to	complete	my	
professional	practice	in	the	state-owned	telecommunications	company,	where	I	started	out	in	the	IT	department	and	
then	went	on	to	further	my	career	in	the	company,	moving	to	the	Engineering	department	where	I	later	became	the	



 

 

head	of	technological	development	and	investments.	 I	also	completed	an	MBA	and	am	currently	working	towards	a	
second	master’s	 degree	 in	 Intelligent	 Infrastructure:	 Smart	 Cities	 for	which	 I	 received	 a	 scholarship	 from	 the	OAS.	
Within	my	 Company,	 I	 am	 responsible	 for	 two	 departments	 (Technology	 Design	 and	 Architecture	 and	 IP	 Network	
Management)	and	have	been	the	technical	contact	for	LACNIC	for	more	than	5	years.	
	

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
	
My	interest	 in	LACNIC	was	the	result	of	my	participation	in	different	scholarship	programs.	 I	had	always	applied	but	
had	not	 received	any	support	 from	HONDUTEL.	 I	was	selected	 for	 the	 first	 time	 in	2014,	at	a	 time	when	nobody	at	
HONDUTEL	was	interested	in	IP	addresses:	these	were	simply	a	resource	they	used,	yet	they	had	no	knowledge	of	the	
ways	in	which	they	could	participate	in	LACNIC	and	were	not	aware	of	the	support	offered	by	the	organization.	Back	
then,	 we	 did	 not	 have	 a	 membership	 or	 a	 technical	 contact.	 Thanks	 to	 that	 opportunity,	 having	 paid	 50%	 of	 the	
scholarship	with	my	 own	 resources,	 I	was	 able	 to	 attend	 the	Medellin	meeting	where	 I	 learned	 of	 our	 benefits	 as	
members.	 Once	 I	 returned	 from	 the	 event,	 we	 organized	 our	membership	 and	 began	 actively	 participating	 in	 the	
institution.	I	then	had	the	chance	to	participate	in	AMPARO	and	we	managed	to	bring	the	workshops	to	our	country	
on	more	than	one	occasion.	That's	how	I	learned	about	LACNIC.	
	

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

	
LACNIC	 is	 an	 institution	 with	 great	 potential.	 Above	 all,	 it	 is	 an	 institution	 with	 a	 clean	 name	 and	 credibility,	 two	
criteria	 that	 are	 currently	 difficult	 to	 maintain	 and	 guarantee	 as	 an	 institution.	 LACNIC	 supports	 basic	 lines	 of	
development	for	the	growth	of	our	countries	and	brings	knowledge	and	the	chance	to	learn	to	all	its	members.	I	have	
always	admired	how	its	members	are	 integrated	with	the	community,	particularly	the	staff,	who	transmit	unity	and	
are	always	friendly.	LACNIC	can	be	a	key	institution	for	the	regional	Internet	development	process	and,	above	all,	for	
increasing	the	broadband	penetration	we	so	badly	need.	
	

 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?	

 
I've	 known	 LACNIC	 externally	 and	 have	 not	 directly	 participated	 in	 its	 commissions.	 I	 would	 like	 to	 contribute	my	
knowledge	 of	 the	 telecommunications	 sector	 and	 my	 experience	 in	 the	 government	 sector,	 especially	 in	 a	 state-
owned	company	where	everyone	believed	there	was	no	place	for	creativity.	
	
I	believe	that	it	is	important	to	represent	my	country	and	especially	important	to	further	my	professional	career.	
		
 

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.	
	
N/A	
	

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

	
N/A	
	



 

 

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

	
Security	Workshop	(AMPARO)	
	

 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).	

	
Technical	Contact	for	HONDUTEL	
	

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

	
Honduras	ISOC	member	just	only	at	the	level	of	affiliation	
	

	
Candidato(a):	Hortencia	Jacqueline	Mairena	Flores	

	
Português	

	
 Breve	biografia	do	candidato.	

	
Nasceu	 na	 Honduras,	 Engenheira	 em	 Ciência	 da	 Computação	 e	 Mestrado	 em	 Administração	 de	 Empresas	 pela	
Universidade	Católica	de	Honduras	"Nossa	Senhora	Rainha	da	Paz",	Diploma	da	Internet	Society	modelando	à	Internet	
-	 História	 e	 Futuro;	 atualmente	 estagiária	 do	 Mestrado	 em	 Infraestruturas	 Inteligentes:	 Smart	 Cities,	 através	 de	
BOLSAS	OEA	Universidade	Isabel	I	promoção	2020.	
	
Trabalho	há	mais	de	15	anos	na	Empresa	Hondurenha	das	Telecomunicações	(HONDUTEL),	responsável	pelo	desenho	
e	 arquitetura	 tecnológica,	 e	 gestão	 de	 Redes	 IP,	 implementando	 a	 estratégia	 de	 transformação	 tecnológica,	 que	
modernizou	e	permitiu	o	crescimento	da	infraestrutura	nas	telecomunicações	da	HONDUTEL.	
	
Membro	 de	 comissões	 da	 Enlace	 para	 os	 acordos	 de	 cooperação	 com	 outras	 instituições	 de	 telecomunicações	 da	
América	Latina,	contato	técnico	LACNIC-HONDUTEL.	
	

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	
Sou	uma	pessoa	muito	dedicada	ao	meu	trabalho,	gosto	de	desafios	e	acima	de	tudo	gosto	de	organizar	atividades,	
gosto	 de	motivar.	 Gosto	 de	 ler	 principalmente	 notícias,	 sou	 de	 falar	 bastante,	 detalhista,	 exigente	 com	 as	minhas	
coisas	e	com	os	outros.	Eu	sou	alegre	e	muito	brincalhona,	gosto	de	servir	aos	outros	e	ser	solidária	em	situações	em	
que	for	necessário	e	que	estiverem	dentro	das	minhas	possibilidades.	Eu	promovo	muito	
o	respeito	pelos	nossos	 idosos	e	o	tratamento	cordial.	Eu	adoro	a	 inovação	e	ser	capaz	de	explorar	novas	coisas	de	
aprendizagem	e	especialmente	insistente	em	alcançar	meus	objetivos.	Sou	engenheira,	a	única	na	minha	família,	fui	



 

 

contra	a	tradição	familiar	de	ser	jornalista,	sou	filha	de	um	jornalista	de	rádio	que	me	transmitiu	a	paixão	pela	mídia	e	
pelas	notícias,	só	que	no	meu	caso	eu	optei	pela	tecnologia.	
	

 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		
	
Estudei	 Engenharia	 em	 Ciência	 da	 Computação	 quando	 há	 15	 anos	 tive	 a	 oportunidade	 de	 fazer	 meu	 estágio	
profissional	 na	 empresa	 estatal	 das	 telecomunicações,	 começando	 na	 área	 de	 Informática	 e,	 depois,	 fazendo	 uma	
carreira	 dentro	 desta	 empresa	 que	 continuaria	 na	 área	 de	 Engenharia	 até	 me	 tornar	 a	 responsável	 pelo	
desenvolvimento	 e	 investimento	 tecnológico	 da	 mesma.	 	 	 Assim	 mesmo	 fiz	 um	 mestrado	 em	 Administração	 de	
Empresas	 e	 hoje	 estudo	 um	 segundo	Mestrado	 em	 Infraestruturas	 Inteligentes:	 Smart	 Cities,	 com	bolsa	 concedida	
pela	OEA.	Sou	responsável	por	duas	áreas	da	empresa,	como	Design	e	Arquitetura	de	Tecnologia	e	Gestão	de	Redes	
IP,	contato	técnico	para	LACNIC	por	mais	de	5	anos.	
De	forma	ininterrupta	desde	LACNIC	VII	2004,	participo	ativamente	dos	fóruns	técnicos,	públicos,	listas	de	discussão	e	
apresentações	nos	eventos	de	LACNIC/LACNOG.	
	
	

 Conte	como	nasceu	seu	interesse	em	participar	em	LACNIC	e	qual	é	a	sua	história	com	LACNIC.	
	
Meu	 interesse	 em	 LACNIC	 surge	 com	 a	 participação	 nos	 programas	 de	 bolsas	 de	 estudo,	 sempre	 tentava	mas	 não	
recebia	 apoio	 da	 HONDUTEL,	 quando	 recebi	 a	 bolsa	 pela	 primeira	 vez	 em	 2014,	 naquela	 época	 ninguém	 na	
HONDUTEL	estava	interessado	nos	endereços	IP,	simplesmente	eram	um	recurso	que	tinham	e	não	participavam	nem	
conheciam	o	apoio	de	LACNIC,	não	tínhamos	contatos	nem	de	membresia	nem	técnico.	Graças	a	essa	oportunidade	
em	que	paguei	 com	meus	 recursos	50%	da	bolsa	e	pude	comparecer	a	Medellín,	onde	 recebi	as	palestras,	eles	me	
ensinaram	o	que	tínhamos	direito	e	assim,	ao	retornar,	organizei	a	situação	da	nossa	membresia	e	começamos	a	fazer	
parte	ativa	da	instituição.	Então	tive	a	oportunidade	de	participar	também	de	AMPARO	e	pudemos	trazê-lo	para	o	país	
em	mais	de	uma	ocasião.	Assim	conheci	LACNIC.	
	

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

	
LACNIC	é	uma	instituição	com	muito	potencial	e	acima	de	tudo	é	uma	instituição	com	um	nome	limpo	e	credibilidade,	
critérios	que	hoje	são	difíceis	de	manter	e,	principalmente	garantir	em	uma	instituição.	LACNIC	apoia	linhas	básicas	de	
desenvolvimento	para	o	 crescimento	dos	nossos	países,	 trazendo	a	possibilidade	de	 conhecimento	a	 todos	os	 seus	
associados.	 Sempre	 admirei	 a	 forma	 como	 os	 seus	 associados	 estão	 integrados;	 é	 a	 equipe	 que	 principalmente	
transmite	 unidade	 e	 cordialidade.	 LACNIC	 pode	 ser	 uma	 instituição-chave	 no	 processo	 de	 desenvolvimento	 da	
Internet	para	nossa	região	e,	acima	de	tudo,	para	aumentar	a	penetração	de	banda	larga	que	tanto	precisamos.	
	

 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?	

	
Conheço	 LACNIC	 externamente	 e	 não	 tive	 participação	 direta	 em	 suas	 comissões,	 gostaria	 de	 contribuir	 com	 o	
conhecimento	que	tenho	na	área	das	telecomunicações	e	a	experiência	no	setor	governamental	principalmente	em	
uma	empresa	estatal	onde	todos	acreditavam	que	a	criatividade	não	podia	ser	dada.	
	
Acho	 importante	 representar	 o	 meu	 país	 e	 especialmente	 importante	 no	 desenvolvimento	 da	 minha	 carreira	
profissional.	
	
	

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.	
	
N/A	
	

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

	
N/A	
	

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

	
Workshop	de	Segurança	(AMPARO)	
	

 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).	

	
Contato	Técnico	para	HONDUTEL	
	

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

 
Membro	ISOC	Honduras	só	a	nível	afiliação	


