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Ronaldo Mota Sardenberg 
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Brasil 
 
O Embaixador Ronaldo Sardenberg fez uma breve apresentação estatística 

sobre o sector brasileiro das telecomunicações, acrescentando que coube à 

ANATEL desenvolver os regulamentos para os diferentes serviços. Realçou, 

também, a importância da recente Conferência Nacional Preparatória de 

Comunicações, na qual estiveram representados vários sectores e entidades 

brasileiros, permitindo a identificação de diversos factores importantes, externos 

às telecomunicações, mas que condicionam o sector. 

A Conferência desenvolveu-se num contexto de reestruturação das 

telecomunicações e de universalização dos serviços fixos visando, 

principalmente, as classes sociais de menores recursos.  

O representante da ANATEL identificou as actuais necessidades com que o 

Brasil se depara, nomeadamente: 

- Reforço das políticas legislativas e executivas; 

- Desenvolvimento de projectos de lei sobre várias matérias; 

- Manutenção da confiança na actividade regulatória que foi já alcançada. 

Mencionou ainda várias medidas sobre as quais a ANATEL tem vindo a reflectir, 

com o objectivo de proporcionar condições para novos investimentos e para a 

satisfação das necessidades sociais, destacando-se as seguintes: 

- Acesso eficiente aos conteúdos; 

- Combate à barreira de desigualdade, que é ainda um dos principais 

factores de exclusão social; 
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- Eliminação dos obstáculos ao desenvolvimento da tecnologia GSM e 

criação de condições para o fomento da banda larga; 

- Adopção do conceito de poder de mercado significativo; 

- Respeito pelo princípio do serviço universal, através da criação de 

postos de serviços de telecomunicações, isto é, terminais de acesso 

público para telefone e internet, sendo os operadores obrigados a 

adaptar, no mínimo, 2% desses postos/serviços a pessoas portadoras de 

deficiências; 

- Elaboração do regulamento da portabilidade; 

- Finalização de um modelo de custos. 

 

O Embaixador Ronaldo Sardenberg referiu ainda as acções de coordenação e 

cooperação que têm vindo a ser desenvolvidas entre a ANACOM e a ANATEL, 

bem como a cooperação com outros países de língua oficial portuguesa. 


