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COMENTÁRIOS DA FENACOOP 

PROJECTO DE REGULAMENTO DO LEILÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS 

DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS NAS FAIXAS DOS 450 MHZ, 800 MHZ, 900 

MHZ, 1800 MHZ, 2,6 GHZ 

As cooperativas de consumo são, nos termos da Constituição e da Lei, entidades 

legítimas de representação dos interesses e direitos dos consumidores. A 

FENACOOP, Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores, nos termos do 

Código Cooperativo, representa o respectivo ramo do sector.  

De um modo geral, a FENACOOP não deduz oposição à aprovação do 

regulamento em consulta.  

É essencial estimular a transparência do processo e a concorrência no mercado, de 

forma a que os consumidores tenham acesso, sem obstáculos geográficos, sociais, 

económicos ou outros, a serviços de comunicações electrónicas de qualidade e ao 

melhor preço. 

Sobre esta matéria, chamamos a atenção para o documento “10 Direitos e 

Principios da Internet”, lançado este mês pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e que recomenda a todos os interveninetes, tanto públicos, como privados, 

que respeitem e protejam os direitos humanos na Internet e sejam tomadas medidas 

para garantir que a Internet funcione e evolua de modo a que os direitos humanos 

sejam defendidos. Para esse objectivo, foram consagrados 10 direitos e principios: 

1. Universalidade e Igualdade: Todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos, que devem ser respeitados, protegidos e 

concebidos no ambiente online 

2. Direitos e Justiça Social: A Internet é um espaço para a promoção, 

protecção e cumprimento dos direitos humanos e também da promoção da 

juistiça social. 



 

 

 

 

FEDERAÇÃO  NACIONAL  DAS  COOPERATIVAS   DE  CONSUMIDORES,  FCRL 

AV. SANTOS DUMONT N.º 57, 2º DTO., 1050-202 LISBOA * PORTUGAL 
TELEF.: (351) 218 123 525 * (351) 265 799 059 FAX: (351) 265 701 159 

E-MAIL: fenacoop@consumo-pt.coop *  WEB SITE: www.consumo-pt.coop 

CONTRIBUINTE N.º  500821070   *  CAPITAL SOCIAL: VARIÁVEL NO MÍNIMO DE 2.500 EUROS 
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE LISBOA SOB O N.º 271/841123 

3. Acessibilidade: Todos os individuos têm igual direito de acesso e 

utilização a uma Internet segura e aberta.  

4. Expressão e Associação: Todos os individuos tem direito de procurar, 

receber e difundir informação livremente na Internet, sem censura ou outras 

interferências. 

5. Privacidade e Protecção de Dados: Todos os individuos tem direito à 

privacidade na Internet 

6. Direito à vida, liberdade e segurança: No ambiente online estes direitos 

não devem ser desrepeitados ou utilizados para violar outros direitos 

7. Diversidade: A diversidade cultural e linguistica da Internet deve ser 

promovida. 

8. Rede de igualdade: Todos os individuos devem ter acesso universal e 

aberto ao conteúdo da Internet, livre de priorização discriminatória, de 

filtragem ou controle de tráfego por motivos comerciais, politicos ou 

outros 

9. Normas e regulamentos: A arquitectura da Internet, os sistemas de 

comunicação e o formato de documentos e dados devem ser baseados 

em padrões abertos que garantem a completa interoperabilidade, a 

inclusão e a igualdade de oportunidades para todos. 

10. Governança: Os direitos humanos e a justiça social devem formar as 

bases legais e normativas sobre as quais a Internet funciona e é 

governada. Isto deve acontecer de forma transparente e multilateral, 

baseada em principios de abertura, participação inclusiva e 

responsabilização 
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No momento em que se vai lançar o leilão para a quarta geração móvel, que 

pretende assegurar velocidades super rápidas na Internet móvel e se encontra em 

discussão uma possivel restrição à neutralidade da rede (que na prática já se verifica), 

convém ponderar sobre a Internet enquanto espaço de afirmação de direitos 

humanos. 

Lisboa, 07 de Abril de 2011 

Pela FENACOOP 

José Luis Cabrita 

Secretário-Geral 

 

 


