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INTRODUÇÃO 



ONDE TUDO COMEÇOU
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IX Reunião de Ministros das Comunicações da 
CPLP realizada em Maputo a 19.08.2016

Reconhecida a necessidade de construir uma 
Agenda Digital para a CPLP

Uma agenda comum que sirva os 
interesses coletivos da comunidade 

e individuais de cada um dos Estados 
membros da CPLP

http://www.arctel-cplp.org/pt
https://www.itu.int/en/


AGENDA DIGITAL - OBJETIVOS
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 Uma referência ao nível da cobertura e acesso de banda larga no espaço da CPLP

 Um exemplo ao nível da utilização das TIC

 Um exemplo ao nível da Sociedade da Informação e governação electrónica

 Uma referência na utilização do comércio electrónico no mercado CPLP

 Uma referência na aplicação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

Digital4Development



A PREPARAÇÃO DA AGENDA DIGITAL 
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O projeto foi aprovado/financiado pela UIT e será composto por duas fases:

 A primeira fase centrar-se-á nos vetores de pesquisa e investigação; e

 A segunda fase desdobrar-se-á em três áreas diferentes: desenvolvimento de um enquadramento
baseado em temas comuns, a elaboração de uma estrutura do projeto para posterior implementação
de uma Agenda Digital para a CPLP por cada Estado membro e propostas de planos de
desenvolvimento e implementação para cada Estado membro

 Este estudo centra-se exclusivamente na Fase 1

(FASE 1)

Estudo preparatório

(FASE 2)

Desenvolvimento do modelo de Agenda 
Digital para a CPLP

(FASE de EXECUÇÃO)

Aprovação de Agendas Digitais em cada 
Estado membro

https://www.itu.int/en/
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A CAMINHO DE UMA 
AGENDA DIGITAL 



ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

O estudo está dividido em cinco partes distintas:

Parte I - Introdução e Enquadramento

Parte II - A CPLP e Indicadores Macroeconómicos e TIC Relevantes

Parte III - Tendências no Domínio do Digital

Parte IV - Estratégias e Iniciativas Digitais na CPLP

Parte V - A Caminho de uma Agenda Digital para a CPLP
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FORÇAS “CONVERGENTES” E “DIVERGENTES”
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 Língua comum e cultura similar

 Quadro legal e regulamentar é (salvo com
algumas exceções) bastante similar e
decorre de uma tradição jurídica comum, o
que facilita a aproximação jurídica entre
aos países da CPLP

 Existência de diversas Políticas e Iniciativas
no domínio digital que apresentam
objetivos, conteúdos e medidas similares
em diversos países, dando assim as
condições para uma maior proximidade
entre os Estados membros na CPLP

 Estágios diferentes em termos de

indicadores TIC

 Inexistência de um mercado comum ou

integrado no seio da CPLP, por não

existir liberdade de circulação de

pessoas, bens e capitais

 Inexistência de competências

específicas da CPLP no domínio digital e

ausência de capacidade de

enforcement



ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE TIC (IDT) - 2015 E 2016
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* Não existe informação acerca deste indicador



PILARES DA AGENDA DIGITAL
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Foram identificados 5 pilares fundamentais de uma estratégia/agenda digital

Tecnologias de 
Informação

Segurança da 
Informação

Comércio Electrónico
Literacia Digital e 

Capacitação



MODELO CONCEPTUAL PROPOSTO
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Considerando os objetivos pretendidos para este projeto, a análise desenvolvida e as forças comuns 
digitais no seio da CPLP, sugerimos que a implementação de uma Agenda Digital para a CPLP seja 

dividida em três blocos ou níveis:

Agenda

Estratégias

Medidas



12

A CONETIVIDADE INTERNACIONAL 
DA AGENDA DIGITAL



CONECTIVIDADE INTERNACIONAL
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A conectividade a uma rede de comunicações eletrónicas é fundamental para o desenvolvimento de uma
sociedade e economia digital, ao ponto de ser cada vez mais considerada como um direito fundamental.

Podemos destacar vários tipos de conectividade internacional, tais como, por via:

 Terrestre;

 Marítima; e 

 Por Satélite



CONECTIVIDADE INTERNACIONAL - ÁFRICA
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Angola: 4 cabos submarinos + conectividade por satélite

Cabo Verde: 3 cabos submarinos + conectividade por satélite

Moçambique: 4 cabos submarinos + conectividade por satélite

Guiné Bissau: conectividade por satélite + previsão de cabo 
submarino para construção nos próximos dois anos

Guiné Equatorial: 3 cabos submarinos + conectividade por satélite

Ligação direta a Portugal (WACS, ACE e SAT-3), Cabo 
Verde (WACS), Brasil (SACS) e Guiné Equatorial (ACE)

Ligação direta a Portugal (Atlantis 2, Ellalink e WACS), 
Brasil (Atlantis 2 e Ellalink) e Angola (WACS)

Ligação direta a Portugal e Angola (ACE)

Sem ligação direta a países da CPLP

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie7YGvjpXVAhWJ7xQKHbamBR0QjRwIBw&url=http://www.aeb.gov.br/objetos-espaciais/&psig=AFQjCNG_HZXkZUG-Et8AHLvJRkIY3x7KyA&ust=1500545669459677


CONECTIVIDADE INTERNACIONAL - BRASIL
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Brasil: 17 cabos submarinos + conectividade por 
satélite

Ligação direta a Portugal (Atlantis 2 e Ellalink), 
Cabo Verde (Atlantis 2 e Ellalink) e Angola (SACS)

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie7YGvjpXVAhWJ7xQKHbamBR0QjRwIBw&url=http://www.aeb.gov.br/objetos-espaciais/&psig=AFQjCNG_HZXkZUG-Et8AHLvJRkIY3x7KyA&ust=1500545669459677


CONECTIVIDADE INTERNACIONAL - PORTUGAL
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Portugal: 14 cabos submarinos + conectividade por 
satélite

Ligação direta a Angola (WACS, ACE e SAT-3), 
Cabo Verde (Atlantis 2, Ellalink e WACS), Brasil 
(Atlantis 2 e Ellalink) e Guiné Equatorial (ACE)

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie7YGvjpXVAhWJ7xQKHbamBR0QjRwIBw&url=http://www.aeb.gov.br/objetos-espaciais/&psig=AFQjCNG_HZXkZUG-Et8AHLvJRkIY3x7KyA&ust=1500545669459677


CONECTIVIDADE INTERNACIONAL – TIMOR-LESTE
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Timor-Leste:  não tem ligação por cabo submarino 
somente conectividade por satélite

A ilha de Timor (lado oeste, Indonésia) dispõe de 
conectividade em cabo submarino, embora apenas com 

ligação a outras ilhas indonésias

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie7YGvjpXVAhWJ7xQKHbamBR0QjRwIBw&url=http://www.aeb.gov.br/objetos-espaciais/&psig=AFQjCNG_HZXkZUG-Et8AHLvJRkIY3x7KyA&ust=1500545669459677


ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR
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Estratégia Espacial

Estratégia de Conectividade/de Banda Larga

Estratégia de eGovernment

Estratégia de Cabos Submarinos

Estratégia de Privacidade e Proteção de 
Dados

Estratégia de Literacia e Cidadania 
Digital

Estratégia de Comércio Electrónico e 
Entretenimento Digital Estratégia de eHealth

Estratégia de I&D e 
Inovação

Estratégia de Cibersegurança

Comunicações 
Electrónicas

Outras Estratégias



ESTRATÉGIA DE CABOS SUBMARINOS INTERNACIONAIS
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 Promover a conectividade internacional dos países da CPLP à Internet, eliminando a
dependência de terceiros e apontando para a criação de uma rede de cabos submarinos
internacionais que interligue todos os Estados da CPLP;

 Promover conjuntamente a criação de uma rede de cabo submarinos própria da CPLP que ligue,
numa primeira fase, os países do Atlântico e, numa segunda fase, Moçambique e Timor Leste; e

 Promover uma posição conjunta ao nível da Cimeira de Chefes de Estado da CPLP que permita o
consenso e o compromisso dos Governos a este nível



ESTRATÉGIA DE CONECTIVIDADE/BANDA LARGA
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 Desenvolvimento de infraestruturas de comunicações eletrónicas de nova geração;

 Acesso e utilização de infraestruturas existentes, ou em construção, para efeitos de instalação de
novas redes de comunicações;

 Simplificações dos instrumentos de licenciamento/autorização para a entrada no mercado de
comunicações eletrónicas;

 Acesso da generalidade da população à conectividade em banda larga a uma velocidade
adequada ao estágio de desenvolvimento de cada país;

 Acesso gratuito à internet em estabelecimentos e áreas públicos/privados



ESTRATÉGIA ESPACIAL
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 Promover a conectividade internacional dos países da CPLP
eliminando a dependência de terceiros e apontando para a criação de
modelos articulados de utilização dos recursos espaciais seja no
domínio das comunicações, seja noutros domínios

 Eventual adesão aos Tratados do Espaço das Nações Unidas relevantes
e participação coordenada em iniciativas neste domínio;

 Presença da CPLP e/ou de países individuais em projetos
internacionais e colaborativos



ESTRATÉGIA ESPACIAL
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