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Associação de Reguladores de 
Comunicações e 

Telecomunicações da CPLP 

Conferência ANACOM – 20 Anos depois: Regular para quê?

Lisboa, 30 de Setembro de 2009

Da experiência adquirida ao longo dos vários encontros técnicos da CPLP resultou a
ideia de se criar um organismo que:

• funcionasse como um fórum permanente de troca de informação e partilha de
experiências;

• ajudasse a criar um ambiente institucional e regulatório propício ao reforço da
cooperação sectorial já desenvolvida ao nível da CPLP;

• fosse um estímulo à inovação e ao desenvolvimento das comunicações nos
Países envolvidos.

Em Outubro de 2008, as Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) das Comunicações e
Telecomunicações da CPLP, criaram a ARCTEL-CPLP.
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A ARCTEL foi criada com o intuito de reforçar os laços históricos de amizade e
cooperação existentes entre os Países de Expressão Portuguesa e, através de um fórum
permanente de troca de informação e de partilha de experiências no âmbito da
regulação do sector das comunicações, pretende ser um estímulo à inovação e
desenvolvimento das comunicações nos países envolvidos.

No seguimento da sua I Assembleia-Geral, realizada em Fevereiro de 2009, em 
Maputo, Moçambique, foram nomeados para titulares dos órgãos da ARCTEL:

• Presidente: David Gomes da ANAC (Cabo-Verde) 
• Vice-presidente: Ronaldo Sardenberg da ANATEL (Brasil) 
• Secretário: Filipe Batista da ANACOM (Portugal).

Missão

A ARCTEL-CPLP é um Fórum permanente de troca de informação e de partilha de
experiências no âmbito da regulação do sector das comunicações e tem como missão
reforçar os laços históricos de amizade e de cooperação existentes, o desenvolvimento
da cooperação económica e empresarial entre os seus membros, através da definição e
concretização de projectos de interesse comum, que ajude a criar um ambiente
institucional e regulatório propício ao reforço da cooperação sectorial e que seja um
estímulo à inovação e ao desenvolvimento das comunicações.
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Estrutura Orgânica

Assembleia-
Geral

Presidência

Secretariado

Objectivos Estratégicos

• Promover o intercâmbio de informação no âmbito da regulação dos mercados do
sector das comunicações dos seus membros;

• Promover a adopção de melhores práticas e a harmonização da regulação dos
sectores das comunicações;

• Desenvolver estudos e adoptar posições sobre temas de interesse comum;
• Analisar, coordenar e defender os interesses das Autoridades Reguladoras

Nacionais (ARN) de língua portuguesa, procurando criar e defender posições
comuns nos fora internacionais, no âmbito de suas respectivas competências;

• Fomentar o intercâmbio de colaboradores e técnicos das diversas ARN, bem como
a realização de visitas institucionais entre os seus membros;

• Analisar os assuntos relevantes para o desenvolvimento e universalização dos
serviços de comunicações;

• Promover contactos e acções de cooperação com outras organizações
congéneres.
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Objectivos Operacionais para 2009

• Criação de Imagem e Sítio na Internet próprio

• Criação da Rede de Contactos

• Criação do Fórum Lusófono de Comunicações

• Realização de publicações periódicas

• Compilação legislativa on-line

• Iniciativas de promoção internas e externas

Criação do Fórum Lusófono de Comunicações

Propõe-se a criação de um fórum de debate e cooperação aberto a outras entidades,
com realização anual na véspera da Assembleia-Geral, convidando-se a participar
outras Associações de Reguladores Internacionais, Fundações, Associações
Empresariais, Agências Internacionais de Cooperação, Organizações Internacionais do
Sector, etc.

Este fórum servirá sobretudo para alargar o debate e a participação do maior número
de agentes do sector dos diversos estados membros, potenciando o contacto entre os
mesmos e permitindo o contributo dos próprios para as funções de regulação de que
os membros da ARCTEL são responsáveis.
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A importância dos Reguladores e da Regulamentação

É amplamente reconhecida a importância da regulamentação para a promoção da
redução da pobreza, mediante, em primeiro lugar, a promoção e facilitação do acesso
universal às redes e, em segundo, o combate à fractura(fosso) digital.

Existindo ou não infra-estruturas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a
ausência de instrumentos regulamentares eficazes e harmonizados dificulta a acção
dos operadores no que respeita à capitalização e valorização dos seus investimentos e
infra-estruturas, e consequentemente ao fornecimento de serviços melhores e mais
baratos aos utilizadores.

Os reguladores enfrentam diversos desafios em todo o mundo e os recentes
acontecimentos relacionados com a crise mundial revelaram muitos outros, criando
uma necessidade de assistência mútua, bem como o desenvolvimento de novos
modelos de regulamentação.

Esta necessidade é ainda mais premente nos países em vias de desenvolvimento, como
é o caso da maior parte dos membros da ARCTEL.

É consensual que as TIC podem contribuir de forma activa para o desenvolvimento dos
países.

Não obstante, se não existir uma regulação eficiente e bem alicerçada, os esforços para
utilizar as TIC no combate à pobreza terão menores probabilidades de serem bem
sucedidos.
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Na verdade, a chave para a implementação das políticas correctas para reduzir a
pobreza através do acesso às redes de telecomunicações passa pela existência de um
quadro regulamentar estável e coerente que funcione.

A regulação das telecomunicações tem sido geralmente orientada para um ou mais de
três objectivos: primeiro, para regular a actividade do incumbente ou do operador de
rede em posição dominante; segundo, para facilitar o desenvolvimento e o acesso a
infra-estruturas; e terceiro, para promover/defender interesses estratégicos nacionais.

Entre os membros da ARCTEL, o primeiro objectivo foi atingido quase por completo, no
entanto, em alguns países é ainda necessário envidar esforços nesta área.

Por outro lado, o segundo e terceiro objectivos ainda estão “on going” (ou serão
sempre?).

Um dos propósitos da ARCTEL é realçar estas considerações e contribuir para a
harmonização regulamentar através da promoção da adopção de melhores práticas,
troca de informação e especialistas, estudos conjuntos e/ou adopção de posições
comuns.

Estas medidas são vitais para o êxito do desenvolvimento da sociedade de informação
e das comunicações nos nossos países.

Por exemplo: do ponto de vista regulamentar, o acesso/serviço universal pode ser
promovido através de mecanismos diversos.

Os mais comuns são: obrigação de Serviço Universal (SU) - que recai sobre o operador
incumbente; um fundo de serviço universal que abranja vários operadores; o leilão do
SU em áreas nas quais a procura possa ser maior.
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Atendendo a este exemplo:

Pretendemos promover entre os Estados-Membros as implementações de melhores
práticas (as que melhores resultados têm obtido) e adequa-las a cada uma das
diferentes realidades (quando necessário).

Em concreto e por exemplo:

Ao nível do SU, os nossos colegas do Brasil têm demonstrado grande mestria e
exequibilidade das medidas que têm implementado;

Ou ainda a experiência portuguesa, ao nível da partilha de infra-estruturas e dos
projectos e-escola e e-escolinha que permitiram uma massiva implementação da
banda larga móvel e o acesso às novas tecnologias a milhares de crianças e jovens.

Métodos de Trabalho

Todos os membros reconhecem que as experiências das anteriores reuniões técnicas
da CPLP produziram bons resultados e demonstraram ser eficazes.

Por conseguinte, os membros decidiram reproduzir e aperfeiçoar o modelo utilizado
desde o ano 2000, sendo os métodos de trabalho baseados em:

Reuniões de alto nível (Assembleias Gerais da ARCTEL) para definir e aprovar as linhas
de orientação políticas e promover a cooperação com outros intervenientes a nível
internacional;

Reuniões técnicas para promover o intercâmbio de informação e fomentar a partilha
de experiências;
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Grupos de Trabalho para promover a realização de estudos e relatórios técnicos
sugeridos pelos membros e/ ou o acompanhamento das actividades internacionais no
âmbito da inovação e tecnologia;

Workshops e seminários;

Iniciativas de capacitação técnica e programas de formação para funcionários das ARN
(em coordenação com as demais iniciativas internacionais, como os programas de
formação InfoDev ou o Centro de Excelência da UIT para os países africanos de língua
oficial portuguesa);

Apoio especializado disponibilizado aos países-membros através da contratação de
especialistas e consultores internacionais (neste caso concreto a ARCTEL está num
processo de pedido de apoio ao Banco Mundial);

O objectivo final é a criação de um ambiente regulamentar activo e harmonizado que
favoreça a cooperação, estimule a inovação e o desenvolvimento das comunicações e
que promova princípios regulamentares básicos centrados na transparência, custo
razoável e tratamento nacional, sendo o objectivo final: contribuir para o reforço da
sociedade de informação nos nossos países.

A finalidade global deste trabalho é apoiar os membros da ARCTEL na criação de
quadros regulamentares estáveis e modernos que atraiam e facilitem o investimento
privado, promovendo assim a abertura dos mercados e o desenvolvimento da
sociedade de informação.
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Em Suma

Principais Objectivos

Promover a Definição de Linhas de Acção Política e a Harmonização Regulamentar,
decididas nas reuniões de alto nível e com base no consenso (na estrutura da ARCTEL
caberá à Assembleia-Geral (AG)).

Assim sendo, a AG deverá ser o centro de decisão e deverá estabelecer as principais
linhas de acção para o trabalho da Associação, bem como, criar grupos de trabalho que
desenvolvam as linhas de acção estratégica;

Obter fundos a nível internacional que permitam a criação da figura do Consultor
Residente da ARCTEL, que proporcione apoio permanente aos grupos de trabalho e
que assista os membros;

Desenvolver uma estratégia de implementação das TIC para ser utilizada pelos
membros da ARCTEL e desenvolvimento de um consenso em torno dos esforços para a
obtenção de fundos para ajudar na promoção das reformas políticas, regulamentares e
institucionais necessárias;

Promover o desenvolvimento de consensos com outras associações e comunidades
regionais procurando a adopção de boas práticas e troca de informação.
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Acções concretas para promover o desenvolvimento sustentável de capacidades e
programas de formação

Esta componente está dirigida para a promoção da formação e desenvolvimento de
capacidades de todos os membros. Nada do que temos vindo a falar poderá ser
alcançado sem uma adequada capacitação técnica.

Estabelecimento de parcerias com as principais organizações e agências de
desenvolvimento para coordenar actividades regionais de formação, promovendo
assim acções mais eficazes e evitando a sobreposição de financiamento;

Tradução e adaptação (se e quando necessário) do ICT Regulation Toolkit, de forma a
dotar todos os membros e especialistas da ARCTEL de uma base comum, bem como a
pautar o seu trabalho pelo nível do das principais autoridades e entidades
internacionais;

Promoção de cursos de formação certificados, não apenas sobre questões técnicas e
regulamentares mas também sobre questões básicas gerais como por exemplo:
formação financeira, negociação, administração pública, recursos humanos (é nossa
intenção promover estes cursos por intermédio dos Institutos Nacionais de
Administração Pública (INAP) de cada país, tirando partido da já existente rede de
administração pública que providencia o reconhecimento transnacional de diplomas na
CPLP).
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Instrumentos concretos para promover o investimento privado

A falta de um quadro/regime comum é um dos maiores impedimentos ao aumento do
investimento privado. Deste modo o objectivo é procurar ferramentas práticas para
ultrapassar estes bloqueios, tais como:

• Procurar implementar novas medidas que possam encorajar o investimento
privado;

• Apostar no Fórum Lusófono de Comunicações, convidando o sector privado,
Universidades, Associações Privadas e ONGs a participar, de forma a criar uma
plataforma única de promoção e fomento de oportunidades de negócio e
igualmente a receber contributos/propostas sobre reformas regulamentares;

• Promover a criação de um mecanismo de regulação de litígios alternativo que
estimule o investimento privado.

Medidas concretas e resultados esperados

Objectivo nº 1: Promover a Definição das Principais Linhas de Acção Política e a
Harmonização Regulamentar
Principais Indicadores:

•Definição pela AG das principais linhas de acção regulamentares;
•Informações prestadas pelos Grupos de Trabalho e adopção dos seus resultados;
•Apoio permanente aos membros da ARCTEL através de um Consultor residente.

Objectivo nº 2: Promover o desenvolvimento sustentável de capacidades e programas
de formação
Principais indicadores:

•Tradução do ICT Regulatory Toolkit;
•Acções de formação promovidas em coordenação com outras entidades;
•Número de formandos dos cursos de formação certificados pelos INAP.
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Objectivo nº 3: Promover o investimento privado

Principais indicadores:

•Implementação de medidas comuns;
•Criação de um mecanismo alternativo de resolução de litígios;
•Organização do Fórum Lusófono de Comunicações.

Uma visão para o futuro (1)

Os fenómenos de interdependência, convergência e globalização para os quais o sector
das comunicações contribuiu em grande escala e de que é parte integrante, exigem da
parte dos seus principais actores iniciativas convergentes, concretas e objectivas que
garantam troca de experiências, partilha de conhecimentos e mútuo apoio na
resolução dos problemas que se apresentam cada vez mais transversais.

A origem da crise mundial que atravessamos parece, consensualmente, apontar para
uma única origem: a falha dos sistemas de regulação e a falência do paradigma
regulatório do final do século XX.

Uma crise global combate-se com soluções globais.
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Uma visão para o futuro (2)

Conscientes da necessidade de dar respostas globais de combate à crise e promover o
debate em torno de um novo paradigma da regulação, a ARCTEL lançou junto da UIT, a
ideia de realização de uma Reunião Mundial Informal de Associações Regionais, onde
os diversos intervenientes regionais pudessem discutir:

• Regulação no Séc. XXI: Existe um caminho para a Regulação Regional?

• Convergência e Integração Regional: o Futuro da Regulação?

Esta reunião decorrerá em Beirute, no Líbano, durante a 9ª reunião do GSR (Em
Novembro próximo) e são esperados representantes de todas as Associações Regionais
de Reguladores do sector, havendo elevadas expectativas sobre os resultados das
discussões e a possibilidade de formalizar este tipo de reuniões.

Contactos:

Presidência:
Presidente: David Gomes
Av. José Malhoa, 12
1099-017 Lisboa,
Portugal
Tel.: + 351 21 721 23 02 / +238 2604400
Fax.: + 351 21 721 10 01
e-mail: david.gomes@arctel-cplp.org

Secretariado:
Secretário: Filipe Batista
Av. José Malhoa, 12
1099-017 Lisboa,
Portugal
Tel.: + 351 21 721 23 02
Fax.: + 351 21 721 10 01
e-mail: filipe.batista@arctel-cplp.org
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MUITO OBRIGADO


