AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social

Brasília, 25 de abril de 2001

REPRESENTANTES DA ANATEL E DO ICP, DE PORTUGAL,
DISCUTIRAM NO RIO REGULAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Representantes da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel e do Instituto de
Comunicações de Portugal – ICP,

participaram da 5ª Reunião Ordinária da Comissão de

Coordenação dos dois países, realizada nos dias 18, 19 e 20 de abril, no Rio de Janeiro.
O objetivo da reunião foi o de dar prosseguimento à troca de informações sobre
regulamentos do mercado de telecomunicações e aprofundar as discussões de interesse
dos dois países.

Foram tratados, dentre outros assuntos, Televisão Digital Terrestre (TDT), Convergência
de Serviços e Redes; Metodologia para Determinação de Preços Competitivos para
Compartilhamento

de

Infraestrutura;

Roaming

de

terminais

Pré-Pago;

Serviço

Móvel

Pessoal (SMP), e apresentação sobre o Fundo de Universalização de Serviços de
Telecomunicações (FUST).

A reunião, realizada na representação da Anatel no Rio,

foi aberta às 9h do dia 18 pelo

conselheiro Antônio Carlos Valente, que anunciou a presença da delegação portuguesa
chefiada pelo professor João Confraria.

O superintendente de Serviços de Comunicações de Massa,
apresentação

sobre

Televisão

Digital

Terrestre

(TDT).

Jarbas Valente, fez uma
O

ICP

também

prestou

informações sobre o concurso para concessão de uma licença de operador para a
plataforma de TDT/DVB-T, cuja operação em Portugal entrará em vigor no segundo
mestre

de 2002. Tratou-se também sobre Convergência e os eventuais impactos na

organização do Órgão Regulador e na legislação setorial.
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Na

seqüência,

a

Compartilhamento

Anatel
de

e

ICP

Infra-estrutura,

abordaram
Diretrizes

os objetivos do Regulamento de
Básicas,

Classes

de

Infra-estrutura,

condições, contratos, sistema de compartilhamento e preços a serem cobrados. O
professor Cláudio Furtado, da Fundação Getúlio Vargas (FGV),

abordou em sua palestra

a Metodologia para Determinação de Preços Competitivos para Compartilhamento de
Infra-estrutura, com destaque para o novo cenário para o ambiente de telecomunicações.

Outro assunto abordado durante a 5ª Reunião Ordinária da Comissão de Coordenação
Anatel – ICP,

no dia 19, foi sobre a questão 2,5 G - GPRS - Roaming Pré-Pago. O ICP

fez uma apresentação sobre o Roaming Internacional, destacando o enquadramento
europeu. A Anatel apresentou o Serviço Móvel Celular (SMC) e a migração para o
Serviço Móvel Pessoal (SMP). O Sistema de Gestão e Monitoragem do Espectro (SGME)
também foi tratado durante o encontro, o mesmo ocorrendo com o Sistema de
Radiomonitoragem, inclusive com a demonstração de funcionamento de uma estação
móvel.

A 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Coordenação – Anatel/ ICP, conforme ficou
definido durante o encontro no Rio, ocorrerá
dias 17 e 19 de outubro deste ano.
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