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1. Introdução
Ao longo dos quatro anos de existência da ARCTEL temos vindo a concretizar os
objetivos aprovados e validados em cada Assembleia Geral, sendo que o primeiro ano
foi essencial para a organização interna da Associação enquanto nos anos seguintes
temos, para além desse objetivo, participado ativamente em reuniões internacionais,
com especial enfoque em encontros no âmbito da UIT.

2. Atividades 2012
2.1 No plano interno:
 Realização da IV Assembleia Geral da ARCTEL (AG), que decorreu nos dias 23 e 24 de
abril, na cidade da Praia, Cabo Verde.
Os membros da ARCTEL-CPLP reuniram-se na IV Assembleia Geral da Associação para
analisar o Relatório de Atividades e o Relatório de Contas de 2011, eleger os novos
membros e aprovar o Plano de Atividades para 2012-2014.
Foi apresentada para discussão a proposta para constituição da ARCTEL enquanto
Associação de Direito Privado com capacidade jurídica própria, por forma a permitir à
mesma autonomia financeira e administrativa, bem como maior capacidade de
intervenção junto de outras organizações internacionais.
 Realização do II Fórum Lusófono das Comunicações e da Mostra Tecnológica
Nos dias 25 e 26 de abril a Associação organizou o III Fórum Lusófono das
Comunicações (FLC) e a II Mostra Tecnológica. Estes eventos decorreram na Biblioteca
Nacional, na cidade da Praia, Cabo Verde. O III FLC decorreu sob o tema “Tendências,
Panorama e Desafios do Roaming Internacional”, e reuniu reguladores, associações
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internacionais, operadores e associações de defesa do consumidor, oriundos dos
vários países da CPLP.
Em paralelo, e como referido anteriormente, decorreu este ano a segunda Mostra
Tecnológica organizada pela Associação de Reguladores. Esta exposição contou com a
presença de 11 empresas do Sector, entre fabricantes e operadores dos vários países
da CPLP.

 Realização da Assembleia Geral Extraordinária da ARCTEL (AGE), que teve lugar em
Brasília no dia 08 de novembro. Durante esta Assembleia foi discutida e aprovada a
alteração aos estatutos da Associação, que permite a modificação da personalidade
jurídica da ARCTEL para uma associação de direito privado. A referida alteração de
estatutos, foi apresentada para discussão durante a IV Assembleia Geral da ARCTEL,
que decorreu em abril na cidade da Praia, Cabo Verde, não tendo sido possível decidir
sobre a mesma por não se encontrarem representados na AG todos os países
membros.

 Implementação do Grupo de Trabalho sobre Roaming (GTR)
Criado na AG de Cabo Verde em abril de 2012, este grupo de trabalho pretende ser um
espaço aberto à participação do setor privado destinado a promover a discussão de
forma profunda e aberta dos prós e contras de aspetos regulatórios do roaming
(itinerância) e dos preços das comunicações internacionais em geral e no espaço CPLP com base nessa discussão avaliar e definir e desenhar um modelo voluntário de
limitação dos preços de comunicações internacionais entre os países da CPLP.
 Implementação do Grupo de Trabalho Academia ARCTEL (GTAA)
O GTAA surge também no seguimento da IV AG. O seu objetivo é o de, aproveitando o
know-how e o modelo de sucesso do CdE da UIT para países africanos de língua oficial
portuguesa e espanhola, constituir no seio da ARCTEL um centro de formação baseado
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num modelo em que todos os membros beneficiam e todos os membros contribuem,
que seja autónomo e sustentável, capaz de gerar receitas próprias geridas pela
ARCTEL, contudo procurando o estabelecimento de parcerias e mantendo a da UIT.
 Seminário ARCTEL sobre Segurança Cibernética e Neutralidade das Redes
Organizado pela ANATEL no âmbito da ARCTEL, este seminário decorreu a 9 de
novembro em Brasília. Esta iniciativa revelou-se um sucesso, quer pelo elevado
número de participantes, quer enquanto espaço de discussão de temas centrais no
setor das telecomunicações. Aproveitando a realização nessa mesma semana em
Brasília da Assembleia Geral Extraordinária da ARCTEL, o Seminário contou com a
presença de representantes dos órgãos reguladores dos países da CPLP. Fizeram
também parte dos painéis de oradores representantes do setor privado do espaço
lusófono, nomeadamente de empresas de telecomunicações e de software.
 Outras ações em desenvolvimento


Assegurar a manutenção do sítio da Associação, através da atualização de
notícias sobre o setor e introdução ou alteração de legislação dos Membros;



Lançamento da plataforma eletrónica Observatório das Comunicações
Lusófonas: com a finalidade de disponibilizar, de forma sistemática e regular,
informação sobre o mercado das telecomunicações nos países membros da
ARCTEL, por forma a analisar a evolução da conjuntura económica do Sector e
a qualidade e fiabilidade dos serviços de comunicações eletrónicas;



Elaboração das publicações anuais da ARCTEL, nomeadamente o Anuário
ARCTEL das Comunicações 2010 (publicado no início de 2012) e 2011 (já
concluído e em fase de publicação), Relatório de Atividades e Relatório e
Contas;



Elaboração de boletim informativo (Newsletter);

5



Monitorização da Bolsa de Cooperantes no sítio da ARCTEL, que permitira
identificar formadores para as ações de capacitação da ARCTEL e CdE, bem
como outras ações a identificar - e em última análise uma fonte de recursos
para eventuais contratações;

2.2 No plano internacional:
O ano de 2012 veio confirmar a afirmação da posição da ARCTEL enquanto ator no
espaço internacional, traduzida por um no aumento de solicitações de
participação em reuniões e eventos do setor. Assim a ARCTEL marcou presença
em diversos encontros internacionais, nomeadamente:
 Na primeira reunião do Grupo de Trabalho de Iniciativas de Capacitação de 30
de abril a 1 de maio, em Genebra, cujo objetivo, no seguimento do WTDC-10, é
o de apoiar a atividade do BDT/UIT-D, pela representatividade das seis regiões
UIT, na estruturação de uma matriz integrada para as atividades da Academia
UIT para o período 2011-2014, nomeadamente quanto ao desenvolvimento do
Programa dos Centros de Excelência UIT;
 Participação no TDAG de 27 a 29 de junho, na sede da UIT em Genebra, para
acompanhamento

da

implementação

das

decisões

da

WTDC-10,

nomeadamente as decisões relacionadas com o apoio ao trabalho a
desenvolver no quadros das Associações Regionais de Reguladores. Este
encontro permitiu ainda a realização de reuniões de trabalho com parceiros do
sector privado na perspetiva de angariação de apoios para o projeto Academia
ARCTEL e um encontro com o escritório regional da UIT para a região da Ásia e
Pacífico para acertar detalhes do programa de apoio a Timor Leste;
 Na IV Reunião de Associações Regionais de Reguladores, no dia 1 de outubro na
cidade de Colombo no Sri Lanka - no âmbito do 12º Simpósio Global de
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Reguladores (SGR) da União Internacional das Telecomunicações (UIT) que se
realizou em colaboração com o com a Comissão Reguladora de
Telecomunicações do Sri Lanka (TRCSL), tendo estado presentes dez
Associações Regionais. Os tópicos para discussão este ano irá incluíram o futuro
de reguladores face à convergência do sector das TIC, o roaming e os desafios
da regulação transnacional;
 Fórum ACIST - no âmbito da sua estratégia de intervenção, a ACIST –
Associação Empresarial de Comunicações de Portugal realizou, em colaboração
com a ARCTEL, nos dias 12 e 13 de novembro, no Centro Cultural de Belém, em
Lisboa, um Fórum Económico, subordinado ao tema “As Tecnologias, a
Cooperação e o Crescimento”, evento que integrou também o habitual
Encontro de PME promovido anualmente pela ACIST;
 No 2012 Africa-EU Cooperation Forum on ICT, que decorreu nos dias 29 e 30 de
novembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Este fórum, realizou-se no
âmbito da Parceria Estratégica UE-África e contou com a presença de 215
delgados em representação de 86 países (65 africanos, 17 europeus e ainda 4
países – nomeadamente o Canadá, os EUA a Austrália e a Índia – de outros
continentes), tendo como tema principal o apoio ao desenvolvimento da
cooperação UE-África nos domínios da investigação das TIC e das TIC enquanto
geradoras de desenvolvimento (ICT4D). A ARCTEL, a convite da organização,
integrou enquanto orador um dos painéis de discussão do fórum, tendo o
Secretário feito uma apresentação sobre a relação entre as TIC e o seu
contributo para um desenvolvimento sustentável;
 Conferência Mundial das Telecomunicações Internacionais 2012 (WCIT-12), da
UIT, que teve lugar entre os dias 3 e 14 de dezembro no Dubai. Nesta
conferência, onde estiveram presentes cerca de 1600 delegados de 151
Estados-membros incluindo, aproximadamente, 70 Ministros, Vice-Ministros e
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Embaixadores, foi discutido e revisto o Tratado para as Telecomunicações
Internacionais (que permanecia inalterado desde 1988), tendo sido elaborados
os novos Regulamentos para as Telecomunicações Internacionais. A presença
da ARCTEL neste evento visou reforçar a sua posição internacional no setor das
telecomunicações enquanto Associação Regional intercontinental e membro do
setor de desenvolvimento da UIT.

3. Conclusões
O ano de 2012 veio não só confirmar as expetativas de um aumento de atividade da
Associação, tanto no plano interno como no externo, mas também demonstrar a
crescente afirmação da ARCTEL enquanto ator do sector no panorama internacional.
As diversas solicitações para a participação da Associação em reuniões e fora de
discussão, são prova desse reconhecimento, da qualidade do trabalho levado a cabo
pela ARCTEL e da importância que podemos ter enquanto interface inter-regional.
A criação do Grupo de Trabalho sobre Roaming (GTR), veio reforçar o reconhecimento
da ARCTEL internacionalmente. A prová-lo estão, não só os rasgados elogios recebidos
por parte da própria UIT durante a Reunião de Associações Regionais pelo trabalho
desenvolvido, como também o fato de o Roaming ter sido posteriormente um dos
temas centrais de debate da Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais
(WCIT-12).
No que diz respeito à realização dos restantes objetivos operacionais propostos no
Plano de Atividades para 2012, é de realçar o esforço coletivo levado a cabo pelos
membros e que se prolongou durante todo o ano, para permitir a aprovação da
alteração dos Estatutos da Associação, para a sua constituição enquanto Associação de
Direito Privado.
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Destaque igualmente para o trabalho já desenvolvido pelo Grupo de Trabalho
Academia ARCTEL, no sentido de construir o modelo de desenvolvimento e
implementação da Academia, que deverá suceder ao Centro de Excelência da UIT.
Ainda de referir o trabalho realizado relativamente à preparação do lançamento da
ferramenta informática Observatório das Telecomunicações, a qual deverá ser
disponibilizada online no sítio da Associação durante o primeiro trimestre de 2013.
Em termos de apreciação global, a presidência considera que a execução dos objetivos
a que se propôs tem avançado a bom ritmo, esperando que, com o apoio de todos os
membros, até ao final do presente mandato se atinja a plenitude dos mesmos.
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