Relatório de Actividades 2010
ARCTEL-CPLP
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1.

Introdução

No seguimento do Plano de Actividades aprovado em Brasília em Abril de 2010, a Presidência
coadjuvada pelo secretariado iniciou a implementação do mesmo, sendo o documento que
agora se apresenta uma descrição das actividades da ARCTEL em 2010.
Tratando-se do primeiro mandato de dois anos de um membro, o actual relatório só estará
completo no final do mandato, em 2011, contudo torna-se imprescindível fazer um balanço
anual das actividades do primeiro ano de mandato, designadamente porque nele se encerram
actividades de grande relevância para a Associação.
Salientamos no ano de 2010 a intensa actividade internacional da Associação, com a
participação em duas conferências Mundiais: a V Conferência Mundial de Desenvolvimento
das Telecomunicações (WTDC 2010/UIT-D) e a Conferência Plenipotenciária 2010 da UIT
(PP10).
Fruto desta pesada agenda e atendendo aos custos que este ano excepcional de actividade
internacional traria para os membros, a opção da Presidência foi a de concentrar esforços
nessa mesma actividade, protelando para o ano seguinte os restantes projectos de cariz mais
interno.
Se o ano de 2010 ficou marcado pela forte presença internacional, o ano de 2011 será
claramente um ano virado para dentro da Associação e para os projectos de cariz mais
organizativo e de funcionamento interno.

2.

Realização dos Objectivos Operacionais 2010

Conforme aprovado e de acordo com a sua estrutura, o Plano de Actividades para 2010-2011,
incluía vários objectivos operacionais, nomeadamente:

i.

Desenvolvimento de um Plano Estratégico de
Regulamentação das Telecomunicações na CPLP (PGR)

ii.

Criação do Grupo de Trabalho de Estatística (GTE)

Actualização
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da

iii.

Proposta de novos protocolos

iv.

Constituição da ARCTEL enquanto entidade de Direito Privado

v.

Participação da ARCTEL nos Fora Internacionais

vi.

Contribuição da Presidência para o funcionamento do secretariado da
ARCTEL

vii.

Ouras acções desenvolvidas

Assim, face aos objectivos acima identificados, importa salientar em cada um deles as
principais iniciativas levadas a cabo.

i.

Desenvolvimento de um Plano Estratégico de Actualização
Regulamentação das Telecomunicações na CPLP (PGR)

da

Atendendo à agenda internacional bastante activa da Associação, este foi um dos pontos que
acabou por ser protelado para 2011, sendo uma das prioridades para 2012.
Assim, e no sentido de marcar desde já a agenda dos membros, a presidência irá promover em
conjunto com o secretariado, um seminário/workshop, no sentido de promover a importância
da construção de Planos Estratégicos de Actualização da Regulamentação.
O encontro, em lugar a definir e a propor à III Assembleia-Geral, pretende lançar as bases para
a criação de um modelo de Plano Estratégico comum e partilhado por todos os membros, que
facilite a comunicação e a mensagem para o sector.
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ii.

Criação do Grupo de Trabalho de Estatística (GTE)

Mais um ponto que face à agenda internacional ficou suspenso, esperando-se este ano
avançar com o trabalho já definido em 2010.
Assim, a presidência irá propor à Assembleia a reconfirmação dos Termos de Referência do
GTE, a indicação de uma equipa de trabalho constituída com elementos de todos os membros,
bem como um calendário de actividades.

iii.

Proposta de novos protocolos

Conforme aprovado no Plano de Actividades 2010, é intenção da ARCTEL avançar com novas
parcerias.
Neste sentido, e após alguns contactos informais, estão a ser trabalhadas propostas para
celebração de Memorandos de Entendimento com as entidades:



CITEL (Inter-American Telecommunication Comission Organizatión de los Estados
Americanos);



REGULATEL (Foro Latinoamericano
Telecomunicaciones);



WATRA (West Africa Telecommunications Regulators Assembly).

iv.

de

Autoridades

Regulatorias

de

Constituição da ARCTEL enquanto entidade de Direito Privado

Foram encetados contactos com a CPLP no sentido de obter um apoio expresso sobre esta
matéria.
Chegou-se à conclusão que a constituição da ARCTEL enquanto entidade de Direito Privado, se
por um lado solucionava a questão de obtenção de financiamentos, levantava outras questões
de índole jurídica difíceis de ultrapassar, tais como, em que país seria registada a Associação,
ou sobre que ordenamento jurídico ficaria a sua alçada.
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Depois de feita uma análise ao panorama actual no quadro da CPLP, constatou-se a existência
de entidades análogas que estão registadas como órgãos subsidiários da CPLP, podendo
através da mesma aceder a financiamentos e à gestão de recursos financeiros próprios.
Nesse sentido o Secretário da ARCTEL, reuniu com o Secretário Executivo da CPLP, no sentido
de definir um plano de acção que permita à ARCTEL tornar-se órgão da CPLP e deste modo
suprir essa lacuna, permitindo desta forma à Associação gerir património.
Um documento será apresentado à Assembleia-Geral para decisão.

v.

Participação da ARCTEL nos Fora Internacionais

Conforme já referido, foi no plano internacional e com as responsabilidades inerentes à
adesão à União Internacional das Telecomunicações (UIT) como Membro do Sector, que as
actividades da ARCTEL-CPLP tiveram maior impacto.
Assim durante 2010, a ARCTEL marcou presença em diversos encontros internacionais,
nomeadamente:



V Conferência Mundial de Desenvolvimento das Telecomunicações (WTDC
2010/UIT-D), que se realizou de 24 de Maio a 4 de Junho, em Hyderabad, na
Índia

A ARCTEL-CPLP participou pela primeira vez numa Conferência Mundial de Desenvolvimento,
com o objectivo de propor uma alteração às Resoluções 48 da WTDC da UIT sobre
“Strengthening cooperation among telecommunication regulators” e 138 da Conferência de
Plenipotenciários da UIT, sobre “Global Symposium for Regulators”, com o objectivo de
instituir formalmente as Reuniões de Associações Regionais de Comunicações. As propostas de
alteração elaboradas pelo Secretariado da ARCTEL foram aceites e as reuniões formais
instituídas no quadro da UIT.



Missão a Washington de 22 e 25 de Junho

Conforme mandatado pela Assembleia-Geral e numa perspectiva de encontrar formas de
financiamento alternativas para a implementação do Plano de Actividades aprovado em Abril
de 2010, o Secretário da ARCTEL, deslocou-se a Washington entre 22 e 25 de Junho para
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efectuar reuniões de trabalho com o Banco Mundial, InfoDev e PPIAF, com o intuito de
encontrar sinergias e estabelecer ligações para o desenvolvimento de parcerias futuras.



11º Fórum de Telecomunicações e Regulação das TIC, Banjul, Gâmbia, 12 a 14 de
Julho

A ARCTEL-CPLP foi convidada, na qualidade de orador, para o Painel “Regulação nos Cabos
Submarinos, Estações de Fixação de Cabos”, onde teve oportunidade de abordar o tema dando
a perspectiva da regulação efectuada ao nível dos países lusófonos.



Conferência Plenipotenciária 2010 da UIT (PP10), Guadalajara, México, de 4 a 22
de Outubro

A participação da ARCTEL-CPLP cingiu-se ao período de eleições para os cargos da UIT, tendose centrado no apoio às candidaturas de Portugal e Brasil, ao Conselho da UIT e à candidatura
de Fábio Leite ao posto de Director do Sector de Radiocomunicações.



I Reunião Formal de Associações Regionais, Dakar, Senegal, a 9 de Novembro

No seguimento das propostas apresentadas pela ARCTEL-CPLP, aprovadas na WTDC 2010 e
posteriormente alinhadas com as decisões da PP10, esta primeira reunião formal das
Associações Regionais, focou-se no estatuto e desafios da harmonização regulatória; nas
experiências regionais de roaming internacional e na transição da televisão terrestre analógica
para a digital. O encontro permitiu sobretudo criar um sentimento de cooperação entre as
diversas Associações, abrindo boas perspectivas para o trabalho futuro.



8ª Reunião da UIT sobre indicadores de Tecnologias de Informação e
Comunicação, Genebra, Suíça, a 24 e 26 de Novembro

No quadro do Plano de Actividades da ARCTEL-CPLP, o secretariado participou nesta reunião,
com o intuito de estabelecer parcerias que permitam o desenvolvimento de áreas de trabalho
dentro da associação.

Av. José Malhoa, 12 | 1099-017 Lisboa | Portugal | www.arctel-cplp.org
Tel.: +351217 211000 / +351217 212 302 | Fax: +351217 211004 | info@arctel-cplp.org

vi.

Contribuição da Presidência para o funcionamento do secretariado da
ARCTEL

A Presidência da ARCTEL, conforme definido na Assembleia-Geral anterior, contribuiu com a
deslocação de um quadro técnico para junto do secretariado, durante o período de preparação
da Assembleia-Geral.
Um contributo bastante importante e que deve ser seguido por outros membros.

vii.

Outras acções desenvolvidas

Ao longo de 2010 o Secretariado da ARCTEL desenvolveu esforços no sentido de assegurar a
informação sobre a Associação actualizada, nomeadamente através de:



Actualização do sítio da ARCTEL-CPLP, através da introdução de novas notícias
sobre o sector; introdução ou alteração de legislação dos Membros; alteração
da página das “Publicações”; entre outras alterações;



Elaboração de duas Newsletters com a compilação das principais notícias da
Associação;



Preparação do Anuário de Regulação;



Preparação do 2º Fórum Lusófono das Comunicações.
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