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I. 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
de 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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III. Objectivos Estratégicos
De acordo com o Memorando de Entendimento da ARCTEL-CPLP, os pressupostos da
sua criação são:
a) Promover o intercâmbio de informação no âmbito da regulação dos
mercados do sector das comunicações dos seus membros;
b) Promover a adopção de melhores práticas e a harmonização da regulação
dos sectores das comunicações;
c) Desenvolver estudos e adoptar posições sobre temas de interesse comum;
d) 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;
e) Fomentar o intercâmbio de colaboradores e técnicos das diversas ARN, bem
como a realização de visitas institucionais entre os seus membros;
f) Analisar os assuntos relevantes para o desenvolvimento e universalização
dos serviços de comunicações, em particular junto dos Países membros que
constituíram ARN mais recentemente ou que revelem maiores carências
sectoriais;
g) Promover contactos e acções de cooperação com outras organizações
congéneres.
h) Exercer outras actividades conforme deliberação da Assembleia-Geral.

IV. Objectivos Operacionais para 2009
Tendo em conta que se trata do ano de arranque da Associação, considera-se
imperativo que, neste primeiro ano, a aposta do plano de actividades recaia
essencialmente na criação de condições e instrumentos de trabalho que permitam o
bom funcionamento da mesma e a sua afirmação na cena internacional.
Para o efeito, e sem prejuízo de eventuais propostas dos membros da Assembleia,
propõe-se para apreciação e aprovação os seguintes objectivos operacionais:


Criação de Imagem e Sítio na Internet próprio



Criação da Rede de Contactos



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, entre outras.
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 ARCT são responsáveis.


Newsletter da Associação



Realização de publicações periódicas da ARCTEL-CPLP:

o Anuário de Regulação 2009 (súmula das principais medidas adoptadas
por cada regulador membro)
o Relatório de Actividades 2009


Compilação legislativa on-line: Estatutos, leis e regulamentos constitutivos dos
membros da ARCTEL-CPLP;



Iniciativas de promoção internas e externas

V. Recursos
Para se atingirem os objectivos propostos, a Associação conta com o secretariado
permanente, sediado em Lisboa e conforme decidido pelos membros, as despesas
inerentes ao Secretariado são suportadas integralmente pela ANACOM.
Os restantes membros são livres de contribuir financeiramente para a ARCTELCPLP, sendo que a gestão financeira e a apresentação de contas será da inteira
responsabilidade do secretariado.

