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Protocolo de Cooperagao 


entre a 


Agencia Nacional de Telecomunicagoes (ANATEL) do Brasil 


ea 


Autoridade Nacional de Comunicagoes (ANACOM) de Portugal 


A AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA<;OES (ANATEL) do Brasil, 

neste ate representada por Juarez Quadros do Nascimento, Presidente do 

Conselho Diretor e a AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICA<;OES 

(ANACOM), representada por Joao Cadete de Matos, Presidente do Conselho 

de Administra~ao, doravante designadas "Partes"; 

Considerando: 

o relacionamento hist6rico entre as duas entidades; 

o papel fundamental que a existencia de comunica~6es 

eficientes desempenha no desenvolvimento econ6mico e social 

e no bem-estar das popula~6es; 

o interesse de ambas as entidades no estreitamento de rela~6es 

de coopera~ao em materia de comunica~6es e 0 bom 

relacionamento entre elas existente; 

o papel relevante que os organismos de regula~ao do sector 

assumem na promo~ao do seu desenvolvimento; 

o valor da existencia de um protocolo de coopera~ao como 

instrumento de prossecu~ao de ac~6es especfficas nesta area, 

criando um enquadramento institucional de natureza duradoura; 

Acordam 0 seguinte: @ 
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Artigo 1.° 


Ambito 


o presente Protocolo estabelece um mecanisme de cooperayao tecnica e 

institucional em materias relacionadas com as actividades das duas 

entidades, enquanto organismos nacionais reguladores do sector das 

comunicayoes, com a finalidade de contribuir para 0 seu desenvolvimento nos 

respetivos pafses. 

Artigo 2.° 


Areas de desenvolvimento 


No ambito da implementayao do presente Protocolo, e sem prejufzo de 


outras materias que venham a ser consideradas relevantes por acordo 


escrito entre as partes, devera ser dada especial atenyao aos seguintes 


objectiv~s: 

a) 	 Apoio ao desenvolvimento dos organismos reguladores dos dois 

Pafses e do enquadramento regulamentar do sector, nomeadamente 

nas seguintes areas: 

• desenvolvimento do quadro legal do sector; 

• funcionamento e organizayao do orgao regulador; 

• regulayao dos mercados; 

• gestao do espectro; 

• formayao profissional. 

b) Troca de experiencias no ambito das competencias comuns aos do is 

reguladores; 

c) Organizayao conjunta de atividades na esfera de competencia dos 

dois reguladores; 

d) Cooperayao no ambito da participayao nos diversos fora de ambito 

internacional. ,gg 
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Artigo 3.° 

Tipo de cooperatyao 

A cooperayao prevista no presente Protocolo podera ser concretizada por 

meio do intercambio ou cedencia de informayao e documentayao, de 

missoes tecnicas, estagios e aCyoes de formayao , ou outras a definir, de 

acordo com 0 interesse das Partes, nos termos da clausula seguinte. 

Artigo 4.° 

Desenvolvimento de actyoes especfficas 

8em prejufzo de identificayao de iniciativas de caracter geral que se 

reconheyam necessarias por ambas as Partes, a definiyao do plano de 

ayao e das ayoes especfficas a desenvolver em conjunto pelas areas 

tecnicas de am bas as Partes, ao abrigo deste Protocolo, deverao ser 

definidas em reuniao de alto nfvel das partes signatarias, a ter lugar com a 

periocidade considerada adequada. 

Artigo 5.° 

Requisitos das atyoes de consultoria e formatyao 

1. 	 As Partes envolverao, nas aCyoes de consultoria e formayao a 

desenvolver, os recursos humanos devidamente qualificados e 

orientados para transferir 0 maximo de conhecimento e de experiencia 

aos colaboradores da Parte interessada nas materias em causa, que par 

sua vez designara os recursos humanos com as qualificayoes 

necessarias para acompanhar e assimilar tal transferencia de 

conhecimentos. 

2. 	 A Parte organizadora fornecera, gratuitamente, a ayao de formayao e 0 

material de apoio didatico e pedag6gico respetiv'@ 
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Artigo 6.° 


Divulga9ao de informa9ao 


Todas as informayoes disponibilizadas ao abrigo do presente Protocolo 

serao consideradas confidenciais e nao poderao ser divulgadas a terceiros 

sem 0 acordo previo, por escrito, da outra Parte. 

Artigo 7.° 


Encargos 


1. A execuyao do presente Protocolo nao implica qualquer compromisso de 

transferencia de fundos entre as Partes, ou de qualquer outro encargo 

financeiro, dependendo exclusivamente da disponibilidade oryamental de 

cada uma delas. 

2. Os encargos decorrentes das ayoes de cooperayao realizadas no ambito 

do presente Protocolo sao repartidos nos termos nele definidos ou, quando 

nao previstos, por acordo previo entre as Partes, a estabelecer caso a caso. 

3. Os custos de eventuais deslocayoes e estadias dos trabalhadores que 

participem nas ayoes de consultoria e formayao a que se refere 0 artigo 5°, 

serao suportados pela Parte onde exercem funyoes. 

Artigo 8.° 


Disposi90es finais 


1. 	 Se qualquer das Partes, por motivos de forya maior, ficar impedida de 

cumprir as obrigayoes decorrentes do presente Protocolo, a sua 

aplicayao sera suspensa por um perfodo acordado entre ambas. 

2. 	 0 presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, e e 

valido pelo prazo de tres anos, sendo automaticamente renovado por 

iguais perfodos sucessivos, salvo se qualquer das Partes der a 

conhecer a outra a decisao de nao renovayao nos termos do numero 

seguinte. ~ 
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3. 	 A decisao de nao renovayao do presente Protocolo, ou de suspensao da 

sua aplicayao, devera ser transmitida a outra Parte com uma 

antecedencia minima de 60 (sessenta) dias, face ao termo do perfodo em 

curso ou adata de produyao de efeitos da suspensao. 

4. 	 0 presente Protocolo podera ser alterado, em qualquer altura, por 

acordo escrito entre as Partes. 

Feito e assinado em 6 de julho de 2018, em Lisboa, em 2 exemplares originais, que 

serao entregues a cada uma das Partes. 

Assinado por: 	 Assinado por: 

Juarez Ouadros do Nascimento 	 Joao Cadete de Matos 

Pela: 

Agencia Nacional de 

Telecomunicat;oes (ANATEL) 


Pela: 

Autoridade Nacional de 

Comunicat;oes (ANACOM) 



