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Figura 1 - Distribuição das Propostas Interamericanas segundo a participação da Delegação Brasileira na XXIX 

Reunião da Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL) da Organização dos Estados Americanos (OEA). 
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Propostas Brasileiras 

As oito contribuições seguintes foram propostas pelo Brasil e suportadas por pelo menos 
outros cinco países da região das Américas, e por isso serão apresentadas na AMNT-16 como 
propostas Interamericanas: 

IAP 2 – Qualidade de serviço 

Iniciativas da UIT-T de sensibilização sobre as melhores práticas e políticas relacionadas 
com a qualidade de serviço (nova Resolução). 

Deliberações 

Entre outras, instrui o Grupo de Estudo 12 (SG12) a: 

 elaborar recomendações aos reguladores em estratégias para monitorar e implantar a 
qualidade de serviço e a qualidade de experiência dos serviços de telecomunicações; 

 estudar os cenários de avaliação da qualidade de serviço e qualidade de experiência, 
estratégias de medição e ferramentas de testes a serem adotadas por reguladores e 
prestadoras;  

 prover referências aos reguladores sobre indicadores-chave de satisfação mínima e 
indicadores chave de qualidade para avaliar a qualidade de serviços de 
telecomunicações, incluindo serviços de banda larga de acesso a internet; 

 implementar estratégias para aumentar a participação dos países em 
desenvolvimento e desenvolvidos de todas as regiões no debate internacional sobre 
melhoria da qualidade de serviços e na comparação de resultados nacionais e 
internacionais. 

IAP 8 – Roaming Internacional 

Redução de Preços de Roaming internacional (nova Resolução). 

Deliberações 

Entre outras, resolve: 

 que o Grupo de Estudo 3 (SG3) deve continuar a estudar os efeitos econômicos das 
taxas de roaming internacionais móveis; 

Instrui o ITU-T (TSB e BDT) a: 

 organizar iniciativas para aumentar a conscientização sobre os benefícios do 
consumidor da redução de taxas de roaming móveis internacionais; 

 estudar e propor abordagens cooperativas para reduzir as taxas de roaming móveis 
internacionais entre os Estados-Membros, promovendo programas de capacitação, 
oficinas e orientações para acordos de cooperação internacional; 

E convida os Estados Membros: 

 a colaborar nos esforços de redução das tarifas móveis internacionais de roaming, 
tomando medidas regulamentares, quando aplicável. 
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IAP 9 – Combate ao Roubo de Dispositivos Móveis 

Combate ao roubo de dispositivos móveis de telecomunicações (em conjunto com 
Colômbia) (nova Resolução).  

Deliberações 

Entre outras, instrui o Grupo de Estudos 11 (SG11) a: 

 desenvolver recomendações, relatórios técnicos e orientações para tratar o problema 
de roubo de dispositivos móveis de Telecomunicações e seus efeitos negativos;  

 estudar todas as possíveis soluções para combater o uso de dispositivos de 
telecomunicações roubados com identidades adulteradas;  

 estudar tecnologias que possam ser usadas como uma ferramenta para combater o 
roubo de dispositivos móveis de telecomunicações; 

Convida os Estados Membros e Membros Setoriais a: 

 tomar todas as medidas necessárias para combater o roubo de dispositivos móveis de 
telecomunicações e seus efeitos negativos;  

 trocar listas de dispositivos relatados como perdidos/roubados com outros países e 
regiões e impedir que estes dispositivos acessem as redes móveis; 

 tomar as ações necessárias para prevenir ou descobrir e controlar a adulteração de 
identificadores de dispositivos de telecomunicações. 

IAP 11 – Combate a Dispositivos ICT Falsificados ou Adulterados 

Estudos relacionados com a luta contras os dispositivos TIC falsificados e adulterados 
(nova Resolução). 

Deliberações 

Entre outras, instrui o Grupo de Estudos 11 (SG11) a: 

 continuar a desenvolver recomendações, relatórios técnicos e orientações para tratar 
o problema de equipamentos TIC falsificados ou adulterados e a suportar os Estados 
Membros em atividades antifalsificação 

 coletar, analisar e trocar informações sobre práticas de falsificação e adulteração no 
setor TIC e como TIC podem ser usados como ferramentas para combate de tais 
práticas 

 estudar possíveis soluções para buscar informações dos dispositivos TIC que possam 
ajudar o combate a dispositivos falsificados ou adulterados 

Convida os Estados Membros a: 

 incorporar nos ambientes legal e regulatório políticas que apoiem o combate a 
dispositivos falsificados e adulterados 
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IAP 12 – Reconhecimento aos Membros da UTI-T 

Reconhecimento dos aportes ao desenvolvimento dos produtos por parte das comissões de 
estudo (modificação à Res. 80). 

Deliberações 

Entre outras, instrui a UIT-T a: 

 reconhecer a participação ativa dos membros, academia, universidades e seus 
estabelecimentos de pesquisa, nas atividades de padronização da UIT, da colaboração 
com os Estados Membros em áreas como educação, ciência, tecnologia, indústria e 
comércio; 

 reconhecer os contribuintes para o desenvolvimento das matérias do grupo de estudo 
pela inclusão, na página de publicação, de uma recomendação UIT-T ou de outros 
materiais aprovados pelos grupos de estudo, por meio de uma lista de contribuintes 
que apresentaram pelo menos uma contribuição para o progresso do documento , 
assim como a incluir a lista de colaboradores nas recomendações UIT-T. 

Convida os Estados Membros a: 

 colaborar com a UIT-T e para incentivar o financiamento de organizações e/ou 
instituições de pesquisa em seus países a reconhecer os critérios estabelecidos no 
mesmo na avaliação da produtividade dos profissionais da academia, as universidades 
e centros de investigação associados da investigação. 

IAP 23 – Proposta de Estrutura da UIT-T 

Proposta de Estrutura da UIT-T (atualização da Resolução 2) 

Trata-se de Proposta de estruturação dos Grupos de Trabalho e modificações nos papéis de 
liderança dos Grupos de Trabalho. 

IAP 25 – Mandatos de Presidente e Vice em Grupos de Estudo 

Critérios de escolha e responsabilidades dos Presidentes e Vice-Presidentes dos Grupos de 
Estudo da UIT-T (modificação da Resolução 35). 

Deliberações 

Entre outras, resolve: 

 que os vice-presidentes do TSAG e dos Grupos de Estudos devem ser considerados 
como primeira opção para papéis de liderança de qualquer nova atividade dentro do 
grupo, de forma a garantir que a distribuição de tarefas tenha um maior envolvimento 
dos vice-presidentes nos trabalhos do TSAG e dos Grupos de Estudo; 

 que a indicação para vice-presidentes deve ser limitada a dois candidatos por região e 
garantir que haja entre os eleitos distribuição geográfica equitativa entre as regiões da 
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UIT de forma a garantir que cada região esteja representada por pelo menos um ou 
dois candidatos qualificados; 

 a promover a nomeação de candidatas para os postos de Presidente e 
Vice-Presidentes dos Grupos de Estudo da UIT-T e do TSAG. 

IAP 34 – Programa de Conformidade e Interoperabilidade 

Estudos Relacionados a Testes de Conformidade e Interoperabilidade, Assistência a Países 
em Desenvolvimento (atualização da Resolução 76). 

Deliberações 

Entre outras, resolve: 

 que o SG11 coordena as atividades do Setor relacionadas a programas de C&I de 
forma transversal a todos os Grupos de Estudo; 

 assistir aos países em desenvolvimento a construir e estabelecer centros de testes 
locais, sub-regionais e regionais, mirando na promoção de integração regional de 
programas comuns de C&I; 

 encorajar a colaboração técnica entre Estados Membros de recursos de C&I. 
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As vinte contribuições seguintes foram suportadas por pelo menos 6 (seis) países da região das 

Américas, incluindo o Brasil, e por isso serão apresentadas na AMNT-16 como propostas 
Interamericanas: 

IAP 1 – Grupo de Revisão da Estrutura da UIT-T 

Grupo de revisão da estrutura da UIT-T – RevCom (Supressão da Resolução 82). 

Deliberações: 

 Supressão do Grupo e Revisão da Estrutura da UIT. 

A Resolução 82 criada na AMNT em 2012 criou o Grupo de Revisão da estrutura ITU-T. O 
Grupo de Revisão finalizou o atual período de estudo em reunião em 15 de julho e irá preparar o 
seu relatório para AMNT 2016. As funções do Grupo, tais como o reforço da estratégia de 
padronização e métodos colaborativos, devem ser continuadas por meio de seus vários grupos dos 
relatores. Portanto, o Grupo de revisão deve ser suprimido. 

IAP 3 – Trabalho Eletrônico na UIT-T 

Fortalecimento dos métodos de trabalho eletrônico na UIT-T (Supressão da Resolução 32). 

Deliberações: 

 Supressão da Resolução 32. 

Pretende excluir a Resolução 32, uma vez que os métodos de trabalho eletrônicos tornaram-se 
uma parte normal dos métodos de trabalho em geral. Seu uso é bem coberto em outros textos, e 
os métodos e ferramentas eletrônicas são um tópico de melhoria contínua, devido às propostas 
dos membros e participantes e às iniciativas do TSB. 

IAP 4 – Perspectiva de Gênero na UIT-T 

Integração de uma perspectiva de gênero nas atividades da UIT-T (Supressão da 
Resolução 55). 

Deliberações: 

 Supressão da Resolução 55. 

A Resolução 55 requer uma nova versão para identificar as atualizações realizadas quanto à 
igualdade de gênero. A maneira mais eficaz de fazê-lo é através da supressão da resolução 55 e a 
elaboração de uma nova resolução, enfatizando a importância de envolver mais mulheres no 
trabalho do setor e propor passos adicionais para promover a participação das mulheres nas 
atividades de normatização. 
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IAP 5 – Igualdade de Gênero na UIT-T 

Promoção da igualdade de gênero nas atividades da UIT-T (nova Resolução). 

Propõe a supressão da Resolução 55, em favor desta nova resolução, "Promoção da igualdade 
de gênero nas atividades do Setor de Normatização das Telecomunicações da UIT". Essa nova 
resolução baseia-se diretamente no texto da Resolução 55, mas principalmente atualiza as 
referências existentes, elimina-se as obsoletas e faz referência a muitas ações, decisões e eventos 
novos que são relevantes para a equidade de gênero e o seu equilíbrio. Também, fornece etapas 
específicas para promover uma maior participação das mulheres no trabalho da ITU-T. 

IAP 6 – Participação da academia na UIT-T 

Admissão de instituições acadêmicas para que participem nos trabalhos da UIT-T 
(modificação da Resolução 71). 

Deliberações 

Entre outras, resolve: 

 promover a participação das instituições acadêmicas na UIT-T; 

 permitir o acesso de instituições acadêmicas aos documentos da UIT-T; 

 permitir a participação de instituições acadêmicas em diversas comissões e questões 
de estudo e nos vários workshops e grupos de trabalho, bem como no Grupo Asessor 
de Normatização das Telecomunicações(TSAG), tendo em conta que não pode 
participar no processo de decisão; 

 que os representantes das instituições acadêmicas possam ocupar os cargos de relator 
e vice-presidente de comissões e perguntas de estudo; 

 promover a participação de instituições acadêmicas na elaboração de relatórios 
técnicos e nas publicações da União, como as notícias o ITU News, o Technical Journal 
e outras publicações técnicas, considerando que estas instituições lidam com a 
pesquisa, o estudo e o acompanhamento da evolução da tecnologia moderna que 
corresponde à área de competência do UIT e, ao mesmo tempo, que possuem uma 
perspectiva e uma visão do futuro que permitem abordar tecnologias e aplicações 
modernas em tempo hábil. 

IAP 7 –  Internet das Coisas 

Aproveitamento da Internet das Coisas (IoT) para o desenvolvimento global (nova 
Resolução). 

Deliberações 

Entre outras, resolve: 

 que o Grupo de Estudo 20 (SG20) deve continuar o trabalho com ênfase no desenho 
de um planejamento e regulamentos técnicos harmonizados e coordenados para o 
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desenvolvimento da Internet das coisas, tendo em conta as necessidades de cada 
região. 

IAP 10 – Procedimentos de Trabalho 

Regras e procedimentos de trabalho da UIT-T (modificação da Resolução 1). 

Propõe alterações para fornecer uma definição mais precisa do que é uma Recomendação, 
com o objetivo de esclarecer os seus conteúdos, características e usos adequados. Propõe 
também adicionar novas pautas para ajudar a desenvolver o estudo de questões que sejam 
relacionados com o escopo e o mandato da UIT-T consagrados na Constituição e na Convenção. 
Por fim, propõe adicionar uma nota de rodapé página que descreve a palavra "consenso" e que 
seja consistente com as práticas da Organização das Nações Unidas e que é igual a que se 
encontra em nota de rodapé na Resolução 1 do UIT-R. 

IAP 13 – Colaboração com a União Postal 

Colaboração com o Conselho de Operações Postais da União Postal Universal sobre 
o estudo de serviços que interessam aos setores postais e de telecomunicações (Supressão 

da Resolução 11). 

Deliberações: 

 Supressão da Resolução 11. 

Vigente de 1984, a Resolução 11, “Colaboração com o Conselho de Operações Postais da 
União Postal Universal sobre o estudo de serviços que interessam aos setores postais e de 
telecomunicações”, estabelece "que as comissões da UIT-T pertinentes continuem a colaborar 
com as comissões do Conselho de operações postais (COP), na medida do necessário, de forma 
recíproca e com um mínimo de formalidades, especialmente através da investigação de temas de 
interesse comum, tais como qualidade de serviço, serviços eletrônicos e a segurança dos 
pagamentos móveis".  

A UIT-T não tem colaborado com a UPU em nenhum destes "temas de interesse comum" 
específicos desde a década de 1990. De acordo com o Princípio 1 sugerido pelo Diretor do TSB 
para a revisão das resoluções do AMNT, esta resolução deve ser suprimida. 

IAP 14 – Acessibilidade 

Acessibilidade das Telecomunicações/TIC para as pessoas com necessidades específicas 
(modificação da Resolução 70). 

Deliberações 

Entre outras, resolve: 

 que os grupos de estudo da UIT-T continuem a dar prioridade ao trabalho sobre 
questões relevantes em conformidade com as diretrizes de acessibilidade, facilitando 
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o desenvolvimento de novos softwares, serviços e propostas que permitirão que todas 
as pessoas com deficiência, incluindo a deficiência devido à idade, usam de 
telecomunicações/TIC eficazmente; 

 que se realizem workshops da UIT programados em uma base regular para informar e 
sensibilizar sobre o progresso do trabalho de acessibilidade e os resultados obtidos 
por questões dos grupos de estudo responsáveis para a acessibilidade de TICs antes da 
próxima Assembleia Mundial de Normatização de Telecomunicações; 

E convida os Estados Membros e Membros Setoriais a: 

 criar, em seus marcos legais nacionais, diretrizes ou outros mecanismos para melhorar 
a acessibilidade, compatibilidade e facilidade de uso dos serviços, produtos e 
terminais de telecomunicações/TIC; 

 considerar a introdução de serviços de retransmissão de telecomunicações que 
permitam, a pessoas com deficiências para ouvir e para falar, utilizar os serviços de 
telecomunicações que sejam funcionalmente equivalentes aos usados por pessoas 
sem deficiência; 

 incentivar a oferta de planos de serviço diferenciados e a preços acessíveis para as 
pessoas com deficiência com o fim de aumentar a acessibilidade  das 
telecomunicações / TIC e a sua facilidade de uso para essas pessoas; 

 incentivar o desenvolvimento de aplicações para telefones celulares e produtos de 
telecomunicações com o objetivo de aumentar a acessibilidade das TICs, facilitando 
seu uso pro pessoas com deficiência visual, auditiva, deficiência física ou mental, 
verbal, e etc; 

 incentivar o desenvolvimento de aplicações para terminais e produtos de 
telecomunicações com o fim de aumentar a acessibilidade das telecomunicações e das 
TIC e a sua facilidade de uso para pessoas com deficiência visual, auditiva, verbal ou 
qualquer outra incapacidade física ou mental. 

IAP 15 – Exposição das Pessoas aos Campos Eletromagnéticos 

Problemas de medição relativos à exposição das pessoas aos campos eletromagnéticos 
(modificação da Resolução 72). 

Deliberações 

Entre outras, resolve: 

 convidar a UIT-T, e especialmente ao Grupo de Estudo 5 a expandir e continuar o seu 
trabalho no campo de medição da exposição das pessoas aos campos 
eletromagnéticos e prestar apoio, incluindo, mas sem se limitar a: 

o à publicação e divulgação de seus relatórios técnicos, bem como o 
desenvolvimento e aprovação de normas e recomendações que contribuem 
para combater o problema; 

o à difusão de suas trabalhos e outras informações relacionadas a este tópico, 
organizando workshops e seminários destinados a reguladores, operadoras e 
quaisquer outros interessados nos países em desenvolvimento; 
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o à continuação da cooperação e colaboração com outras organizações que 

lidam com esta questão e a otimização do seu trabalho, particularmente no 
que diz respeito à prestação de assistência aos países em desenvolvimento 
para desenvolver normas e monitorar seu cumprimento, especialmente no 
que diz respeito aos terminais de telecomunicações; 

a reforçar a coordenação com a OMS para que qualquer nota descritiva sobre a 
exposição humana aos campos eletromagnéticos seja distribuída aos 
Estados-Membros assim que seja publicada;IAP 16 – Padronização em Países em 
Desenvolvimento 

Redução das diferenças entre os países em desenvolvimento e desenvolvidos na área de 
padronização (modificação da Resolução 44). 

Deliberações 

Propõe atualizações no plano de ação anexo à Resolução 44, que possui o objetivo de reduzir 
as diferenças de padronização entre países em desenvolvimento e desenvolvidos. 

Convida ao Diretor do Escritório de padronização de Telecomunicações (TSB): 

 a desenvolver mecanismos para incentivar a participação efetiva dos operadores de 
telecomunicações dos países em desenvolvimento nas atividades de padronização; 

 a aumentar a consciência dos países em desenvolvimento sobre os benefícios da 
participação na ITU-T e de se tornar um membro do Sector ITU-T ou associado. 

E convida aos Membros setoriais: 

 a promover a participação das suas subsidiárias estabelecidas em países em 
desenvolvimento nas atividades da UIT-T. 

 

IAP 17 –  Uso de Recursos de Numeração 

Enfrentamento e combate à apropriação e uso indevidos de recursos internacionais de 
numeração de telecomunicações (modificação da Resolução 61). 

Deliberações 

Entre outras, convida aos Estados-membros a: 

 garantir que os recursos de numeração E.164 sejam usados exclusivamente pelos 
participantes para o único propósito para o qual foram designados, e que não se 
utilizarão recursos não designados; 

 tentar garantir que as empresas de exploração autorizadas pelos Estados-membros 
divulguem, em conformidade com a legislação nacional, informações sobre 
encaminhamento aos organismos devidamente autorizados em caso de apropriação e 
uso indevidos; 



Propostas apoiadas pelo Brasil 

 

 incentivar as administrações e os reguladores nacionais para colaborar e compartilhar 
informações na luta contra a apropriação e uso indevido de recursos de numeração 
internacional UIT-T E.164; 

 incentivar a todos os operadores internacionais de telecomunicações para 
potencializar o papel da UIT e aplicarem suas Recomendações, especialmente aquelas 
do Grupo de Estudo 2 (SG) da UIT-T, com vista a criar uma critério novo e mais eficaz 
para responder e lutar contra a apropriação e uso indevido de recursos de numeração 
UIT-T E.164; 

 incentivar os governos e os operadores de telecomunicações internacionais a 
implementar as recomendações UIT-T com vista a atenuar os efeitos nocivos de 
apropriação e uso indevido de números, incluindo o bloqueio de chamadas para 
determinados países. 

IAP 18 – Participação de PME na UIT-T 

Admissão de pequenas e médias empresas nos trabalhos da UIT-T. 

Trata-se de projeto de Resolução para admitir a participação de Pequenas e Médias Empresas 
- PMEs nos trabalhos da UIT-T. 

Deliberações 

Entre outras, resolve: 

 estabelecer um período de teste para a participação das pequenas e médias empresas 
(PME) nos grupos e/ou questões de estudo da UIT-T para avaliar o possível benefício 
para as obras da União e em particular do Setor da normatização das 
telecomunicações; 

 solicitar ao TSAG que considere a necessidade de outras medidas e/ou disposições 
adicionais para facilitar a participação das pequenas e médias empresas, a fim de tirar 
proveito de seus conhecimentos técnicos e apresentar um relatório dos resultados, 
por meio do Diretor do Secretariado de Padronização de Telecomunicações do 
Conselho de UIT na próxima AMNT em 2020. 

 

IAP 20 – Segurança Cibernética 

Segurança cibernética (modificação da Resolução 50). 

Propõe a modificação da Resolução 50 para colocar o texto em consonância com as 
Resoluções 130 e 45. Essas modificações contribuirão para assegurar que a resolução reflete a 
situação atual a nível mundial em matéria de criação de confiança e segurança no uso da TIC e que 
a contribuição do UIT-T esteja em consonância com os objetivos e as prioridades acordadas pelos 
membros. 
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IAP 21 – Suplementos de Recomendações da UIT-T 

Publicação de Suplementos de Recomendações da UIT-T 
(modificação da Recomendação A.13). 

As alterações propostas na recomendação A.13 oferecem uma documentação mais completa 
dos métodos de trabalho para os tipos de documentos da UIT-T que não são Recomendações. 
Entre esses, estão Suplementos, Relatórios Técnicos e outros textos de caráter não normativo. 
Também se propõe um modelo novo de itens de trabalho para documentos não-normativos. 

IAP 22 – Fortalecimento da Colaboração 

Fortalecimento da colaboração (supressão da Resolução 81) 

Para que o trabalho de fortalecimento da colaboração seja refletido mais especificamente nos 
procedimentos da UIT-T, sugere-se o aporte de uma contribuição a fim de inserir um novo 
Parágrafo 4 da Resolução 1, indicando que, no âmbito das responsabilidades do TSAG definido no 
artigo 14º da Convenção da UIT, bem como em conformidade com os objetivos do plano 
estratégico da UIT-T, o trabalho sobre fortalecimento da colaboração ocupa um lugar de destaque 
no cronograma de trabalho do TSAG. Propõe-se, portanto, suprimir a Resolução 81, pois as ações 
associadas com ela estão sendo abordadas. 

Deliberações: 

Supressão da Resolução 81. 

IAP 30 – Participação de Prestadoras de Telecomunicações em Países em 
Desenvolvimento 

Melhorar a participação das prestadoras de telecomunicações dos países em 
desenvolvimento (Supressão da Resolução 59). 

Foi apresentada uma proposta a parte para incorporar o texto operacional da Resolução 59 na 
Resolução 44 – Redução da disparidade entre os países em desenvolvimento e desenvolvidos no 
domínio da normatização. O texto operacional da Resolução 59 tem por objetivo melhorar a 
participação dos operadores de telecomunicações dos países em desenvolvimento nas atividades 
de padronização. Considera-se que esse texto seria mais bem colocado na Resolução 44. 

Portanto, já não é necessário manter a Resolução 59, devido a alteração da resolução 44. 

Deliberações: 

Supressão da Resolução 59. 
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IAP 31 – Métodos de Trabalho de Grupos de Estudo 

Métodos de trabalho para os Grupos de Estudo da UIT-T (modificação da Recomendação 
A.1). 

Com o objetivo de melhorar os métodos de trabalho da ITU-T e de aplicar procedimentos 
consistentes, propõe-se revisar Recomendação A.1. Justifica-se que as revisões propostas irão 
melhorar a clareza, especificidade e abrangência com que se documentam os métodos de trabalho 
da UIT-T. 

As modificações propostas tem três propósitos principais. 
Primeiro, são fornecidas as definições ou descrições dos tipos de textos (além dos já definidos) 

que os produtos do setor representam. Em segundo lugar, propõe-se esclarecer as expectativas de 
propriedade intelectual e preocupações sobre as contribuições e documentos dentro do setor. Em 
terceiro lugar, propõe-se uma nova cláusula que resume os tipos de comissões (além dos grupos 
de estudo) através das quais se leva a cabo os trabalhos do setor. 

IAP 32 – Trabalhos do Grupo Assessor de Normatização 

Autorização para que o Grupo Assessor de Normatização das 
Telecomunicações atue no período entre Assembleias Mundiais de Normatização de 

Telecomunicações (modificação da Resolução 22). 

Deliberações 

Entre outras, resolve: 
atribuir ao TSAG os assuntos específicos da sua competência entre esta Assembleia e a 

próxima para que, em consulta com o diretor de TSB e conforme o caso, atue nas seguintes áreas 
(entre outras): 

 manter diretrizes de trabalho atualizadas, eficientes e flexíveis; 

 assumir a responsabilidade pelas Recomendações da série A (Organização do trabalho 
da UIT-T), incluindo a preparação e apresentação para aprovação em conformidade 
com os procedimentos adequados; 

 reestruturar e estabelecer os Grupos de Estudo da UIT-T e nomear os presidentes e 
vice-presidentes até o próximo AMNT, tendo em conta as necessidades dos 
Estados-Membros, com destaque para os países em desenvolvimento, bem como os 
princípios de distribuição geográfica equitativa entre as regiões da UIT e tais cargos e 
responder às mudanças no mercado de telecomunicações. 

IAP 32 – Identificação de Chamadas 

Entrega do número de origem das chamadas e identificação do número chamador 
(modificação da Resolução 65). 

Para melhorar a clareza da Resolução 65, propõem-se alterações editoriais consistentes com 
os termos acordados na UIT-T relacionadas com a comunicação dos números E.164 internacionais. 


