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Regulamento sobre Gestão de Risco das Redes de 
Telecomunicações e Uso de Serviços de 

Telecomunicações em Situações de Emergência e 
Desastres 

Brasília, 11 de abril de  2013. 

Conselheiro Marconi Thomaz de Souza Maya 

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 
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Motivação 

• Discurso do Secretário das Nações Unidas, Sr. Kofi Annan, sobre a 

importância das telecomunicações para a assistência humanitária: 

“O trabalho humanitário é um dos mais importantes, mas também uma das mais difíceis tarefas 

da Organização das Nações Unidas. O sofrimento humano não pode ser medido em números, e 

suas dimensões muitas vezes ultrapassam a nossa imaginação, mesmo num momento em que 

notícias sobre desastres naturais e outros chegam a todos os cantos do mundo, em tempo 

próximo ao real. Uma resposta apropriada depende da disponibilização de dados precisos e 

rápidos sobre a situação a partir de localidades, muitas vezes remotas e inacessíveis. Para a 

mobilização de suporte à cadeia logística, que vai levar assistência aos beneficiários, redes de 

telecomunicações confiáveis são indispensáveis.” 

 

 

First Intergovernmental Conference on Emergency Telecommunications (ICET-98), realizada em 1998 
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Motivação 

• A recente Lei nº 12.608, de 10/04/2012, que estabelece a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil- PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (CONPDEC), autoriza a criação de sistemas de informações e 

monitoramento de desastres 

• Projeto de Segurança de Infraestruturas Críticas de Telecomunicações 

(SIEC) que tem como necessidade corporativa da Anatel identificar e 

avaliar os riscos que possam afetar a segurança das redes de 

infraestruturas críticas de telecomunicações e que possam prejudicar a 

qualidade dos serviços de telecomunicações, com foco inicial nos grandes 

eventos internacionais 

 

http://apocalipsetotal.files.wordpress.com/2011/02/nova-marca-do-governo.jpg


3 

 

 

 

Disposições Gerais 

Abrangência: facultativa às prestadoras de pequeno porte ( 

com até  50 .000 acessos ativos) e obrigatória às demais 

prestadoras de serviço de telecomunicações de interesse 

coletivo 

• Dividida em dois temas centrais: 

• Medidas preventivas para o gerenciamento e prevenção 

de situações de riscos à infraestrutura instalada 

• Disposições para que a rede de telecomunicações 

permaneça em funcionamento, dando suporte às equipes 

de assistência, em situações de emergência e desastres 
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Das Medidas de Gerenciamento de Risco 

e dos Planos de Contingência 
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Plano de Gerenciamento de Riscos (PGRiscos) 

• elaborado pelas prestadoras de serviço de telecomunicações de 

interesse coletivo 

• aprovado anualmente pela diretoria e/ou o conselho de 

administração de cada uma das prestadoras envolvidas.  

• deverá ser disseminado à força de trabalho da prestadora 

• deverá ser atualizado com periodicidade máxima anual 

• deverá estar disponível para Anatel sempre que solicitado 
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Plano de Gerenciamento de Riscos (PGRiscos) 

deverá conter, no mínimo:  

• metodologia utilizada para sua elaboração; 

• identificação das vulnerabilidades dos sistemas de telecomunicações 

(elementos críticos) e dos riscos associados aos serviços de 

telecomunicações e seus impactos; 

• medidas adotadas para mitigação das vulnerabilidades mapeadas; 

• hierarquia dos elementos de redes críticos; 

• estrutura da equipe responsável pelo PGRiscos 

• plano de contingência 

• plano de divulgação interna 

• identificação, se for o caso, da adoção de padrões e normas nacionais ou 

internacionais quanto a gerenciamento de risco de suas redes. 
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Sistema de Gerenciamento de Riscos e Redes de 

Telecomunicações 

• Sistema da Anatel que irá receber e gerenciar as informações de redes 

enviadas pelas prestadoras, abrangendo, no mínimo: 

• informações dos  elementos críticos da rede de telecomunicações com 

periodicidade máxima anual; 

• as informações referentes a inventário deverão ser enviadas ao sistema 

sempre que houver alteração nos ativos da rede; 

• informações referentes à capacidade e tráfego de elementos de redes e 

rotas a cada 30 (trinta) minutos; 

• informações referentes a falhas com impacto significativo em serviços de 

telecomunicações devem ser enviadas tão logo sejam identificadas nos 

sistemas de gerência de redes das prestadoras, como informação de 

manutenção a cada 30 minutos 
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Grupo de Gerenciamento de Riscos e Redes 

de telecomunicações (GGRR) 

• Grupo de trabalho com a participação da Anatel e de 

representantes das prestadoras com o objetivo de 

coordenar os processos de envio das informações de 

gerenciamento de riscos e redes à Anatel 

• Os membros do GGRR serão nomeados em sua reunião 

de instalação. 

• Os conflitos no âmbito do GGRR serão decididos pelos 

representantes da Anatel. 
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Das Medidas de Preparação e Resposta 

para Situações de Emergência e 

Desastres 
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Medidas de Preparação para Situações 

de Emergência e Desastres  

• Nos municípios em que foi reconhecida situação de 

emergência ou estado de calamidade pública que tenha 

afetado as redes de suporte aos serviços de 

telecomunicações mais de 3 (três) vezes nos últimos 36 

(trinta e seis) meses, as prestadoras do SMP deverão, 

durante os meses de maior risco de desastre, manter 

sistemas alternativos para prestação do serviço 
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Em Situações de Emergência e 

Desastres 

• uma vez reconhecida situação de emergência ou estado 

de calamidade pública, as prestadoras de serviços de 

telecomunicações deverão adotar nessas regiões, por 

pelo menos 7 dias ou enquanto perdurar a situação de 

emergência ou estado de calamidade pública, as medidas 

de contingência previstas no PGRiscos com vistas ao 

reestabelecimento do serviço de telecomunicações com a 

maior brevidade possível 
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Em Situações de Emergência e 

Desastres 

• as prestadoras deverão garantir o acesso aos serviços de 

telecomunicações à Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia 

Militar e Civil, serviço público de remoção de doentes 

(ambulância) e serviço público de resgates a vítimas de 

sinistros, bem como a população em geral.  

• As concessionárias do STFC deverão suspender a cobrança de 

ligações nos TUP e nos acessos individuais instalados em 

abrigos, resguardado o seu direito de estabelecer mecanismos 

para assegurar o uso racional do serviço. 
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Notificação de Alerta 

• as prestadoras do SMP e SME, e de serviços de TV por 

assinatura (SeAC, TV a Cabo, MMDS, DTH) deverão disseminar 

notificação de alerta e de orientação aos usuários localizados 

nos municípios em situação de risco.  

• A disseminação da notificação de alerta pelas prestadoras do 

SMP e SME será realizada através de mensagens de texto e 

mensagens de voz, enquanto as prestadoras de serviços de TV 

por assinatura utilizarão avisos ou mensagens superpostas à 

programação normal (pop-up). 

• o conteúdo da mensagem e o momento em que deve ser 

encaminhado o alerta são de responsabilidade do órgão 

governamental competente 
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Rede Nacional de Emergência de 

Prestadoras de Telecomunicações – 

RENET 
• Grupo de trabalho com a participação da Anatel e de representantes 

das prestadoras com o objetivo de prover ou suplementar sistemas 

de comunicações, quando os meios normais forem insuficientes, 

ineficazes ou impedidos para operação nas ações de prevenção, na 

ocorrência de desastre, situação de emergência ou estado de 

calamidade pública em localidades do território nacional 

• Será ativada em situações de emergência ou calamidade pública 

nacional, estadual ou municipal 
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Muito Obrigado ! 
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