Anatel e autoridade italiana de comunicações
assinam documento de cooperação
Brasília, 9 de setembro de 2005 – O presidente da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), Elifas Chaves Gurgel do Amaral, e os comissários da
Autoridade para a Garantia das Comunicações (AGCOM), órgão regulador do setor
de telecomunicações na Itália, Roberto Napoli e Enzo Savarese, assinaram hoje, na
sede da Agência, uma ‘Declaração Conjunta sobre Cooperação’. A declaração visa
a troca de informações e de experiências na regulamentação da indústria de
comunicações.
Além de promover e apoiar a cooperação na regulamentação de mercados de
comunicação eletrônica e telecomunicações, a Anatel e a AGCOM deverão, por
meio desse acordo, estabelecer estrutura legal e regulatória das telecomunicações;
promover a inovação tecnológica no campo da Tecnologia de Informação em
Comunicação (TIC); elaborar e expedir normas e padrões a serem observados pelos
provedores dos serviços de telecomunicações, incluindo os serviços baseados em
novas tecnologias; defender e proteger o direito dos usuários; planejar
estrategicamente e monitorar o uso eficiente do espectro radioelétrico; realizar a
gestão das tarifas e preços praticados por prestadores dos serviços; elaborar
propostas de metas de universalização e qualidade dos serviços; desempenhar
outras atividades de suporte administrativo, tais como gestão do orçamento, das
finanças, da tecnologia da informação, dos recursos humanos, dos recursos
materiais e de infra-estrutura e fazer intercâmbio de pessoal, entre outras matérias.
A declaração de cooperação é a 19ª firmada desde a criação da Agência, em 1997.
Segundo o documento, a cooperação será feita por meio de intercâmbio de
informação e de documentação oficial, de disseminação das melhores práticas nos
campos das telecomunicações e comunicações eletrônicas, de consultas bilaterais,
de missões de especialistas e de grupos de trabalho comuns no campo de serviços
de telecomunicações.
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