
QUINQUAGESIMA SEGUNDA SESSAO ORDINARIA 
DA CONFERENCIA DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO 

ABUJA, 16 de Dezembro de 2017 

ATO ADICIONAL REVISTO A/SA.1/12/17 SOBRE 0 ACESSO/SERVIc0 
UNIVERSAL 

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES 

TENDO EM CONTA os artigos 7.°, 8.° e 9.° do Tratado da CEDEAO, na redagao alterada 
que cria a Conferencia dos Chefes de Estado e de Governo e define a sua composigao 
e as suas fungOes; 

TENDO EM CONTA os artigos 33.° do referido Tratado, que dispoem que os Estados-
membros devem, no dominio das telecomunicagoes, desenvolver, modernizar, 
coordenar e normalizar as suas redes nacionais de telecomunicagoes para fornecerem 
interconexoes seguras entre os Estados-membros, bem como devem coordenador os 
respetivos esforgos corn vista a angariarem recursos financeiros nacionais e 
internacionais através da participagao do setor privado na promogao dos servigos das 
telecomunicagoes, 

TENDO EM CONTA a Decisao A/DEC.14/01/05 sobre a adogao de uma politica de 
telecomunicagoes regional e o desenvolvimento da itinerancia regional do GSM nos 
Estados-membros da CEDEAO; 

TENDO EM CONTA a Decisao A/DEC.11/12/94 sobre a criagao de urn comite tecnico 
consultivo de regulamentagao das telecomunicagoes, 

TENDO EM CONTA a Decisao A/DEC.12/12/94 sobre a fixagao das tarifas e do trafego 
telefOnico no dominio das telecomunicagoes; 

TENDO EM CONTA a Decisao A/DEC.16/5/82 sobre o programa das telecomunicagoes 
da CEDEAO; 

CONSDERANDO que a interconexao direta de sistemas de telecomunicagoes modernas 
entre os Estados-membros e uma condigao previa a integragao econ6mica regional; 

REGISTANDO que a Comunidade se langou decisivamente no processo de liberalizagao 
dos servigos de telecomunicagoes e infraestruturas ate 2007; 
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CONSDERANDO que o processo de liberalizagao esta a originar urn Mercado 
florescente que requer urn quadro propicio e atrativo ao investimento; 

CONSCIENTES da necessidade de prestar a todas as populacoes da Comunidade, 
independentemente da sua situagao geografica e condigoes econornicas, urn conjunto 
minimo de servicos de telecomunicagoes de alta qualidade e acessivel; 

RECONHECENDO que os conceitos de acesso e servigo universais estao sujeitos a 
evoluir como resultado do progresso tecnolOgico, das evolugbes do mercado e das 
exigencias dos utilizadores; 

DESEJOSAS de colmatar, o mais rapidamente possivel, a clivagem digital dos Estados-
membros; 

POR RECOMENDAQA0 da 79e Sessao ordonaria do Conselho de Ministros da 
CEDEAO realizada em 13 - 14 Dezembre de 2017 Abuja; 

CONCORDAM NO SEGUINTE: 

CAPITULO I 

DEFINIcOES, OBJETIVOS E CAMPO DE APLICAcAO 

Artigo 1: 	Definigoes 

1. Para efeitos do presente Ato Adicional, as definigoes contidas no Ato Adicional 
Act A/SA.1/01/07 sao aplicaveis. 

2. As seguintes definigOes adicionais sao igulaente aplicaveis: 

Acesso universal: significa disponibilizagao ao pUblico e acesso a urn grupo de 

servicos de telecomunicagOes/TIC basicos e a pregos acessiveis no territorio de urn 

Estado-membro da CEDEAO, servicos acessiveis e disponiveis a todos os cidadaos, 

independentemente do seu genero, da sua origem etnica, do seu estado de 
incapacidade e do seu nivel socioeconbmico ou da sua situagao geogrAfica. 
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Servigo universal: significa acesso privado ou do agregado familiar a um grupo 
basic° de servigos de telecomunicagoes/TIC no territorio dos Estados-membros da 
CEDEAO, a disponibilizagao e acessibilidade desse grupo de servigos basicos e a 
pregos acessiveis a todos os cidadaos, independentemente do seu genero, da sua 
origem etnica, do seu estado de incapacidade e do seu nivel socioeconomic° ou da 
sua situagao geografica. 

Rede pirblica de telefonia comutada: uma rede fixa ou movel de telecomunicagoes 
utilizada na prestagao de servigos telefonicos acessiveis ao pOblico. Entre pontos 
terminals da rede, permite a transmissao nao so da comunicagao vocal, mas tambern 
de outras formas de comunicagao, tais como o texto, o fax e a transmissao de dados. 

Servigo de comunicagoes acessiveis ao publico: urn servigo tornado acessivel ao 
pOblico nao so para permitir que as pessoas efetuem chamadas de telefonia vocal, 
texto, correio eletronico e outros servigos de mensagem e servigos de dados e 
Internet de banda larga, mas tambem permtir que as pessoas acedam aos servigos 
de emergencia, marcando urn ou mais nOmeros criados para esse efeito nos pianos 
de numeragao nacionais ou internacionais. Ainda esse servigo pode incluir a 
prestagao de urn ou mais nOmeros dos seguintes servigos, onde aplicaveis: 
assistencia de uma operadora, informagOes de diretoria e/ou telefonicas, pontos de 
acesso aos telefones publicos ou a Internet, outros servigos especializados, tais como 
servigos especiais para pessoas portadores de deficiOncia ou pessoas corn 
necessidades socials especificas e servigos nao geograficos. Esses servigos podem 
ser prestados por meio de centros de acesso public°, tais como os correios e centros 
de acesso comunitarios. 

Grupo basic° de servigos de telecomunicagoes/TIC: inclui chamadas nacionais e 
internacionais de telefonia vocal, texto, correio eletronico e outros servigos de 
mensagens, servigos de dados e Internet de banda larga, bem como o acesso aos 
servigos de emergencia. 

Servigos de banda larga: refere-se aos servigos de banda larga definidos pela Uniao 
Internacional das Telecomunicagoes (UIT). 
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Lacuna de acesso: o "Modelo de Lacunas de Acesso" refere-se ao conceito de 
"lacunas da eficiencia do mercado" e "lacunas de acesso reais" nos mercados das 
TIC. Representam as fronteiras intangiveis entre as zonas em que um determinado 
servico e prestado atualmente, onde as condigoes do mercado permitem a prestagao 
desse servico de forma rentavel e comercialmente viavel, e zonas onde o mercado 
nao proporcionara orovavelmente o acesso cabal, em alguma forma de subsvengao 
ou estimulo. 

Artigo 2.°: Objetivos e campo de aplicacao 

1. 0 objetivo do presente Ato Adicional é harmonizar as condigoes para permitir que 
todos os cidadaos se conetam as redes de comunicagao seguras, inclusivamente as 
redes de banda larga, disponibilizadas a todos, a pregos acessiveis. 

2. 0 presente Ato Adicional estipula as regras aplicaveis ao acesso/servigo universal 
nos Estados do Espago CEDEAO e define em particular o papel dos Estados-
membros na criagao e implementagao de regras nos seguintes dominios: 

a) Criagao de um ambiente regulamentar e de politica favoravel ao 
acesso/servigo universal; 

b) concegao e identificagao de medidas regulamentares de reforma; 
c) Promogao de politicas regulamentares inovadoras; 
d) Grantia do acesso as infraestruturas de informagao e comunicagao; 
e) Concessao de subvengoes ao financiamento e a gestao da politica de 

acesso/servigo universal; 
f) Garantia da cooperagao na prestagao de servico; 
g) Garantia da supervisao e revisao de politicas; 
h) Criagao de uma obrigagao de estabelecer servicos de emergencia. 
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CAPITULO II 

PAPEL DAS AUTORIDADES 

Artigo 3.°: criacao de urn ambiente regulamentar e de politica conducente ao 
acesso/servigo universal 

Cabe aos Estados-membros tomar as medidas necessarias para: 
a) identificarem ao mais alto nivel politico possivel, as TIC como sendo uma 

ferramenta de desenvolvimento socioeconomic°, para a qual se deve designar 
urn ponto focal nacinal, tais como urn ministerio, urn departamento 
governamental ou urn individuo bem-conhecido para apadrinhar o 
desenvolvimento das TIC; 

b) Reforgar a entidade responsavel pelas autoridades de acesso e servico 
universais e/ou agendas aut6nomas de servico universal, concedendo-Ihes 
os meios de desempenharem urn papel importante na implementagao de 
politicas de acesso universal, tanto pela promogeo de politicas habilitadoras 
suscetiveis de colmatar a lacuna da eficiencia do mercado (permitindo que o 
mercado preste acesso/servigo universal) como pela disponibilizagao, ao 
mesmo tempo, dos recursos para colmatar a lacuna de acesso real; 

c) Fazer corn que as entidades reponsaveis pelo acesso/servigo universal sejam 
capazes de implementar politicas orientadas para a prestageo de servicos de 
melhor qualidade, maior seguranga e razoabilidade, e que satisfagam as 
necessidades dos atuais e futuros utilizadores; 
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d) Elaborar os respetivos quadros juridicos/regulamentares através do setor das 
TIC, garantindo reformas institucionais e legislativas em coerencia corn as 
boas praticas internacionais, respeitando devidamente os requisitos locals; 

e) Criar bastante flexibilidade na legislagao dos quadros subjacentes, garantindo 
que as novas tecnologias e praticas sejam incorporadas facilmente, por 
exemplo, as futuras tecnologias, os novos servicos das TIC, os servigos da 
Multimedia e a disfusao; 

f) Incluir, na definigao das politicas de acesso e servico universals, todos os 
cidadaos e segmentos da populagao, independentemente da idade, do estado 
de incapacidade, do genero, da origem etnica, do nivel socioeconOrnico ou da 
situacao geografica. 

Artigo 4.°: elaboragao de politicas e determinacao de medidas de reforma 
regulamentar 

1. Os Estados-membros devem tomar todas as medidas necessarias no sentido de: 
a) Lavrarem uma politica nacional que identifique os objetivos adequados e 

realisticos do acesso universal e do servico universal, que tenham em 
consideragao as diferengas entre esses conceitos; 

b) Realizagao de consultas pUblicas, tao frequemente quanto possivel (de fres 
em tits anos no minima) corn as partes interessadas e levantar as 
necessidades destas, avaliar a pertnencia dos objetivos e modificar as 
definigees, os regulamentos e as praticas de acesso universal e servico 
universal; 
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c) Elaborar politicas, regulamentos e praticas de acesso universal destinados a 
criar incentivos para o setor privado e alargar o acesso universal para os 
servigos de comunicagoes emergentes; 

d) Utilizar uma abordagem multifacetada de ultrapassar os desafios e aproveitar 
das opportunidades do acesso universal e do servigo universal, contando corn 
estrategias de complementaridade para alcangar os objetivos visados, tanto 
das perspetivas de oferta como de procura e inclusivamente a titulo de 
exemplo: 

• Os investimentos na infraestrutura necessaria; 

• Os investimentos no desenvolvimento do conteudo informativo, das 
aplicagOes e dos servigos de valor e de juro aos consumidores 
nacionais e locais; 

• Investimentos na indOstria local das TIC; 

• Reforgo de competencias digitais, inclusivamente em intervengoes 
destinadas as populagOes marginalizadas; 

• Desenvolvimento se solugoes de acesso publico, inclusivamente 
aqueles que utilizam os tipos de tecnologias inovadoras, tais como as 
redes comunitarias, WI-Fl comunitaria, entre outras. 

e) Criar um quadro regulamentar justo e transparente das telecomunicagOes que 
promova o acesso universal as TIC e que, ao mesmo tempo, permita o 
mercado abordar o acesso universal e o servigo universal o mais amplamente 
possivel, intervindo apenas onde o mercado falhou e pareceu ter falhado. 
Trata-se designadamente de: 
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i. Promover praticas de concegao de licengas tecnologicamente 
neutras, permitindo aos prestadores de servigo a utilizagao de 
tecnologias mais rentaveis para prestarEM servigos aos 
utilizadores finais; 

ii. Adotar urn quadro de interconexao transparente e nao 
discriminatOrio, ern que as taxas de interconexao estao ligadas 
aos custos; 

iii. Reduzir as cargas regulamentares para diminuir os custos de 
prestagao de servigos aos utilizadores finais; 

iv. Promover a concorrencia na prestagao do leque dos servigos 
das TIC para aumentar o acesso, a viabilidade, a 
disponibilidade e a utilizagao das TIC. 

2. Onde for necessario que o reguladores e feitores de politicas intervenham na 
facilitagao da prestagao do acesso unverisal e do servigo universal: 

a) As estrategias de acesso publico devem ser exploradas para alem das 
estrategias do servigo universal privado; 

b) A estrategia de pagar pelo servigo sera utilizada, mas, onde for possivel, os 
operadores sera° encorajados a investir nas populagoes rurais, das zonas 
remotas e de escassos recursos; 

c) Os Estados podem utilizar a reforma regulamentar para sustentarem o seu 
objetivo de realizar o acesso universal, reconhecendo que mais medidas 
deverao ser tomadas para alcangarem urn acesso geral as TIC, como por 
exemplo, nas zonas rurais ou a favor de utilizadores corn necessidades 
especiais; 

d) Regime de concessao de licengas adequados aos prestadores de servigo no 
meio rural poderao ser criados para satisfazer as necessidades das zonas nao 
servidas e mal servidas. 
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Artigo 5.°: promocao de politicas regulamentares inovadoras 

Cabe aos Estados-membros: 

a) Promover o acesso a interconexao de banda larga de baixo custo do nivel 
local ao nivel internacional, inclusivamente parcerias corn as autoridades 
governamentais, as empresas, as organizagOes nao governamentais, as 
empresas sociais e as redes comunitarias, bem como os grupos comunitarios; 

b) Implementar aplicagoes, tais como o ensino em linha e administragao em linha 

e os seus quadros regulamentares viabilizadores dessas aplicagoes; 

c) Adotar politicas destinadas a aumentar o acesso aos servicos da Internet de 
banda larga, inclusivamente politicas que refletem a diversidade cultural, de 
genero, linguistica e interesses sociais; 

d) Garantir que as autoridades regulamentares nacionais trabalhem corn as 

partes interessadas no alargamento da cobertura da banda larga e utilizem, 

através de parcerias multissetoriais e em paralelo corn as inciativas 

governamentais, em promogao de programas sustentaveis do ponto de vista 
financeiro e visando colmatar a lacuna que possa existir no mercado de alguns 
'Daises; 

e) Adotar regimes regulamentares que facilitem o use de todos os meios de 

transporte, sejam arame de linha, cabo de alimentagao, cabo, tecnologias sem 

fios ou qualquer outra nova tecnologia; 





f) Garantir que as entidades responsaveis pelo acesso universal e servigo 
universal avancem corn iniciativas destinadas a encorajar o acesso public() 
aos servigos da Internet de banda larga nas escolas, nas bibliotecas e nos 
demais centros comunitarios, exercendo esforgos particulares por alcangar as 
comunidades e pessoas marginalizadas, como por exemplo, pessoas 
portadoras de deficiencia; 

g) Garantir que as entidades responsaveis pelo acesso universal e pelo servigo 
universal avancem corn iniciativas que encoragem e incentivem o acesso 
aberto, bem como a partilhar de modelos de infraestruturas redutores dos 
custos gerais das prestagoes de servigos e consequentemente dos custos a 
nivel dos utilizadores finais; 

h) Garantir que as entidades responsaveis pelo acesso universal e pelo servigo 
universal implementem a atribuigao harmonizada de espectro em coerencia 
corn o processo de conferencia de radiocomunicagoes da UIT e as formas 
inovadoras de utilizagao do espectro para apoiar os interesses nacionais de 
cada pais. 

CAPITULO III 

ACESSO AS INFRAESTRUTURAS DE INFORMACAO E COMUNICA00 

Artigo 6.°: 	principios gerais 

Tendo em vista a facilitagao do acesso as infraestruturas de informagao e comunicagao, 
cabe aos Estados-membros: 

a) Num quadro concorrencial, fomentar a introdugao de servigos inovadores, 
utilizando novas tecnologiais a urn nivel de prego acessivel; 

10 

  

A/SA.1/12/17 

    

 

o\N 





b) Promover equipamentos TIC acessiveis, que poderiam incluir o fabrico de 
equipamentos TIC a nivel nacional, tarifas e direitos aduaneiros reduzidos e 
emprestimos aos utilizadores finais para tornar os equipamentos TIC mais 
acessiveis; 

c) Desenvolver uma ampla variedade de opgoes de pontos de acesso piblico, 
inclusivamente a criagao de telecentros publicos e centros de acesso 
comunitarios polivalentes; 

d) Elaborar projetos e aportes locals, incluindo conteOdos Oteis para as 
populagoes lociais ou determinados grupos marginalizados, aumentando 
desta feita a sua relevancia e a sua viabilidade financeira a longo prazo; 

e) Instituir programas de ensino e formagao digitais encorajadores da utilizagao 
das TIC e do seu impacto nas populagoes locais e nos grupos marginalizados 
especificos, aumentando desta feita a sustentabilidade financeira a curto 
prazo dos projetos das TIC. 

Artigo 7.°: disponibilidade de acesso e servico universais 

Sem prejuizo das medidas internas mais generosas, os Estados-membros devem 
comprometer-se a tomar as medidas necessarias para garantirem que, no minim°, toda 
a populagao nos seus territorios tenham acesso aos servigos basicos listados no 
presente Ato a pregos acessiveis,independentemente do seu estado de incapacidade, 
origem etnica, nivel socioecon6mico ou situagao geografica. 

11 A/SA.1/12/17 





Artigo 8.°: prestagao do servigo das telecomunicagoes 

Os Estados-membros devem garantir que os pedidos de conexao a uma rede de 
telecomunicagoes ou a urn fornecedor de servigos Internet sejam atendidos por pelo 
menos urn operador e que possam, caso necessario, designar urn ou mais fornecedores 
para esse efeito, de maneira que todas as zonas do territ6rio nacional sejam abrangidas. 
As conexoes fornecidas devem incluir urn leque de servigos destinados a permitir que o 
utilizador faga chamadas nacionais e internacionais, envie e receba mensagens vocais 
e transmissoes de fax e dados e conetar-se a Internet corn uma velocidade de 
transferancia adequada, conforme estipulado nas pre-citadas definigoes. 

Artigo 9.°: diret6rios e servigos de informagoes telefOnicas 

1. Os Estados-membros devem garantir que: 
a) Urn diretOrio impresso ou eletrOnico ou ern ambos formatos, contendo apenas 

os nomes dos assinantes, os numeros de telefone de rede fixa e mOvel, seja 
disponibilizado aos utilizadores no formato aprovado pela Autoridade 
Reguladora Nacional; 

b) Urn diretOrio, impresso ou eletrOnico ou ern ambos formatos, contendo os 
nomes dos forneedores de servigos TIC, os respetivos numeros de contacto, 
inclusivamente as linhas telefOnicas de informagao ao consumidor, os 
distintivos que utilizam na rede social e os relatorios anuais, conforme 
necessario, e disponibilizado aos utilizadores num formato aprovado pela 
Autoridade Reguladora Nacional; 
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c) Pelos menos urn servigo de informagao por telefone atendendo a lista de todos 
os assinantes esta disponivel a todos os utilizadores, inclusivamente os 
utilizadores de servigos e centros de acesso public°, 

d) As empresas prestadoras dos pre-citados servigos aplicam o principio da nao 
discriminagao no tratamento e na apresentagao das informagoes que Ihes 
tenham sido transmitidas pelos operadores. 

2. Os Estados-membros devem compremeter-se a aplicar essas disposigoes 
escrupulosamente em coerencia corn as disposigoes juridicas e regulamentares em 
vigor em materia de protegao de dados pessoais e da privacidade. Em particular e a 
pedido expresso dos assinantes, as suas informagOes nao devem ser unclusas no 
diretbrio. 

Artigo 10.°: servicos de emergencia 

Os Estados-membros devem garantir que as chamadas de emergencia sejam gratuitas 
a partir de qualquer telefone fixo ou mbvel, inclusivamente a partir de cabinas telefonicas. 

Artigo 11.°: pontos/centros de acesso publico  

1. No sentido de permitir o acesso inter alia aos utilizadores nao subscritos a qualquer 
servigo de comunicagoes, os Estados-membros comprometem-se a garantir que os 
pontos/centros de acesso public° do grupo basic° de servigos de comunicagOes, 
inclusivamente de servigos da Internet, sejam instalados em condigoes razoaveis em 
termos de quantidade e distribuigao geografica. 
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2. Sem prejuizo da legislagao nacional mais generosa, os Estados-membros devem 
garantir que as autoridades reguladoras nacionais estejam na posigao de impor 
calendarios para a implantagao de pontos/centros de acesso public°, visando dispor 
de pelo menos urn ponto/centro de acesso pUblico em cada localidade de urn nOmero 
de populagao igual ou superior a 500 habitantes ate 31 de dezembro de 2022. A 
CEDEAO acompanhara anualmente a implementagao dessa medida. 

Artigo 12.°: medidas especificas a favor de certos grupos sociais 

Onde houver necessidade e lacuna, os Estados-membros devem tomar medidas 
especificas para garantirem que os utilizadroes marginalizados, tais como os utilizafores 
portadores de deficiencia, as mulheres e raparigas, as populagoes rurais e os grupos 
corn necessidades sociais especiais, tenham no minim° urn acesso igual, livre ou 
razoavel aos servigos acessiveis ao public°, inclusivamente aos servigos de emergencia 
e de diretoria. 

Artigo 13.°: revisao do campo de aplicagao do acesso/servigo universal 

1. Tendo em vista as politicas de acompanhamento e revisao, os Estados-membros 
devem, por urn lado, adotar objetivos mensuraveis de acessibilidade (Sob orientagao 
da CEDEAO e em conformidade corn os objetivos de acessibilidade aprovados ou 
estabelecidos), melhorando a conetividade e o acesso ao use das TIC, de urn modo 
que possa ser baseado em criterios de distancia, densidade populacional ou intervalo 
de tempo necessarios para ter acesso as TIC e, por outro lado, os Estados-membros 
devem realizar revisdes peribdicas das politicas, regulamentagOes e praticas de 
acesso/servigo universal a fim de as adaptar a natureza evolutiva dos servigos das 
TIC e das necessidades dos utilizadores finals. 
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2. Os Estados-membros devem rever peri6dicamente o campo de aplicagao do servigo 
universal, visando nomeadamente a apresentagao de propostas da sua alteragao ou 
redefinigao. A realizagao da primeira dessas revisbes deve ocorrer dentro de dois 
anos contados da data da entrada em vigor do presente Ato Adicional, pasta o que 
se deve realizar uma revisal) de tres em tres anos. 

3. .A revisao deve ter em consideragao as evolugoes sociais, econornicas e tecnolOgicas 
e considerar em particular as taxas de mobilidade e transferencia de dados das 
tecnologias mais amplamente utilizadas pela maioria dos assinantes Os Estados-
membros devem informar a Comissao de qualquer alteragao. 

Artigo 14.°: servigos adicionais obrigatorios 

Os Estados-membros da CEDEAO podem decidir tornar servigos adicionais acessiveis 
ao public°, nos respetivos territories nacionais, para albm daqueles servigos que ja 
constam das obrigagoes exaradas na rubrica do servigo universal conforme definidos no 
presente Capitulo. 

CAPITULO IV 

IMPLEMENTACAO E GESTAO DO ACESSO/SERVICO UNIVERSAL 

Artigo 15.°: cooperagao na gestao do acesso/servigo universal 

1. A cooperagao nesse dominio deve ser explorada a varies niveis: 
a) Entre o setor privado e as comuniddes para que, onde seja possivel, o 

mercado consiga prestar acesso universal e servigo universal; 

b) Entre comunidades, o governo e o setor privado para garantir que a 
insuficiencia de acesso e abordada de uma maneira relevante para as 
comunidades; 
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c) No governo, convern tirar o major proveito das TIC, para alem da infraestrutura 
e da tecnologia e alargar esse esforgo para a sande, educagao, agriculturaos 
e os demais setores. 

2. Tambem a cooperagao deve ser exercjda em apoio a boa gestao dos recursos do 
acesso/servigo universal mediante a criagao de Cornites de Supervisao compostos 
pelas partes interessadas (dos setores pOblico e privado, bem como da sociedade 
civil) e dotados de conhecimentos para orientarem a concegao e implementagao de 
uma estrategia e projetos de acesso/servigo universal destinadoos a satisfazer tanto 
a procura como a oferta atjnentes a insuficiencia de acesso. Cabe a esses Comites 
formular recomendagoes as entjdades responsaveis pelo acesso e pelos servigos 
universals sobre como sanear potenciais ineficioncias e a nao implementacao do 
projeto. 

Artigo 16.°: preparativos para a implementagao 

1. Os Estados-membros devem determinar a abordagem mais eficaz e aproprjada em 
garantir a implementagao do acesso e servigo universals, corn devjdo respeito aos 
principios de objetividade, transparOncia, nao discriminagao e proporcionalidade. 
Devem esforgar-se por minimizer as distorgoes do Mercado, em particular onde estas 
se apresentem em forma de prestagao de servico em percentagens ou condigoes 
diferentes daquelas que prevalecem numa operagao comercial, ao mesmo tempo que 
protegem o interesse public°. 

2. Para esses efeitos, os Estados-membros podem, onde for necessario, designar uma 
ou mais empresas ou grupos (inclusivametne redes comunitarias, empresas sociais, 
organizagOes sem fins lucrativos, entre outras), de tal manejra que todas as zonas do 
territorio possam ser cobertas. Ainda os Estados-membros podem designar 
empresas ou grupos diversos para prestarem varias componentes de acesso/servigo 
universal e/ou cobrirem varias zonas do territOrio nacional. 





3. Onde os Estados-membros designarem empresas ou grupos para cumprirem corn as 
obrigagoes do acesso e servico universais em todas as zonas ou parte do territario 
nacional, fazem-no mediante urn mecanismo eficaz, objetivo, transparente e nao 
discriminat6rio que nao inclui nenhuma empresa a priori. 

Artigo 17.°: qualidade do servico prestado pelas empresas e pelos grupos 
designados 

1. Os Estados-membros devem garantir que as empresas ou os grupos confidados a 

tarefa de prestarem aos utilizadores os servicos referidos nos artigos 7.°, 8.°, 9.° e 
10.° do presente Ato Adicional prestem periodicamente a autoridade reguladora 
nacional, contas das suas atividades e dos resultados das mesmas. 

2. As autoridades reguladoras nacionais devem definir objetivos de desempenho para 
as empresas que assumem obrigagOes de prestageo de acesso e servico universais 
decorrentes 

3. dos artigos 7.°, 8.°, 9.° e 10.° do presente Ato Adicional em conformidade corn os 
procedimentos descritos no presente artigo. 

4. Em confirmidade corn o Ato Adicional sobre a harmonizageo de regimes aplicaveis 

aos operadores de redes e prestadores de servicos das Telecomunicagoes, as 
licencas individuais podem especificar os resultados a alcangar na prestageo do 

acesso/servigo universal. 

5. 0 incumprimento persistente dos objetivos de desempenho e dos niveis de qualidade 
especificados para a implementagao do artigo 3.° do presente Ato Adicional por uma 
entiddade pode acarrear a aplicagao de sangoes pela autoridade reguladora nacional. 

6. As autoridades reguladoras nacionais tern o direito de exigirem a verificagao 
independente do desempenho de uma empresa ou grupos das suas obrigagOes no 

ambito dos artigos 7.°, 8.°, 9.° e 10.° do presente Ato Adicional. 
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CAPITULO V 

FINANCIAMENTO E GESTAO DO ACESSO/SERVIc0 UNIVERSAL 

Artigo 18.°: nivel e estrutura dos pregos 

1. As autoridades reguladoras nacionais devem garantir que o acesso/servigo universal 
seja prestado a cada indivicluo a pregos acessiveis, em observancia das orientagoes 
da CEDEAO sobre os objetivos especificos de acessibilidade. Podem, a pedido do 
Ministro responsavel pelo setor, exigir as empresas e aos grupos designados nos 
termos do artigo 14.° a disponibilizagao aos utilizadores corn baixa renda ou 
necessidades especiais, determinados pregos, opgoes ou regimes diferentes 
daqueles que prevalecem normalmente numa operacao comercial, em partiicular 
destinada a garantir o acesso/servigo universal. 

2. As condigoes em que tais facilidades sao concedidas devem ser proporcionais, 
transparentes, nao discrimnatorias e promulgadas publicamente. 

Artigo 19.°: calculo do custo do servico universal 

1. No sentido de apoiar as autoridades reguladoras nacionais a verificar se a prestagao 
do acesso/servigo universal sobrecarrega injustiricadamente as empresas ou os 
grupos designados como sendo prestadores, os Estados-membros comprometem-se 
a garantir a adogao de urn metodo para calcularem os custos do acesso/servigo 
universal, corn base em custos liquidos. 

2. 0 custo liquido corresponde a diferenga entre o investimento e os custos de 
exploragao associados a prestagao do acesso/servigo universal e aos rendimentos 
relevantes. Os rendimentos relevantes sao rendimentos diretos e indiretos gerados 
pelo acesso/servigo universal. 





3. 0 custo liquid() de quaisquer ofertas de sistema de tarifagao especial feita por urn 
operador a certas categorias de assinantes (como por exemplo comunidades rurais 
e grupos de populagoes marginalizadas) para garantir o seu acesso ao servigo 
universal é deduzido da contribuigao desse operador para o fundo do servigo 
universal. 

4. 0 calculo do custo liquid° das obrigadgOes do servigo universal deve ser apresentado 
para auditoria por uma entidade ligada ao organismo responsavel pela gestao do 
fundo. 0 resutado do calculo do custo liquid° e as conclusbes da auditoria devem ser 
divulgados ao 

Artigo 20.°: Financiamento do acesso/servigo universal 

1. Deve-se visar o financiamento e os subsidios, bem como devem ser determinados e 
realizados de uma maneira transparente, nao discriminatooria, economica e neutro, 
do ponto de vista da concorrencia. 

2. Os subsidios podem ser disponibilizados por varios meios, inclusivamente: 
a) 0 fundo de servigo universal, que deve ser elaborado como urn mecanismo 

numa abordagem mais ampla orientada para o Mercado e para a 
concretizagao do acesso universal; 

b) 0 fundo de acesso universal pode ser financiado por urn vasto leque de 
agentes do Mercado, deve ser gerido por organismos neutros e 
independentes, tais como reguladores e deve ser utilizado para arrancar 
projetos de acesso pCiblico que satisfagam as necessidades da comunidade 
local; 
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c) Ainda os governos podem analisar o leque de outros mecanismos de 
financiamento; 

d) As escaladas de subsidio minim() competitivo poderiam ser utilizadas, como 
sendo uma opgeo, para a reduce° do montante de financiamento necessario 
para projetos de acesso pUblico financiados por urn fundo de servigo universal; 

e) Os projetos de acesso pUblico podem ser concebidos para alcangar uma 

autosuficiencia financeira a longo prazo, em particular onde se consideram as 
tecnologias inovadoras de baixo custo. 

3. Todos os projetos financiados corn o fundo e os recursos de acesso/servigo universal 

devem dispor de urn piano da acompanhamento e avaliacao e as entidades 

responsaveis pelo acesso e pelos servigos universais devem publicar relatorios 

anuais de progresso e medir o impacto dos projetos. Devem-se efetuar essas 

publicagOes no sitio web das autoridades reguladoras para consulta conforme 
requerida pelo pUblico e para a garantia da transparencia e prestageo de contas. 

CAPiTULO VI 

DISPOSIcOES FINAIS 

Artigo 21.°: Adaptageo da legislageo dos Estados-Membros 

1. Os Estados-membros devem tomar todas as medidas necessarias para adaptarem a 
sua legislagao setorial nacional ao presente Ato Adicional o num prazo de dois anos 
contados da data da sua entrada em vigor. Ainda os Estados-membros devem 
informar imediatamente a Comissao dessas medidas. 

2. Os textos juridicos acordados devem conter uma referencia do presente Ato Adicional 

ou ter essa referencia anexada ao mesmo aquando da sua publicagao oficial. 

1)f 
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Artigo 22.°: Implementagao 

1. Quando as autoridades reguladoras nacionais tomarem, corn base no presente Ato 

Adicional, decisoes suscetiveis de ter urn impacto nos intercambios entre os Estados-
membros, na criagao de urn Mercado comum e na implementacao da respetiva 
politica de desenvolvimento do acesso/servico universal, os Estados-membros 
devem garantir que as medidas e os argumentos fundamentados sejam comunicados 
a Comissao urn mes antes da sua implementagao. 

2. A autoridade reguladora nacional deve ter em consideragao as observaOes da 
Comssao. 

3. As medidas sao vigentes um mes antes da data da sua comunicagao a menos que a 

Comissao tenha informado a autoridade reguladora nacional de sua 
incompatibilidade corn o presente Ato Adicional. 

4. Em circunstancias excecionais, onde a autoridade reguladora nacional julgue ser 

urgente tomar medidas de salvaguada da concorrencia e de protege() dos interesses 
do utilizador, podera adotar medidas proporcionais imediatas, aplicaveis apenas num 

periodo limitado. Essas medidas devem ser recomendadas sem demora a Comissao 
para parecer. 

5. Os Estados-membros devem ter em consideragao as observagoes da Comissao. As 
medidas entram em vigor no prazo de urn mes contado da data em que foram 
comunicadas, a menos que a Comissao tenha informado os Estados-membros da 
incompatibilidade das medidas propostas com o presente Ato Adicional. 

6. Os Estados-membros devem comunicar a Comissao quaisquer disposicoes da 

legislacao nacional que adotarem na materia regulada pelo presente Ato Adicional. 
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Artigo 23.°: relatOrio de informacao 

1. Os Estados-membros devem, num prazo de seis (6) meses contados da data da 
entrada em vigor do presente Ato Adicional, comunicar a Comissao as medidas 
tomadas ou que estao a ser aprovadas ou implementadas em cumprimento do 
presente Ato Acidional. 

2. Onde for aplicavel, os Estados-membros devem notificar a Comissao das empresas 
responsaveis pelo servigo universal nos respetivos territ6rios. 

Artigo 24.°: Associacao do Acesso/Servigo Universal da CEDEAO 

Os Estados-membros devem, num prazo de seis meses contados da data da entrada em 
vigor do presente Ato Adicional, comunicar a Comissao a sua intengao de apoiar a 
criacao da Assciagao de Acesso/Servigo Universal da CEDEAO destinada a proporcionar 
uma plataforma de intercambio de conhecimentos, harmonizagao regional e organizagao 
de apoio as agencias e iniciativas de acesso/servigo universal da Regiao. A CEDEAO 
aprovara uma resolugao num prazo de tres (3) meses contados da data em que todos 
os Esados-membros terao comunicado a sua intensao. 

Artigo 25.°: Entrada em vigor e publicacao 

O presente Ato Adicional entra em vigor logo apps sua assinatura pelo Conferencia dos 
chefes de Estado e de Governo. 
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A Comissao da CEDEAO publica o presente Ato adicional no seu Boletim oficial da 

Comunidade, num prazo de trinta (30) dias ap6s a assinatura pelo Presidente da 

Conferencia.Cada Estado membro publica o presente Acto adicional no seu Boletim 
Oficial, num prazo de trinta (30) dias apOs sua notificacao pela Comissao da CEDEAO. 

NOS, OS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA COMUNIDADE ECONOMICA 
DOS ESTADOS DA AFRICA OCIDENTAL(CEDEAO)ASSINAMOS ESTE ACTO 

ADICIONAL. 

EM ORIGINAL ONCIO NAS LiNGUAS PORTUGUESA, INGLESA E FRANCESA, 
FAZENDO FE OS TRES TEXTOS. 

FEITO EM ABUJA,EM 16 DEZEMBRO DE 2017 
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