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INTRODUÇÃO 

Com cerca de 4,1 milhões de habitantes, o Panamá aparece entre os países menos 
povoados da América Central e está dentro dos mercados com maior penetração de 
serviços nessa região. 

Para 2018, a Autoridade Nacional dos Serviços Públicos (ASEP) do Panamá estimava 
que existiam 5,43 milhões de assinaturas móveis, que supõem uma penetração de 
130,6% do serviço. Seu mercado é composto por quatro operadoras (Cable & Wireless, 
Claro, Digicel e Movistar). 

Segundo a Global Data, o mercado móvel contava com cerca de 5 milhões de assinatu-
ras no final de 2018, deste total, somente 15%, aproximadamente 734 mil assinaturas 
contavam com tecnologia 4G LTE. Tanto que, a consultora reforçou que para este perío-
do existiam 3,6 milhões de usuários com smartphones. 

Para o futuro, os serviços móveis alcançarão um total de 5,6 milhões de assinaturas 
para 2023, desse total 60% (cerca de 3,3 milhões de linhas) serão 4G LTE, segundo proje-
tado pela Global Data. Tanto que para este mesmo ano, chegarão a 4,8 milhões de 
linhas que acessam os serviços por meio de smartphones. Neste sentido, a consultoria 
estima que o consumo médio mensal de dados passará de 1.263 MB em 2018 para os 
3.500 MB, mais que dobro. 

Evolução das linhas móveis no Panamá (‘000)1

Linhas em milhões

Penetração

1 ASEP
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O Panamá está entre os países da América Latina que se localizam melhor no ranking 
quando se mede o nível de desenvolvimento humano (IDH na sigla em inglês) que 
desenvolve o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O 
mercado também conta com uma alta penetração de tecnologias móveis, combinação 
que permite um cenário favorável para o desenvolvimento da economia digital. 
Potencial que deve ser acompanhado por políticas públicas para explorar ao máximo 
essas oportunidades. 

Neste sentido, é importante que as autoridades do país gerem condições que 
possibilitem uma maior adoção das tecnologias móveis, entre elas, aquelas destinadas 
a aumentar o acesso ao espectro radioelétrico para serviços móveis, políticas que 
agilizam e incentivem o desenvolvimento de mais infraestrutura e a formação de novas 
habilidades para o uso da tecnologia para o desenvolvimento econômico e social. 

Como o resto da América Latina, as tecnologias móveis são importantes habilitadoras 
de acesso à internet no Panamá. Ainda que estas devam estar também aproveitadas 
por um desenvolvimento no resto dos serviços de telecomunicações, neste sentido, 
para 2018, estima-se que as linhas fixas do país totalizavam 673.050 segundo a ASEP. 
Tanto que os serviços de banda larga fixa chegavam a 452.680 acessos. 

Índice de Desenvolvimento Humano
e penetração móvel (2017)2

2 Fontes: PNUD e UIT.

TEMAS EM REGULAMENTOS DAS
TELECOMUNICAÇÕES NO PANAMÁ 

04

0.5 0.6 0.7 0.90.8
40

60

80

100

120

140

160

180

200

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Pe
ne

tr
aç

ão
 M

óv
el

 (S
us

cr
. M

óv
ei

s /
 1

00
 h

ab
.)

Panamá



A primeira seção deste relatório aborda o estado de 
espectro radioelétrico alocado para serviços de teleco-
municações móveis. O Panamá alocou um total de 240 
MHz, o que o transforma em um dos países com menor 
quantidade de espectro alocado na América Latina, 
muito abaixo das sugestões da União Internacional de 
Telecomunicações (UIT) para 2015 e 2020. 

A ASEP conta com cerca de 90 MHz de banda AWS com 
capacidade adicional para serviços de banda larga móvel. 
Embora se tenha alocado a banda de 700 MHz, no caso da 
banda de 2,5 GHz está alocada para serviços de telecomu-
nicações, no entanto não para a banda móvel. Tanto que 
o segmento 614-698 MHz, neste mercado não foi atribuí-
do para serviços móveis. 

Evolução de acessos de serviços fixos no Panamá (milhões)3

3 ASEP

Durante a segunda seção analisam os aspectos relaciona-
dos com o desenvolvimento de infraestrutura. No que 
representa esta marca, a quantidade recai sobre os muni-
cípios que possui faculdades sobre o desenvolvimento 
urbano e territorial. Tanto que a ASEP tem a jurisdição e 
competência privada para regular a nível nacional 
infraestrutura e medições eletromagnéticas dos serviços 
de telecomunicações. Esta seção também descreve as 
medidas relacionadas à supressão de sinais sem fio em 
um centro penitenciário, onde o regulador também foi 
emitido a esse respeito.

Telefonia Fixa

Banda Larga Fixa

2013 2014 2015 2016 2017 2018e
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Na terceira seção, faz referencia para a situação do Serviço Universal (SU) no país. Lá, 
esta politica está orientada para favorecer a prestação de serviço telefônico para áreas 
de difícil acesso, onde o serviço cumpre uma finalidade social. Para cumprir este 
objetivo em 2008, foi criado o Fundo de Acesso e Serviço Universal (FONACIT) e o Fundo 
de Pesquisa e Desenvolvimento a beneficio da Secretaria Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (FONACITI). 

Tanto que na quarta seção destacam os sistemas de alerta sobre o tempo nos casos de 
desastres e fenômenos naturais. No Panamá funciona o Sistema Nacional de Proteção 
Civil (SINAPROC), órgão encarregado de planejar, pesquisar, dirigir, supervisionar e 
organizar as políticas e ações que buscam a prevenir os riscos materiais e psicológicos. 
Este utiliza as redes sociais para se comunicar com a população, ainda que não conte 
com uma aplicação para serviços móveis. 

A quinta e ultima seção agrupa as conclusões deste relatório.
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O mercado móvel do Panamá tem alocados 240 MHz de 
espectro radioelétrico para serviços móveis. O mercado 
encontra-se entre os de menor quantidade de espectro 
entregues na região, muito abaixo da média entregue 
pela região (340 MHz).  

É sabido que a Autoridade Nacional dos Serviços Públicos 
do Panamá (ASEP) está considerando a próxima 
concessão da banda AWS. De acordo com a agência, o 
espectro é limpo e em condições de ser oferecido. As 
folhas de dados finais para o processo ainda não são 
conhecidas, mas tem o potencial de adicionar 90 MHz de 
espectro adicional. Embora a banda esteja disponível 
para uso, não houve demanda por parte das operadoras 
móveis. No primeiro trimestre de 2018, um lote adicional 
(20 MHz) da banda de 700 MHz foi concedido. Por outro 
lado, a banda de 2,5  GHz é  atribuída para serviços de 
telecomunicações, mas não para banda larga móvel. A 
operação de sistemas de televisão restritos é considerada 
em seu lugar.

O Relatório de Radiocomunicações Móvel, Radiodetermi-
nação, Serviços Satélites Relacionados e Amadores 
20785, da União Internacional de Telecomunicações 
(UIT-R M. 2078), inclui sugestões para a atribuição de 
espectro de rádio suficiente para permitir o desenvolvi-
mento adequado de IMT-2000 e IMT-Avançado.    

Indice 5G Américas do
espectro radioeléctrico.
Janeiro de 20194

4 En base a información de operadores y reguladores.
5 Report ITU-R M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth 
requirements for the future 
development of IMT-2000 and IMT-Advanced: Report ITU-R 
M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth requirements 
for the future development of IMT-2000 and IMT-Advanced
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Os 240 MHz em uso no Panamá representam 18,5% da recomendação sobre a quanti-
dade de espectro necessária para 2015 da UIT-RM 2078 e apenas 12,2% da recomen-
dação para 2020. 

Neste cenário, o mercado móvel panamenho realiza entregas de 240 MHz de espectro 
radioelétrico. Desta forma, chegou a cumprir 18,5% da sugestão da UIT para 2015. 
Enquanto que para 2020 cumprirá com 17,9% para ambientes de mercado abaixo e 
12,2% do mercado para ambientes altos. 

Sugestão de Espectro pela UIT6

6 Fonte: União Internacional de Teleco-
municações TEMAS EM REGULAMENTOS DAS
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Ano

Maior ambiente de 
mercado
Ambiente de mercado 
mais baixo

 2010 2015 2020

 840 880 540

 760 800 440

 2010 2015 2020

 0 420 1420

 0 500 900

 2010 2015 2020

 840 1300 1960

 760 1300 1340

Requerimiento total 
de Espectro(MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 2 (MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 1 (MHz)

Entorno de mercado

A recomendação do UIT-R M-2078 leva em consideração a crescente  pressão  sobre as 
redes móveis devido ao rápido aumento do tráfego de dados móveis em escala global. 
Por conseguinte, a UIT estabelece um volume mínimo de espectro atribuído às 
IMT-2000 e IMTAvançado para os anos de 2010, 2015  e    2020, com base no desenvolvi-
mento futuro do mercado: o menor ambiente   versus o maiorambiente de mercado. A 
recomendação da UIT classifica as necessidades de espectro do Grupo de Acesso de 
Tecnologia de Rádio (RATG).  A RATG 1 abrange pré-IMT e IMT, além de melhorias IMT, e 
a RATG  2  refere-se ao IMTAvançado.

O relatório UIT-R M.2290 atualizou a previsão do espectro necessário para o ano 2020, 
resultando em uma faixa de 1340 a 1960 MHz, de acordo com o mercado.



TEMAS EM REGULAMENTOS DAS
TELECOMUNICAÇÕES NO PANAMÁ 

09
7Fonte: UIT, operadores e reguladores.

Níveis de conformidade com as sugestões
de espectro móvel da UIT e de 2015. Janeiro de 20197

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
República Dominicana

Uruguay
Venezuela
Promedio

País

390
284
609
490

362,5
400
290
244

210,6
290

584,3
420
240
350

394,4
380
395
324

369,9

Espectro
(MHz)

30,0%
21,8%
46,8%
37,7%
27,9%
30,8%
22,3%
18,8%
16,2%
22,3%
44,9%
32,3%
18,5%
26,9%
30,3%
29,2%
30,4%
24,9%
28,5%

Sugestão
2015

19,9%
14,5%
31,1%
25,0%
18,5%
20,4%
14,8%
12,4%
10,7%
14,8%
29,8%
21,4%
12,2%
17,9%
20,1%
19,4%
20,2%
16,5%
18,9%

Sugestão 2020
(estágio alto

29,1%
21,2%
45,4%
36,6%
27,1%
29,9%
21,6%
18,2%
15,7%
21,6%
43,6%
31,3%
17,9%
26,1%
29,4%
28,4%
29,5%
24,2%
27,6%

Sugestão 2020
(baixo estágio)
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1.1. ESTADO DA FAIXA
DE 600 MHZ 

A perspectiva que a faixa de 614-698 MHz será usada para acesso sem fio na América 
Latina e no Caribe varia de país para país. Existem países que não alocaram esta faixa 
para serviços móveis dentro de seus mapas nacionais de atribuição de frequências. Em 
alguns casos, a alocação para os serviços móveis foi secundária, enquanto o espectro 
de 600 MHz ainda é usada para a radiodifusão, especificamente os canais de TVD.

No caso do Panamá, a faixa de 614-806 MHz foi atribuída ao serviço móvel como uso 
principal, sujeita a acordos adicionais, conforme estabelecido na WRC-15. No entan-
to, no caso específico do segmento 614-698 MHz, este mercado não foi alocado para 
serviços móveis.
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8 Autoridade Nacional de Serviços Públicos 
(8 de julho, 2013). Resolução AN No.6295-Tel-
co. Consultado no dia 8 de novembro de 
2016, em http://www.asep.gob.pa/www/pd-
f/anno_6295_telco

2. DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTURA 

A Autoridade Nacional de Serviços Públicos publicou uma resolução que estabelece 
medidas para a supressão de sinais sem fio dentro dos presídios8. “Primeiro: Orde-
nar que as concessionárias de Serviços de Telefonia Móvel Celular, Comunicações 
Pessoais e Serviços de Internet para Uso Público, empregando tecnologias sem fio, 
suspendem ou restringem as emissões e/ou sinais de telefonia móvel celular e 
serviços de conectividade com a Internet através de redes, sistemas e equipamentos 
sem fio, a sua própria conta a risco e dentro de 15 dias úteis a partir da notificação 
da presente Resolução...”

De acordo com a norma, as operadoras móveis e de Internet são obrigadas a restrin-
gir e/ou suspender os sinais de dispositivos móveis e da Internet no maior centro 
penitenciário do país. A norma não estabelece qualquer medida técnica, mas “... as 
medidas necessárias devemser tomadas para cumprir com os objetivos de restringir 
os sinais...”

O item 5 adverte “as concessionárias dos Serviços de TMF e CP que a Autoridade 
Nacional de Serviços Públicos avaliará se as medidas ordenadas com a presente 
Resolução tiveram um impactosignificante sobre os indicadores de qualidade de 
serviço estabelecidos pela lei vigente em zonas ou áreas adjacentes ao polígono 
definido. Nesse sentido, a Autoridade Nacional de Serviços Públicos poderá adotar 
medidas especiais ou orientações técnicas para o cumprimento dos Contratos de 
Concessão pelas concessionárias nas áreas acima mencionadas.”

A ordem recebida da ASEP incluía aplicação dessas medidas na cidade de Colón, 
mas elas não foram implementadas para evitar problemas de cobertura celular para 
operações críticas como a Zona Franca, o aeroporto, os dois portos e parte do Canal 
de Panamá. Na cidade de Panamá, a implementação de bloqueadores deixou vários 
condomínios localizados nas proximidades do centro penitenciário sem cobertura 
de serviços. 

2.1.  SITUAÇÃO DE BLOQUEADORES
DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL 



9 Ministério do Governo e Justiça, Decreto Executivo 138:emite regulamentos sobre o uso de 
instalações para a prestação de Serviços Públicos de Telecomunicações, Rádio e Televisão, 
1998, 138.
10 Assembléia  Legislativa,  Lei  24:regulamenta  os  serviços  públicos  de  rádio  e  televisão  e  
emite  outras disposições, 1999. 
11 Ministério  da  Saúde,  Decreto  562:incumbe  à  autoridade  nacional  dos  serviços  públicos  
o  poder  de regulamentar e comunicar as normas técnicas e os sistemas para instalar e 
inspecionar torres de antenas para serviços públicos de telecomunicações, rádio e televisão e 
outras disposições, 2008.
12 Autoridade  Nacional  de  Serviços  Públicos,  Resolução  AN  No.  2.848-Telco:Adota  as  
normas  que  regulam  a instalação, operação e uso compartilhado de torres e/ou estruturas de 
apoio das Antenas de Telecomunicações, após receber e avaliar os comentários apresentados 
no Referendo realizado entre 16 de Março e 6 de abril de 2009, 2009. TEMAS EM REGULAMENTOS DAS
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O problema apareceu por que os centros penitenciários são localizados no meio das 
cidades, um fator que decorre do crescimento urbano.As autoridades estão focadas 
no problema de acesso a serviços móveis e Internet dos presos e não nos controles 
e gestão de cada centro penitenciário. Assim, perde-se de vista o fato que uma 
grande parte da população não tem acesso a esses serviços e que essas atitudes 
estão limitando o direito das operadoras de exercerem suas concessões.

De qualquer forma, diante da falta de regulamentação específica, as operadoras 
móveis e o reguladorconseguiram desenvolver orientações técnicas para contornar 
o problema.

A Autoridade Nacional de Serviços Públicos (ASEP) tem jurisdição e competência 
exclusivas para regulamentar as infraestruturas e as medições eletromagnéticas dos 
serviços de telecomunicações em território nacional, de acordo com os regulamen-
tos a seguir:

 - O Decreto Executivo nº 1389, que estabelece regras para o uso de instalações  
  dedicadas à prestação de serviços públicos de telecomunicações, rádio e   
  televisão, garantindo uso eficiente das instalações e a igualdade de acesso pelas  
  operadoras.
 - Lei nº 2410, que rege os serviços públicos de rádio e televisão.
 - Decreto Executivo nº 56211, que atribui à autoridade nacional de serviços
  públicos o poder de regulamentar e comunicar os padrões técnicos e os
  sistemas para instalar e inspecionar torres de antenas para serviços públicos de  
  telecomunicações, rádio e televisão.
 - Resolução AN nº 2.848-Telco12, que estabelece as normas para a instalação  
  operação e uso compartilhado de torres e/ou  estruturas de  suporte para
  antenas de telecomunicações.

2.2. ADOÇÃO DIGITAL
E INFRAESTRUTURA



13 Assembleia  Legislativa,  Lei  24:regulamenta  os  serviços  públicos  de  rádio  e  televisão  
e  emite  outras disposições.
14 Autoridade  Nacional  de  Serviços  Públicos,  Resolução  AN  No.  2.848-Telco:Adota  as  
normas  que  regulam  a instalação, operação e uso compartilhado de torres e/ou estruturas 
de apoio das Antenas de Telecomunicações, após receber e avaliar os comentários 
apresentados no Referendo realizado entre 16 de Março e 6 de abril de 2009, 848.
15 UIT,    "Recomendação    K.52:    Sobre    o    cumprimento    dos    limites    de    exposição    
humana    a    campos eletromagnéticos", fevereiro de 2000
16 UIT,  "Recomendação  K.61:  Diretrizes  sobre  a  Medição  e  Previsão  Numérica  de  
Campos  Eletromagnéticos para Verificar se as Instalações de Telecomunicações Atendem 
aos Limites de Exposição Humana", setembro de 2003.
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O regulamento estabelece que um registro de estruturas 
é necessário quando o equipamento é instalado em 
telhados, outdoors, etc.; em infraestrutura  compartilha-
da; ou em estruturas móveis. Estes casos específicos não 
requerem uma consulta pública ou um pedido formal ao 
Município. A autorização da ASEP para estruturas móveis 
tem validade de 3 meses, permitindo a renovação. 

O procedimento para instalar novas estruturas  consiste 
em dois estágios: No  caso em que a co-localização  é  
tecnicamente  impossível, é necessária uma   licença 
ASEP que deve ser acompanhada por uma autorização  
do  proprietário  do  terreno;  um  diagrama  em  escala 
dos elementos  a  serem  instalados,  incluindo  as  carac-
terísticas  técnicas;  um  relatório  de  medidas  de inten-
sidade  de  campo  eletromagnético  que  destaca  o  
valor  máximo  detectado  na  área  de cobertura  (se  o  
local  for  instalado  próximo  a  áreas  protegidas,  
patrimônios  culturais  e  históricos ou  aeroportos,  as  
autorizações  correspondentes  devem  ser  apresenta-
das);  uma  autorização  do Gabinete de Segurança dos 
Bombeiros; e, finalmente, provas de ter feito um 
referendo (avisos de convocação,  material  didático  
entregue,  atas  de  audiência  com  a  lista  de  assinatu-
ras  dos participantes).

A segunda etapa consiste em uma Licença Municipal de  
Construção  emitido  pelo  município correspondente. A 
solicitação é protocolada com o departamento de 
Engenharia  Municipal, mediante  a  apresentação  do  
projeto  de  construção,  a  aprovação  da  ASEP,  a  autori-
zação  do Departamento  de  Bombeiros  e  a  Aprovação  
do  Conselho  Comunitário  do  município.  Este  último 
verifica se a Consulta Pública foi realizada e se os 
residentes estão de acordo com o projeto.

No Panamá, os municípios têm o poder de aprovar 
projetos de construção e cobrar taxas municipais sobre 
obras dentro de sua jurisdição territorial. Os requisitos 
para o procedimento são adotados através dos chama-
dos Acordos  Municipais. De acordo com o artigo 43 da  
Lei  2413,  os ativos  dedicados  à  prestação  de  serviços  
de  telecomunicações  estarão  isentos  de  impostos 
municipais.

O marco regulatório inclui o regulamento da ASEP para 
Torres e Antenas -por meio da Resolução AN  2.84814-que  
rege  a  instalação,  operação  e  uso  compartilhado de 
torres e/ou estruturas que sustêm antenas de   teleco-
municações. As Emissões Eletromagnéticas fazem parte 
deste regulamento e respondem às normas da ICNIRP 
(Comissão Internacional de Proteção contra Radiação 
Não Ionizante), Recomendações da ITU K-5215 sobre 
limites de exposição de pessoas a campos  eletromagné-
ticos  e  o  K-6116,  que  fornece  orientações  sobre  a  
medição  e  previsão numérica  de  campos eletromag-
néticos para verificar se as instalações de  telecomuni-
cações atendem aos limites de exposição humana. O 
documento regulatório define três princípios gerais para 
esses tramites:

 - Favorecer a co-localização para evitar a propa-
gação e a duplicidade de torres.
 - Rigorosamente cumprir com os parâmetros técni-
cos de localização e de tipo de estruturas, para a segu-
rança integral das mesmas e dos equipamentos instala-
dos,  e  a  proteção  dos indivíduos e seus bens.
 - Uma Consulta Pública como um mecanismo para 
informar as pessoas que residem num raio de 100 
metros medido a partir do centro da torre.



17 Gabinete  do  Presidente,  Decreto  Executivo  51:aprova  um  Manual  de  Padrões  e  
Procedimentos  para restaurar o Centro Histórico da Cidade do Panamá, 2004.
18 Conselho Nacional de Legislação, Lei 91:governa os Monumentos Históricos do Panamá 
Velho, Portobelo e a Cidade Histórica da Cidade do Panamá, 1977.
19 Assembleia Nacional, Lei 16:emenda artigos da Lei N ° 91 de 1976, que rege os Monumen-
tos Históricos do Panamá Velho, e Outras Provisões, 2007.
20 Autoridade  Nacional  de  Serviços  Públicos,  Resolução  AN  No.  2.848-Telco:Adota  as  
normas  que  regulam  a instalação, operação e uso compartilhado de torres e/ou estruturas 
de apoio das Antenas de Telecomunicações, após receber e avaliar os comentários 
apresentados no Referendo realizado entre 16 de Março e 6 de abril de 2009, 848.
21 Observamos que, do ponto de vista legal, uma Resolução não tem a mesma força e efeito 
de um Decreto ou uma Lei.

Na última etapa, outra medição de carga eletromagnética deve ser realizada após a 
ativação dos equipamentos, para determinar a contribuição para os níveis existentes 
na área e registra-los com a ASEP após a conclusão da instalação. 

Observamos que existem várias taxas ou autorizações municipais que os interessa-
dos em realizar a implantação de infraestrutura devem pagar, de acordo com o muni-
cípio. 

Existem normas para a proteção do patrimônio cultural e parques nacionais, que 
exigem autorização prévia da Diretoria de Patrimônio Histórico e uma  autorização  
da  ANAM  (Autoridade Nacional do Meio Ambiente) nestes locais.

Estes regulamentos prevêem a altura máxima das torres (12 metros) e exigem que as 
infraestruturas estejam em harmonia com seu ambiente (Decreto executivo nº 5117); 
e normas para a conservação de áreas protegidas (Lei nº 9118 e Lei nº 1619). A adoção 
da Resolução AN 2.8 -Telco20 preencheu uma lacuna ao reconhecer a competência da 
ASEP. Portanto, apenas duas autoridades estão envolvidas: a ASEP e o Município21. 
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22 Ente Regulador de los Servicios Públicos, Ley N° 31: Por la cual se dictan normas para la 
regulación de las telecomunicaciones en la República Panamáhttp://www.asep.gob.pa/l-
eyes_decretos/ley31.asp 
23 Ibid
24 EEnte Regulador de los Servicios Públicos, Decreto Ejecutivo N°73: Por el cual se 
reglamenta la Ley N° 31 http://www.asep.gob.pa/leyes_decretos/de73.asp
25 Ibid
26 Asamblea Nacional, Ley N° 59: Que promueve el Servicio y Acceso Universal a las 
tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para el desarrollo y dicta otras 
disposiciones http://www.innovacion.gob.pa/descargas/Ley59de11deagosto2008JAS.pdf 
27 Rendas Tributáveis:"O que vem do uso comercial dos serviços originados das tecnologias 
da informação e das concessões de telecomunicações, além da receita dos encargos de 
interconexão por rescisão ou uso de sua rede, menos os gastos pelos mesmos conceitos 
ocasionados por contratos de interconexão doméstica". 
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3. SERVICIO
UNIVERSAL Y 4G 
Para o serviço universal, a Entidade Reguladora tem obrigação deassegurar  "que  as 
concessionárias  prestem  serviços  de  telecomunicações  de  acordo  com os princípios 
de igualdade de tratamento entre usuários, em  circunstâncias semelhantes e de 
acesso universal, garantindo continuidade, qualidade e eficiência de serviços, em todo 
o  território nacional"22. Além disso, "toda pessoa deve ter o direito, em condições 
iguais, de acessar os  serviços de telecomunicações, de acordo com os regulamentos 
em vigor nas telecomunicações e os requisitos da concessão correspondente"23.

A política terá como objetivo favorecer a prestação de serviços telefônicos a áreas de difícil 
acesso onde o serviço atende a um propósito social. Essas áreas serão determinadas com 
base nos índices de população e renda, analisados a partir das medições oficiais .

O Estado reconhece que o estabelecimento de serviços de telecomunicações nas áreas 
rurais é um objetivo prioritário. As áreas rurais de  difícil acesso são as localidades com 
menos de 1.500  habitantes que não possuem estradas  que podem ser acessadas 
durante todo o  ano  e  que  não  possuem  nenhuma  das  seguintes características25:

 - Serviço de luz elétrica,
 - Aqueduto público,
 - Rede de esgoto, Ruas pavimentadas,
 - Instalações para frequentarem escolas,
 - Estabelecimentos comerciais,
 - Centros sociais e recreativos, 
 - Calçadas.

Em 2008, o Fundo de Acesso e Serviço Universal (FONACIT) e o Fundo de Pesquisa e 
Desenvolvimento foram criados em benefício da Secretaria  Nacional de Ciência, 
Tecnologia e  Inovação  (FONACITI)26. O precedente considera as contribuições trimes-
trais de 1% do lucro tributável27  das empresas dedicadas ao uso comercial de serviços 
de telecomunicações.



28 Ministerio de Desarrollo Social, Decreto Ejecutivo N° 37: Por 
el cual se reglamenta la Ley N° 59 
http://www.innovacion.gob.pa/descargas/DECRETOEJECUTIV
O37ReglamentaLey59JAS.pdf
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Posteriormente, são estabelecidos os mecanismos de financiamento, alocação, 
administração e controle de fundos e projetos de acesso e serviço universal28, 
determinando que apenas as concessionárias de TIC possam  acessar o  Fundo de 
Acesso e Serviço Universal.  

Os critérios para atribuir recursos são:

 - Projetos que exigem menos recursos do Fundo e  oferecem  maior  impacto social, 
com a solução técnica mais eficiente.
 - Os projetos e programas financiados devem ser ajustados ao desenvolvimento e 
às necessidades do mercado e avanços tecnológicos.
 - Projetos que garantam igualdade de oportunidades e neutralidade na competição.
De acordo com os dados do Conselho Consultivo para Acesso e Serviço Universal (JAS), 
administrador do Fundo, uma média de US $ 10 milhões é cobrado por ano e o uso 
médio é de 70% ao ano.

Pontos de Acesso Rede Nacional Internet 2.0

FONTE: AUTORIDADE NACIONAL PARA INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL

Bocas del Toro: 52 sitios

Ngäbe-Buglé: 25 sitios

Chiriquí: 211 sitios

Veraguas: 99 sitios

Los Santos: 66 sitios

Herrera: 56 sitios

Colón: 56 sitios
Guna Yala: 5 sitios

Panamá: 356 sitios

Coclé: 148 sitios

Darién: 29 sitios

Panamá Oeste: 94 sitios

Emberá-Wounaan: 3 sitios
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Principais projetos realizados:

 - Rede  Nacional  de  Internet  Para  Todos  (1.320  pontos  de  acesso  Wi-Fi  de  2  
  Mbps de velocidade).
 - Expansão da infraestrutura de telefonia fixa e serviços móveis em áreas rurais.
 - Expansão  da  rede  de  fibra  óptica  para  a  linha  de  assinantes  em  uma  das  
  províncias do país.
 - Licitação para complementar a Rede Nacional de Internet, com 1.105 pontos de  
  acesso Wi-Fi no valor de US$ 21,6 milhões
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4. SISTEMAS
DE ALERTA DO TEMPO
No Panamá o Sistema Nacional de Proteção Civil (SINAPROC), órgão encarregado de 
planejar, investir, supervisionar e organizar as políticas e ações buscam prevenir os 
riscos materiais e psicossociais. Também são encarregados de antecipar a periculosi-
dade que podem causar os desastres naturais e antropogênicos. 

Entre suas funções, encontra-se a de recopilar e manter o sistema de informação para 
planejamento de estratégias e medidas sobre gestão de riscos e proteção civil. Deve 
também promover um plano nacional de gestão de riscos, incorporando os eixos trans-
versais como os processos e planos de desenvolvimento do país. Assim como formular 
e realizar planos de redução de vulnerabilidade e gestão de riscos, em cada um dos 
setores sociais e econômicos para proteger a população, a produção, a infraestrutura e 
o ambiente. 

Outra das funções é educar a população, gerar análises, pesquisa e informação cientifi-
ca sobre ameaças naturais e antropogênicas. Assim como criar manuais e planos de 
emergência geral e específicas para que os ambientes possam conhecer os procedi-
mentos adequados. O órgão recorre ao SAT por meio das redes sociais, ainda que não 
conte com uma aplicação para serviços móveis. 
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O Panamá, mesmo sendo um dos países com menor número populacional da América 
Central, é um dos países com maior penetração de serviços móveis. E também 
apresenta um alto nível em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), compilado pelo 
PNUD. Condições que oferecem uma oportunidade para as autoridades para 
potencializar o mercado e posicionar-se com uma economia digital crescente.

A alta penetração de tecnologias móveis possibilita que o mercado as utilize para 
gerar atividades produtivas e desenvolvimento social, aproveitando suas condições 
para melhorar outros setores da economia e da sociedade. Em 2018 o mercado da 
ASEP estimava que existiam 5,43 milhões de assinaturas móveis, que supõem uma 
penetração de 130,6% do serviço. 

O Panamá é um dos países da América Latina com menor quantidade de espectro 
radioelétrico alocado para o uso de serviços móveis (240 MHz), devido a alta 
penetração de serviço das autoridades do mercado que deveriam considerar dispor 
de maior quantidade deste espectro para estas tecnologias. 

Com os 240 MHz de espectro alocados, o Panamá alcançou 18,5% da recomendação 
sobre a quantidade de espectro necessário para 2015 pela UIT-RM 2078. Enquanto 
que para 2020 cumprirá com 17,9% para ambientes de mercado baixo e 12,2% do 
mercado para ambientes altos. 

Para melhorar esta situação, a ASEP conta com cerca de 90 MHz na banda AWS com 
capacidade adicional para serviços de banda larga móvel. No entanto, a autoridade 
regulatória não alocou a banda de 2,5 GHz para serviços móveis, porção que pode ser 
utilizada para os desenvolvimentos da LTE. Assim, o segmento 614-698 MHz, neste 
mercado tampouco foi atribuído para os serviços móveis. 

As autoridades também devem delinear políticas para colocar à disposição recursos 
de espectro na transição para uma nova geração de tecnologias móveis (5G). Deve 
considerar que este salto tecnológico requer espectro de diferentes tipos em bandas 
altas, médias e baixas, e que é desejável que no Panamá avance no planejamento de 
bandas altas, como a de 28 MHz que inclui o planejamento de desenvolvimentos em 
mercados como os Estados Unidos e a Coreia do Sul. 

Neste sentido, é importante que quando coloque à disposição do mercado este novo 
espectro se discrimine para as operadoras que já estão presentes e invista-se 
constantemente no desenvolvimento do setor. As práticas buscam reservar porções de 
espectro para novos entrantes, assim como os limites dos espectros restritos costumam 
ter efeitos adversos ao procurar investimentos. As operadoras presentes no mercado 
exigem certezas em termos de maior capacidade de espectro, principalmente 
considerando que se espera para o futuro imediato uma maior penetração móvel na 
população e desenvolvimento da imensa IoT (Indústria 4.0, IoT de consumo, smart cities) .

CONCLUSÕES 
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Do ponto de vista do desenvolvimento de infraestrutura, é necessário que as 
autoridades realizem maiores esforços para que se homologue a regulamentação 
local para permitir o desenvolvimento de instalações que tenham como 
consequência redes sem fio com maior densidade de estações bases. É importante 
reforçar que as redes 4G e 5G são conceitualmente heterogêneas, por isso necessitam 
estações “macro”, mas também necessitam de “small cells” para garantir 
disponibilidade de serviço e atenção para mais tipos de conexões. Para poder 
alcançar um desenvolvimento satisfatório da tecnologia, é necessário que – em 
termos burocráticos – se reduzam as barreiras e se desenvolvam soluções em 
conjunto com as operadoras para garantir que se cumpram diretrizes razoáveis de 
segurança, impacto urbano e especificações técnicas que sejam atendidas. 

No Panamá, a política de serviços universais orienta a favor da prestação de serviço 
telefônico para as áreas de difícil acesso, das quais o serviço cumpre uma finalidade 
social. Nestas áreas determinam com base nos índices de população e renda, 
analisados a partir das medições oficiais. Com este objetivo, desde 2008, criou-se o 
Fundo de Acesso e Serviço Universal (FONACIT). Estes consideram os aportes 
trimestrais de 1% do lucro tributável das empresas dedicadas à exploração comercial 
de serviços de telecomunicações.

Tanto que os sistemas de Alerta Temporal do Panamá estão a cargo do Sistema 
Nacional de Proteção Civil (SINAPROC). Este órgão planeja, pesquisa, dirige, 
supervisiona e organiza as políticas e ações que buscam prevenir os riscos materiais 
e psicossociais. Embora as redes de telecomunicações ofereçam a oportunidade de 
potencializar o trabalho desta instituição, não existem maiores usos delas além da 
comunicação por meio das redes sociais. Fica ao resto muito trabalho para ser feito 
no país, já que do uso de IoT, até a incorporação de Big Data e 5G permitirão o 
desenvolvimento de aplicativos relacionados com as SAT muito mais efetivas no 
momento de salvar vidas.
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EXCLUSÃO
DE RESPONSABILIDADE

O conteúdo deste documento reflete a pesquisa, análise e conclusões da 5G Americas e 
podem não representar as opiniões e/ou pontos de vista individuais particulares das 
empresas membro do grupo 5G Americas.

A 5G Americas proporciona este documento, assim como toda a informação contida nele, 
para propósitos meramente informativos, a ser usado sob seu próprio risco. A 5G Ameri-
cas não assume responsabilidade por erros ou omissões deste documento. O documento 
atual está sujeito à revisão ou término a qualquer momento, sem aviso prévio.

A 5G Americas não oferece qualquer representação ou garantia (expressa ou implícita) 
em relação ao presente documento. Por meio deste, a 5G Americas não se responsabili-
za por qualquer alteração ou modificação neste documento que represente um dano 
direto, indireto, punitivo, especial, incidental, consequente ou exemplar que pode 
ocorrer em função do uso deste documento ou a informação nele contido.

© Copyright 2019 5G Americas
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