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INTRODUÇÃO

A Colômbia tinha uma população de 49.834.240 habitantes até o final de 2018, 
de acordo com as estimativas do Departamento Administrativo Nacional de 
Estatísticas (DANE). No final daquele ano, o mercado contava com 64,5 
milhões de linhas móveis, divididas em cinco operadoras móveis (Claro, 
Movistar, Tigo / UNE, Avantel e ETB). O MVNO também opera no mercado 
colombiano, entre os quais o Éxito, o Metrotel, o Telebucaramanga, a U�! 
Mobile e Virgin Mobile.

Até o final de 2018, o Ministério das Tecnologias de Informação e Comuni-
cações (MinTIC) da Colômbia estimou que os acessos de banda larga móvel 
chegaram a 25,9 milhões. Desse total, a maioria era LTE com 16,1 milhões de 
acessos, enquanto o HSPA alcançou 9,8 milhões.

Evolução de linhas móveis na Colômbia (‘000)1

Linhas 

Penetração

1 Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones de Colombia.
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Linhas móveis por tecnología
na Colômbia  4T182

2 Ministerio de Tecnologías, de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia

De acordo com dados da consultoria Global Data 
entregues à 5G Americas, o mercado móvel da 
Colômbia totalizará 66,2 milhões de linhas até o 
final de 2023. Até esta data, os acessos de banda 
larga móvel representarão 99% do total de linhas 
do mercado.

A Colômbia está na média dos países da América 
Latina no que se refere ao nível de desenvolvimen-
to humano, se considerarmos o Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH pela sigla em inglês) desen-
volvido pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Uma localização semel-
hante à média em termos de serviços móveis.

A partir dessa situação, a Colômbia tem oportuni-
dades de participar da nova revolução digital. 
Embora isso deva ter políticas públicas que permi-
tam ao país tirar proveito de suas condições e 
promover a adoção de tecnologias móveis. Entre 
eles, é importante aumentar a disponibilidade de 
espectro de radiofrequências para serviços móveis, 
políticas que aceleram e incentivam a implantação 
de infraestrutura e a formação de novas habilida-
des para o uso de tecnologias para o desenvolvi-
mento socioeconômico.

LTE
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Índice de Desenvolvimento Humano e penetração móvel (2017)3

3 Fontes: PNUD y UIT.
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O mercado colombiano de telecomunicações terminou com 6,9 milhões de 
linhas de telefonia fixa, segundo a Mintic. Enquanto os acessos de banda larga 
fixa atingiram 6,6 milhões. Por seu turno, de acordo com a Autoridade Nacional 
de Televisão, o mercado tinha 5,8 milhões de assinantes de TV por assinatura.

A primeira seção do relatório aborda a situação do espectro de rádio para 
serviços móveis. É detalhado que a Colômbia tem 362,5 MHz destinados a 
serviços móveis em nível nacional, além das possíveis faixas a serem licitadas 
serem explicadas.
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Evolução de acessos de servicios
fixos na Colômbia (‘000)4
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Na segunda seção, diferentes arestas na implan-
tação da infraestrutura são analisadas. Em princípio, 
as condições regulatórias sobre o uso de bloqueado-
res de serviços móveis em centros de detenção são 
descritas. Também explica quais são os processos 
burocráticos necessários para implantar redes de 
telecomunicações.

A situação dos Serviços Universais (SU) na Colômbia 
é descrita na terceira seção. O Fundo de Tecnologias 
de Informação e Comunicação (FONTIC) e as obri-
gações que o Ministério de Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação estabelece nos processos de 
licenciamento do espectro são descritos.

A seção a seguir fornece uma descrição dos sistemas 
de alerta antecipado que são implantados na 
Colômbia. Essa função é de responsabilidade da 
Unidade Nacional de Gerenciamento de Risco de 
Desastres (UNGRD), cuja função é direcionar, orien-
tar e coordenar o gerenciamento de riscos de desas-
tres, atender às políticas de desenvolvimento 
sustentável e coordenar a operação e o desenvolvi-
mento contínuo. do sistema nacional de prevenção e 
atenção a desastres.

A última seção agrupa as conclusões deste relatório.

4 Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunica-
ciones de Colombia y Autoridad Nacional de Televisión.
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Na Colômbia existem cinco operadoras móveis (Claro, Movistar, Tigo / UNE, Avantel e 
ETB). No mercado colombiano, operam pelo menos cinco MVNOs (Éxito, Metrotel, 
Telebucaramanga, U�! Móvil e Virgin Mobile). O Ministério das Tecnologias de Informação 
e Comunicações (MINTIC) planeja licitar no futuro próximo 75 MHz nas faixas de 700 MHz 
e 1,9 GHz. Este leilão teve um longo processo de consulta que começou no primeiro 
trimestre de 2017 e maio de 2018, o final de um segundo rascunho dos documentos de 
licitação está agendado.

Especificamente, está contemplada a oferta de 70 MHz da banda de 700 MHz (713-748 / 
768-803 MHz) e 5 MHz da banda de 1,9 GHz (1865-1867,5 / 1945-1947,5 MHz). O calen-
dário definitivo para esta proposta não foi publicado.

Na Colômbia, há um limite de espectro para bandas "altas" e "baixas" (acima ou abaixo de 1 
GHz, respectivamente). Este foi modificado para ser o seguinte: de 85 para 90 MHz em 
bandas "altas" por operador e de 30 para 45 MHz em bandas "baixas" por operador.

Por outro lado, a Agência Nacional do Espectro (ANE) mencionou que entre os planos 
para 2019-2020 está a oferta de capacidade nas faixas de 600 MHz, 900 MHz, AWS-3 e 2,5 
GHz. Além disso, para o desenvolvimento de 5G na Colômbia está estudando o uso da 
faixa de 3,4-3,7 GHz.

Na Colômbia, também foram editados processos de consulta para analisar o uso das 
bandas 2,3 e 3,5 GHz através de mecanismos de compartilhamento com o objetivo de 
desenvolver um ambiente mais favorável para as células pequenas.

Na Colômbia, mudanças no planejamento do espectro foram propostas para eliminar a reserva 
da banda de 450 MHz para o IMT. Como parte dessas modificações, foi decidido limitar a emissão 
de novas licenças de 1427-1518 MHz para uso em serviços móveis após 2023. Da mesma forma, 
foram estabelecidas provisões para proteger a faixa de 2,3 GHz para o mesmo final.

Os 362,5 MHz alocados nacionalmente para serviços móveis na Colômbia equivalem a 27,9% 
da quantidade de espectro sugerida pela ITU-RM 2078 para 2015 e 18,5% daquela para 2020.

Sugestão de espectro da UIT

Fonte: UIT



5 Ministério TIC, M.T. (5 de agosto de 2013). Resolução Nº 2774. Consul-
tado no dia 8 de novembro de 2016, em http://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/articles-4287_documento.pdf
6 Presidência da Nação. (14 Dez, 2011). Decreto 4768. Consultado no dia 
8 de novembro de 2016, em http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/-
Decretos/2011/Documents/Diciembre/14/dec476814122011.pdf
7 Senado de Colombia (20 AGO 1993). Ley 65/1993.  Tomado el 8 
noviembre 2016 de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/base-
doc/ley_0065_1993.html

A resolução 2774/20135 do Ministério de TIC regulamenta o uso de inibidores, 
bloqueadores e amplificadores de sinais radioelétricos. Existe uma norma geral 
que aplica a diferentes situações nos presídios, onde o Parágrafo 3, Artigo 4 
estabelece que “A instalação de inibidores e bloqueadores de sinais radioelétri-
cos pelo Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário INPEC está sujeita aos 
dispositivos do Decreto Lei 4768 de 2011 e normas complementares, adicionais 
ou modificadoras.”

O decreto 4768 de 20116 é baseado no código penitenciário do país, que proíbe 
a posse de dispositivos privados de comunicação, como celulares e beepers, 
pelos prisioneiros (Lei 65 de 19937). Essa lei foi modificada, estabelecendo que o 
Ministério de TIC pode autorizar o Instituto Nacional Penitenciárioe Carcerário 
(INPEC) a instalar equipamentos para inibir ou bloquear telecomunicações 
móveis em estabelecimentos carcerários ou penitenciários.

De acordo com o parágrafo 1, artigo 1, “o INPEC deve operar os equipamentos 
usados para inibir ou bloquear sinais, adotando todas as medidas técnicas para 
evitar efeitos nas áreas externas dos respectivos estabelecimentos penitenciários 
ou carcerários”. O parágrafo 2 determina que “A Agência Nacional de Espectro 
-ANE será responsável pela vigilância e controle de cumprimento com a obrigação 
estabelecida no parágrafo 1, realizando visitas periódicas aos respectivos estabe-
lecimentos carcerários e penitenciários e suas áreas externas. 

”A norma também determina que uma ordem pode ser emitida contra os Prove-
dores de Redes e Serviços de Telecomunicações, exigindo a eliminação ou 
restrição de seus sinais dentro dos presídios.
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“Artigo 2: Ordem de eliminar ou restringir sinais de telecomunicação em estabe-
lecimentos carcerários e penitenciários.  O Ministério de Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação, a pedido do Instituto Nacional Penitenciário e Carce-
rário (INPEC), poderá ordenar os respectivos provedores de redes e serviços de 
telecomunicações móveis a eliminar ou restringir seus sinais de transmissão, 
recepção e controle nos estabelecimentos carcerários e penitenciários especifi-
cados pelo Instituto, conforme a determinação do Ministério de Tecnologias da 
Informação e Comunicação, quando existem fundamentos para inferir que 
ameaças, fraudes, extorsão ou outros crimes estão sendo cometidos e originan-
do de dentro dos estabelecimentos carcerários e penitenciários, através do uso 
de dispositivos de telecomunicações...”

A lei não aborda os aspectos técnicos, embora estabelece que os equipamentos 
bloqueadores ou inibidores não podem afetar a área ao exterior do peniten-
ciário e que as operadoras devem adotar todas as medidas técnicas possíveis 
para evitar qualquer interferência com as comunicações em áreas próximas. 

A norma estabelece, de maneira imprecisa, que os indicadores de qualidade 
não se aplicam aos estabelecimentos carcerários e penitenciários, mas não 
especifica a área excluída dos indicadores.  Além disso, a lei não determina a 
forma dessa exclusão e, na prática, o Departamento de Vigilância e Controle do 
Ministério aplicou sanções pelos impactos sobre indicadores de qualidade 
causados diretamente pelo mau funcionamento dos equipamentos de 
bloqueio, sem levar em conta que os equipamentos podem causar interferência 
a mais de um quilometro de distância. 

De acordo com o Decreto 4768 de 2011, em outubro de 2016 o Ministério de TIC 
autorizou a instalação e operação de equipamentos para bloquear ou inibir 
sinais em 14 presídios de vários municípios do país. Pelo menos dez instalações 
tiveram algum impacto no ambiente externo dos presídios, prejudicando a qua-
lidade do serviço prestado. Como resultado, algumas operadoras deixaram de 
cumprir com seus indicadores de qualidade. 
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As soluções adotadas em todos os casos incluem a instalação de bloqueadores 
de sinal no interior dos presídios e ordens para atenuar ou mitigar os sinais das 
operadoras nas zonas geográficas onde os presídios são localizados. 

Em abril de 2017, a Corte Constitucional da Colômbia promulgou a sentença 
T-276/178 em que ordenou a INPEC e o Ministério de TIC a tomar medidas ade-
quadas e necessárias para verificar o atual sistema de telefonia ou a tecnolo-
gia de comunicação equivalente, para que fossem implementadas, num prazo 
de seis meses, as mudanças necessárias para garantir maior acessibilidade do 
serviço (permitindo chamadas de entrada), ajustado economicamente às 
ofertas de mercado e a condição econômica dos reclusos, garantindo a 
eficiência dos serviços e viabilizando controles adequados para evitar seu uso 
em atividades ilícitas. A Corte também exigiu que estes órgãos tomassem 
medidas apropriadas e necessárias para evitar a propagação de abusos e 
corrupção atualmente facilitados pelo sistema de cartões pré-pagos. 

Além disso, a Corte pediu que a INPEC e o Ministério de TIC “tomassem as medi-
das apropriadas e necessárias para implementar um modelo piloto de acesso à 
Internet e outros meios de comunicação que contribuem para a eficiência das 
comunicações das pessoas condenadas a reclusão e seus familiares, assim como 
seu acesso às informações sobre o mundo externo, os programas de educação 
virtual e conhecimento sobre o manuseio de novas tecnologias”9. 

Diante desta sentença, a INEP acatou a ordem judicial e, em sua primeira 
medida, revogou um processo licitatório que havia iniciado para realizar estu-
dos técnicos, financeiros e jurídicos sobre os serviços de comunicação telefôni-
ca em suas dependências2210. Além disso, o organismo iniciou vários estudos 
técnicos, financeiros e jurídicos para buscar novas alternativas para a comuni-
cação da população em cárcere. Em maio de 2018, apesar de continuar trabal-
hando para cumprir com a ordem, o órgão não havia resolvido como cumprir 
com as exigências da Suprema Corte para implementar o uso de bloqueadores 
neste tipo de instituição.

8 En Sentencia T-276/17. En http://www.corteconstitucional.gov.co/rela-
toria/2017/t-276-17.htm
9 En Sentencia T-276/17. En http://www.corteconstitucional.gov.co/rela-
toria/2017/t-276-17.htm
10 En Resolución N 004580 del INPEC. En http://cr00.epimg.net/descarga-
bles/2017/12/05/9754448e575f54e0ca77ac77f0�8962.pdf?int=masinfo
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2.2. ADOÇÃO DIGITAL
E INFRAESTRUTURA

Desde 2016 a Colômbia estuda um projeto de lei a este respeito, embora não 
existia nenhuma lei nacional que estabelece um procedimento administrativo 
especial para a concessão de licenças para a instalação de infraestrutura de 
telecomunicações, aplica-se apenas o procedimento administrativo definido 
pela Lei Geral nº 1.43711, que estabelece o código de procedimento administrati-
vo e de contencioso administrativo.

A partir de Maio de 2016, a Autoridade Nacional de Espectro (ANE) emitiu as 
resoluções 38712 e  75413. para regulamentar essa área. A primeira estabelece as 
condições que as estações de rádio devem cumprir referentes o nível de expo-
sição humana a campos eletromagnéticos e prevê a implantação de antenas. A 
resolução também exige que as partes interessadas  apresentam os estudos 
técnicos relevantes. Caso não respeitarem o cálculo simplificado destes estu-
dos, os solicitantes devem tomar as medidas necessárias dentro de um prazo de 
doze meses e comunicar a ANE. Os que desejam instalar as redes também 
devem informar suas intenções com cartazes visíveis ao público, informando se 
as antenas foram aprovadas pelos estudos ou estão sob monitoramento. 

A Resolução 387 também requer que as partes interessadas realizam uma análi-
se estrutural para autorizar sua implantação, e devem cumprir com as normas 
da Aviação Civil da Colômbia, respeitar patrimônios culturais, solicitar autori-
zação para casos de mudanças de fachadas de edifícios e manter um seguro de 
responsabilidade civil, conforme aplicável. A Resolução 754, por sua vez, tem 
um teor semelhante, procurando regular as antenas e o impacto da radiação 
eletromagnética nas pessoas. A resolução estabelece que os responsáveis pelas 
medições são as operadoras que utilizam a infraestrutura.

O Decreto nº 195 de 200514 estabelece os limites de exposição humana a campos 
eletromagnéticos e instaura procedimentos para a instalação de estações de 
rádio e outras estruturas.  A seguir, apresentamos um resumo das principais 
disposições da lei em relação às entidades que concedem essas licenças:

11 Congresso  da  República,  Lei  1.437:Estabelece  o  Código  de  Procedi-
mento  Administrativo  e  Contencioso Administrativo, 2011.
12 Autoridade Nacional do Espectro (ANE). Resolução 387 de 2016.
13 Autoridade Nacional do Espectro (ANE). Resolução 754 de 2016.
14 Ministério   das   Comunicações,   Decreto   195:Estabelece   os   
limites   para   exposição   humana   a   campos eletromagnéticos, define 
procedimentos para instalação de Estações de Rádio, e dá outras 
providências, 2005.
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 • O Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação concede a  
  Autorização e Direito de Uso do espectro eletromagnético.
 • A Unidade Administrativa Especial de Aeronáutica Civil concede Permissão  
  para instalação de antenas.
 • O Ministério do Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Territorial, ou  
  as Corporações Autônomas Regionais, concede permissão ambiental para  
  instalações em áreas ambientalmente protegidas.
 • Os Curadores Urbanos (na ausência dos mesmos, Gabinetes
  de Planejamento dos Municípios/Distritos) concedem a Licença
  de Desenvolvimento Urbano, quando a instalação requer obras civis

Para a instalação em propriedades declaradas como patrimônios culturais  
nacionais, será necessária uma autorização para qualquer intervenção (de  
acordo com a Lei nº 1.18515) e deve ser realizada uma consulta prévia para insta-
lações em áreas de reservas indígenas.

Não obstante, entidades territoriais ou municípios tenham autonomia para 
administrar seus próprios negócios. 

Assim, cada órgão tem o poder de definir regulamentos especiais sobre a 
implantação de infraestrutura. Geralmente, todo município ou distrito exige 
uma permissão do departamento de planejamento para a construção de 
infraestrutura de telecomunicações e a permissão da autoridade encarregada 
da proteção arquitetônica, cultural e patrimonial, quando a infraestrutura será 
instalada em locais que se enquadram nessa categoria.

Dadas as condições regulamentares para a implantação de infraestrutura estabele-
cida pelos regulamentos locais, o Governo incluiu um dispositivo no Plano Nacional 
de Desenvolvimento (PND)16, estabelecendo a Comissão de Regulamentação das 
Comunicações (CRC) como o órgão responsável  para  fiscalizar a implantação de 
infraestrutura de rede de telecomunicações em todas as entidades territoriais 
(departamentos, distritos, municípios e reservas indígenas). 

15 Congresso  da  República,  Lei  1.185:altera  e  complementa  a  lei  397  
de  1997 -Lei  Geral  da  Cultura -e acrescenta outras disposições, 2008.
16 Congresso da República, Lei  1.753:estabelece o  Plano Nacional de 
Desenvolvimento 2014-2018 “Todos por um Novo País”, 2015.
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De acordo com a Lei 1.75317 que cria o PND, as autoridades de todas as divisões 
territoriais identificarão os “obstáculos que restrinjam, limitam ou impedem a 
implantação da infraestrutura de telecomunicações exigida no exercício e cum-
primen todos direitos constitucionais e adotarão as  medidas  e  ações que julgar 
apropriadas para removê-los”. Quando a CRC é notificada de obstáculos para a 
implantação de novas infraestruturas de telecomunicações, o processo para 
determinar "a melhor maneira de implementar as condições técnicas para o 
desenvolvimento" da infraestrutura pode levar até oito meses. 

Além disso, o artigo 193 da Lei 1.753 determina:

Parágrafo 2°. A partir da solicitação de licença para construir, instalar, modificar 
ou operar qualquer equipamento para prestar serviços de telecomunicações, a 
autoridade competente deverá contar com um período de dois (2) meses para 
conceder ou negar a referida autorização. Transcorrido o prazo sem decisão 
sobre a solicitação, a licença será considerada concedida ao solicitante nos 
termos solicitados, por meio de aviso construtivo de licença, salvo nos casos 
definidos pelo Tribunal Constitucional. Dentro de setenta e duas (72) horas após 
o término do prazo de dois (2) meses, a autoridade competente pelo planeja-
mento territorial notificará o peticionário dos efeitos do aviso construtivo de 
licença, sem prejuízo da responsabilidade pessoal e das sanções aplicáveis se o 
funcionário responsável pela emissão da decisão se abstenha de fazê-lo. 

Parágrafo 3°. Os elementos de transmissão e recepção que fazem parte da 
infraestrutura da rede de telecomunicações e provedores de serviços, como 
picocélulas ou microcélulas, que, devido ao seu tamanho e peso, podem ser 
instalados sem exigir obras civis, são autorizados para instalação sem a necessi-
dade de solicitar uma licença autorizando o uso do solo, desde que estejam em 
conformidade com os regulamentos aplicáveis emitidos pela Agência Nacional 
do Espectro (ANE) e pela Comissão Reguladora de Comunicações (CRC). 
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17 Congresso da República, Lei  1.753:estabelece o  Plano Nacional de 
Desenvolvimento 2014-2018 “Todos por um Novo País”, 2015.
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18 Congreso de la República, Decreto 129: Por el cual se reorgani-
za el Ministerio de Comunicaciones http://www.suin-juriscol.gov.-
co/viewDocument.asp?id=1028789
19 Lei N° 1.341: Por la cual se definen Principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia 
Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documen-
to.pdf
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Na Colômbia, as Operadoras de Telecomunicações têm diferente obrigações em 
relação ao Serviço Universal.  As obrigações incluem pagamentos ao Fundo de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (FONTIC) e as obrigações que o 
Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação estabelece no proces-
so de concessão de licenças de espectro. 

A FONTIC foi criada em 1976 como uma conta especial para a gestão de recur-
sos, que, de acordo com a lei, é controlada pelo Ministério das Comunicações 
com receitas de três fontes: pagamento de direitos, participações e multas18. A 
norma atual do setor19 contempla a existência da FONTIC, que existe para finan-
ciar os planos e programas que facilitam o acesso universal. A mesma lei ordena 
um pagamento periódico à FONTIC, como uma porcentagem das receitas brutas 
para a provisão de redes e serviços, excluindo terminais. Esta porcentagem é 
atualmente 2,2% para todos os serviços, exceto a televisão: a TV aberta paga 
sobre a publicidade e a TV por assinatura um valor fixo por usuário.

O objetivo essencial do FONTIC é, por um lado, coletar e administrar os valores  
que recebe das várias operadoras de serviços e atividades de telecomunicações  
e, por outro lado, financiar os planos, programas e projetos de Tecnologias da 
Informação e Telecomunicações Sociais (TICs sociais) que o Governo Nacional 
mantém através do MINTIC e, finalmente, acompanhar os programas e projetos 
financiados.

Embora as TIC sociais podem ser financiadas diretamente do orçamento nacio-
nal, desde   1998, o  rendimento do Fundo tem sido a principal e única fonte  de 
financiamento, consolidando o Fundo como principal agente financeiro das 
Políticas Sociais das TIC na Colômbia.

3. SERVIÇO
UNIVERSAL E 4G 
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A renda estipulada por lei é:

 • Um pagamento para o uso do espectro radioelétrico, assim como suas   
  respectivas reparações, modificações e outras ações a cargo do Ministério de  
  Tecnologia da Informação e Comunicações.
 • As multas e outras penalidades financeiras impostas pelo Ministério das  
  Tecnologias da Informação e das Comunicações e da Agência Nacional
  do Espectro sobre os prestadores de serviços de rede e comunicação.
 • A quantidade de juros sobre os encargos a seu favor.
 • Os retornos financeiros obtidos como resultado dos investimentos realizados  
  com recursos próprios, de acordo com as disposições legais e regulamentares  
  sobre o assunto.
 • Outras rendas recebidas a qualquer título, bem como o produto
  de seus bens.
 • Aqueles que se destinam ao orçamento nacional, o que deveria aumentar  
  para garantir o acesso universal às TIC.

Conforme mencionado, dentro da alocação de licenças de espectro, obrigações 
adicionais são estabelecidas para gerar recursos para o Fundo, assim como outros 
mecanismos de coleta e suporte não monetários para o Serviço Universal.

 • Obrigação de tablets: com o leilão do espectro 4G em 2013, os destinatários  
  entregaram 556,374 tablets em ofertas comerciais especiais.
 • Obrigação de cobertura: Com o leilão do espectro 3G em 2011 e 4G em  
  2013, as cessionárias devem cobrir um número específico de municípios  
  em todo o país, além de fornecer conectividade a numerosas instituições  
  educacionais designadas pelo governo nacional.
 • Obrigações de migração de redes de forças militares. 

A arrecadação é feita principalmente através de um pagamento periódico trimestral 
de 2,2% da receita bruta pela provisão de redes e serviços, e outras cobranças por 
espectro que, para a IMT, é um processo de leilão, dependendo dos blocos ofereci-
dos, já para espectros diferentes da IMT, há um pagamento periódico anual com a 
aplicação de algumas fórmulas estabelecidas no Regime Unificado, dependendo do 
espectro atribuído. Existe também o mecanismo de pagamento em espécie, cuja 
definição está pendente. Isto foi aplicado pontualmente para exigir que as operado-
ras cessionárias do leilão 4G entregassem 309 mil tablets para estudantes e professo-
res de todo o país.

 • Métodos de alocação  
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Por meio de instrumentos constitucionais, apenas a demanda é incentivada, 
através de diferentes planos e programas.  Os recursos da FONTIC são adminis-
trados pelo MINTIC e foram destinados principalmente para cumprir os objeti-
vos estabelecidos nos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), enquadra-
dos no Plano Vive Digital em seus dois períodos, 2010-2014 (I) e 2014-2018 (II).

O objetivo do Plano Vive Digital é de padronizar o uso das TIC no país. Os principais 
programas desenvolvidos com os recursos da FONTIC foram:

1) Esquemas  de  Subsídios  para  Internet  Camadas  I  e  II  (2010-2014)
 -Subsídio sob demanda: 

a. Telefonia: as provedoras de redes e serviços de telecomunicações esta-
belecidos para a Telefonia Básica Comutada Pública e a Telefonia Básica 
Comutada de Longa Distância alocarão diretamente aos usuários das 
Camadas I e II o benefício referido no artigo 36 da Lei 1341 de 2009 por um 
período  de  5  anos,  contado a  partir do momento em  que o referido artigo 
foi  regulamentado, para subsidiar os serviços de    acesso  à Internet e  à 
banda larga e aos serviços de telecomunicações subsidiados, em um mon-
tante de US$ 130 milhões3020 (2010-2013).

b. Internet: massificação da Internet de banda larga por um valor próximo 
de US$ 100 milhões21.

2) Projeto de Conectividade de Alta Velocidade (2013 -2014): alcançar cober-
tura de 100% dos municípios do país, acessando informações através da 
implantação de redes de alta velocidade e integração da oferta institucional 
da Direção de Conectividade, a fim de reduzir a exclusão digital e facilitar a 
prestação de serviços convergentes em 27 capitais municipais e 20 estados 
não inclusos no Projeto Nacional de Fibra Ótica. O valor do investimento será 
de COP 373,993 milhões.

3) Domicílios Digitais (2012 -2014): Massificar o acesso à Internet de banda 
larga, através da infraestrutura de telecomunicações para beneficiar os domi-
cílios colombianos nas camadas I e II.  Valor do investimento: US$ 7,7 
milhões22.

4) Conexões Digitais (2013 -2014): Promove a massificação do acesso à Internet 
de banda larga em Habitações de Interesse Prioritário (VIP),  domicílios das 
camadas 1 e 2 e instituições públicas. Valor do investimento: US$ 20 milhões23.

20 COP 385.098 bilhões.
21 COP 300.000 bilhões.
22 COP 22.688 bilhões.
23 COP 22.688 bilhões.
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5) Projeto nacional de fibra óptica (2010-2014): expansão da infraestrutura da rede 
de fibra óptica, através da implantação de redes terrestres e expansão das infraes-
truturas de transporte e acesso, especialmente em áreas de difícil acesso e às 
populações vulneráveis. Valor do investimento: US$ 141 milhões24.

Os números oficiais destacam que, durante os 25 anos, a FONTIC arrecadou 
mais de US$ 4.000 milhões25 e contribuiu para a nação com US$ 509 milhões  
para reduzir a desigualdade27. A Tabela mostra a evolução do orçamento da 
FONTIC nos últimos anos.

24 COP 415.837 bilhões.
25 COP 12 bilhões.
26 COP 1,5 bilhões.
27 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes, “25 años de gestión del Fondo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”.
28 Cifras en millones de pesos colombianos (COP)

Tabela: Evolução do orçamento da FONTIC28.
ANO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CONCEITO

Operação
Investimento
TOTAL

Operação
Investimento
TOTAL

Operação
Investimento
TOTAL

Operação
Investimento
TOTAL

Operação
Investimento
TOTAL

Operação
Investimento
TOTAL

Operação
Investimento
TOTAL

Operação
Investimento
TOTAL

ORÇAMENTO

$ 185.464 M
$ 664.872 M
$ 850.336 M

$ 258.634 M
$ 672.696 M
$ 931.330 M

$ 286.777 M
$ 751.604 M
$ 1.038.380 M

$ 479.509 M
$ 782.108 M
$ 1.261.617 M

$ 346.710 M
$ 993.316 M
$ 1.340.026 M

$ 358.993 M
$ 1.289.309 M
$ 1.648.301 M

$ 364.294 M
$ 931.101M
$ 1.295.395 M

$ 93.906.359 M
$ 935.662.730 M
$ 1.029.569.089 M

EXECUTADO

$ 184.718 M
$ 552.240 M
$ 736.959 M

$ 258.060 M
$ 619.977 M
$ 878.037 M

$ 285.836 M
$ 706.633 M
$ 992.469 M

$ 478.554 M
$ 760.726 M
$ 1.239.280 M

$ 273.787 M
$ 951.299 M
$ 1.225.086 M

$ 330.3992 M
$ 1.258.503 M
$ 1.588.902 M

$ 350.534 M
$ 898.470 M
$ 1.249.004 M

$ 86.188.723 M
$ 920.951.578 M
$ 1.007.140.301 M

% EXECUÇÃO

99,60%
83,10%
86,70%

99,80%
92,20%
94,30%

99,70%
94,00%
95,60%

99,80%
97,30%
98,20%

79,00%
95,80%
91,40%

92,00%
97,60%
96,40%

96,20%
96,50%
96,40%

91,78%
98,40%
97,82%



Entre os principais projetos que a FONTIC criou em 2015, houve 26 projetos de 
investimento divididos em três categorias:

 • Fortalecimento da gestão do Setor de Comunicações Facilitar o acesso e o  
  uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em todo
  o território nacional
 • Desenvolvimento de aplicativos, so�ware e conteúdo para promover a  
  capacitação em Tecnologias da Informação e Comunicação 

A continuación, en la Tabla3se detallan el  número  de proyectos  y  la  inversión  
en  los  mismos,  además  del grado de avance.
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O governo estabelece uma série de indicadores para monitorar os objetivos 
governamentais para avaliar os programas (Sistema de Monitoramento de  
Metas Governamentais -SISMEG).

CATEGORÍA

Fortalecimento da gestão e direção do 
setor de comunicações

Facilitar o acesso e o uso das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC) em 
todo o território nacional

Desenvolvimento de aplicativos, 
so�ware e conteúdo para promover a 
apropriação de Tecnologias da 
Informação e Comunicação

TOTAL

NO. 
PROJETOS

7

9

10

26

INVESTIMENTO

$ 44.179.960.159

$ 618.723.537.849

$ 268.197.069.000

$ 931.100.567.008

PROGRESSO

94,90%

93,30%

87,40%

91,70%

PROGRESSO FÍSICO 
DO PRODUTO

100,3%

79,3%

83,1%

81,4%

PROGRESSO DA 
GESTÃO

109,5%

100,9%

91,2%

98,5%
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4. SISTEMAS
DE ALERTA DE TEMPO

Na Colômbia, a função de alerta do tempo é de responsabilidade da Unidade 
Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres (UNGRD), cuja função é dire-
cionar, orientar e coordenar o gerenciamento de riscos de desastres, de acordo 
com políticas de desenvolvimento sustentável, assim como coordenar funcio-
namento e desenvolvimento contínuo do sistema nacional de prevenção e 
atenção a desastres - SNPAD.

O UNGRD também é responsável por monitorar a operação do SNPAD e por mel-
horá-lo nos níveis nacional e territorial. Deve também coordenar, promover e 
fortalecer as capacidades de conscientização sobre riscos, redução de riscos e 
gestão de desastres. Também deve propor e articular as políticas, estratégias, 
planos, programas, projetos e procedimentos nacionais para o gerenciamento 
desses eventos.

O UNGRD é responsável pelo Sistema de Alerta Precoce, é um mecanismo autô-
nomo, que não precisa estar conectado a outro sistema, sua função é alertar 
sobre os níveis de água e alertar a comunidade de áreas com alto risco de inun-
dações torrenciais. a eventual manifestação de um fenômeno natural. São 
sensores que alertam a sociedade por meio de sirenes quando percebem a 
ascensão de um rio ou lago.

Por sua vez, a implantação do Sistema Nacional de Telecomunicações de Emer-
gência é detalhada no Plano Digital ao Vivo 2014-201829. Seu objetivo é garantir 
a prestação contínua de serviços de comunicação para situações antes, durante 
e após um evento crítico, produzido por um evento natural ou antrópico não 
intencional. Este plano inclui a implementação de um sistema para envio de 
mensagens de texto no aviso prévio sobre redes de telefonia móvel.  

29 En El Plan Vive Digital 2014-2018. En http://www.mintic.gov.co/por-
tal/vivedigital/612/w3-article-19654.html
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A Colômbia está localizada na média dos países latino-americanos em termos 
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), realizado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Da mesma forma, a pene-
tração dos serviços móveis está acima da média da região, nesse quadro são 
geradas condições necessárias para que as autoridades possam aproveitar as 
condições para aumentar as chances de sucesso do mercado em uma econo-
mia digital.

Entre essas condições, é importante ter uma forte adoção de serviços de 
banda larga móvel que gerem oportunidades para impulsionar o crescimento 
econômico do mercado. Assim como isso pode melhorar diferentes setores e 
atividades que melhoram as condições dos habitantes. Nesse contexto, os 
acessos de banda larga móvel atingiram 25,9 milhões (16,1 milhões foram 
LTE), gerando grandes oportunidades para aproveitamento por diferentes 
atividades da economia.

Para que essas tecnologias sejam implantadas com eficiência, é importante 
que as autoridades disponibilizem um espectro radioelétrico maior para o 
mercado. Atualmente, o mercado colombiano tem 362,5 MHz alocados 
nacionalmente para serviços móveis, o que equivale a 27,9% da quantidade 
de espectro sugerida pela ITU-RM 2078 para 2015 e 18,5% da corresponden-
te até 2020.

É necessário que a indústria tenha mais espectro de rádio disponível para 
serviços de banda larga móvel. Para que o 5G seja viável, é necessário que 
todos os operadores do mercado tenham bandas de alto, médio e baixo 
espectro. Da mesma forma, é essencial que a disponibilidade de fibra óptica 
para serviços de backhaul exista no mercado.

Esses dois elementos são importantes, pois a chegada do 5G não só conectará 
os usuários, mas também haverá uma demanda por um grande número de 
dispositivos que se interconectam sem a necessidade de intervenção 
humana. Isso significa que essa quantidade maior de espectro é necessária 
para que a Internet das Coisas (IoT) funcione de maneira eficiente.

Assim, é necessário que existam políticas por parte das autoridades governa-
mentais para que a indústria possa fazer uma transição ordenada para o 5G. 
Por isso, é necessário que haja uma quantidade maior de espectro radioelétri-
co para que os operadores do mercado possam aumentar os investimentos no 
desenvolvimento de novas tecnologias.
 

CONCLUSÕES 
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30 Autoridad Nacional de Espectro (ANE). Resolución 387 de 2016
31 Autoridad Nacional de Espectro (ANE). Resolución 754 de 2016.
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Outras regras necessárias para o mercado colombiano se adaptar ao desenvol-
vimento de 5G são aquelas relacionadas à implantação de infra-estrutura. 
Nesse sentido, a Colômbia carece de uma lei nacional que contemple um proce-
dimento administrativo especial para a concessão de licenças de instalação 
para infra-estrutura de telecomunicações. Desde maio de 2016, há duas reso-
luções da ANE a este respeito: 38730 e  75431. 

O primeiro regula as condições que as estações de rádio devem cumprir em 
termos de níveis de pessoas para campos eletromagnéticos, além de ter 
provisões para a implantação de antenas. Por seu turno, a resolução 754 vai de 
forma semelhante, procurando regular as antenas e a influência da radiação 
eletromagnética nas pessoas. As observações responsáveis pelas medições são 
o operador que usa a infraestrutura.

Por outro lado, em relação aos bloqueadores de sinais de serviços móveis nos 
centros penitenciários, a Colômbia é regida pela resolução 2774/2013 do Minis-
tério das TIC que regulamenta o uso de inibidores de bloqueio e amplificadores 
de sinais de rádio. É uma norma geral que se aplica a situações diferentes das 
das prisões. Além disso, o decreto 4768 de 2011 baseia-se na norma do código 
prisional do país que proibiu os prisioneiros de possuírem dispositivos de 
comunicação privados, como telefones celulares e bipes (Lei 65 de 1993).

Em relação ao serviço universal, na Colômbia os operadores têm diferentes 
obrigações específicas. Neste contexto, o pagamento ao Fundo de Tecnologias 
de Informação e Comunicação (FONTIC) e as obrigações que o Ministério da 
Informação e das Tecnologias de Comunicação estabelece nos processos de 
licenciamento do espectro.

Enquanto para o Sistema Nacional de Aviso Prévio existe na Colômbia a Unida-
de Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres (UNGRD), é um mecanis-
mo autônomo, que não precisa estar conectado a outro sistema, tem como 
função informar sobre os níveis de água. e alertar a comunidade de áreas com 
alto risco de inundações torrenciais antes da eventual manifestação de um 
fenômeno natural. Da mesma forma, dentro do Plano Vive Digital 2014-2018, 
está contemplada a implementação de um sistema para envio de mensagens de 
texto de alerta antecipado nas redes de telefonia móvel. 
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CLÁUSULA
DE EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD  

El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las conclu-
siones de 5G Americas y pueden no representar las opiniones y/o puntos de vista 
individual de cada una de las empresas miembro de 5G Americas en particular.

5G Americas proporciona a usted este documento, así como la información 
contenida en él, para propósitos solamente informativos, para que sea usado 
bajo su propio riesgo. 5G Americas no asume responsabilidad alguna por los erro-
res u omisiones de este documento. El presente documento está sujeto a revisión 
o eliminación en cualquier momento y sin previo aviso. 

5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del 
presente documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace responsa-
ble por cualquier cambio o modificación en el presente documento que genere 
un daño directo, indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o ejem-
plar que surja de o en conexión con el uso de este documento y la información 
contenida en este documento. 

© Copyright 2019 5G Americas



CONTATO

@5GA_CALA 
@5GA_Brasil 

@Brecha_Cero
@BrechaZero

www.5gamericas.org
www.brechacero.com 
www.brechazero.com  

TEMAS EN REGULAÇÃO DAS
TELECOMUNICAÇÕES: COLÔMBIA 


