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INTRODUÇÃO

No final de 2018, o Equador possuía 17.2 milhões de habitantes. De acordo 
com o Ministério das Telecomunicações e Sociedade da Informação (MINTEL), 
o país contava com 15.7 milhões de linhas móveis. Elas estavam divididas 
entre três operadoras: Claro, CNT e Movistar .

De acordo com das os dados da pesquisa baseado no Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que inclui o Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH), o Equador está dentro da média regional. No entanto, o nível 
de penetração de serviços móveis está entre os mais baixos da região. 

O Equador precisa avançar nesses quesitos para juntar-se à nova economia 
digital. Neste sentido, o país requer políticas públicas que permitem aproveitar 
das condições iniciais e promover a adoção de novas tecnologias. As principais 
medidas necessárias seriam a liberação de um volume maior de espectro de 
rádio para os serviços móveis, a adoção políticas que agilizem e promovam a 
implementação de infraestrutura, assim como e desenvolvimento novas habili-
dades que usem as tecnologias para o desenvolvimento tecnológico. 

Evolução do número de linhas móveis no Equador (‘000)1

Linhas 

Penetração

1 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información (MINTEL)
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De acordo com a MINTEL, o país contava com um total de 2.3 milhões de linhas 
fixas ao final de 2018. Até esta mesma data, serviços de banda larga chegaram 
a 1,9 milhões de assinantes e a TV por assinatura 1,2 milhões de assinantes.
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Índice de Desenvolvimento Humano e penetração móvel (2017)2

2 Fontes: PNUD y UIT.
3 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información (MINTEL)
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Este relatório começa descrevendo a situação do espectro de rádio alocado para 
serviços móveis. O Equador possui XXX MHz de espectro em uso, representando 
XX por cento da quantidade do espectro radioelétrico recomendado no docu-
mento ITU-RM 2078 referente a 2015 e XX por cento do recomendado para 2020. 
O uso das faixas altas e médias em serviços 5G estão sob análise. 

A segundo parte do estudo foca na implementação de infraestrutura, e as 
medidas cabíveis no uso de bloqueadores de serviços móveis em prisões. 
Em seguida, o documento descreve os processos necessários para desen-
volver novas tecnologias e redes de infraestrutura. 

O terceiro capítulo explica as condições dos sistemas de alerta rápida no 
mercado. Descrevendo as condições especiais de uso do sistema ECU 911.

A última parte apresenta as conclusões do estudo. 
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1. ESPECTRO
DE RÁDIO 

Em 2018, o Equador tinha 15,5 milhões de assinaturas móveis e uma população de 16,9 
milhões de pessoas, correspondendo a uma penetração móvel de 91,6% em uma área 
de 283.560 km2.

Existem três operadoras móveis no mercado (Claro, Corporação Nacional de Telecomu-
nicações -CNT e Movistar).

El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) presentó el 
proyecto “Ecuador Digital” y entre las acciones de esta agenda está la planificación de 
una nueva licitación de espectro que tentativamente se presentará en noviembre de 
2019. El organismo ha buscado la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para desarrollar las bases de esta licitación en la que se plantea el ofrecimiento de espec-
tro de las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz.

La licitación de las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz se plantea como uno de los elementos 
para lograr el objetivo de un 80% de cobertura poblacional con redes 4G para 2021 
dentro de Ecuador Digital.

Por otro lado, la banda de 3,5 GHz ha sido mencionada por el MINTEL como un recurso 
de espectro que se podría asignar hacia 2020 y para el desarrollo futuro de 5G en el país, 
considerando que estas redes podrían desplegarse comercialmente entre 2021 y 2022.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) generó entre 
2017 y 2018 propuestas de canalización de las bandas de 900 MHz, AWS y 3,3-3,6 GHz. Los 
planes se sometieron a consultas públicas que ya concluyeron.

El proceso de consulta sobre la canalización de las bandas de 900 MHz y AWS concluyó 
a finales de septiembre de 2017 y las consultas de los rangos 3,3-3,4 GHz y 3,4-,3,6 GHz 
se realizaron en abril de 2018.

No caso da faixa 3,3-3,6 GHz, a banda de 3,3-3,4 GHz não está em uso, mas 71,5 MHz 
estão ocupados na faixa 3,4-3,6 GHz por duas empresas estatais. Aproximadamente 
128,5 MHz estariam disponíveis para a IMT nesse intervalo. 

A faixa de 2,5 GHz está alocada aos serviços fixos e móveis, porém atualmente é usada 
por serviços de TV paga.

A agenda regulatória da ARCOTEL inclui uma atualização parcial da Tabela Nacional de 
Alocação de Frequência, em elaboração desde Abril de 2019. O Ministério (MINTEL) protocolou 
a Política de Espectro, anunciando que em Dezembro de 2019 serão divulgadas as bases para 
atribuição de espectro nas faixas de 700 MHz e 2,5 GHz às operadoras móveis, contribuindo 
para a massificação do 4G. O MINTEL também planeja oferecer a faixa de 3,5 GHz em 2020.

Os 290 MHz utilizados para serviços móveis no Equador representam 22,31% da quanti-
dade de espectro recomendada na UIT-RM 2078 para 2015 e apenas 14,8% das reco-
mendações para 2020. 
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No Equador, a ARCOTEL publicou uma consulta em abril de 2018 sobre a canali-
zação da faixa 3,3-3,6 GHz com o objetivo de promover o IMT-Avançado no Equa-
dor, que acabou não sendo leiloado. De acordo com a ARCOTEL, a banda 3,3-3,4 
GHz não está em uso, enquanto a de 3,4-3,6 GHz há 71,5 MHz licenciados para 
duas empresas estatais (50 MHz em todo o país para CNT e 21,5 MHz regionais 
para a ETAPA no distrito de Cuenca). A proposta de canalização contempla a 
revogação de resoluções que deram as autorizações de liberação das bandas.

A proposta de canalização do segmento 3,3-3,6 GHz sugere disponibilizá-los 
para o acesso ao TDD. A faixa de 3,3-3,4 GHz seria dividida em 10 blocos de 
10 MHz cada para uma largura de banda de 100 MHz e a banda 3,4-3,6 GHz 
seria segmentada em 20 blocos de 10 MHz cada para uma largura de banda 
total de 200 MHz. 

O projeto de resolução propõe a revogação das resoluções que permitem o 
uso atual da faixa 3,4-3,6 GHz pela CNT e pela ETAPA4  para permitir seu uso no 
desenvolvimento do IMT-Avançado. Juntos, esses espaços adicionarão um 
potencial de 300 MHz para a banda larga móvel no Equador.

4 168-05-CONATEL-2001 de 4 de Abril de 2001, 
337-14-CONATEL-2008, de 4 de julho de 2008, 
454-29-CONATEL-2007 de 25 de Outubro de 2007 e as 
que geralmente se opõem à canalização proposta

1.2. BANDAS ALTAS Y MEDIAS
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2. DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTURA

O Código Orgânico Integral Penal5, inclui uma proibição geral contra o uso de 
inibidores de sinais e qualquer pessoa que restringe ou interrompe as comuni-
cações está sujeita à pena de prisão. Artigo 178 do Código estabelece que “Vio-
lação da intimidade. Qualquer pessoa que acessa, intercepta, examina, retenha, 
grava, reproduza, difunda ou publica informações pessoais, mensagens de 
dados, voz, áudio ou vídeo, objetos postais, informações armazenadas em 
dispositivos de informática, comunicações privadas ou reservadas de outra 
pessoa, por qualquer meio, e sem o consentimento ou autorização legal, está 
sujeito à pena de reclusão de um a três anos. 

”Dois artigos do Código Penal (411 e 718) proíbem a entrada de “telefones ou 
equipamentos de comunicação ou qualquer dispositivo que fere a segurança e 
a paz do centro carcerário” (artigo 718). 

Além disso, em Resolução 001-TEL-C-CONATEL-2011, de janeiro de 20116, o 
então regulador aprovou o uso de equipamentos inibidores de sinais celulares 
em dois tipos de instituição: do setor financeiro e centros de reabilitação social 
do país.  Artigo 1 da resolução permite “a instalação e operação de antenas inibi-
doras de sinais de telefonia celular nos Centros de Reabilitação Social adminis-
trados pelo Departamento Nacional de Reabilitação Social, e nas agências ou 
locais de entidades públicas ou privadas do Sistema Nacional Financeiro”. 

A operação de inibidores “não poderá exceder a área operacional dos Centros 
de Reabilitação Social ou a áreas designada para atendimento aos usuários das 
agências ou locais de entidades públicas ou privadas do Sistema Nacional 
Financeiro” (Artigo 2 da resolução). 

2.1. USO DE BLOQUEADORES
DE SINAL NA TELEFONIA MÓVEL 

5 Ministério de Justiça, Direitos Humanos e Cultura (2014). 
Código Penal. Consultado no dia 8 de novembro de 2016, em 
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/-
c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed. 
_sdn-mjdhc.pdf
6 Consejo Nacional de Telecomunicaciones (18 de enero 
2011). Resolución 001-TEL-C-CONATEL-2011. Tomado el 
8noviembre 2016 de http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/u-
ploads/2015/11/001-TEL-C-CONATEL-2011.pdf
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O texto da resolução determina que “se houver impactos sobre outros sistemas 
de radiocomunicação ou a prestação do Serviço Móvel Avançado fora das áreas 
expressamente autorizadas (...) para a operação dos dispositivos de inibição de 
sinais, a Superintendência de Telecomunicações (...) deve emitir os dispositivos 
corretivos correspondentes...” (Artigo 3). 

Os Centros de Reabilitação Social e cada Instituição Financeira são responsáveis 
pela instalação dos inibidores.  Como item adicional, as Instituições Financeiras 
que instalam inibidores de sinais devem seguir um procedimento que inclui a 
emissão de um relatório para a ARCOTEL e o preenchimento de alguns requisi-
tos formais após a instalação de bloqueadores. 

Depois, a ARCOTEL realiza uma verificação do sistema bloqueador instalado e 
quando o parecer resultante for positivo, a ARCOTEL cancela o registro provi-
sório e emite um Registro de Operação definitivo do sistema de inibição para 
cada agência, para posterior envio à Superintendência de Bancos e Seguros e 
à entidade do Sistema Financeiro Nacional solicitante.  O registro provisório é 
válido até a emissão pela ARCOTEL do Registro de Operação definitivo para o 
sistema de bloqueio. 

Quando o parecer da ARCOTEL for desfavorável, a entidade solicitante do Siste-
ma Financeiro Nacional será informada dos motivos da não emissão do Registro 
de Operação, determinando o desligamento imediato do sistema de inibição 
até a realização dos ajustes necessários, comunicado o fato à Superintendência 
de Bancos e Seguros. Após a realização das modificações necessárias pela enti-
dade solicitante do Sistema Financeiro Nacional, a ARCOTEL será notificada 
para criar os registros correspondentes no Banco Dados específico, emitindo 
um registro provisório e realizando uma verificação local da operação do siste-
ma de inibição em uma data posterior, emitindo o parecer correspondente em 
um prazo máximo de três (3) meses.  Esse prazo pode ser ampliado uma única 
vez por igual período de três (3) meses. 

Não existe uma norma que obriga as operadoras a instalarem bloqueadores 
de sinais; essa responsabilidade recai sobre o órgão central de controle 
penitenciário.



7 Assembleia  Nacional.  Lei  Orgânica  das  Telecomunicações.  Suplemento  
Oficial  de  Registro  439  de  18  de fevereiro de 2015
8 Agência de  Regulação e Controle de Telecomunicações (ARCOTEL). Resolução  
ARCOTEL - 2017-0584: O Padrão Técnico para o Ordenamento, Desenvolvimento e 
Implantação de Redes Físicas Aéreas de Serviços do Regime Geral de Telecomuni-
cações e Redes Privadas. Agosto de 2017.
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2.2. ADOÇÃO DIGITAL
 E INFRAESTRUTURA

O Ministério das Telecomunicações e da Sociedade da Informação é a enti-
dade que emite as políticas do setor e pe subordinado ao Poder Executivo 
do Equador. Por sua vez, a administração, regulamentação e controle das 
telecomunicações, o espectro radioelétrico e os aspectos técnicos da 
gestão dos meios de comunicação social são de responsabilidade da Agên-
cia de Controle e Regulamentação de Telecomunicações (ARCOTEL), vincu-
lada ao Ministério. 

Em nível nacional, o mercado carece de uma lei que reúna as regulamen-
tações específicas sobre a implantação de infraestrutura de telecomuni-
cações. O setor é regido pela Lei Orgânica das Telecomunicaçõe7 que enfatiza 
que "na implantação de redes e infraestrutura de telecomunicações, incluindo 
serviços de assinatura de áudio e vídeo ou similares, os provedores de serviços 
de telecomunicações cumprirão estritamente as normas técnicas e políticas 
nacionais emitidas para este fim". Além disso, a lei exige o cumprimento das 
políticas de precaução e prevenção em relação à sua interferência na saúde em 
redes sem fio, bem como na poluição visual. Afirma ainda que os governos 
descentralizados devem respeitar os regulamentos emitidos pela ARCOTEL nas 
suas disposições.  Da mesma forma, a Agência é responsável pela concessão do 
certificado de habilitação para a implantação da infraestrutura. 

A Lei Orgânica das Telecomunicações especifica que os governos autônomos 
descentralizados têm de cumprir com as diretrizes de nível nacional quando se 
trata da implantação de infraestrutura de telecomunicações com e sem fio, e 
salienta que não tem autoridade para controlar o uso e gestão de terras e 
espaço aéreo. Mesmo assim, eles tenham o poder de definir taxas e conside-
rações decorrentes da instalação dessas redes. Eles também podem conceder 
licenças de construção para este tipo de redes. 

No caso de redes de telecomunicações aéreas, a Resolução ARCOTEL número 
2017-0584 estabelece as regras técnicas para ordenar e implantar rees físicas 
para serviços de telecomunicações8.  Esta legislação baseia-se na Constituição 
da  República do Equador, que prevê que o Estado deve assegurar o  desenvolvi-
mento  dos serviços públicos (incluindo as telecomunicações) e os poderes que 
tem para regular o setor.  
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A ARCOTEL assumiu de seu antecessor, a CONATEL, o Regulamento para a 
Proteção de Emissões de Radiações Não Ionizantes gerado pelo Uso da 
Frequência do Espectro Radioelétrico, com Registro Oficial nº 536, de 03 de 
março de 2005. O Regulamento estabelece os limites de proteção de Radiações 
Não Ionizantes (RIN) geradas pelo uso do espectro, além de seu monitoramento 
e controle para estações base operando nas faixas de 3 KHz a 300 GHz. Para os 
limites máximos de radiação por estação, o regulamento estabelece os valores 
da Recomendação ITU-T K.52, da UIT.

Em relação à partilha de redes de telecomunicações, a ARCOTEL publicou duas 
resoluções: 2017-0806 e 2017-0807. O primeiro estabelece uma "diretriz técnica 
para a provisão de infraestrutura física a ser usada pelos provedores  de  
serviços  do regime geral de telecomunicações em suas redes públicas de  tele-
comunicações".  A regra regula a provisão de infraestrutura física a ser utilizada  
pelos  provedores  de  telecomunicações  para  a  implantação,  suporte  à  
implantação  e complementação de suas próprias redes. Os princípios que 
governam esta regra são os seguintes: não discriminação, não exclusividade, 
neutralidade e igualdade de acesso.

Esta resolução  estabelece  que  aqueles  que  desejam  fornecer  infraestrutura,  
incluindo  empresas públicas,  devem  ser  inscritos  no  Registro  Público  de  
Telecomunicações.  A resolução também determina que é possível negar o 
fornecimento de infraestrutura física quando existem limitações técnicas,  
tecnológicas,  físicas,  ambientais  ou  urbanas;  quando  não  há  capacidade  
adicional  na infraestrutura física, ou quandoa parte solicitante violou contratos 
anteriores. 

Da mesma forma, fica claro que os contratos entre as partes que compartilham 
a  infraestrutura serão válidos no prazo estipulado e poderão ser  renovados, 
desde  que o proprietário da infraestrutura  cumpra  a resolução  atual.  Cláusu-
las  que  limitam ou afetam a continuidade da prestação de serviços de teleco-
municações são vedadas. 

A resolução 807 estabelece o "padrão técnico para o uso compartilhado de 
infraestrutura física dos serviços do regime geral de telecomunicações". A reso-
lução regula o uso compartilhado de infraestrutura física e estabelece que a 
"infraestrutura física que pode ser compartilhada deve ser compartilhada, sob 
as mesmas condições  para  todos  os  provedores  de  telecomunicações". 
Entende-se  por infraestrutura  física  qualquer  construção,  obra  civil,  equipa-
mento  e  elementos passivos  para  prestar  serviços  de  telecomunicações.    O  
documento  ressalte  que  a  partilha  está sujeita à subscrição dos acordos 
correspondentes ou às disposições da ARCOTEL. Também fica claro que o com-
partilhamento não pode ser negado sem a devida motivação. 
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Da mesma forma, qualquer provedor pode solicitar o compartilhamento de 
infraestrutura física. O regulamento contempla a possibilidade de que  a  partil-
ha  seja  por  acordo  entre as  partes  ou  pela intervenção da ARCOTEL. O regula-
mento também enfatiza que o proprietário da infraestrutura tem direito a uma 
compensação financeira pelo seu uso. 

Há também uma série de regulamentos   complementares   que   regem   a   
implantação   de infraestruturas  no  mercado.  Entre  eles  está  o  Plano  Nacio-
nal  de Telecomunicações e Tecnologia da  Informação  2016-2021  do  Equador,  
que  serviu  de  base para  o  Acordo  Ministerial  007-2016  de 26 de abril de 2016 
e o Acordo Ministerial 018-2016 de 27 de junho de 2017, Segundo Suplemento 
da R.O. No. 786 de 29 de junho de 2016. Inclui também o plano de Políticas 
Públicas do Setor de Telecomunicações  e Sociedade  da  Informação  
2017-2021.  Acordo  Ministerial  nº  011-2017  de  20 de março de 2017, R.O. No. 
15 de 15 de junho de 2017.

Quanto às  redes  de  telefonia  fixa,  a  política  de  ordenamento  e  aterramento  
de  redes  físicas  e infraestrutura  de  telecomunicações  torna-se  cada  vez  mais  
relevante.  Acordo  Ministerial  nº  008-2017 de 13 de março de 2017. R.O. No. 981 
de 10 de abril de 2017. Assim como o Plano Nacional de Aterramento   e   Orde-
namento   de   Redes   e   Infraestrutura   de   Telecomunicações.   Acordo Ministe-
rial nº  018-2017  de  sexta-feira,  1  de  setembro  de  2017.  E  o  Padrão  Técnico  
para  a implantação  de  infraestrutura  de  aterramento  e  redes  físicas  subte-
rrâneas  para  a  prestação  de serviços  do  regime  geral  de  telecomunicações  
e  redes  privadas.  Resolução  ARCOTEL-2017-0144 de 15 de março de 2017. 
Edição Especial do R.O. No. 996 de quarta-feira, 5 de abril de 2017.

A remuneração a ser paga em nível nacional é estipulada pela Norma Técnica 
Nacional, estabelecendo  um  montante  a  ser  pago  pelas  prestadoras  do  
regime  geral  de  telecomunicações de serviços, pelo uso de postes e dutos para 
a instalação de redes de telecomunicações.  Acordo Ministerial  nº  017-2017  de  
sexta-feira,  1  de  setembro  de  2017.  Os  pagamentos  aos  governos descentrali-
zados  estão  incluídos  nas  Políticas  relativas  a  impostos  e  considerações  que  
os Governos  Autônomos  Descentralizados  devem  estabelecer  no  pleno  exer-
cício  de  seus  poderes regulatórios  sobre  o  uso  e  gestão  do  espaço  terrestre  
e  aéreo  na  implantação  ou  instalação  de infraestrutura de telecomunicações. 
Acordo Ministerial nº 041-2015 de sexta-feira, 18 de setembro de 2015.
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9 Ver Ley Orgánica de Telecomunicaciones. https://www.telecomunicacio-
nes.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/05/Ley- Org%C3%A1ni-
ca-de-Telecomunicaciones.pdf

3. SISTEMAS DE
ALERTA RÁPIDA

A Secretaria de Gestão de Riscos é o órgão que administra o Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestão de Riscos, protegendo a população dos efeitos 
causados por desastres naturais e e aqueles causados pelo ser humano. O siste-
ma exige políticas, estratégias e normas que promovem capacidades para iden-
tificar, analisar, prevenir e mitigar riscos para enfrentar e controlar desastres. A 
Secretária também é responsável pela recuperação e reconstrução das 
condições sociais, econômicas e ambientais afetadas por eventuais emergên-
cias ou desastres.

O artigo 8 da Lei Orgânica das Telecomunicaçõe9 estabelece que “em caso de 
desastre natural ou emergência, os provedores atuando nas redes públicas de 
comunicação tem a obrigação de permitir o controle direto e imediato pelo órgão 
responsável pela defesa nacional...”.  O artigo 24 também estabelece que “...contar 
com planos de contingência para casos de desastres naturais ou comoção domés-
tica para garante a continuidade do serviço... Isso inclui a prestação dos serviços 
necessários em casos de emergência, incluindo chamadas gratuitas e a prestação 
de serviços auxiliares para a Segurança Pública e do Estado...”.

Em caso de catástrofe, as TIC permitem coordenar as atividades dos serviços de 
emergência com as entidades nacionais e a comunidade internacional. Os aler-
tas são transmitidos através do sistema ECU 911 (plataforma de tecnologia que 
reúne os serviços de monitoramento de vídeo, botões de ajuda, alarmes comu-
nitários, envio de atendimento a emergências por meio de chamadas).

O Serviço de Alerta Antecipado está disponível por meio de vários canais: 1) 
Operadoras: chamadas de voz, alertas por SMS, redes sociais; 2) Rede Nacional 
de Entroncamento; 3) Transmissão de rádio e TV; 4) Comunições via satélite. 
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CONCLUSÕES 

O mercado móvel do Equador precisa avançar em algumas áreas para potencia-
lizar sua participação na revolução digital. Baseado no Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que inclui o Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH), o Equador está dentro da média regional. A penetração dos 
serviços móveis também está dentro da média regional. 

As autoridades devem criem as condições necessárias para potencializar as 
oportunidades do mercado. Isso inclui incentivos para a adoção da banda larga 
móvel, criando assim oportunidades para o crescimento econômico e social. 

É importante estabelecer políticas públicas que liberam uma quantidade maior de 
espectro de rádio para os serviços de banda larga móvel. O espectro de 290 MHz 
concedido para os serviços móveis no Equador representa 22.3% do espectro reco-
mendado pelo ITU-RM 2078 para 2015, e apenas 14,8% da recomendação para 2020.

Assim, é importante estudar a disponibilidade de faixas baixas, médias e altas que 
serão necessárias para melhorar o rendimento do 5G. Além disso, o país deve 
incentivar a instalação de fibra ótica para serviços backhaul. Essas iniciativas 
serão necessárias para, de um lado, implementar o 5G, e, do outro, suportar o 
grande número de dispositivos conectados para suportar a Internet das Coisas.

Além da fibra ótica e de mais espectro, o 5G também exige uma maior flexibili-
dade burocrática por parte das autoridades na implementação de infraestrutu-
ra. Este aspecto do mercado é regido pela Lei Orgânica das Telecomunicações. A 
norma estabelece políticas cautelares e preventivas para evitar interferências 
nas redes sem fio e a poluição visual. A ARCOTEL é responsável por estes contro-
les e pela coordenação das exigências dos governos descentralizados. A Agência 
também é responsável pela concessão do certificado de habilitação para a 
implantação da infraestrutura.

A instalação de bloqueadores de sinal nas dependências do serviço peniten-
ciário equatoriano é regida pelo Código Orgânico Integral Penal. O Código 
sanciona prisões que restringem ou interrompem as comunicações. Ingressar 
em prisões portando celulares móveis também é proibido. Na Resolução 
001-TEL-C-CONATEL-2011 de Janeiro de 2011, o então órgão regulador aprovou 
o uso de inibidores de sinal de celular em dois tipos de instituição: do setor 
financeiro e nos centros de reabilitação social do país, onde não podem exceder 
suas áreas operacionais dos Centros de Reabilitação Social.

A Secretaria de Gestão de Riscos é o órgão responsável pelo Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestão de Riscos e a transmissão de alertas antes de catás-
trofes, protegendo a população dos efeitos de desastres naturais. Em caso de 
catástrofe, as TIC podem ser usadas para coordenar as atividades emergenciais 
com as entidades nacionais e a comunidade internacional. Os alertas são trans-
mitidos através do sistema ECU 911 (plataforma de tecnologia que reúne os 
serviços de monitoramento de vídeo, botões de ajuda, alarmes comunitários, 
envio de atendimento a emergências por meio de chamadas).
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EXCLUSÃO DE
RESPONSABILIDADE

O conteúdo deste documento reflete a pesquisa, análise e conclusões da 5G Ame-
ricas e podem não representar as opiniões e/ou pontos de vista individuais parti-
culares 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 Americas não assume responsabilidade por erros ou omissões 
deste documento. O documento atual está sujeito à revisão ou término a qual-
quer 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 responsabiliza 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 infor-
mação nele contido.

© Copyright 2019 5G Americas
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