Conselho de Administração

Nota a Imprensa
No passado mês de Julho de 2019, a ARN, através da Agencia Nacional de Aquisição
Pública (ANAP) lançou um “Anúncio à Manifestação de Interesse n.º ANAP/01/2019,
com objectivo de consultar as empresas vocacionadas na condução do estudo para
“Elaboração de modelo de custeio de serviços das telecomunicações a grosso e a
retalho”.
Terminados os trâmites legais, a ARN, através da ANAP, lançou no passado dia 29 de
Agosto de 2019 um concurso publico restrito n.º “Demande de propositions DDP
Número ANAP/01/EMC/ARN/2019, com objectivo de contratar um Gabinete de
Consultoria / Consultor a fim de apoiar a ARN na (i) elaboração de directrizes para
análise de mercado; (ii) definição de operadores com posição significativa no mercado e
(iii) elaboração de modelos de custeio para serviços de telecomunicações.
I.

Objectivos gerais do estudo
a) Elaborar as directrizes para a análise de mercado. Com base nas referidas
directrizes, determinar os mercados relevantes e definir a lista dos
operadores com posição significativa em cada mercado designado como
relevante;
b) Determinar e recomendar as obrigações regulamentares que devem ser
introduzidas e associadas às ofertas de operadores com posição significativa
no mercado
c) Construir um modelo de cálculo dos custos de todos os serviços
telecomunicações prestadas na Guiné Bissau (voz e dados), nomeadamente,
da rede móvel (grossista e de retalho), Backbone nacional dos operadores e
componente da conectividade internacional, entre outros;
d) Aument
e)
f) ar a visibilidade da ARN na avaliação objectiva dos preços dos serviços
praticados no mercado de forma a proteger o consumidor.

II.

Objectivos específicos do estudo
a) Definir lista de mercados relevantes;
b) Determinar os operadores com posição significativa em cada mercado
relevante e determinar as respectivas obrigações regulamentar;
c) Recomendar as metodologias apropriadas de preços que podem ser
aplicáveis ao mercado das telecomunicações da Guiné Bissau após análise
dos serviços de telecomunicações existentes;
d) Desenvolver uma metodologia de cálculo do Custo Médio do Capital ideal
para o sector das telecomunicações na Guiné Bissau;
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e) Desenvolver princípios de custeio que serão aplicados para estabelecer os
preços e outros encargos, incluindo limites de preços, directrizes tarifárias e
outros controlos de preços para diferentes classes e categorias de serviços e
produtos;
f) Elaborar, conforme o caso, um ou vários modelos de custeio e de estrutura
de preços para os vários serviços regulados;
g) Treinar e transferir conhecimentos e capacidades para a equipa da ARN na
modelagem de custos e estruturas de preços.
Os TdR podem ser consultados na sede da ARN ou no seu site, www.arn.gw .
As propostas devem ser entregues, na sede da ANAP, o mais tardar até ao dia 30
de Setembro 2019, pelas 15h00.
Para mais informações, favor contactar a ARN pelos seguintes endereços:
Sede: Bairro de Enterramento, na traseira do Hospital Militar, CxP: 12372
E-mail: info@arg.gw ou nelson.de.barros@arn.gw / nelson.debarros@gmail.com
Tel. 96 682 26 16 / 95 591 86 33
Sr. Nelson de Barros,

Bissau, 29 de Agosto de 2019
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