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Exm.º/ª  Senhor/Senhora 

 
Em nome da União Internacional de Telecomunicações (UIT), é com prazer que enviamos o convite para 
participar na Sexta Reunião do Comité Permanente da Rede de Centros de Excelência para os Países de 
Expressão Oficial Portuguesa e Espanhola em África, a ter lugar em Lisboa, Portugal, a 26 e 
27 de novembro de 2013, nas instalações da ANACOM na Av. José Malhoa, 14, 7.º piso. Esta reunião 
realiza-se em conformidade com o previsto no documento do projeto. 
 
Nesta última reunião rever-se-á a implementação das atividades do projeto em 2013. Serão abordados os 
seguintes aspetos: 
 

 Revisão da implementação do plano de ações de 2013; 

 Demonstração Financeira de utilização de fundos em 2013; 

 Avaliação do Projeto CdE até à data; 

 Futuro do Projeto CdE. 
 
A reunião será também ocasião para avaliar a nova estratégia dos Centros de Excelência que vigorará após a 
Conferência Mundial de Desenvolvimento das Telecomunicações (WTDC) de 2014. 
 
Neste contexto, queira por favor aceder á Proposta de Agenda (Anexo 1) da reunião. 
 
Convidam-se as Administrações a nomear os seus representantes a esta reunião através do preenchimento 
e envio do Formulário de Inscrição também em anexo (Anexo 2) o mais tardar até o dia 15 de novembro de 
2013 para mike.nxele@itu.int. 
 
Será disponibilizada uma comparticipação parcial destinada a cobrir apenas as despesas de estadia em 
Lisboa, a um representante de cada país membro desde que solicitado pela respetiva Administração. Todos 
os países poderão no entanto participar com mais do que um participante desde que assegurem os custos 

associados de deslocação, alojamento e estadia em Lisboa. 
Para acesso à comparticipação parcial dos custos deverá ser preenchido e enviado até ao dia 
15 de novembro de 2013 o Formulário de Inscrição para Comparticipação (Anexo 3) que também segue, 
bem como lista de hotéis recomendados.  
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Caso haja necessidade de vistos de entrada em Portugal, queira por favor solicitar ao Sr. Eng.º José Barros 
da ANACOM apoio nesse sentido. 
 
Tanto o Sr. Eng.º Barros como o Sr. Dr. Nxele estarão á vossa inteira disposição caso necessite de 
informações adicionais. 
 
Na expectativa da Vossa participação e inestimável contributo, aproveitamos para apresentar os melhores 
cumprimentos. 

[Original assinado por] 

Brahima Sanou 
Diretor 
 

 
 


