
6.1 Comunicação e imagem

A publicitação e disponibilização de informação sectorial-
mente relevante aos vários agentes do mercado e ao público
em geral constitui uma das prioridades do ICP-ANACOM,
também estatutariamente consagrada.

A política de comunicação externa do ICP-ANACOM é promo-
vida, essencialmente, através da divulgação da imagem
institucional, da produção e tratamento de conteúdos e da
respectiva divulgação em diversos suportes de comunicação.
Entre estes, o sítio do ICP-ANACOM na Internet e o boletim
mensal Spectru constituem instrumentos fundamentais.

Presença na Internet

Considerando a obrigação estatutária do ICP-ANACOM de
disponibilizar uma página electrónica, o sítio do regulador
na Internet, disponível em www.anacom.pt, tem-se assumido
como uma plataforma de grande visibilidade e um importante
meio de comunicação do regulador com os intervenientes
no mercado, bem como com o público em geral. 

No tocante aos conteúdos disponibilizados, e à semelhança
dos anos anteriores, em 2005 foi levado a cabo todo um
processo de pesquisa, selecção e análise de informação
sectorialmente relevante, proveniente de diversas fontes,
nacionais e internacionais. De igual modo, foi dada continui-
dade à prática de publicação, em tempo útil, das deliberações
aprovadas pelo CA do ICP-ANACOM com impacto externo,
bem como à divulgação da restante actividade do regulador. 

A actualização permanente da informação disponível no sítio
do ICP-ANACOM envolve, necessariamente, a criação, rees-
truturação e actualização das diferentes áreas temáticas
que o compõem.

Durante o ano de 2005, foram publicadas 613 actualidades,
correspondendo 274 a notas de actualização de páginas
objecto de renovação periódica.

Ao nível da disponibilização de serviços no sítio do
ICP-ANACOM, o ano de 2005 fica especialmente marcado
pela disponibilização do Observatório de Tarifários (OT) do
Serviço Telefónico Móvel (STM), um simulador que permite
aos consumidores consultar e comparar, gratuitamente e de
forma interactiva, os tarifários que se encontram em vigor,

a nível nacional, para as chamadas de voz, SMS e MMS.
Este serviço, uma iniciativa do ICP-ANACOM em parceria com
os três operadores do STM, foi disponibilizado ao público
em Julho de 2005, então contemplando apenas o serviço
de voz, tendo sido alargado ao serviço de SMS e de MMS em
Novembro.

Decorridos cerca de cinco meses desde a sua disponibilização,
e de acordo com os dados recolhidos a 31 de Dezembro, o OT
contabilizava um total de 32.083 acessos e de 72.048 ope-
rações de simulação realizadas, a que corresponde uma média
de cerca de 14.400 simulações mensais. Foram efectuadas
ao longo destes cinco meses 38.882 consultas de tarifários
e 22.606 comparações de chamadas ou mensagens, corres-
pondentes, respectivamente, a cerca de 54 e 31,4 por cento
do total das operações de simulação realizadas.

Para além desta solução interactiva, o balcão virtual do sítio
do ICP-ANACOM integrava, no final de 2005, 28 serviços
electrónicos com diferentes níveis de sofisticação:

• 8 serviços interactivos – nos quais o utilizador pode efec-
tuar o download de formulários e ou submeter o seu
pedido em linha;

• 16 serviços transaccionais – nos quais é possível completar
todo o processo em linha;

• 1 simulador de taxas de redes privativas permanentes
e temporárias, que inclui um total de 4 tipos distintos
de redes. 

Destes serviços, foram disponibilizados em 2005 os formu-
lários para pedido de licença radioeléctrica no contexto dos
serviços de radiocomunicações por satélite e toda a infor-
mação sobre os requisitos necessários para obter esse
licenciamento, em particular os procedimentos e as taxas
aplicáveis.

Em 2005, foram registados através do balcão virtual, dispo-
nível no sítio do ICP-ANACOM e acessível através do Portal
do Cidadão, cerca de 7.361 solicitações.

O ICP-ANACOM manteve a sua colaboração com o Portal do
Cidadão, de modo a aí fazer reflectir, quase em simultâneo,
a actualização e introdução de novos conteúdos e serviços
no sítio do ICP-ANACOM. No final de 2005, encontravam-se
disponíveis no Portal do Cidadão 36 serviços (mais seis do
que em 2004), com diferentes níveis de sofisticação:
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O número de visitas ao sítio do ICP-ANACOM ascendeu,
durante o ano de 2005, a quase um milhão (904.046), das
quais 564.708 correspondem a novos visitantes. Foram
visualizadas cerca de 12 milhões de páginas (11.819.387),
com um número médio diário de consultas na ordem das
32.000 e uma média de 2.477 visitantes diários, que acedem
a cerca de 13 páginas antes de abandonar o sítio.

Com o objectivo de melhorar os serviços electrónicos do
balcão virtual, o ICP-ANACOM continua a disponibilizar um
formulário de satisfação, com acesso a partir da página
de registo de entrega de qualquer dos formulários electró-
nicos aí disponíveis. Os dados recolhidos permitem a análise
da avaliação que os utilizadores fazem do sítio e as aprecia-
ções e sugestões recebidas são tidas em consideração para
o processo de melhoria contínua desta plataforma de
comunicação. 

Por outro lado, a 3 de Novembro de 2005, Dia Mundial da
Usabilidade, o Programa ACESSO da UMIC – Agência para
a Sociedade do Conhecimento lançou o directório de
Benchmarking da Acessibilidade Web da administração
pública portuguesa (web@x) com o objectivo de monitorizar
em permanência o actual estado de acessibilidade web.
O índice web@x, apresentado numa escala décimal, traduz
o nível de conformidade das páginas iniciais de cada sítio
na web com as directrizes de web content accessibility
guidelines (WCAG 1.0) do world wide web consortium (W3C).
O algoritmo utilizado na construção deste índice consiste
na avaliação automática, não supervisionada, do nível de
conformidade de uma dada página de Internet com cada
uma das 14 directrizes presentes no WCAG 1.0. 

O sítio do ICP-ANACOM  encontra-se cotado com um índice
web@x de 4.6 para a versão gráfica e um web@x de 7.6
para a versão texto, resultado do constante empenho em

integrar as melhores práticas e da adopção das recomenda-
ções do world wide web consortium (W3C).

Em termos tecnológicos, o sítio do ICP-ANACOM tem capaci-
dade para permitir sindicar conteúdos e efectuar o proces-
samento automatizado de informação e conteúdos externos
(XML, RSS, entre outros) e ainda o uso partilhado de recursos
de outros sítios da Administração Pública. Para além disso,
encontra-se disponível no servidor desta Autoridade um
catálogo com a lista dos conteúdos existentes devidamente
classificados, para consulta dos vários servidores que pre-
tendam informação específica sobre o sector.

O sítio mantém válido o compromisso com a acessibilidade,
preservando um canal texto conforme as normas interna-
cionais, nomeadamente, as definidas pela Web Accessibility
Initiative (WAI) do consórcio W3C (Word Wide Web
Consortium W3C). Esta alternativa à versão gráfica pretende
facilitar o acesso da população com necessidades especiais
aos conteúdos do sítio. Além disso, o canal texto possibilita
a publicação de conteúdos em novas plataformas tecnoló-
gicas, com destaque para os serviços móveis de terceira
geração e a televisão digital terrestre. Desta forma, e no
que respeita a acessibilidade e mobilidade, o sítio do
ICP-ANACOM está preparado para correr em qualquer tipo
de ecrã, a partir do endereço http://www.anacom.pt/txt/

index.jsp.

Spectru

A publicação oficial do ICP-ANACOM – Spectru – é outro
veículo privilegiado da comunicação com o exterior,
inserindo-se nomeadamente na obrigação que decorre da Lei
das Comunicações Electrónicas, no sentido de ser mantido
e disponibilizado um conjunto de informações relevantes
sobre o sector.

Serviço informativo 6 Pode consultar informações sobre o serviço, horário e locais onde o pode realizar.

Serviço interactivo 12 Pode efectuar download de formulários e/ou submeter o seu pedido on-line.

Serviço transaccional 18 É possível completar todo o processo on-line.

Fonte: ICP-ANACOM

Sofisticação de Serviço N.º de Serviços Descrição

Quadro 150 – Serviços disponíveis no Portal do Cidadão



Organizado por grandes áreas temáticas – as comunicações
em Portugal, na Europa e no Mundo – este boletim reúne
conteúdos informativos de origem interna – sobre a activi-
dade regulatória nacional e a presença do ICP-ANACOM
em organizações internacionais – e informações oriundas
de diversas fontes externas. 

O boletim Spectru integra, trimestralmente, um suplemento
contendo os principais dados estatísticos do STF, serviços
de telecomunicações móveis STM e SMRP, serviço de trans-
missão de dados e acesso à Internet, redes de TV cabo,
serviço DTH e serviços postais explorados em concorrência.
Em 2005, foram editados quatro suplementos estatísticos.

São ainda publicados, de modo não regular, suplementos
contendo informação legislativa e documentos relevantes,
nacionais ou europeus. O suplemento sobre as notificações
à Comissão Europeia – que contém a situação de implemen-
tação do novo quadro regulamentar para as comunicações
electrónicas nos 25 Estados-Membros da União Europeia
– conheceu três edições, em 2005.

Para aferir do grau de satisfação dos leitores, esteve dispo-
nível, de Agosto a Outubro de 2005, no sítio do ICP-ANACOM
na Internet, um questionário em que todos os utilizadores
e/ou subscritores do boletim Spectru foram convidados a pro-
nunciar-se sobre os assuntos abordados e sobre o seu formato.
As 133 respostas recebidas apontam para uma avaliação
global positiva, oscilando entre o bom e o muito bom.

Com edição em papel, na versão portuguesa, e uma tiragem
de 500 exemplares, esta newsletter é distribuída a um
universo alargado de entidades, onde se incluem diversos
Ministérios, instituições de defesa dos consumidores, opera-
dores e prestadores de serviços de comunicações, indústria,
organismos homólogos nacionais e dos PALOP, entre outros.

No sítio do ICP-ANACOM, na página dedicada às publicações
do regulador, estão disponíveis duas versões electrónicas
do boletim Spectru (uma em português e outra em inglês).
Em ambos os casos, os subscritores recebem mensalmente
um alerta de nova edição disponível. No caso da língua
inglesa, os destinatários são, essencialmente, os respon-
sáveis de ARN estrangeiras, nomeadamente da UE, assim
como representantes da Comissão Europeia e de diferentes
organismos internacionais relevantes.

Com subscrição on-line gratuita, desde 2003, o boletim
informativo Spectru, em formato electrónico, tinha 1.641
subscritores em Dezembro de 2005.

Divulgação da imagem institucional 

A promoção da imagem do ICP-ANACOM e do sector, bem
como a divulgação de informação relevante para o mercado,
é também promovida através da edição de publicações,
algumas estatutariamente obrigatórias, e de outras peças,
muitas vezes associadas à realização de eventos para
a divulgação de matérias sectoriais específicas, bem como
da concessão de patrocínios e outros apoios. 

Está ainda patente na organização de reuniões de grupos
de trabalho de organizações internacionais em que o
ICP-ANACOM participa, na reacção coordenada a pedidos de
reuniões de natureza diversa e no acompanhamento da acti-
vidade de outras entidades sectoriais relevantes, nomeada-
mente através do estabelecimento de parcerias.

A criação e utilização de uma imagem una para os diversos
suportes de comunicação do ICP-ANACOM determinou
o lançamento de uma consulta limitada e consequente
adjudicação, em 2005, da concepção da linha gráfica das
publicações do ICP-ANACOM, para ser utilizada durante um
período determinado, a qual tem por base o conceito e a
assinatura: “Fluidez nas Comunicações”.

No âmbito do acompanhamento e desenvolvimento de publi-
cações de natureza institucional, foram editados em 2005
o Relatório e Contas e o Relatório de Regulação do ICP-ANACOM,
bem como o Anuário Estatístico do sector das comunicações,
todos relativos a 2004. O plano de actividades para 2006
foi apenas disponibilizado em formato electrónico, no sítio
do ICP-ANACOM.

Com vista à sua edição em 2006, foi preparada uma nova
brochura institucional do ICP-ANACOM, bem como um
folheto de divulgação da actividade do regulador.

No âmbito de publicações de carácter técnico, foram
divulgados no sítio do ICP-ANACOM quatro relatórios de
aferição da qualidade de serviço das redes móveis GSM, bem
como o QNAF – 2005 e o estudo “O Mercado da Banda Larga
em Portugal”. 
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No seguimento das acções de divulgação levadas a cabo em
2004, o ICP-ANACOM promoveu, em 2005, a realização de
11 seminários subordinados ao tema “O Regime ITED:
Quadro Legal, Manual e Procedimentos Associados”, dos quais
um foi especificamente dirigido às entidades certificadoras
e outro às câmaras municipais. 

Neste âmbito, foi também desenvolvida a “Iniciativa dos Edifí-
cios ITED”, realizada em Outubro, em Viseu, com o intuito de
demonstrar as vantagens de utilização de uma instalação
ITED, em especial ao nível do acesso a serviços de banda
larga, que incluiu uma exposição de material associado
à instalação ITED e a demonstração de oferta triple play. 

Enquadrado nestas acções, foi desenvolvido o folheto “ITED:
a sociedade da informação e do conhecimento em constru-
ção”, dirigido essencialmente aos donos de obras, que visa
explicitar os procedimentos a serem seguidos decorrentes
da entrada em vigor deste regime, a 1 de Julho de 2004, o qual
foi objecto de distribuição alargada. Prevê-se, para 2006,
a produção e divulgação mais alargada deste folheto e a
criação de um outro folheto ITED, dirigido aos consumidores.

Destaca-se ainda a aprovação, em 2005, da realização da
primeira Conferência anual do ICP-ANACOM, sobre a regu-
lação do sector das comunicações electrónicas, agendada
para o primeiro semestre de 2006, e o desenvolvimento
de algumas diligências nesse contexto.

Em 2005, foram organizadas em Portugal dez reuniões téc-
nicas de grupos de organizações internacionais em que
o ICP-ANACOM participa, no quadro das suas atribuições em
matéria da representação do sector das comunicações, como
é o caso do IRG, do ECC e do CERP, este dois últimos inte-
grando a CEPT. Realizou-se também a Cimeira entre o Fórum
Latino-americano das Entidades Reguladoras de Telecomu-
nicações (Regulatel) e o IRG, bem como um seminário sobre
Wholesale Line Rental.

Com o objectivo de divulgar o programa eTEN, e de estimular
a presença de entidades portuguesas no programa, foi orga-
nizado o Dia da Informação nacional, que decorreu a 3 de
Março de 2005. 

Foi ainda organizada, em 2005, uma reunião de âmbito nacional
dirigida a promover uma reflexão alargada sobre Cybercentros.

Parcerias institucionais 

O ICP-ANACOM, no sentido de promover o sector das comuni-
cações, participa e acompanha os desenvolvimentos de diver-
sas entidades consideradas relevantes, mediante parcerias esta-
belecidas no quadro dos protocolos de cooperação em vigor.

Para além de outras iniciativas que são referidas neste rela-
tório, nomeadamente no ponto 8.2, destaca-se a renovação
do protocolo de parceria com o Instituto Português da Qua-
lidade (IPQ), no âmbito do Projecto ECSI Portugal – Índice
nacional de satisfação do cliente – aplicável ao ano 2005
e relativo ao sector das comunicações. 

Foi ainda mantida a organização, conjuntamente com os CTT,
do concurso epistolar 2005, dirigido aos jovens dos 9 aos
15 anos, subordinado ao tema “Carta ao meu personagem
favorito dos contos de fadas”, em homenagem a Hans Christian
Andersen. A carta vencedora foi traduzida e remetida para
a UPU, para participar e representar Portugal no concurso
epistolar internacional promovido por esta organização,
onde foi premiada com uma menção honrosa. 

Presença na Fundação Portuguesa das Comunicações

O ICP-ANACOM, na qualidade de instituidor da Fundação
Portuguesa das Comunicações, manteve o acompanhamento
regular e directo na actividade dos órgãos em que está
representado (o conselho geral, o conselho de administração
e o conselho fiscal).

Além disso, participou activamente, em 2005, no processo
de renovação da exposição permanente do Museu das
Comunicações “500 Anos da História das Comunicações
– Vencer a Distância”, a qual apresenta a evolução histórica
do sector das comunicações desde o século XIX até à actua-
lidade, aberta totalmente ao público em Outubro de 2005,
no dia Mundial dos Correios. 

Foi criado o novo espaço de divulgação do ICP-ANACOM
nessa exposição, ilustrativo da realidade actual do sector
das comunicações em Portugal e do papel que o regulador
desempenha neste sector, para o qual foram desenvolvidos
dois jogos interactivos e lúdicos – “Regulação de Fluxos”
e “O Admirável Mundo das Comunicações” – e uma mono-
folha com uma breve apresentação do ICP-ANACOM. 



Tanto os folhetos informativos relativos aos percursos das
telecomunicações e dos correios, que integram a exposição,
como o respectivo catálogo contaram com um contributo
relevante do ICP-ANACOM, o mesmo sucedendo com o novo
Sítio da Fundação na Internet, lançado em Maio, no Dia
Mundial das Telecomunicações, em simultâneo com a inau-
guração parcial da exposição permanente.

O júri do concurso “Prémio Fundação Portuguesa das Comuni-
cações” integrou, mais uma vez, um elemento do ICP-ANACOM.

6.2 Tratamento de solicitações

A Unidade de missão para o tratamento de solicitações

sobre o mercado (UM-TSM)

A 17 de Maio de 2005 foi criada a UM-TSM, com o objectivo
de aumentar a qualidade e eficácia da resposta a pedidos
de informação, denúncias e outras solicitações sobre o mer-
cado, dirigidas ao ICP-ANACOM pelo público em geral e, em
particular, pelos utilizadores dos serviços de comunicações
electrónicas e postais. 

Como objectivo último, pretende-se vir a dotar o ICP-ANACOM,
a partir de 2006, de uma estrutura que permita assegurar
um eficiente tratamento das solicitações sobre o mercado,
contribuir para um cabal esclarecimento dos utilizadores dos
serviços de comunicações electrónicas e dos serviços postais
e do público em geral e, através de uma análise contínua da
informação obtida a partir do respectivo tratamento esta-
tístico, facultar mais um instrumento relevante às áreas
de monitorização e regulação.

Tendo entrado em actividade em 30 de Maio de 2005, a
UM-TSM, após um esforço inicial de reorganização dos arqui-
vos e de análise do trabalho existente, absorveu parte das
funções até à data asseguradas pelo Serviço de Atendi-
mento ao Público (ATP). Numa primeira fase, garantiu a
gestão do tratamento das solicitações recebidas em suporte
físico, prevendo-se que venha a assumir as solicitações em
suporte electrónico durante o 1.º trimestre de 2006.

No que respeita ao projecto da nova estrutura, foram dados
passos significativos no sentido da sua concepção, incluindo
a realização, em Junho e Julho de 2005, de um trabalho

de benchmarking, através da análise directa dos procedi-
mentos seguidos em ARN de outros países e em outras
entidades públicas nacionais, bem como do envio de um
inquérito sobre a matéria às autoridades reguladoras
nacionais que integram o IRG. 

No âmbito deste projecto, foi também desenvolvido, a partir
de Agosto de 2005, o processo de avaliação da solução
informática em funcionamento, que determinou a realização
de uma prospecção de mercado e de uma posterior consulta
limitada para a aquisição de uma solução de gestão do
tratamento das solicitações sobre o mercado adequada
às necessidades identificadas. Pretende-se que esta nova
solução informática entre em funcionamento até ao final
de 2006, coincidindo com a implementação definitiva da
estrutura que ficará responsável pelo tratamento das solici-
tações sobre o mercado.

A publicação do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro,
que instituiu, em linhas gerais, a obrigatoriedade de exis-
tência e disponibilização do livro de reclamações nos esta-
belecimentos, entre outros, dos prestadores de serviços de
comunicações electrónicas e postais, determinou a avaliação,
no último trimestre de 2005, do impacto da entrada em vigor
deste diploma, a 1 de Janeiro de 2006, no volume de tra-
balho do ICP-ANACOM. Este decorrerá não só do previsível
aumento do volume de reclamações recebidas e, consequen-
temente, do aumento proporcional no volume de processos
sujeitos a um eventual sancionamento por parte desta
Autoridade, como também do peso das suas novas funções
de fiscalização, as quais, atendendo à quantidade e disper-
são dos locais a fiscalizar, exigirão um reforço significativo
em termos de planeamento e de alocação de recursos.

Não obstante as vicissitudes inerentes à fase de transição
actualmente em curso, foi obtida uma melhoria na capaci-
dade de resposta dos serviços do ICP-ANACOM, que per-
mitiu, por um lado, uma crescente recolha de informação útil
à regulação sectorial, bem como, por outro lado, a detecção
de indícios de incumprimento das obrigações fixadas pela
legislação do sector.

Durante todo ano 2005, foram recebidos, por escrito (carta,
fax ou correio electrónico), e tratados 3.754 denúncias,
2.080 pedidos de informação e 20 sugestões, ao que
acresce, durante o mesmo período, o atendimento de 4.736
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pedidos de informação por via presencial e telefónica, dando
lugar a um total de 10.590 solicitações sobre o mercado.
Nos gráficos seguintes, é apresentada a distribuição das
solicitações sobre o mercado por sector e, no que respeita
ao sector das comunicações electrónicas, por serviço.

Serviços de comunicações electrónicas 6.125 3.555 20

Serviços postais 215 156 0

Comércio electrónico 267 26 0

Serviços de audiotexto 209 17 0

Total 6.816 3.754 20

Fonte: ICP-ANACOM

* Por escrito e por via de atendimento presencial e telefónico.

Pedidos de informação* Denúncias Sugestões

Quadro 151 – Solicitações sobre o mercado por sector

Sector

Serviço de acesso à Internet 2.075

Serviço telefónico em local fixo 1.269

Serviço telefónico móvel 456

Serviço de distribuição de televisão por cabo 234

Fonte: ICP-ANACOM

*Note-se que uma determinada denúncia pode respeitar a mais do que um serviço.

Solicitações

Quadro 152 – Denúncias no sector das comunicações electrónicas*

Serviço

Serviço telefónico em local fixo 1.941

Serviço telefónico móvel 1.299

Serviço de acesso à Internet 1.286

Serviço de distribuição de televisão por cabo 201

Fonte: ICP-ANACOM

*Note-se que um determinado pedido de informação pode respeitar a mais do que um serviço. 

Solicitações

Quadro 153 – Pedidos de informação no sector das comunicações electrónicas*

Serviço



Atendimento ao público (ATP) 

O relacionamento directo do ICP-ANACOM com o público-
-consumidor continuou a ser essencialmente garantido pelo
ATP, instalado no edifício sede, em Lisboa, e nas delegações
regionais. 

Em 2005, o meio de comunicação privilegiado para contacto
com esta Autoridade, através do ATP, foi a via telefónica,
seguida das vias postal (incluindo fax), electrónica e presen-
cial. No total, foram recebidas no ATP cerca de 36.906
solicitações. 

Directamente através do ATP, o ICP-ANACOM assegura
a prestação de um importante conjunto de serviços: inscri-
ção de projectistas e instaladores ITED, incluindo todas as
alterações associadas, a facturação regular das entidades
certificadoras, a recepção, elaboração de listagens e o trata-
mento e arquivo dos termos de responsabilidade e dos

certificados de conformidade ITED; registo, licenciamento
e todas as alterações subsequentes relativas aos clientes
CB (banda do cidadão); marcação, e realização de exames
de amador e emissão dos certificados respectivos.

Existem ainda outros serviços prestados pelo ICP-ANACOM
aos seus “clientes”, cujas solicitações, podendo ser recepcio-
nadas no ATP, são tratadas pelos competentes departa-
mentos do ICP-ANACOM. É o caso do licenciamento de redes
e estações de serviços de radiocomunicações (serviço móvel
terrestre, serviço móvel marítimo, serviço móvel aeronáu-
tico, radiodeterminação, radiolocalização, radionavegação
e serviço de radiocomunicações fixas e por satélite).

Relativamente à generalidade dos serviços prestados pelo
ICP-ANACOM, foram recebidas no ATP, em 2005, cerca de
26.316 solicitações e questões com eles relacionadas,
tendo todas elas sido tratadas de imediato (no prazo
máximo de três dias, sendo a maioria tratada no próprio dia).

| 303302

ITED 15.372

Redes privativas 1.161

Radioamadores 4.256

Rádio pessoal / banda do cidadão – CB 3.828

Radiodifusão sonora e televisiva 829

Outros serviços de radiocomunicações (WLAN, microfones sem fio, SRD, R&TTE, etc.). 829

Satélites 41

Fonte: ICP-ANACOM

2005

Quadro 154 – Principais solicitações respeitantes a serviços ICP-ANACOM

Serviços ICP-ANACOM




