
8. Outras actividades

8.1 Comércio electrónico 

Na sequência da entrada em vigor, em Janeiro de 2004,
do novo quadro normativo relativo ao comércio electrónico,
a Unidade de Missão e Desenvolvimento para o Comércio
Electrónico (UMD-CE) prosseguiu, em 2005, diversas tarefas
e projectos, designadamente:

Resposta a solicitações e apreciação de denúncias

Dando cumprimento à obrigação de informação que impende
sobre o ICP-ANACOM, enquanto entidade de supervisão
no âmbito do comércio electrónico, foi dada resposta a todas
as solicitações externas recebidas neste domínio, cerca de 293,
tendo igualmente sido apreciadas as denúncias submetidas.

Estudos

Tendo como objectivo um melhor desempenho das funções
de supervisão, regulamentação, assessoria e divulgação
cometidas ao ICP-ANACOM, foi acompanhado o desenvolvi-
mento de estudos, designadamente da doutrina e da juris-
prudência nacionais em matéria de comércio electrónico
e em áreas adjacentes ou complementares e das opções
legislativas dos outros Estados-Membros.

Por outro lado, visando acompanhar o estado actual e a evo-
lução dos mercados nacional e internacional, foram canali-
zados esforços na recolha sistemática e estudo de docu-
mentação económica e estatística sobre a economia digital
e o comércio electrónico, bem como na análise da conjuntura dos
mercados nacional e internacional e compilação de estatísticas.

Área sobre o comércio electrónico no sítio do ICP-ANACOM

Tendo em vista informação sobre o comércio electrónico
e áreas relacionadas, foi mantida actualizada a área no sítio
do ICP-ANACOM dedicada ao comércio electrónico.

Acção de divulgação sobre comércio electrónico

A UMD-CE realizou, em Abril de 2005, na Escola Superior
de Tecnologia de Castelo Branco (ESTCB), inserida nas
VI Jornadas de Engenharia, uma acção de divulgação sob
o tema “O comércio electrónico em Portugal – o mercado
o quadro legal”.

8.2 Apoio ao desenvolvimento
das comunicações e da sociedade
de informação 

Protocolo da Madeira

No âmbito do Protocolo assinado, a 6 de Agosto de 2004,
entre o Governo da República, o Governo Regional da Madeira,
o ICP-ANACOM, e a Cabo TV Madeirense, S.A., para acesso
gratuito na Região Autónoma da Madeira aos canais
generalistas de acesso não condicionado disponíveis no
Continente, o ICP-ANACOM, enquanto entidade reguladora,
acompanhou e fiscalizou, em 2005, a execução do Protocolo.

Protocolo dos Açores

De forma a criar as condições necessárias para que os cida-
dãos da Região Autónoma dos Açores possam ter acesso
às emissões dos canais generalistas de acesso não condi-
cionado disponíveis no Continente – nomeadamente,
a RTP1, a A2, a SIC e a TVI – foi assinado, a 5 de Novembro
de 2005, o protocolo entre o Governo da República,
o Governo Regional dos Açores, o ICP-ANACOM, e a Cabo TV
Açoreana, S.A., o qual concede o acesso gratuito na Região
Autónoma dos Açores, aos referidos canais. Adicionalmente,
o protocolo contempla a gradual migração da tecnologia
analógica para a digital.

O Protocolo estabelece um programa para efectiva concre-
tização das acções previstas, competindo ao Governo da
República e ao Governo da Região Autónoma dos Açores
assegurar o financiamento do referido programa, de acordo
com as condições estipuladas.

Ao abrigo deste protocolo, o ICP-ANACOM, enquanto
entidade reguladora, acompanha e fiscaliza a execução
do protocolo.

Cybercentros

Ao longo de 2005, o ICP-ANACOM participou na constituição
e gestão de Cybercentros, colaborando, para o efeito, com
as Câmaras Municipais envolvidas e a Fundação para a Divul-
gação das Tecnologias de Informação (FDTI) quer assegu-
rando a respectiva direcção, quer assumindo a presidência
da mesa da assembleia geral de cada uma das associações.
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Os referidos Cybercentros são geridos por associações
privadas sem fins lucrativos, funcionando como centros
de demonstração prática e promoção do uso das tecnologias
de informação, comunicação e multimédia, destinados essen-
cialmente à população jovem e estudantil e associados
a espaços de convívio e animação.

Em 2005 foram inaugurados três novos Cybercentros, con-
cretamente nas cidades de Beja, Guarda e Castelo Branco.
Presentemente, existem, para além dos referidos anterior-
mente, Cybercentros a funcionar nas cidades da Covilhã,
Guimarães e Bragança.

Para definir as futuras linhas estratégicas, foi promovido um
encontro nacional de Cybercentros em Março de 2005.

Programa Geração Millennium 3.0

O Programa Geração Millennium 3.0 é uma iniciativa da Secre-
taria de Estado da Juventude e do Desporto, destinada
a formar 25.000 jovens em tecnologias de informação  e comu-
nicação (TIC), dotando os jovens das competências neces-
sárias para o manuseamento das TIC e proporcionando
o desenvolvimento de competências específicas que poten-
ciem a sua utilização como ferramentas de trabalho, bem
como contribuir para o desenvolvimento da sociedade da
informação e capacitação dos jovens para o desenvolvimento
de conteúdos multimédia e Internet.

O ICP-ANACOM, enquanto parceiro neste programa, acompa-
nhou, em 2005, os respectivos desenvolvimentos, no âmbito
e nos termos do protocolo assinado com a FDTI, participando
nas reuniões da Comissão de Acompanhamento e Avaliação
do Programa Geração Millennium 3.0.

Cidadãos com necessidades especiais (CNE)

O ICP-ANACOM acompanhou e desenvolveu acções sus-
ceptíveis de promoverem o acesso dos CNE às novas tecno-
logias.

Foi ainda assegurada a participação no painel de avaliação
da linha de financiamento “Inclusão Digital”, o qual deve
avaliar as propostas de projectos que dinamizem a partici-
pação dos CNE na sociedade da informação.

8.3 Comunicações de emergência  

Foi criada uma área no sítio do ICP-ANACOM na Internet no
âmbito das comunicações de emergência, que inclui legis-
lação, presença internacional, actividades desenvolvidas
e links sobre o tema. 

Das actividades desenvolvidas no âmbito das comunicações
de emergência, salienta-se a avaliação do quadro regula-
mentar, nomeadamente da Lei das Comunicações Electrónicas
e das directivas europeias, com consequente levantamento
das obrigações e requisitos a que estão sujeitos os operadores
e prestadores de serviços de comunicações electrónicas no
âmbito das comunicações de emergência. No seguimento do
trabalho desenvolvido, foi apresentada uma proposta con-
junta, do ICP-ANACOM e da Comissão de Planeamento de
Emergência das Comunicações (CPEC), para a criação de um
grupo de trabalho com entidades responsáveis nas comunica-
ções de emergência para definir um plano de acção no âmbito
do plano nacional de emergência para as comunicações.

Neste âmbito, foi ainda elaborado um questionário, divul-
gado aos prestadores de serviços telefónicos acessíveis ao
público, com a finalidade de alertar o mercado para o tema
das comunicações de emergência e de fazer um ponto
de situação destes prestadores de serviços relativamente
à sua capacidade de resposta face a situações de catás-
trofes naturais, como são exemplo os fogos florestais. 

Finalmente, foi assegurada a participação num conjunto
de reuniões e eventos relacionados com as comunicações de
emergência, nomeadamente as actividades da CPEC. 

8.4 Articulação com a área da comunicação
social e cooperação com outras entidades

Em resposta ao pedido do Ministro das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações, solicitado através do Secretário
de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações,
de análise do projecto de proposta de lei que cria a ERC foi
elaborado o parecer do ICP-ANACOM, com especial relevo
no que diz respeito à matéria do financiamento deste novo
regulador, tendo sido emitido parecer sobre os cenários
de financiamento, em especial quanto ao envolvimento de
taxas de espectro. 



Em resposta ao pedido do Secretário de Estado Adjunto, das
Obras Públicas e das Comunicações, de análise da proposta
de lei de concentração da propriedade privada das
entidades que prosseguem actividades de comunicação
social, foi elaborado o respectivo parecer do ICP-ANACOM.
Posteriormente, a pedido directo do Ministro dos Assuntos
Parlamentares foram elaboradas sugestões de alteração do
texto legal proposto visando a articulação do ICP-ANACOM
e da ERC neste domínio específico.

Em resposta ao pedido do Secretário de Estado Adjunto, das
Obras Públicas e das Comunicações, de parecer do ICP-ANACOM
sobre a pretensão do Governo de proceder à repristinação
do diploma que regulamenta o licenciamento da actividade
televisiva (Decreto-Lei n.º 237/1998, de 5 de Agosto), foi
elaborado o entendimento e posição do ICP-ANACOM que
envolveu a análise do enquadramento regulamentar do
concurso dos 3.º e 4.º canais de televisão (SIC e TVI), bem
como do enquadramento jurídico actual (Lei da Televisão
e Lei das Comunicações Electrónicas) face ao pedido de reno-
vação de licença televisiva da SIC, tendo ainda em conta
a futura introdução da televisão digital terrestre e a desacti-
vação das frequências do serviço de radiodifusão televisiva
analógico (switch-off).

Foi analisado e emitido parecer sobre o projecto de proposta
de lei que define o regime jurídico aplicável às autoridades
reguladoras independentes (ARI), tendo o mesmo sido
enviado ao Ministério das Finanças. 

No âmbito e em cumprimento do Decreto-Lei n.º 555/1999,
de 16 de Dezembro (regime jurídico da urbanização e da
edificação), na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 177/2001, de 4 de Junho, foi publicada a Portaria
n.º 193/2005, de 17 de Fevereiro, com o objectivo de proce-
der à actualização da relação das disposições legais e regula-
mentares a observar pelos técnicos responsáveis dos pro-
jectos de obras e a sua execução. Tendo-se constatado que
a mesma carecia de actualização e continha algumas
inexactidões no que respeita à legislação aplicável em ma-
téria de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios,
bem como em matéria de redes e serviços de comunicações
electrónicas, o Gabinete do Secretário de Estado Adjunto,
das Obras Públicas e das Comunicações foi informado da
necessidade de rectificação do diploma.

Foram analisados os projectos de diplomas da proposta de lei
de autorização ao Governo para, no âmbito da comercializa-
ção à distância de serviços financeiros, legislar em matéria
de direitos dos consumidores de serviços financeiros e do
projecto de Decreto-Lei que fixa o regime aplicável à infor-
mação pré-contratual e aos contratos à distância relativos
a serviços financeiros celebrados com consumidores através
de meios de comunicação à distância.

Foi analisado o pedido apresentado pelo Provedor de Justiça
com o intuito de permitir a averiguação do grau de segurança
da utilização de telemóveis pelas crianças e para concretizar
medidas, envolvendo, nomeadamente, a criação de um código
de conduta para o uso seguro de telemóveis por crianças.
Na sequência deste pedido, foi preparada carta dirigida aos
prestadores de serviços telefónicos móveis questionando-
-os sobre a receptividade para a elaboração de um código
de conduta. As respostas recebidas foram comunicadas ao
Provedor de Justiça.

A crescente disponibilização de conteúdos através de números
curtos foi determinante para que fosse promovida a apre-
ciação da admissibilidade de utilização destes recursos
de numeração, não previstos no PNN para a disponibilização
de conteúdos.

No domínio do acompanhamento da actividade dos presta-
dores de serviços de comunicações electrónicas disponíveis
ao público, analisou-se o regime fixado pelo Decreto-Lei
n.º 156/2005, de 15 de Setembro, que estabelece a obriga-
toriedade de disponibilização de um livro de reclamações,
com vista à identificação das medidas cuja implementação
é agora exigida às empresas que prestam serviços de comu-
nicações electrónicas. Foi também analisada a Portaria
n.º 1288/2005, de 15 de Dezembro, que aprovou o modelo
e outros aspectos relacionados com o livro de reclamações,
tendo sido pedida a rectificação das inexactidões
detectadas.
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