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1. Enquadramento  

Por decisão de 4 de agosto de 2016 e ao abrigo do disposto nos seus Estatutos (1) e na 

Lei das Comunicações Eletrónicas (2), a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou o início do procedimento de elaboração de um regulamento relativo à segurança 

e à integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas, bem como a 

publicitação do respetivo anúncio, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 98.º do Código 

do Procedimento Administrativo («CPA»). 

Analisados os 18 contributos iniciais recebidos (3), a ANACOM aprovou, por decisão de 29 

de dezembro de 2016, o primeiro projeto de regulamento relativo à segurança e à 

integridade das redes e serviços («Primeiro Projeto»), o qual foi submetido ao adequado 

procedimento regulamentar e procedimento geral de consulta pelo período de 30 dias úteis 

(4), prorrogado em 15 dias úteis (5), nos termos previstos no artigo 10.º dos Estatutos e dos 

artigos 98.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo e para os efeitos 

                                                           

 

(1) Aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março. 

(2) Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, e alterada pela Lei 

n.º 10/2013, de 28 de janeiro, pela Lei n.º 42/2013, de 3 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 35/2014, de 7 de março, 

pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 127/2015, de 3 de setembro, pela Lei n.º 15/2016, de 

17 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho. 

(3) Designadamente, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade de Informação, do Banco de Portugal, da Cabovisão – Televisão por Cabo, 

S.A. e ONITELECOM Infocomunicações, S.A., da DGAE – Direção-Geral das Atividades Económicas, da 

DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia, da EDP Distribuição – Energia, S.A., da ERSE – Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos, da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. 

(eSPap), da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, do Gabinete Nacional de Segurança/Centro 

Nacional Cibersegurança, da Guarda Nacional Republicana, do Governo Regional da Região Autónoma dos 

Açores, do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P., da Secretaria Geral do Ministério da Administração 

Interna, da NOS Comunicações, S.A., NOS Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira Comunicações, S.A., 

da Polícia Judiciária e do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira.  

(4) Através do Aviso n.º 459/2017, publicado a 10 de janeiro na 2.ª Série (Parte E) do Diário da República. 

(5) Através do Aviso n.º 2054/2017, publicado a 23 de fevereiro na 2.ª Série (Parte E) do Diário da República. 
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previstos no artigo 8.º e, em especial, no n.º 4 do artigo 54.º-C, ambos da Lei das 

Comunicações Eletrónicas. 

Finda a consulta pública a 14 de março de 2017 e analisadas as 17 pronúncias recebidas 

(6), a ANACOM aprovou, por decisão de 6 de julho de 2018, o segundo projeto de 

regulamento relativo à segurança e à integridade das redes e serviços («Segundo 

Projeto»), o qual, nos termos previstos nas disposições acima referidas, foi igualmente 

submetido ao adequado procedimento regulamentar e procedimento geral de consulta pelo 

período de 30 dias úteis (7). 

A consulta pública decorreu até ao dia 3 de outubro de 2018, tendo sido oportunamente 

recebidas as seguintes 13 pronúncias (8): 

 Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(«APDSI»); 

 APRITEL – Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas («APRITEL»); 

 Direção Regional do Património e Informática do Governo Regional da Região 

Autónoma da Madeira («DRPI»); 

 EDP Distribuição – Energia, S.A. («EDP»); 

 Estado-Maior-General das Forças Armadas («EMGFA»); 

                                                           

 

(6) Designadamente, da APRITEL – Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, da DECO – 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, da Comissão Técnica 80 – Gestão da Qualidade e 

Garantia da Qualidade, da Comissão Técnica 163 – Segurança em Sistemas de Informação, da DELOITTE & 

Associados, S.R.O.C., S.A., da EDP Distribuição – Energia, S.A., do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas, da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, do Gabinete Nacional de Segurança/Centro 

Nacional de Cibersegurança, da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., da NOS Comunicações, 

S.A., NOS Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira Comunicações, S.A., da NOWO COMMUNICATIONS, 

S.A. e ONITELECOM Infocomunicações, S.A., da Procuradoria-Geral da República, da RENTELECOM 

Comunicações, S.A., da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, do Serviço Regional de 

Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e da Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.  

(7) Através do Aviso n.º 161/2018, publicado a 22 de agosto na 2.ª Série (Parte E) do Diário da República. 

(8) Tendo ainda sido recebida, a 8 de outubro de 2018 e, portanto, fora do prazo fixado, a pronúncia da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).  
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 FIBROGLOBAL – Comunicações Eletrónicas, S.A. («FIBROGLOBAL»); 

 Gabinete Nacional de Segurança/Centro Nacional de Cibersegurança («GNS/CNCS»); 

 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. («MEO»); 

 NOS Comunicações, S.A., NOS Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira 

Comunicações, S.A. («GRUPO NOS»); 

 NOWO COMMUNICATIONS, S.A. e ONITELECOM Infocomunicações, S.A. («NOWO-

ONI»); 

 Orange Business Portugal, S.A. («ORANGE»); 

 RENTELECOM Comunicações, S.A. («RENTELECOM»); e 

 Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. («VODAFONE»). 

Assim e em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 10.º dos Estatutos, o presente 

relatório contém referência às pronúncias recebidas e a apreciação global da ANACOM, 

que reflete o seu entendimento sobre as mesmas e que fundamenta as opções tomadas 

tendo em vista a aprovação do regulamento relativo à segurança e à integridade das redes 

e serviços de comunicações eletrónicas («Regulamento»).  

A análise deste documento não dispensa a consulta das versões integrais das pronúncias 

referenciadas, que – quando seja o caso, na sua versão não confidencial – são 

disponibilizadas no sítio institucional da ANACOM na Internet, em www.anacom.pt, em 

conjunto com o presente relatório. 

  

http://www.anacom.pt/
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2. Comentários gerais 

A título prévio, salientamos os diversos comentários recebidos quanto à importância da 

matéria da segurança e integridade das redes e serviços (EDP, pág. 1, MEO, pág. 3, e 

RENTELECOM, pág. 2) e quanto à “pertinência da iniciativa regulamentar lançada pela 

ANACOM” (EDP, págs. 1 e 2). 

Destacamos também os diversos comentários recebidos quanto a uma evolução positiva 

entre o Primeiro Projeto e o Segundo Projeto, em particular: 

a) Quanto à adoção, com as devidas adaptações, da matriz de objetivos de segurança 

prevista no documento da ENISA – Agência Europeia para a Segurança das Redes 

e da Informação («ENISA») “Technical Guideline on Security Measures (Technical 

guidance on the security measures in Article 13a) – Version 2.0, October 2014” 

(«Technical Guideline on Security Measures») (APRITEL, pág. 2, EDP, pág. 2, 

GRUPO NOS pág. 3, e NOWO-ONI, pág. 2); 

b) Quanto à fixação, como regra, dos níveis de sofisticação 1 e 2 para a prossecução 

de cada objetivo de segurança e por conceder “algum grau de liberdade aos 

operadores para adotarem as medidas operacionais e de implementação”, nos 

termos previstos no artigo 7.º do Segundo Projeto (APRITEL, pág. 2); e 

c) Quanto à simplificação dos requisitos relativos às medidas de segurança (APRITEL, 

pág. 2, e NOWO-ONI, págs. 2 e 3) e às auditorias de segurança (GRUPO NOS, pág. 

3) e, em geral, quanto à fixação de “práticas mais sustentáveis, transversais e com 

melhores condições de transparência e comparabilidade” (EDP, pág. 2). 

Registamos, de igual modo, a apreciação positiva sustentada pela APDSI, no sentido de 

que o Segundo Projeto, atendendo ao respetivo objeto, cobre globalmente as questões 

referidas no respetivo contributo inicial (APDSI, págs. 2 e seguintes). 

Para além disso e no essencial, foram apresentados, entre outros, os seguintes 

comentários gerais: 

(1) Quanto à proporcionalidade: 

(a) Que subsistem no Segundo Projeto alguns aspetos desproporcionais, “quer na 

vertente da sua real necessidade para a prossecução dos objetivos de 
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segurança e integridade a fixar, quer ao nível da intrusão na vida interna e 

organização das empresas” (MEO, págs. 3 a 6); 

Entendimento da ANACOM 

Sendo os alegados aspetos desproporcionais objeto de comentários 

específicos, remetemos, por um lado e numa perspetiva específica, para os 

nossos entendimentos no ponto 3 abaixo e, por outro lado e numa perspetiva 

geral, para o nosso entendimento no ponto (b) abaixo. 

(b) Que, ainda que uma abordagem assente na prossecução de objetivos de 

segurança seja positiva, a fixação dos níveis de sofisticação 1 e 2 como 

patamar mínimo e a determinação das medidas previstas nos artigos 8.º a 19.º 

ignoram “as medidas, metodologias e procedimentos já instituídos pela 

VODAFONE e pelos restantes operadores do mercado para assegurarem a 

segurança e integridade das suas redes e serviços – bem como as orientações 

da própria ENISA – impondo medidas específicas que, em muitos casos, 

redundam em duplicação de esforços e recursos para a prossecução dos 

mesmos objetivos de segurança”, não sendo assim “dada qualquer flexibilidade 

quanto às medidas em concreto a implementar pelos operadores para alcançar 

tais objetivos” (VODAFONE, págs. 4 e 5); 

Entendimento da ANACOM 

A título prévio, relembramos que, considerando os comentários gerais 

apresentados no âmbito da consulta pública sobre o Primeiro Projeto, 

nomeadamente em matéria de proporcionalidade, a ANACOM, reponderando, 

alterou, no Segundo Projeto, a sua abordagem no âmbito do Título II, nos 

seguintes termos que se mantêm no Regulamento: 

 A um primeiro nível e como regra geral, as empresas devem, 

nomeadamente, adotar todas as medidas de segurança incluídas nos 

níveis de sofisticação 1 (básico) e 2 (norma de indústria) para a 

prossecução de cada um dos 25 objetivos de segurança constantes do 

Anexo, o qual se baseia, com as necessárias adaptações, no documento 

da ENISA Technical Guideline on Security Measures, nos termos 

previstos no n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento, tendo por base o 

entendimento de que, face à dependência da sociedade e da economia                                                                                                                                                                                           
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em relação ao funcionamento das redes e serviços de comunicações 

eletrónicas, se deve assumir como referencial o nível de sofisticação 2 

(norma de indústria), que corresponde ao padrão seguido pela indústria 

no âmbito da normalização técnica internacional; 

 A um segundo nível, a título excecional e tendo por fundamento os 

resultados de uma avaliação dos riscos, uma adequada prossecução de 

um objetivo de segurança (i) pode não exigir, mediante autorização prévia 

da ANACOM, o cumprimento de uma ou de várias medidas de segurança 

previstas no nível de sofisticação 2 (norma de indústria) ou (ii) pode exigir 

o cumprimento de uma ou de várias medidas de segurança previstas no 

nível de sofisticação 3 (estado da técnica), nos termos previstos, 

respetivamente, nas alíneas a) e b) no n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento; 

e 

 A um terceiro nível, as empresas devem, em qualquer caso e nos termos 

aplicáveis, adotar um conjunto de 11 medidas específicas, elencadas no 

n.º 5 do artigo 7.º e previstas nos artigos 8.º a 19.º, todos do 

Regulamento, sem prejuízo, precisamente por motivos de 

proporcionalidade e atendendo à criticidade dos ativos envolvidos, de se 

limitar o âmbito de aplicação de algumas delas a empresas cujas ofertas 

se suportem em, pelo menos, um ativo classificável na classe A – neste 

caso, vide o n.º 4 do artigo 9.º, o n.º 3 do artigo 15.º e o artigo 16.º, todos 

do Regulamento.  

A estes três níveis e indo ao encontro dos comentários entretanto recebidos no 

âmbito da consulta pública sobre o Segundo Projeto, entendemos agora dever 

acrescentar um quarto nível, determinando uma dispensa da referida 

autorização prévia para as empresas que, no conjunto das suas ofertas, 

tenham um número de assinantes ou de acessos inferior a 1.000 e cujas ofertas 

não sejam essenciais para assegurar a continuidade da prestação de um 

serviço relevante, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 7.º do Regulamento, 

remetendo, neste ponto, para o nosso entendimento na alínea (d) abaixo. 

Através desta abordagem e em termos que entendemos irem ao encontro do 

essencial das preocupações suscitadas nas pronúncias recebidas em ambas 

as consultas públicas:  
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 Em primeiro lugar, é criado um espaço de flexibilidade que deixa ao 

critério de cada empresa, tendo em consideração os riscos por si 

avaliados, as ameaças existentes e a sua situação específica, a definição 

das medidas concretas a adotar; e 

 Em segundo lugar e através dessa mesma flexibilidade, permite-se, 

assim, ao adequar o impacto destas medidas à situação específica de 

cada empresa, garantir um investimento eficiente no cumprimento da Lei 

das Comunicações Eletrónicas e do Regulamento. 

Não deixamos de impor, porém, um patamar mínimo de obrigações, quer 

através da fixação dos níveis mínimos de sofisticação como regra geral, nos 

termos previstos no n.º 1 do artigo 7.º, quer através do conjunto de medidas 

específicas elencadas no n.º 5 do artigo 7.º e previstas nos artigos 8.º a 19.º, 

todos do Regulamento. 

No entendimento da ANACOM, esta abordagem encontra-se inteiramente 

conforme ao disposto nos artigos 54.º-A e seguintes da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, base legal habilitante do Regulamento, designadamente:  

 No n.º 3 do artigo 54.º-C, nos termos do qual e na ausência de decisões 

da Comissão Europeia, as medidas impostas “devem basear-se nas 

normas europeias e internacionais existentes sobre a matéria”, o que se 

coaduna com a previsão, como regra geral, de um patamar mínimo 

correspondente a tal referencial normativo, ou seja, ao nível de 

sofisticação 2 (norma de indústria); 

 No artigo 54.º-A, do qual resulta uma exigência transversal de adequação 

que fica refletida nas exceções previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do 

artigo 7.º do Regulamento, as quais garantem a adequação da 

prossecução dos objetivos de segurança aos resultados de uma 

avaliação dos riscos para a segurança das redes e serviços – prevendo, 

respetivamente, que possa não ser exigível, mediante autorização prévia 

da ANACOM, o cumprimento de uma ou de várias medidas de segurança 

previstas no nível de sofisticação 2 (norma de indústria) ou que seja 

exigível o cumprimento de uma ou de várias medidas de segurança 

previstas no nível de sofisticação 3 (estado técnica) –, sem prejuízo de 

uma dispensa da referida autorização prévia para empresas de menor 



 

 

 

  9/96 

 

 

presença em termos de mercado e sem clientes relevantes, nos termos 

previstos no n.º 4 do mesmo artigo; e 

 No n.º 3 do artigo 54.º-A, que obriga à consideração do “estado da 

técnica” e que fica devidamente acautelado nos termos previstos na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento, que, como referimos 

acima, impõe a adoção de uma ou de várias medidas de segurança 

previstas no nível de sofisticação 3 (estado da técnica) sempre que, tendo 

por fundamento os resultados de uma avaliação dos riscos para a 

segurança das redes e serviços, uma adequada prossecução de um 

objetivo de segurança assim o exija. 

Igualmente conforme à Lei das Comunicações Eletrónicas entendemos 

encontrar-se o conjunto de medidas específicas elencadas no n.º 5 do artigo 

7.º e previstas nos artigos 8.º a 19.º, todos do Regulamento, as quais se 

justificam: 

 Por um lado, na natureza genérica das medidas de segurança previstas 

no Anexo, para prossecução de cada objetivo de segurança, e no caráter 

indicativo da remissão para as normas, especificações e recomendações 

nacionais, europeias e internacionais, nos termos previstos no n.º 3 do 

artigo 54.º-C da Lei das Comunicações Eletrónicas e na alínea b) do n.º 

2 do artigo 6.º do Regulamento; e 

 Por outro lado, na necessidade de impor requisitos mínimos no âmbito 

dos planos de segurança e do relacionamento entre as empresas e a 

ANACOM, só assim se criando um espaço de harmonização mínima que 

entendemos ser essencial quer à garantia da segurança e integridade 

das redes e serviços no sector das comunicações, quer à prossecução 

das atribuições e ao exercício das competências desta Autoridade nesta 

matéria. 

À imposição de tal conjunto de medidas específicas não obsta, também, o 

disposto no n.º 3 do artigo 54.º-C da Lei das Comunicações Eletrónicas. De 

facto, as medidas a aprovar pela ANACOM ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

mesmo artigo devem, na ausência de decisões da Comissão Europeia, basear-

se nas normas europeias e internacionais existentes sobre a matéria, mas não 

se encontram limitadas às mesmas. 
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Neste contexto, não podemos assim concordar com os comentários da 

VODAFONE, considerando que a abordagem adotada no Regulamento: 

 Não ignora as medidas já adotadas pelas empresas, sendo certo que 

estas, no pressuposto de que se baseiam nas mesmas normas, 

especificações e recomendações para as quais remete o n.º 3 do artigo 

54.º-C da Lei das Comunicações Eletrónicas e a alínea b) do n.º 2 do 

artigo 6.º do Regulamento – conforme, aliás, tem vindo a ser transmitido 

em muitas das pronúncias recebidas em ambas as consultas públicas –, 

certamente poderão ser aproveitadas quer na adoção das medidas de 

segurança para prossecução dos objetivos de segurança previstos no 

Anexo, quer mesmo no cumprimento das medidas específicas previstas 

nos artigos 8.º a 19.º do Regulamento;  

 Não ignora as orientações da própria ENISA, em particular o princípio de 

que “one size does not fit all”, sendo certo que, nos termos previstos no 

artigo 7.º do Regulamento, cabe a cada empresa adequar o nível de 

sofisticação das medidas a adotar aos resultados concretos da avaliação 

dos riscos para a segurança das suas redes e dos seus serviços, sempre 

sem prejuízo, naturalmente, quer dos procedimentos aí previstos, se 

aplicáveis, quer do cumprimento das medidas específicas previstas nos 

artigos 8.º a 19.º; 

 Não impõe medidas específicas que redundam em duplicação de 

esforços e recursos para a prossecução dos mesmos objetivos de 

segurança, sendo certo, conforme claramente resulta do disposto no n.º 

5 do artigo 7.º do Regulamento – quando refere (com sublinhado nosso) 

que todas “as medidas de segurança a adotar pelas empresas devem 

incluir” as medidas específicas previstas nos artigos 8.º a 19.º –, o 

cumprimento destas medidas específicas contribui, por si, para a 

prossecução dos objetivos de segurança em que cada uma delas se 

enquadra; e 

 Concede flexibilidade quanto às medidas em concreto a implementar 

pelas empresas para a prossecução dos objetivos de segurança, sendo 

de salientar nesse sentido, por um lado, a natureza genérica das medidas 

de segurança previstas no Anexo e, por outro, o caráter indicativo da 
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remissão para as normas, especificações e recomendações nas quais as 

mesmas se devem basear. 

A este propósito, é oportuno relembrar que, na sua pronúncia quanto ao 

Primeiro Projeto, a VODAFONE sustentou que as medidas então impostas, ao 

corresponderem a um nível de exigência acima do standard da indústria, não 

se encontrariam conformes com o disposto no n.º 3 do artigo 54.º-C da Lei das 

Comunicações Eletrónicas, mal se entendendo que, neste momento, a mesma 

empresa conteste a fixação desse nível como regra geral. 

Por último e num sentido que mais justifica a abordagem baseada no 

documento da ENISA Technical Guidelines on Security Measures, relevamos 

o reforço do papel desta agência nos termos previstos no n.º 1 do artigo 40.º 

do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (9), de acordo com o qual 

passará a caber à ENISA facilitar a coordenação entre os Estados-Membros a 

fim de evitar requisitos nacionais divergentes, suscetíveis de gerar riscos para 

a segurança e obstáculos ao mercado interno.  

(c) Que, em caso de melhorias a introduzir em matéria de segurança, a ANACOM 

“deveria circunscrever a sua intervenção à resolução específica dessas 

fragilidades, levando a cabo em conjunto com os operadores, e quando for o 

caso com terceiros eventualmente envolvidos e demais autoridades 

competentes, a avaliação e identificação daquelas que seriam as medidas 

adequadas e passíveis de implementar, tal como, de resto, sucedeu com a 

criação do grupo de trabalho dos incêndios florestais” (VODAFONE, pág. 6);  

Entendimento da ANACOM 

No que respeita à natureza da intervenção da ANACOM, entendemos estar 

fundamentada a necessidade de uma intervenção de natureza regulamentar, 

não só para a determinação das medidas técnicas de execução e dos requisitos 

adicionais a cumprir pelas empresas (no Título II), como também – convém não 

esquecer – para a regulamentação da notificação e da divulgação de violações 

                                                           

 

(9) Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, que 

estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas.  
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de segurança ou perdas de integridade das redes com impacto significativo (no 

Título III) e das auditorias à segurança das redes e serviços (no Título IV). 

Mas mesmo no que respeita à determinação das medidas técnicas de 

execução e dos requisitos adicionais a cumprir pelas empresas, e remetendo 

para o nosso entendimento no ponto (b) acima, a ANACOM acabou por dirigir 

a sua abordagem, precisamente, para a previsão de medidas específicas, nos 

termos previstos nos artigos 8.º a 19.º, remetendo, no geral, para a 

prossecução dos objetivos de segurança fixados no Anexo, em conformidade 

com o disposto nos artigos 6.º e 7.º, todos do Regulamento, e tendo por 

referência, com as necessárias adaptações, o documento da ENISA Technical 

Guidelines on Security Measures, que em muitas pronúncias foi tido como uma 

base adequada para o efeito. 

Em qualquer caso e após entrada em vigor do Regulamento, a ANACOM não 

só irá dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos no reforço da articulação 

entre as empresas e as autoridades e empresas de outros sectores, assim 

como com as autoridades competentes, entre outras, nas matérias de 

segurança e defesa nacional, de emergência, de proteção civil, de planeamento 

civil de emergência, de combate ao cibercrime, de privacidade e proteção de 

dados pessoais e de segurança do ciberespaço, para o efeito sendo relevante 

destacar a criação da comissão de acompanhamento, agora prevista no novo 

artigo 36.º do Regulamento. 

(d) Que “não obstante as alterações agora introduzidas (…), algumas obrigações 

(…) implicam um esforço desproporcional para operadores de pequena 

dimensão e que, além disso, não são proprietários ou não gerem 

infraestruturas” (RENTELECOM, pág. 3), propondo-se “um regime de exceção 

para entidades com menos de determinado número de acesso” 

(RENTELECOM, pág. 3) ou “a introdução de isenção de obrigações na função 

da tipologia do operador”, em concreto “a isenção de obrigações (embora 

mantendo o dever de colaboração máxima) para aqueles operadores que não 

têm infraestruturas que prestam serviços para um maior número de 100.000 

assinantes, que não fornecem serviços de comunicações eletrónicas para uso 

geral. ou maciça, ou que não oferecem uma ampla cobertura territorial” 

(ORANGE). 
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Entendimento da ANACOM 

Considerando os comentários recebidos e remetendo para o nosso 

entendimento no ponto (b) acima, foi introduzida, nos termos agora previstos 

no n.º 4 do artigo 7.º do Regulamento, uma dispensa da autorização prévia 

prevista na alínea a) do n.º 2 do mesmo artigo para as empresas que, no 

conjunto das suas ofertas, tenham um número de assinantes ou de acessos 

inferior a 1.000 e cujas ofertas não sejam essenciais para assegurar a 

continuidade da prestação de um serviço relevante. 

Na prática, estas empresas podem assim, sem necessidade de obter uma 

autorização prévia da ANACOM, não cumprir uma ou várias medidas de 

segurança previstas no nível de sofisticação 2 (norma de indústria), tendo 

sempre por fundamento os resultados de uma avaliação dos riscos para a 

segurança das redes e serviços. 

Na fixação do limiar em causa, fundamentamo-nos no reduzido impacto 

potencial de eventuais incidentes de segurança, em linha, aliás, com o patamar 

mínimo fixado no n.º 2 do artigo 21.º do Regulamento em matéria de 

comunicação de violações de segurança ou perdas de integridade com impacto 

significativo. 

(2) Quanto à fundamentação: 

(a) Que a nota justificativa não cumpre devidamente a obrigação de 

fundamentação do Segundo Projeto, limitando-se a uma mera declaração de 

que foi realizada uma ponderação de custos e benefícios, não sendo 

apresentados elementos adicionais que sustentem tal ponderação (MEO, 

págs. 4 a 6) e devendo incluir uma estimativa quantitativa dos custos 

associados às medidas (MEO, págs. 4 a 6, e VODAFONE, págs. 3 e 7); 

Entendimento da ANACOM 

Nos termos previstos no artigo 99.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro («CPA»), “os regulamentos são aprovados com base 

num projeto, acompanhado de uma nota justificativa fundamentada, que deve 

incluir uma ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas”. Por 

outras palavras, a nota justificativa fundamentada, que acompanha o projeto 
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de regulamento, deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das 

normas que se pretende aprovar. 

Acerca deste requisito e a título prévio, é importante destacar as dúvidas que 

têm sido suscitadas quer na jurisprudência, quer na doutrina, quanto à sua 

aplicação a todos os atos regulamentares ou apenas aos atos regulamentares 

independentes, assim se excluindo – como é o caso do Regulamento – os atos 

regulamentares de execução. Neste sentido (com sublinhados nossos): 

 “(…), é muitíssimo discutível (e efetivamente discutido) que o 

cumprimento do disposto no artigo 99.º do Código de Procedimento 

Administrativo, enquanto trâmite ou formalidade obrigatória do 

procedimento, seja efetivamente exigível no que toca a certas categorias 

de regulamentos externos — nomeadamente os que visam apenas 

executar, ou quando muito complementar, leis específicas, 

desenvolvendo o regime jurídico nelas contido (v.gr., normas 

administrativas que organizam procedimentos, pormenorizam leis 

específicas, interpretam ou integram lacunas por analogia, dentro do 

quadro da lei respetiva), mas que não estabelecem qualquer disciplina 

jurídica inovatória” (Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 19 

de janeiro de 2017, Processo n.º 613/16.9BELRA); e 

 “Quanto a este aspeto, entendemos que a solução legal – rectius, a 

exigência de uma ponderação de custos e benefícios das medidas 

projetadas – será aplicável à emanação dos regulamentos externos da 

Administração Pública (…) que se mostrem passíveis de estabelecer uma 

normação inovatória de certas matérias sociais ou de dinamizar a ordem 

jurídica geral, não se limitando, portanto, a executar ou a aplicar um 

determinado regime legal. Naquelas hipóteses assinaladas, deverão ser 

os autores da própria lei a conduzir uma ponderação de custos e 

benefícios das medidas projetadas (…), sob pena de uma cost-benefit 

analysis negativa de um regulamento de execução ou complementar se 

revelar suscetível de gerar um juízo de desvalor das medidas previstas 

no regime legal fundante (situação de antinomia). Por essa razão, sempre 

que o regulamento não possua caráter inovatório, entendemos que ficam 

os órgãos administrativos apenas vinculados a executar ou a aplicar o 
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regime legal da forma menos onerosa possível para os destinatários 

envolvidos (é essa uma exigência mínima do subprincípio da 

proporcionalidade em sentido estrito que conforma a figura da 

ponderação de custos e benefícios)” (Jorge Alves Correia e S. Conceição 

Vicente, “Regulamentos e ponderação de custos e benefícios (art. 99.º 

do CPA): âmbito e metodologia”, in Cadernos de Justiça Administrativa, 

n.º 117, CEJUR, 2016, pág. 6).  

Em qualquer caso e assumindo a aplicabilidade do artigo 99.º do CPA ao 

presente procedimento regulamentar, assinalamos o seguinte: 

 Existem metodologias muito diversas para a realização desta 

ponderação, sendo que, do disposto no CPA em geral, decorre que o 

responsável pelo procedimento (com sublinhados nossos) “goza de 

discricionariedade na respetiva estruturação e pode proceder a quaisquer 

diligências que se revelem necessárias e adequadas, tudo sempre 

orientado pelos interesses públicos da participação, da eficiência, da 

economicidade e da celeridade” (António Políbio Henriques, in 

“Comentários à revisão do Código do Procedimento Administrativo”, 

Almedina, 2016, pág. 215); e 

 De entre essas metodologias e no caso de benefícios não quantificáveis 

(com sublinhados nossos), “a análise custos-benefícios haverá de ser 

substituída ou complementada pela análise custo-efetividade (…), a qual 

implica a comparação das diversas medidas adequadas à satisfação de 

um determinado fim e identifica como os mais efetivos aqueles meios que 

implicam menos sacríficos” (Ana Raquel Gonçalves Moniz, 

“Procedimento Regulamentar” in Comentários ao Novo Código 

Administrativo”, AAFDL, Lisboa, 2016, págs. 27 e 28). 

Neste contexto, entendemos ter observado a exigência prevista no artigo 99.º 

do CPA, sendo, para o efeito, de assinalar o seguinte: 

a) Como consta expressamente no ponto n.º 8 da nota justificativa do 

Segundo Projeto, foram objeto de ponderação, por um lado, os custos a 

incorrer pelas empresas no cumprimento das suas obrigações e, por 

outro, os benefícios daí emergentes, todos não quantificáveis, os quais 

incluem, nomeadamente: 
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 A prevenção de incidentes de segurança e o impedimento ou 

minimização do respetivo impacto (considerados, nomeadamente, no 

âmbito do Título II, do Título IV e do Anexo do Regulamento);  

 A defesa dos interesses dos cidadãos e, em particular, dos utilizadores 

das redes e serviços (considerada, nomeadamente no Capítulo II do 

Título III do Regulamento, bem como em todo o restante articulado);  

 O suporte à continuidade da prestação de serviços relevantes à 

sociedade e aos cidadãos (considerado, nomeadamente, nas alíneas e) 

e o) do n.º 1 e nos n.os 3 e 4 todos do artigo 2.º, na alínea c) do n.º 4 do 

artigo 8.º, na alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º, no artigo 13.º, na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 15.º, na alínea f) do n.º 2 do artigo 21.º, no n.º 4 do 

artigo 22.º e em diversas outras disposições do mesmo artigo 22.º e na 

alínea b) do Objetivo de Segurança n.º 19 do Anexo, todos do 

Regulamento);  

 A garantia do acesso aos serviços de emergência (considerada, 

nomeadamente, na alínea b) do n.º 1 do artigo 12.º, na alínea b) do n.º 2 

do artigo 21.º e na subalínea ii) da alínea f) do n.º 5 e na subalínea ii) da 

alínea e) do n.º 9, ambos do artigo 22.º, todos do Regulamento); e  

 A promoção do desenvolvimento do mercado interno por via da melhoria 

da fiabilidade das redes e serviços (considerada em todo o articulado do 

Regulamento);  

b) Como consta também expressamente do ponto n.º 8 da nota justificativa, 

tal ponderação baseou-se:  

 Nas conclusões do estudo de avaliação e caracterização da segurança 

em redes de comunicações públicas, de 2010; 

 Na avaliação da segurança e integridade das redes e serviços de 

comunicações eletrónicas a nível nacional, de 2012; 

 Na informação e na experiência recolhida pela ANACOM desde 2014, 

através do respetivo centro de reporte, no tratamento das notificações 

recebidas, no acompanhamento das violações de segurança ou perdas 

de integridade em causa e no âmbito da sua análise agregada; 
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c) Ao remeter para o relatório da consulta pública sobre o Primeiro Projeto, 

no seu ponto n.º 10, a nota justificativa integra todos os elementos 

constantes do mesmo, nomeadamente no que respeita ao entendimento 

relativo à fundamentação, no respetivo ponto 2(1)(b), onde todos os 

elementos acima referidos são descritos, não sendo assim de aceitar a 

argumentação da MEO de que a ANACOM se limitou a uma mera 

declaração de que houve uma ponderação, não juntando quaisquer 

elementos adicionais que a sustentassem; 

d) Do conjunto do Segundo Projeto, da nota justificativa e do relatório da 

consulta pública – elementos integralmente disponibilizados no âmbito da 

consulta pública sobre o Primeiro Projeto –, resulta, assim, devidamente 

fundamentada a ponderação realizada entre os referidos benefícios não 

quantificáveis e os custos incorridos pelas empresas; 

e) Em particular e no que respeita aos custos incorridos pelas empresas, os 

mesmos foram devidamente considerados no seguinte sentido:  

 Em geral e ponderando as abordagens possíveis, na substituição da 

abordagem adotada no Primeiro Projeto por uma abordagem menos 

onerosa para as empresas, baseada na prossecução de objetivos de 

segurança, que lhes concede flexibilidade e permite o aproveitamento 

das medidas por si já adotadas, assim reduzindo os custos a um nível 

mínimo necessário à adequada garantia dos benefícios em causa, em 

conformidade com as orientações da ENISA e com as normas, 

especificações e recomendações aplicáveis; e 

 Em especial e considerando as pronúncias recebidas, na redução da 

onerosidade resultante de cada uma das medidas específicas impostas 

nos Títulos II, III e IV, também neste caso ao mínimo necessário quer à 

adequada garantia dos benefícios em causa, em termos que foram 

significativamente reforçados com as pronúncias recebidas na consulta 

pública sobre o Segundo Projeto e com as alterações que agora são 

introduzidas no Regulamento. 

Neste sentido, aliás, destacamos o seguinte excerto na pronúncia da APRITEL 

(com sublinhados nossos): 
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“A primeira observação geral que se oferece fazer sobre este 2.º projeto é a de 

que houve uma evolução positiva que deu relevância a parte importante dos 

contributos construtivos apresentados pela APRITEL em resposta à consulta 

pública que incidiu sobre o 1.º projeto. É de assinalar que para esta segunda 

versão do regulamento a ANACOM tomou em total consideração a 

necessidade de alinhamento deste normativo com as recomendações da 

ENISA, o que se afigurava imperioso. E também optou pela metodologia de 

definição de objetivos de segurança, ao invés das próprias medidas 

operacionais tendentes a alcançar esses objetivos. Com efeito, essa 

metodologia não deixava aos operadores a possibilidade de adotar as melhores 

medidas operacionais para a sua realidade individual. Refira-se também que a 

1.ª versão impunha exigências de classificação de ativos, de cadastro e de 

documentação extremamente complexas e dificilmente praticáveis. Este 2.º 

projeto impõe o nível 2 de sofisticação para todos os objetivos e 11 medidas 

adicionais, aparentemente simplifica as exigências de classificação de ativos, 

cadastro e documentação e dá algum grau de liberdade aos operadores para 

adotarem as medidas operacionais e de implementação. Há, portanto, uma 

evolução geral positiva” (pág. 2). 

Em suma, o esforço de ponderação entre os benefícios e os custos esteve 

sempre assegurado e foi, sobretudo pela ampla participação nos dois 

procedimentos de consulta pública realizados, significativamente reforçado do 

Primeiro Projeto para o Segundo Projeto e deste para o Regulamento agora 

aprovado, sendo nosso entendimento que a nota justificativa do Segundo 

Projeto, em conjunto com o relatório da consulta pública e com todos os 

elementos que aí são indicados, assegura o cumprimento quer do disposto no 

artigo 99.º do Código de Procedimento Administrativo, quer, em geral, do 

princípio da proporcionalidade, neste caso se remetendo para os nossos 

entendimentos no ponto (1)(b) acima. 

(b) Que, no que respeita às avaliações e à caracterização de segurança e 

integridade realizadas em 2010 e em 2012 e “atento o período temporal 

decorrido desde a última avaliação, a sua atualidade deve ser questionada, 

pois parece razoável admitir que em face da rápida evolução tecnológica do 

sector e do conhecimento e práticas em matéria de segurança, aliada ao facto 

de que cada vez mais a segurança e continuidade dos serviços é percecionada 
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como um fator distintivo e reputacional no mercado, os operadores alvo do 

estudo têm vindo a introduzir novos procedimentos e medidas nesta área” 

(VODAFONE, pág. 5);  

Entendimento da ANACOM 

Em primeiro lugar, reiteramos que, conforme consta da nota justificativa e do 

relatório da consulta pública sobre o Primeiro Projeto, a elaboração dos dois 

projetos e a aprovação do Regulamento teve por base não só as duas referidas 

avaliações realizadas pela ANACOM, como também a informação e a 

experiência recolhida por esta Autoridade na prossecução das suas atribuições 

em matéria de segurança desde 2014, sendo de destacar: 

 A informação e a experiência recolhida pela ANACOM desde 2014, 

através do respetivo centro de reporte, no tratamento das notificações 

recebidas, no acompanhamento das violações de segurança ou perdas 

de integridade em causa e no âmbito da sua análise agregada, 

nomeadamente refletida nos relatórios “Violações de Segurança ou 

Perdas de Integridade: Análise das Notificações”, publicado por esta 

Autoridade, bem como nos relatórios anuais de regulação, supervisão e 

outras atividades; 

 A informação e a experiência recolhida pela ANACOM através da sua 

participação no Grupo de Peritos do Artigo 13.º-A, incluindo a realização 

de duas reuniões em Portugal, sob coordenação desta Autoridade, em 

fevereiro de 2012 e em março de 2016; e 

 A informação e a experiência recolhida através do acompanhamento, 

pela ANACOM, do impacto nas redes de comunicações públicas e nos 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público dos 

incêndios ocorridos em 17 de junho e em 15 de outubro de 2017, 

nomeadamente através do levantamento desse impacto e da 

coordenação de um grupo de trabalho, constituído por entidades públicas 

e privadas, do qual acabou por resultar a elaboração do “Relatório do 

Grupo de Trabalho dos Incêndios Florestais – Medidas de Proteção e 

Resiliência de Infraestruturas de Comunicações Eletrónicas”. 
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Neste ponto, julgamos ser ainda de destacar que o Regulamento acaba por 

contar com uma participação bastante significativa, resultando da evolução de 

dois projetos submetidos a consulta pública e da análise e ponderação de todas 

as pronúncias recebidas ao longo do procedimento regulamentar, as quais 

ascenderam a um total de 49 pronúncias, provenientes quer da parte de 

empresas do setor das comunicações eletrónicas e de outros setores, quer da 

parte de outras entidades, incluindo entidades públicas, comissões de 

normalização e uma associação de defesa dos interesses dos consumidores. 

Neste contexto e conforme fundamentam os relatórios de ambas as consultas 

públicas, entendemos ficar clara a forma como as opções adotadas pela 

ANACOM no Regulamento se filiam igualmente, por um lado, na informação e 

na experiência recolhida no âmbito da prossecução das suas atribuições nesta 

matéria e, por outro, nas posições apresentadas pelos interessados nas suas 

pronúncias – sendo disso prova a evolução registada desde o Primeiro Projeto 

até ao Regulamento. 

Não concedendo, assim, que o Regulamento se fundamenta, em exclusivo, nas 

avaliações realizadas em 2010 e 2012, não concordamos também com os 

comentários relativos à sua desatualização. 

Em primeiro lugar e quanto ao Estudo de Avaliação e Caraterização da 

Segurança nas Comunicações Eletrónicas Nacionais (SCEN) realizado em 

2010, cujo objetivo principal correspondeu à avaliação da infraestrutura e dos 

recursos de uma amostra significativa dos operadores e prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicas, em termos de segurança de redes e de 

informação, bem como das políticas, medidas, práticas, planos, meios e 

recursos por eles afetos, recordamos que o mesmo incluiu a avaliação e 

caracterização de risco associado à situação encontrada, em termos das 

principais vulnerabilidades identificadas e de alguns cenários de ameaças, 

designadamente: 

 Ataque físico a elementos da infraestrutura das redes ou dos serviços 

provocando a sua destruição ou inibição;  

 Ataque cibernético a ativos, nomeadamente aplicações e sistemas, das 

redes ou dos serviços provocando a sua destruição, alteração, inibição 

de acesso e/ou interrupção;  
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 Situação de pandemia, nomeadamente uma doença infeciosa, com 

impacto significativo nos recursos humanos dos operadores de redes e 

prestadores de serviços; e 

 Desastre natural com impacto significativo, afetando uma zona 

geográfica generalizada, provocando impactos ao nível de uma grande 

catástrofe acompanhado pela interrupção do fornecimento de energia 

elétrica por período de tempo prolongado em partes significativas das 

infraestruturas das redes e dos serviços. 

A avaliação realizada obedeceu a uma aproximação de neutralidade 

tecnológica, numa perspetiva que não se limitou ao curto prazo, pelo que as 

conclusões e as recomendações a que a ANACOM chegou e que 

oportunamente partilhou com as empresas participantes, se mantêm ainda 

válidas, pese embora o período de tempo desde então decorrido, constituindo 

assim linhas de orientação a seguir.  

Nesse sentido, relevamos que a avaliação realizada se baseou num estudo 

desenvolvido para a Comissão Europeia, que se mantém válido nos seus 

traços essenciais, designado “Availability and Robustness of Electronic 

Communications Infrastructure” (ARECI), o qual identificou um conjunto de 

cerca de 100 conclusões, agrupadas em tipos de vulnerabilidades, 

designadamente de infraestrutura de rede, política, carga, recursos humanos, 

software, hardware, alimentação de energia e ambiente, e apresentou as 

recomendações seguintes: 

 “Emergency Preparedness – reduces the duration of the recovery time”; 

 “Priority Communications on Public Networks – provides for priority 

communications service (i.e. the red line), or supplements an existing 

service over private networks with one built on public networks. It also 

extends the service capability to include inter-Member State service and 

international”; 

 “Formal Mutual Aid Agreements – maintains all types of services during a 

crises and the recovery period”; 
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 “Critical Infrastructure Information Sharing – promotes service availability 

levels during crises and reduces the recovery interval. Also, during normal 

conditions, it can mitigate the occurrence or impact of future incidents”; 

 “Inter-Infrastructure Dependency – promotes robustness by reducing the 

recovery time after an incident and promotes availability by preventing or 

mitigating the impact of future incidents”; 

 “Supply Chain Integrity and Trusted Operation – promotes availability of 

all services”; 

 “Unified European Voice in Standards – promotes availability of all 

services”. 

 “Interoperability Testing – promotes availability of all services”; 

 “Vigorous Ownership of Partnering Health – promotes availability of all 

services”; e 

 “Discretionary European Expert Best Practices – promotes availability of 

all services and can reduce the recovery time interval”. 

Em particular, denotando a atualidade deste estudo e no respeitante à 

alimentação de energia, relevamos as situações identificadas relativas, 

nomeadamente, à dependência de combustível, à duração das baterias, à 

suscetibilidade a picos de voltagem, ou no respeitante ao hardware 

relativamente à energia eletromagnética, ou, ainda, no respeitante a 

infraestrutura de rede relativamente a pontos ou modos de falha, a pontos de 

concentração, à dependência de sincronização, a interligação. Relevamos 

ainda que, em termos de alimentação de energia necessária às redes de 

comunicações eletrónicas, se inclui a infraestrutura interna de alimentação de 

energia, as baterias, a terra, fusíveis, geradores de alimentação de energia de 

socorro e o combustível, bem como a alimentação de energia da rede pública. 

Em segundo lugar e quanto à avaliação realizada em 2012, recordamos que 

esta se baseou no documento da ENISA “Technical Guidance for Minimum 

Security Measures: Guidance on the Security Measures in Article 13a (version 

1.0, December 2011)”, tendo a ANACOM enviado um ofício a todas as 

empresas que ofereciam redes de comunicações públicas e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, no qual solicitou a indicação 
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do estado de implementação, para cada medida presente em cada um dos 

subdomínios, dos domínios D1 a D7, constantes do Capítulo 3 (Minimum 

Security Measures).  

Ora, se atendermos à atual versão 2.0 do referido documento da ENISA, na 

qual se baseia, nos termos largamente fundamentados, a abordagem adotada 

no Segundo Projeto e mantida no Regulamento, da mesma consta o seguinte 

(com sublinhado nosso): 

“Versions and changes. ENISA updates this guideline periodically, when 

necessary, and in agreement with the NRAs. This version is an update of 

Version 1.0 of the Guideline on Minimum Security Measures. The security 

domains did not change, and also the structure of the high-level security 

objectives remained the same (except for minor changes, (…))”. 

Neste contexto e tendo em consideração a evolução pouco significativa entre 

as versões 1.0 e 2.0 deste documento da ENISA, consideramos, assim, que as 

conclusões retiradas da avaliação realizada em 2012, baseadas nas 

autoavaliações maioritariamente positivas por parte das empresas quanto à 

implementação e à adequação geral dos domínios previstos no referido 

documento da ENISA, se mantêm válidas – adequação essa que, aliás, veio a 

ser sobejamente confirmada, em 2016 e em 2018, em grande parte das 

pronúncias das empresas no âmbito das duas consultas públicas. 

Em geral e remetendo para o nosso entendimento no ponto (1)(b) acima, 

entendemos ainda que a atualidade do Regulamento não pode deixar de ser 

devidamente garantida na medida em que, por um lado, a abordagem que 

acabou por ser adotada se baseia na última versão do documento Technical 

Guideline on Security Measures e que, por outro lado e no que respeita às 

medidas a adotar pelas empresas para o cumprimento da lei e do 

Regulamento, se procede a uma remissão, de caráter indicativo, para as 

normas, especificações e recomendações nacionais, europeias e 

internacionais, em linha com o disposto no n.º 3 artigo 54.º-C da Lei de 

Comunicações Eletrónicas. 

Por último e reportando-nos à referida “rápida evolução tecnológica do sector”, 

assinalamos que, na aprovação do Regulamento e em cumprimento do 

disposto no n.º 8 do artigo 5.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, é tida em 
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devida consideração “a conveniência de elaborar legislação e regulamentação 

tecnologicamente neutras”. 

(c) Que “não foi apresentado um estudo comparativo com os restantes países da 

União Europeia que demonstre um volume de notificações de violações de 

segurança e perdas de integridade anormal e preocupante a nível nacional, e 

que não tenham tido origem na causa raiz “acidente/ desastre natural”, 

justificando, assim, uma intervenção do regulador com este nível de detalhe e 

intrusão”, sendo tal análise fundamental “especialmente no que toca à 

comparação com os países em que foi claramente assumida pelos respetivos 

reguladores uma posição menos exigente e prescritiva” (VODAFONE, págs. 6 

e 7); 

Entendimento da ANACOM 

Nos termos expostos no nosso entendimento no ponto (1)(b) acima, a 

abordagem adotada no Título II e no Anexo do Regulamento baseia-se no 

documento da ENISA Technical Guideline on Security Measures. 

Para além disso, foram ainda tidos em consideração na elaboração dos dois 

projetos e na aprovação do Regulamento: 

 O documento da ENISA “Technical Guideline on Security Measures for 

Article 4 and Article 13a (version 1.0, December 2014)”;  

 O documento da ENISA “Guideline on Threats and Assets – Technical 

guidance on threats and assets in Article 13a (version 1.2, August 2015)”; 

 O documento da ENISA “Technical Guideline on Incident Reporting - 

Technical guidance on the incident reporting in Article 13a (version 2.1, 

October 2014)”; 

 O documento da ENISA “Technical Guideline on Security Measures for 

Article 4 and Article 13ª (version 1.0, December 2014)”; 

 O documento da ENISA “Analysis of security measures deployed by e-

communication providers (December 2016)”; e 

 Os relatórios publicados anualmente pela ENISA a partir de 2012 

relativamente aos incidentes de segurança comunicados pelas autoridades 

reguladoras nacionais, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 13.º-A da 
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Diretiva Quadro e, no nosso caso, das alíneas a) e c) do artigo 54.º-E da 

Lei das Comunicações Eletrónicas, que visam, no essencial, fornecer 

informação estatística agregada da frequência e do impacto dos incidentes 

de segurança, facilitar a troca de experiência entre as autoridades 

reguladoras nacionais, avaliar a eficácia de medidas de segurança 

adotadas e emitir recomendações e orientações.  

No seu conjunto, estes documentos estabelecem as linhas de orientação ao 

nível europeu para a aplicação do artigo 13.º-A da Diretiva 2002/21/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 7 de Março de 2002, relativa a um 

quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações 

eletrónicas, alterada pela Diretiva 2009/140/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de novembro de 2009, e, consequentemente, dos 

correspondentes diplomas nacionais de transposição, no respeitante aos três 

principais processos de segurança, a saber:  

 Medidas de segurança; 

 Reporte de incidentes; 

 Avaliação de risco.  

Neste contexto e ao seguir estas linhas europeias de orientação, sem prejuízo, 

naturalmente, da sua adaptação à realidade nacional, nomeadamente em 

termos das caraterísticas geográficas e demográficas do território, o 

Regulamento acaba por beneficiar do esforço de benchmarking que 

necessariamente esteve subjacente à elaboração dos referidos documentos e, 

consequentemente, por garantir uma maior harmonização entre a abordagem 

nacional e as abordagens seguidas nos outros Estados-Membros.  

Nesse mesmo sentido, aliás, acresce ainda a remissão, de caráter indicativo, 

para as normas, especificações e recomendações nacionais e, em particular, 

europeias e internacionais, nos termos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 

6.º do Regulamento.  

Considerando o seu caráter transversal ao Regulamento, destacamos, ainda a titulo geral, 

os seguintes comentários: 

(3) Quanto à partilha de informação:  
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(a) Que o envio de informação sensível para a ANACOM deve ser reduzido ao 

mínimo indispensável ao exercício das suas competências, sem prejuízo do 

acesso à informação nos próprios sistemas e registos das empresas (MEO, 

pág.8, e NOWO-ONI, págs. 4 e 5), devendo a partilha de informação “limitar-

se às notificações sobre incidentes de segurança, documentação de auditorias 

e relatório anual de segurança” (NOWO-ONI, pág. 5); 

Entendimento da ANACOM 

A receção e o tratamento de informação confidencial é inerente à prossecução 

das atribuições e ao exercício das competências da ANACOM, não se podendo 

assim aceitar que lhe sejam impostas condicionantes ao acesso à informação 

necessária para o efeito.  

Neste contexto e reportando-nos às obrigações de prestação de informação 

previstas no Regulamento, esclarecemos que as mesmas são necessárias 

para uma eficiente e integrada prossecução das atribuições da ANACOM em 

matéria de segurança e integridade das redes e serviços, não sendo adequado, 

para o efeito, ter apenas acesso à mesma nas instalações das empresas.  

Concordando, em qualquer caso, com a extrema sensibilidade da informação 

relativa à matéria da segurança e integridade das redes e serviços e com a 

necessidade de adotar as medidas de proteção adequadas, destacamos: 

 Que a ANACOM se encontra dotada de um Sub-Registo de tratamento 

de matéria classificada e que os seus colaboradores são credenciados 

pela Autoridade Nacional de Segurança, de uma forma adequada às 

funções desempenhadas; 

 Que os titulares dos órgãos da ANACOM, os respetivos mandatários, os 

seus trabalhadores e as pessoas ou entidades, públicas ou privadas, que 

lhe prestem, a título permanente ou ocasional, quaisquer serviços, e 

respetivos colaboradores, se encontram sujeitos ao regime de sigilo e 

diligência previsto no artigo 45.º dos Estatutos. 

Por último, clarificamos ainda que as obrigações de prestação de informação 

previstas no Regulamento não prejudicam que, nos termos previstos no n.º 4 

do artigo 54.º-F, no artigo 108.º e na alínea i) do n.º 1 do artigo 109.º, todos da 

Lei das Comunicações Eletrónicas, e tendo em vista avaliar a segurança ou a 
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integridade das redes e serviços, nomeadamente no âmbito das políticas de 

segurança adotadas pelas empresas, a ANACOM possa solicitar informação 

adicional às empresas, na medida necessária à prossecução das suas 

atribuições e ao exercício das suas competências.  

A toda a informação recebida da parte das empresas, quer em cumprimento do 

disposto no Regulamento, quer na sequência de pedidos que lhes sejam 

dirigidos ao abrigo do disposto na lei, a ANACOM irá sempre aplicar as medidas 

de segurança adequadas. 

(b) Que, em particular, a obrigação de envio da lista dos ativos constante do 

inventário, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 9.º do Regulamento, deve 

ser substituída por uma obrigação de disponibilização nas instalações das 

empresas (APRITEL, pág. 10, GRUPO NOS, pág. 13, MEO, pág. 14, NOWO-

ONI, pág. 7, e VODAFONE, págs. 3, 9 e 14), a ser verificada em sede de 

auditorias (APRITEL, pág. 10, e MEO pág. 14), atendendo: 

(i) À confidencialidade extrema da informação e à vulnerabilidade que desse 

envio resulta para a segurança das empresas (APRITEL, pág. 10, 

FIBROGLOBAL, pág. 2, GRUPO NOS, pág. 13, MEO, pág. 14, NOWO-

ONI, pág. 7, e VODAFONE, pág. 3, 9 e 14); 

(ii) À falta de fundamento, utilidade ou mesmo base legal (APRITEL, pág. 

10, FIBROGLOBAL, pág. 2, MEO, pág. 14, e VODAFONE, págs. 3 e 9); 

(iii) Ao caráter excessivo da informação a incluir na lista, designadamente as 

coordenadas geográficas de localização e a identificação das respetivas 

entidades gestoras dos locais (APRITEL, pág. 9, FIBROGLOBAL, pág. 

2, GRUPO NOS, págs. 3 e 13, e NOWO-ONI, pág. 7); 

(iv) A tratar-se de uma obrigação sem paralelo no mercado europeu 

(VODAFONE, págs. 3 e 9); 

Entendimento da ANACOM 

Remetendo, antes de mais, para o nosso entendimento no ponto (a) acima, em 

particular no que respeita à confidencialidade da lista dos ativos constante do 

inventário, esclarecemos, desde logo, o seguinte: 
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 No que respeita ao fundamento e à utilidade da lista, a ANACOM 

necessita de concentrar um nível de informação mínimo dos ativos de 

cada empresa que lhe permita desenvolver e analisar a situação 

integrada do sector, numa lógica de que a segurança carece (tal como, 

nomeadamente, o planeamento civil de emergência), e adotar as 

medidas mais adequadas, para uma cabal prossecução das suas 

atribuições nesta matéria, o que seria impossível de alcançar através de 

uma consulta, necessariamente parcelar, da informação disponibilizada 

nas instalações de cada empresa; e 

 No que respeita à base legal, relembramos que não só se trata de uma 

das medidas aprovadas e impostas ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 

do artigo 54.º-C e no artigo 54.º-D da Lei das Comunicações Eletrónicas, 

como também que, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 54.º-F, no 

artigo 108.º e na alínea i) do n.º 1 do artigo 109.º, todos do mesmo 

diploma, compete à ANACOM, tendo em vista avaliar a segurança ou a 

integridade das redes e serviços, exigir às empresas prestação de todas 

as informações necessárias.  

No que respeita, por seu turno, ao alegado caráter excessivo da informação a 

incluir na lista, em particular a indicação das coordenadas geográficas de 

localização, entendemos ser a mesma necessária considerando:  

 Que uma parte significativa das causas raiz com maior impacto para o 

funcionamento das redes e serviços tem uma caracterização na qual a 

dimensão geográfica é essencial, sendo disso exemplo as tempestades 

e os incêndios florestais recentemente ocorridos, assim como, noutro 

exemplo muito significativo, a possibilidade de ocorrência de um sismo 

de grandes proporções em território nacional; 

 Que a caraterização geográfica de um determinado ativo é um aspeto 

essencial para que possamos proceder à devida análise de 

interdependências entre ativos de diferentes empresas e do impacto 

resultante de causas raiz comuns; e 

 Que uma caracterização geográfica integrada dos ativos do sector das 

comunicações é parte integrante da análise da situação integrada da 

segurança do sector, sendo fundamental para a respetiva preparação, 
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para a realização de exercícios e para o reforço da cooperação entre o 

sector, no seu conjunto, e as empresas de outros sectores e as 

autoridades competentes a nível nacional, regional e local. 

Assim, mantemos a obrigação de envio da lista de ativos constantes do 

inventário, tendo, no entanto, reduzido a informação ao mínimo necessário à 

prossecução das atribuições da ANACOM nesta matéria, designadamente 

através da eliminação da identificação das entidades detentoras ou gestoras 

dos locais, nos termos agora previstos no n.º 4 do artigo 9.º do Regulamento. 

No que respeita, por último, ao comentário da VODAFONE acerca de se tratar 

de uma obrigação sem paralelo no mercado europeu e no pressuposto de que, 

nos termos agora previstos no n.º 4 do artigo 9.º do Regulamento, a lista de 

ativos a enviar à ANACOM se limita a alguns atributos dos ativos críticos, 

remetemos, a título de exemplo, para os procedimentos de identificação de 

ativos e serviços das infraestruturas de informação críticas adotados a nível 

europeu, descritos, nomeadamente, no documento da ENISA “Methodologies 

for the identification of Critical Information Infrastructure assets and services 

(Guidelines for charting electronic data communication networks), December 

2014”. 

(4) Quanto aos clientes relevantes: 

(a) Que se afigura desadequado estabelecer um tratamento diferenciado aos 

clientes relevantes, em especial aos operadores de serviços essenciais e aos 

proprietários ou operadores de infraestruturas críticas, atendendo, neste caso, 

(i) à falta de fixação de critérios para o efeito, (ii) à quantidade de entidades que 

podem estar em causa, (iii) à ausência da necessária reciprocidade por parte 

de tais entidades ao sector das comunicações eletrónicas e à consequente (iv) 

criação de uma assimetria regulatória (APRITEL, pág. 12, GRUPO NOS, págs. 

3 e 16, MEO, pág. 15, e VODAFONE, págs. 7 e 8), devendo antes cada cliente 

relevante aferir o seu grau de dependência das redes e serviços e especificar 

contratualmente as soluções de resiliência e os níveis de serviço adequados 

(APRITEL, pág. 12, MEO, págs. 13 e 15, e VODAFONE, pág. 12); 

(b) Que, a ser mantido o alargamento do número de clientes relevantes, o mesmo 

deve ser faseado, privilegiando os sectores mais relevantes e para os quais as 
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comunicações eletrónicas são efetivamente determinantes na prestação dos 

serviços aos seus utilizadores (GRUPO NOS, págs. 3 e 20); 

(c) Que a identificação de novos clientes relevantes por parte da ANACOM, 

sobretudo pelo grau de discricionariedade envolvido e pela ausência de um 

procedimento de consulta ao sector, mas também pela reduzida antecedência 

prévia fixada, é desadequada e viola os princípios da legalidade e da segurança 

e certeza jurídicas (APRITEL, págs. 8 e 15, GRUPO NOS, págs. 3 e 12, MEO, 

págs. 12 e 18, NOWO-ONI, pág. 6, e VODAFONE, págs. 8 e 13); 

(d) Que os clientes relevantes não devem ser identificados nas notificações a dirigir 

à ANACOM, nos termos previstos na subalínea iv) da alínea f) do n.º 5 do artigo 

22.º (MEO, pág. 18); 

(e) Em especial:  

(i) Que o critério de classificação de ativos previsto na alínea c) do n.º 4 do 

artigo 8.º deve ser globalmente reavaliado (GRUPO NOS, págs. 3 e 11); 

(ii) Que, na mesma matéria e no que respeita aos operadores de serviços 

essenciais, o mesmo é desproporcional, desvirtua a segmentação de 

criticidade e aumenta a complexidade do processo de classificação, 

conduzindo à classificação na classe A de quase todos os ativos de uma 

empresa que tenha clientes relevantes, face à abrangência geográfica da 

atividade destas entidades (APRITEL, pág. 8, FIBROGLOBAL, pág. 1, 

GRUPO NOS, págs. 12, MEO, págs. 12 e 13, e VODAFONE, pág. 13), 

entendimento este alinhado com a opinião da EDP, na qualidade de 

cliente relevante (EDP, pág. 4);  

(iii) Que, na mesma matéria e no que respeita à RNSI e ao SIRESP, os ativos 

associados não devem ser classificados na classe A, considerando que, 

pela sua natureza e função, estas entidades devem possuir as suas 

próprias capacidades de resiliência para assegurar a continuidade dos 

seus serviços (APRITEL, pág. 8, e GRUPO NOS, pág. 11); 

(iv) Que, na mesma matéria, o âmbito dos ativos associados aos clientes 

relevantes a classificar na classe A deve ser acordado contratualmente 

ou, na falta de acordo, obedecer aos critérios previstos no n.º 2 e nas 

alíneas a), b) e d) do n.º 4 do artigo 8.º (GRUPO NOS, pág. 12) ou, noutra 
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alternativa, ser limitado ao centro principal de gestão e operação dos 

clientes relevantes ou a outros pontos essenciais e críticos dessa 

operação (VODAFONE, pág. 13);  

(v) Que, em matéria de informação aos clientes relevantes, a obrigação 

prevista no artigo 13.º é onerosa e demasiado abrangente, não gozando 

as empresas de qualquer reciprocidade por parte dos clientes relevantes 

(APRITEL, pág. 12, FIBROGLOBAL, pág. 2, GRUPO NOS, pág. 16, 

MEO, pág. 15, e NOWO-ONI, pág. 8), desconsiderando os canais 

adequados de comunicação já previstos em cada contrato (APRITEL, 

pág. 11, GRUPO NOS, págs. 16 e 17, e NOWO-ONI, pág. 8) e colocando 

em causa a confidencialidade da informação sobre incidentes e sobre as 

medidas de segurança adotadas (GRUPO NOS, pág. 17), sustentando-

se que tenha antes um caráter facultativo (FIBROGLOBAL, pág. 2) ou 

que seja limitada aos termos acordados contratualmente (VODAFONE, 

pág. 14); 

Entendimento da ANACOM 

Ponderados todos os comentários recebidos acerca desta matéria em ambas as 

consultas públicas e as preocupações suscitadas pelas empresas, tendo em 

particular atenção o alargamento do âmbito dos clientes relevantes introduzido no 

Segundo Projeto, o regime aplicável aos clientes relevantes foi objeto de revisão. 

Em primeiro lugar e no que respeita à identificação dos clientes relevantes, 

esclarecemos: 

 Que, para além da definição de clientes relevantes, nos termos revistos da 

alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento, é agora introduzida, uma nova 

alínea o) do mesmo número, com a definição de serviços relevantes, a saber 

“os serviços relevantes à sociedade e aos cidadãos, prestados pelos clientes 

relevantes”, identificados nos termos previstos no n.º 3 do mesmo artigo, a qual 

é ainda densificada num novo n.º 4 clarificando que, para efeitos do 

Regulamento, são considerados como tal “os serviços que nos termos dos 

pedidos dos clientes relevantes sejam identificados nos contratos celebrados 

com as empresas, relativamente a ofertas de redes e serviços que sejam 

essenciais para assegurar a continuidade da prestação daqueles serviços 

relevantes”; 
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 Que a identificação dos clientes relevantes, por ser transversal ao 

Regulamento, transitou do anterior n.º 5 do artigo 21.º do Segundo Projeto para 

o novo n.º 3 do artigo 2.º do Regulamento; 

 Que o conjunto de entidades diretamente identificadas no Regulamento foi 

alargado ao GNS, nos termos previstos na alínea e) do n.º 3 do artigo 2.º, 

quanto ao funcionamento do CNCS, atendendo à respetiva relevância à 

sociedade e aos cidadãos, que assim se assume; 

 Que, no que respeita aos operadores de serviços essenciais e aos proprietários 

ou operadores de infraestruturas críticas, foi eliminada a notificação por parte 

da ANACOM, passando a sua identificação a resultar direta e imediatamente 

do disposto, respetivamente, na Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, e no Decreto-

Lei n.º 62/2011, de 9 de maio, sem qualquer intermediação por parte desta 

Autoridade; e 

 Que, em linha com os comentários recebidos, a disposição que previa a 

identificação de outros clientes relevantes pela ANACOM – designadamente, a 

alínea e) do anterior n.º 5 do artigo 21.º do Segundo Projeto – foi eliminada, 

deixando-se assim a sua identificação, quando necessária, para uma futura 

alteração ao Regulamento, naturalmente precedida do devido procedimento 

regulamentar e procedimento geral de consulta, nos termos legalmente 

previstos. 

Em segundo lugar e no que respeita às medidas específicas previstas em relação 

aos clientes relevantes, esclarecemos, no essencial: 

 Que, nos termos previstos na alínea c) do n.º 4 do artigo 8.º do Regulamento, 

apenas devem ser classificados na classe A os ativos de que dependa a oferta 

de redes e serviços (i) que seja essencial para assegurar a continuidade da 

prestação de serviços relevantes e (ii) que, como tal, seja identificada no âmbito 

do contrato celebrado com o cliente relevante em causa; 

 Que, nos termos agora previstos no artigo 13.º do Regulamento, a informação 

a prestar aos clientes relevantes se limita (i) aos incidentes de segurança com 

impacto na oferta de redes e serviços que seja essencial para assegurar a 

continuidade da prestação dos serviços relevantes e que, como tal, seja 

identificada no âmbito do contrato celebrado com o cliente relevante em causa, 
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bem como (ii) às medidas adotadas ou a adotar com impacto para a prestação 

dos serviços relevantes em causa; e 

 Que, nos termos agora previstos na alínea f) do n.º 2 do artigo 21.º do 

Regulamento, as empresas devem notificar a ANACOM de qualquer violação 

de segurança ou perda de integridade, detetada pelas empresas ou a estas 

comunicada pelos seus clientes, que impacte no funcionamento das redes e 

serviços que sejam essenciais para assegurar a continuidade da prestação dos 

serviços relevantes e que como tal sejam identificados no âmbito do contrato 

celebrado com os seus clientes relevantes, desde que tenha uma duração igual 

ou superior a 30 minutos.  

Assim e em linha com os comentários recebidos, a proteção conferida aos clientes 

relevantes, que se mantém devidamente fundamentada no interesse público 

subjacente aos serviços relevantes por si prestados, é agora condicionada pelos 

termos a prever nos contratos celebrados entre os mesmos e as empresas. 

Neste contexto e reportando-nos aos demais comentários apresentados, julgamos 

que os mesmos ficam devidamente salvaguardados com as alterações agora 

introduzidas, designadamente: 

 Os critérios para a identificação dos clientes relevantes são claros, constando 

do próprio Regulamento (no caso das alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 2.º) ou 

dos diplomas em causa (no caso das alíneas f) e g) do n.º 3 do artigo 2.º), a 

saber da Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, quanto à identificação dos 

operadores de serviços essenciais, e do Decreto-Lei n.º 62/2011, de 9 de maio, 

quanto à identificação dos proprietários ou operadores de infraestruturas 

críticas; 

 A partir do momento em que a proteção é condicionada pelos termos a prever 

nos contratos celebrados entre as empresas e os clientes relevantes, os 

comentários relativos à quantidade de entidades, à necessidade de faseamento 

na adoção de medidas e à ausência de reciprocidade, assim como as críticas 

dirigidas à classificação de ativos na classe A e à informação aos clientes 

relevantes, tornam-se, em nosso entender, irrelevantes; 

 Quanto à informação aos clientes relevantes, a clarificação do âmbito quer dos 

incidentes de segurança, quer das medidas a comunicar permite, em nosso 
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entender, minimizar as preocupações suscitadas quanto à confidencialidade da 

informação, a qual se pressupõe, em qualquer caso, ser devidamente garantida 

nos contratos celebrados. 

Em particular no que respeita à abrangência dos ativos a classificar na classe A ao 

abrigo do disposto na alínea c) do n.º 4 do artigo 8.º do Regulamento e para além da 

remissão para os termos contratualmente previstos, salientamos ainda a limitação 

que naturalmente decorre da concretização de que tal proteção se deve limitar: 

 De entre todos os serviços prestados pelos clientes relevantes, apenas aos 

serviços relevantes, nos termos definidos na alínea o) do n.º 1 e devidamente 

especificados no n.º 4, ambos do artigo 2.º do Regulamento; e 

 De entre todas as ofertas de redes e serviços de comunicações eletrónicas que 

suportam a prestação dos serviços relevantes, apenas àquelas que sejam 

essenciais para assegurar a continuidade da sua prestação. 

Reiterando o nosso entendimento constante do relatório da consulta pública sobre o 

Primeiro Projeto, mantemos a exigência de que as notificações a dirigir à ANACOM 

identifiquem, quando aplicável, quais os clientes relevantes afetados, nos termos 

exigidos na subalínea iv) da alínea f) do n.º 5, nas subalíneas iii) e vi) da alínea d) do 

n.º 7, na subalínea iv) da alínea e) e nas subalíneas iii) e vi) da alínea k) do n.º 9, 

todos do artigo 22.º do Regulamento, tendo presente que quaisquer obrigações 

contratuais de confidencialidade, por si só, não obstam à comunicação de informação 

à ANACOM ao abrigo do disposto em normas legais ou regulamentares aplicáveis e 

na medida necessária à prossecução das suas atribuições e ao exercício das suas 

competências. 

Salientamos, por último, que, atendendo à sua complexidade e criticidade e, em 

particular, à sua articulação com outros regimes legais, designadamente no que 

respeita aos operadores de serviços essenciais e aos proprietários ou operadores de 

infraestruturas críticas, se trata de uma matéria que será certamente objeto de um 

acompanhamento específico por parte da ANACOM, em estreita cooperação com as 

demais autoridades competentes. 

(f) Que a identificação de clientes relevantes deve integrar o órgão de 

coordenação e direção da segurança da informação das Forças Armadas, 
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designadamente a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA, pág. 1); 

Entendimento da ANACOM 

Este comentário é acolhido, nos termos agora previstos na alínea d) do n.º 3 

do artigo 2.º do Regulamento. 

(5) Quanto à matéria da emergência:  

(a) Que é necessário clarificar a ambiguidade quanto ao papel das empresas em 

caso de ativação dos planos de emergência da proteção civil e quanto às 

atividades de planeamento civil de emergência (NOWO-ONI, pág. 9, e 

VODAFONE, págs. 8 a 10), assim como o papel das autoridades competentes 

e os respetivos âmbitos de competência (APRITEL, pág. 13, MEO, pág. 16, e 

GRUPO NOS, págs. 7 e 17); e 

(b) Em especial: 

(i) Que, em matéria de classificação de ativos, o critério previsto na alínea 

e) do n.º 4 do artigo 8.º do Regulamento não é aceitável, pela sua 

imprevisibilidade e por se tratar de uma decisão que deve caber às 

empresas, e não a terceiros (APRITEL, págs. 8 e 9, MEO, pág. 13, e 

NOWO-ONI, pág. 6), sugerindo-se que se converta o mesmo numa 

recomendação (FIBROGLOBAL, pág. 1) ou, pelo menos, que se envolva 

diretamente as empresas na identificação desses ativos (VODAFONE, 

pág. 13);  

(ii) Que, na mesma matéria, já foi disponibilizada uma relação das 

infraestruturas críticas físicas à ANPC, pelo que os ativos a classificar ao 

abrigo do disposto na alínea e) do n.º 4 do artigo 8.º do Regulamento 

devem corresponder aos que já foram indicados (GRUPO NOS, pág. 12); 

(iii) Que, no que respeita ao ponto de contacto permanente, as alíneas c) e 

d) do n.º 1 do artigo 15.º do Regulamento devem ser revistas, uma vez 

que as empresas desconhecem qual o seu papel nesta matéria 

(APRITEL, págs. 12 e 13, e GRUPO NOS, pág. 17), devendo as mesmas 

ficar condicionadas ao seu envolvimento na definição dos planos e à 

obtenção da devida informação (APRITEL, págs. 12 e 13).  

Entendimento da ANACOM 
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A título prévio e entre as suas demais competências em matéria de segurança e 

emergência, compete à ANACOM, em particular: 

 No que respeita à proteção civil, identificar e caracterizar, nos termos da lei e 

em articulação com as entidades competentes, os recursos de comunicações 

eletrónicas com utilidade para a proteção civil, nos termos previstos na alínea 

e) do n.º 2 do artigo 2.º-A da Lei das Comunicações Eletrónicas; e 

 No que respeita ao planeamento civil de emergência, contribuir para a definição 

e permanente atualização das políticas de planeamento civil de emergência no 

sector das comunicações e, nesse âmbito, prosseguir as atribuições 

especificamente previstas no Decreto-Lei n.º 73/2012, de 26 de março, sob a 

dependência funcional do Presidente da ANPC. 

Neste contexto, salientamos que as obrigações das empresas no âmbito dos planos 

de emergência da proteção civil e no âmbito do planeamento civil de emergência do 

sector das comunicações são determinadas ao abrigo do disposto na legislação 

aplicável, com o devido envolvimento quer das autoridades competentes, quer das 

próprias empresas, não cabendo, nem podendo caber, à ANACOM proceder à 

respetiva determinação no âmbito do presente Regulamento, considerando os 

respetivos objeto e base legal habilitante. 

Muito menos, aliás, poderia caber à ANACOM proceder, nesta mesma sede, a uma 

concretização dos âmbitos das competências das autoridades envolvidas nestas 

matérias, sendo certo que tal concretização não poderá certamente deixar de ser 

assegurada, nos termos legalmente previstos, à medida que tais competências sejam 

devidamente exercidas. 

Assim sendo, estas matérias apenas se encontram contempladas no Regulamento 

nos casos em que entendemos dever antecipar e acautelar a devida articulação entre 

as mesmas e as que agora são objeto de regulamentação, designadamente:  

 Por um lado, determinando que as empresas devem, no cumprimento do 

disposto na Lei das Comunicações Eletrónicas e no Regulamento, adotar as 

medidas de um modo adequado às situações de ativação de planos, nos 

termos previstos na subalínea vi) da alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do 

Regulamento;  



 

 

 

  37/96 

 

 

 Por outro lado, e atentas as atribuições e competências próprias da ANACOM 

em matéria de emergência, impondo medidas específicas às empresas que 

facilitem a referida articulação, nomeadamente no que respeita ao disposto na 

alínea e) do n.º 4 do artigo 8.º (no âmbito da classificação dos ativos) e nas 

alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 15.º (no âmbito da função de ponto de contacto 

permanente) – casos estes em que, reiteramos, não existe qualquer 

ambiguidade quanto ao papel a desenvolver pelas empresas. 

No que respeita, em particular, à alegada imprevisibilidade do referido critério de 

classificação dos ativos previsto na alínea e) do n.º 4 do artigo 8.º do Regulamento, 

procedemos à clarificação, na redação da alínea, que a sua identificação se processa 

nos termos previstos na legislação aplicável, designadamente no Decreto-Lei n.º 

73/2012, de 26 de março (quanto ao âmbito do planeamento civil de emergência do 

sector das comunicações) e na alínea e) do n.º 2 do artigo 2.º-A da Lei das 

Comunicações Eletrónicas (quanto aos planos de emergência de proteção civil).  

Não aceitamos, assim, que o referido critério seja convertido numa mera 

recomendação, o que aliás, contrariaria o sistema adotado de classificação de ativos.  

Naturalmente e tratando-se de uma matéria que envolve um conjunto de autoridades 

competentes, tal identificação não deixará de ser feita em estreita articulação entre a 

ANACOM e essas autoridades, nos termos legalmente previstos e tendo sempre em 

devida consideração os trabalhos já desenvolvidos. 

Por último, destacamos ainda:  

 Que procedemos à clarificação da redação de todas as disposições do 

Regulamento nesta matéria, ajustando-a à terminologia adotada na legislação 

e na regulamentação aplicável; e 

 Que, ao abrigo do princípio da boa administração, consagrado no artigo 5.º do 

CPA, e nos termos previstos no novo n.º 6 do artigo 3.º do Regulamento, 

clarificámos que a ANACOM utilizará a informação transmitida pelas empresas 

no âmbito do presente regulamento para a prossecução das suas atribuições 

nas matérias do planeamento de emergência da proteção civil e do 

planeamento civil de emergência no setor das comunicações. 
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3. Comentários específicos 

3.1. Título I 

Quanto às disposições constantes do Título I (Disposições gerais), foram apresentados os 

seguintes comentários específicos: 

(1) No que respeita ao objeto (artigo 1.º): 

(a) Que o âmbito de aplicação do Regulamento deve ser circunscrito à matéria 

relativa à disponibilidade e a situações que acarretem interrupção do serviço 

(APRITEL, pág. 3, GRUPO NOS, pág. 4, FIBROGLOBAL, pág. 1), 

considerando, em particular, o disposto no n.º 2 do artigo 54.º-A, nos termos do 

qual “as empresas que oferecem redes de comunicações públicas são 

obrigadas a adotar as medidas adequadas para garantir a integridade das 

respetivas redes, assegurando a continuidade da prestação dos serviços que 

se suportam nas referidas redes” (GRUPO NOS, pág. 5);  

Entendimento da ANACOM 

Quanto à limitação do Regulamento às matérias da disponibilidade e da 

correspondente interrupção do serviço, remetemos para a definição de 

segurança das redes e serviços, prevista na alínea n) do n.º 1 do artigo 2.º – a 

qual se encontra em linha com as definições constantes do n.º 21 do artigo 2.º 

do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e, com as devidas 

adaptações, da alínea o) do artigo 3.º da Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, bem 

como com as normas, recomendações e especificações internacionais 

aplicáveis –, e que se subdivide, nomeadamente, nas dimensões da 

disponibilidade, da autenticidade, da integridade e da confidencialidade.  

Neste contexto e na medida em que a segurança das redes e serviços não se 

limita à dimensão da disponibilidade, o disposto nos artigos 54.º-A e seguintes 

da Lei das Comunicações Eletrónicas determina que o Regulamento abranja 

todas as dimensões referidas e que não possa, deste modo, ser este 

comentário acolhido – em linha, aliás, com o nosso entendimento constante da 

pág. 12 do relatório da consulta pública sobre o Primeiro Projeto. 
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(b) Que o Regulamento não identifica quais os serviços abrangidos, devendo o 

respetivo âmbito ser limitado aos serviços mais importantes para os cidadãos, 

a saber, os serviços de voz e de dados, fixos e móveis, e os serviços de 

televisão paga, excluindo-se serviços secundários (como, por exemplo, os 

serviços de MMS ou de voice mail), não sendo aceitável o entendimento da 

ANACOM de que não pode “limitar, em geral e a priori, o âmbito de aplicação 

deste projeto” (APRITEL, pág. 3, FIBROGLOBAL, pág. 1, GRUPO NOS, 

págs. 5 e 6, e MEO, pág. 6); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, mantemos a posição assumida no relatório da consulta pública 

sobre o Primeiro Projeto, designadamente que, considerando o âmbito de 

aplicação dos artigos 54.º-A a 54.º-G da Lei das Comunicações Eletrónicas, 

não pode o Regulamento limitar, em geral e a priori, o respetivo âmbito de 

aplicação, designadamente a oferta de redes de comunicações públicas e de 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público. 

Em qualquer caso e embora entendamos não ser possível limitar o âmbito de 

aplicação do Regulamento a determinados serviços, tal não impede que cada 

empresa adeque, serviço a serviço, as medidas de segurança aos riscos 

existentes, designadamente ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 7.º do Regulamento. 

(c) Que, por motivos de eficiência, se deve prever explicitamente a possibilidade 

de cumprimento conjunto do Regulamento por empresas do mesmo grupo, ou 

seja, por empresas constituídas em unidade económica, nos termos previstos 

no artigo 3.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, na sua atual redação, sem 

prejuízo da responsabilidade individual de cada uma (GRUPO NOS, pág. 6).  

Entendimento da ANACOM  

As obrigações previstas na Lei das Comunicações Eletrónicas e no 

Regulamento em matéria de segurança e integridade são, nos termos aí 

previstos, cometidas a cada empresa que ofereça redes de comunicações 

públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público. 
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Nestes termos, cabe a cada empresa determinar quais os recursos utilizados 

para o efeito, próprios ou alheios, neste caso devidamente subcontratados, 

sem prejuízo do cumprimento integral das suas referidas obrigações. 

(d) Que, com vista a evitar sobreposição de competências na aplicação do 

Regulamento, deve ser introduzida uma cláusula de salvaguarda do domínio 

de competências da Autoridade Nacional de Cibersegurança (GNS/CNCS, 

págs. 9 a 12);  

Entendimento da ANACOM 

O âmbito do Regulamento encontra-se, pela sua natureza de ato regulamentar, 

limitado ao âmbito da respetiva base legal, ou seja, ao âmbito da Lei das 

Comunicações Eletrónicas, não podendo o mesmo alterar ou prejudicar a 

repartição de competências entre as diversas autoridades, nos termos 

legalmente previstos. 

Em qualquer caso, a articulação entre a matéria da segurança e integridade 

das redes e serviços de comunicações eletrónicas e a matéria da segurança 

do ciberespaço, ao abrigo do disposto na lei, não deixará de ser objeto de 

cooperação entre a ANACOM e as autoridades competentes. 

(2) No que respeita às definições (anterior artigo 3.º, agora artigo 2º): 

(a) Que deve ser incluída a definição de «integridade» pela importância que tem 

neste Regulamento (EMGFA, pág. 1) ou, pelo menos, clarificada a taxonomia 

“segurança” e “integridade” (EDP, pág. 2);  

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, esclarecemos que, tendo em consideração a definição de 

«segurança das redes e serviços», prevista na alínea n) do n.º 1 do artigo 2.º, 

e que a mesma integra, entre outras, a dimensão de integridade, a introdução 

de uma definição é, em nosso entender, desnecessária. 

Mais reiteramos que esta abordagem se encontra em conformidade com o 

disposto no Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, em particular no 

que respeita à definição de «segurança das redes e dos serviços», prevista no 

n.º 21 do artigo 2.º e às disposições constantes do Título V da Parte I, não 

sendo assim necessária, em nosso entender, qualquer clarificação.  
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(b) Que, sendo «incidente de segurança» definido na alínea i) do n.º 1, como 

“violação de segurança ou perda de integridade (…)”, deve esta expressão (que 

é repetida diversas vezes no texto) ser substituída em todo o documento por 

“incidente de segurança” (EMGFA, pág. 1);  

Entendimento da ANACOM 

Nos termos previstos na alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento e em 

conformidade com o disposto na Lei das Comunicações Eletrónicas, que 

constitui a sua base legal habilitante, «incidente de segurança» é definido como 

“o evento com um efeito adverso real na segurança das redes e serviços, 

incluindo uma violação de segurança ou perda de integridade”. 

Não obstante a evolução que esta terminologia pode vir a sofrer no âmbito da 

transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas – nos termos 

do qual o termo «violação de segurança ou perda de integridade» é 

abandonado, passando a adotar-se, em exclusivo, o termo «incidente de 

segurança» –, garantimos, desde já, a robustez da definição de «incidente de 

segurança» e integramo-la, desde já e nos termos previstos na alínea b) do n.º 

1 do artigo 3.º, no âmbito das situações extraordinárias. 

Mais destacamos que, neste contexto e por irrelevante, foi eliminada a 

definição de «violação de segurança ou perda de integridade sem impacto 

definitivo» do n.º 1 do artigo 2.º 

(c) Que a mesma definição de «incidente de segurança» deve refletir o 

comprometimento de um dos três pilares da segurança da informação (ou seja, 

confidencialidade, integridade ou disponibilidade), e não apenas a integridade 

(EMGFA, pág. 1); 

Entendimento da ANACOM 

Considerando a alteração da definição de «incidente de segurança» nos termos 

previstos na alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento, reiteramos que a 

mesma remete, agora, para a definição de «segurança das redes e serviços», 

da qual constam, por seu turno, as dimensões da disponibilidade, da 

autenticidade, da integridade ou da confidencialidade. 
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(d) Que, na definição de «ativos», prevista na alínea a) do n.º 1, deve ser clarificado 

a que se refere a palavra “infraestruturas”, em particular se são infraestruturas 

civis, como edifícios (MEO, pág. 8);  

Entendimento da ANACOM 

Considerando as dúvidas suscitadas, procedemos à clarificação da definição 

de «ativos», nos termos agora previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do 

Regulamento, nela incluindo os recursos conexos, por seu turno definidos na 

alínea cc) do artigo 3.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, assim sendo 

igualmente clarificada, entre os demais elementos previstos nesta alínea, a 

inclusão dos edifícios. 

Esta abordagem é coerente: 

 Com a Lei das Comunicações Eletrónicas e com a dependência funcional 

entre, por um lado, as redes e os serviços de comunicações eletrónicas e, 

por outro, os recursos conexos, nos termos previstos nas respetivas 

definições;  

 Com os objetivos e as medidas de segurança previstas no Anexo do próprio 

Regulamento, baseadas no documento da ENISA Technical Guidelines on 

Security Measures, no âmbito dos quais um significativo conjunto de 

medidas apenas se justifica com tal abrangência de ativos; e 

 Com as orientações da ENISA constantes do documento “Guideline on 

Threats and Assets – Technical guidance on threats and assets in Article 

13a (version 1.2, August 2015)”, onde se indica que os ativos abrangidos 

são os ativos que suportam o fornecimento de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, incluindo edifícios e sistemas de segurança 

física (Buildings and physical security systems) (Scope, Secção 5, pág. 15).  

(e) Que deve ser incluída uma definição de «ativos críticos», pese embora se 

possa inferir que são apenas os ativos das classes A e B (MEO, pág. 8);  

Entendimento da ANACOM  

Neste ponto, entendemos não só que as definições constantes do 

Regulamento são claras e se encontram alinhadas com as normas técnicas 

internacionais sobre esta matéria, como também que o âmbito dos ativos 
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críticos já resulta claramente do disposto em matéria de classificação de ativos, 

nos termos previstos no artigo 8.º do Regulamento, remetendo-se, quanto a 

esta matéria, para o nosso entendimento no ponto 3.2(3) abaixo. 

(3) No que respeita ao âmbito (anterior artigo 2.º, agora artigo 3.º):  

(a) Que a obrigação de assegurar o cumprimento das medidas de segurança e 

integridade deve ser restringida a condições normais de funcionamento e a 

situações extraordinárias devidamente identificadas, pois em determinados 

cenários extremos, alguns de natureza e intensidade imprevisíveis, não é 

razoável, nem possível, manter o cumprimento destas obrigações, sobretudo 

no âmbito da continuidade da prestação dos serviços (APRITEL, pág. 4, 

GRUPO NOS, págs. 6 e 7, MEO, pág. 6, e VODAFONE, pág. 10), sugerindo-

se que, nas situações extraordinárias, se adapte para um cumprimento “de um 

modo adequado” (FIBROGLOBAL, pág. 1) ou para uma lógica de melhor 

esforço (GRUPO NOS, pág. 7);  

Entendimento da ANACOM 

Antes de mais, salientamos que o n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento não 

pretende assegurar um igual nível de cumprimento das obrigações das 

empresas independentemente do contexto em que se encontram, ou seja, 

independentemente de se encontrarem em condições normais de 

funcionamento ou numa determinada situação extraordinária – nem nunca, 

aliás, o poderia fazer, atendendo à evidente desadequação e 

desproporcionalidade que daí forçosamente resultaria, em violação do disposto 

no artigo 54.º-A da Lei das Comunicações Eletrónicas. 

Aquilo que esta disposição antes pretende clarificar é que as empresas, no 

cumprimento das suas obrigações em matéria de segurança e integridade, 

devem adotar as medidas adequadas quer às condições normais de 

funcionamento, quer às situações extraordinárias. 

Em qualquer caso, procurando ir ao encontro das preocupações manifestadas 

nas pronúncias recebidas e em linha com o que sempre foi o entendimento da 

ANACOM quanto a esta disposição, procedemos à clarificação da redação do 

n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento. 
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(b) Que, nesse mesmo sentido, deve ser eliminada a alínea b) do Objetivo de 

Segurança n.º 9 (Segurança física e ambiental) do Anexo, que não faz parte 

das medidas previstas no documento da ENISA Technical Guidelines on 

Security Measures e que não se justifica por nenhum fator diferenciador no 

contexto português (APRITEL, pág. 4, e MEO, págs. 6 e 7); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, esclarecemos que, tendo em consideração o impacto dos 

desastres naturais e de outros fenómenos extremos que têm ocorrido em 

Portugal, bem como a informação disponível, amplamente documentada a nível 

internacional, quanto ao seu futuro agravamento – de que são, aliás, exemplo 

os incêndios florestais ocorridos em 2017, bem como a tempestade Leslie, em 

2018 –, não pode esta Autoridade, em 2019, deixar de impor a adoção de 

medidas de segurança adequadas à evolução das alterações climáticas e dos 

riscos de desastre natural ou de outros fenómenos extremos, em termos que, 

aliás, sempre resultam do disposto no artigo 54.º-A da Lei das Comunicações 

Eletrónicas. 

(c) Que, no que respeita à alínea c) do n.º 4, as obrigações emergentes dos 

contratos relativos ao serviço universal são restritas aos respetivos clientes e 

aos utilizadores que expressamente manifestem interesse de adesão, devendo 

esta alínea refletir esta restrição (GRUPO NOS, pág. 7), para além do que 

devem aí ser contempladas as obrigações emergentes de contratos cuja 

abrangência é complementar à do serviço universal (EDP, pág. 3); 

Entendimento da ANACOM 

Reponderado o disposto neste artigo, foi eliminado o anterior n.º 4. 

(d) Que, no que respeita ao anterior n.º 6, agora n.º 5 e atendendo à diversidade 

de situações em que se encontram os ativos, deve este número ser limitado 

aos ativos que são propriedade plena ou estão sob a gestão exclusiva ou 

controlo total das empresas, considerando os constrangimentos para 

assegurar o cumprimento das obrigações em relação aos demais ativos, 

sobretudo no caso dos equipamentos localizados nas instalações do cliente 

(APRITEL, págs. 4 e 5, GRUPO NOS, págs. 4 e 7, e VODAFONE, págs. 10 e 

11), salientando-se que, no contexto do Regulamento (EU) 2015/2120 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, o que está 

em causa são apenas medidas de gestão de tráfego, e não todas as obrigações 

agora previstas no Regulamento, incluindo a obrigação de os incluir no 

inventário (MEO, pág. 7). 

Entendimento da ANACOM 

A título prévio, relembramos o alinhamento entre o disposto neste número com 

o entendimento subjacente ao disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 3.º do 

Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de novembro de 2015, que estabelece medidas respeitantes ao acesso à 

Internet aberta e que altera a Diretiva 2002/22/CE relativa ao serviço universal 

e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas e o Regulamento (UE) 531/2012 relativo à itinerância nas redes de 

comunicações móveis públicas da União, nomeadamente quando dispõe (com 

sublinhados nossos) que cabe aos “prestadores de serviços de acesso à 

Internet” estabelecer medidas de gestão do tráfego “na medida do necessário, 

e apenas durante o tempo necessário” para “preservar a integridade e a 

segurança da rede, dos serviços prestados através dela e dos equipamentos 

terminais dos utilizadores finais”. 

Ponderados os comentários recebidos, procedemos à alteração da redação do 

agora n.º 5 do artigo 3.º do Regulamento, por um lado limitando os ativos 

àqueles que, independentemente da sua propriedade, suportem o 

funcionamento das redes e serviços e, por outro e no que respeita aos 

equipamentos terminais, incluindo-os apenas na medida em que se encontrem 

sob gestão da empresa. 

Quanto à questão relativa à introdução dos equipamentos localizados nas 

instalações do cliente no inventário de ativos, relevamos as alterações 

introduzidas ao artigo 9.º do Regulamento, em particular a sua limitação aos 

ativos classificados nas classes A ou B. 

Destacamos, por último, que, tendo em consideração os termos agora previstos 

no n.º 5 do artigo 3.º do Regulamento, foi revista, em conformidade, a redação 

de todas as disposições relativas a ativos.  
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(4) No que respeita à cooperação e partilha de informação (artigo 4.º), que seria útil 

assegurar uma coordenação sectorial das medidas a adotar, sendo que o sector 

beneficiaria com o estabelecimento de canais de informação formais com as 

autoridades que intervêm nesta área (por exemplo: a ANPC, o IPMA – o Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera, I.P. e o ICFN – o Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas, I.P.) e com a disponibilização de informação em formatos 

digitais integráveis e tratáveis pelos sistemas operacionais das empresas (NOWO-

ONI, pág. 4); 

Entendimento da ANACOM 

Quanto à cooperação com outros sectores, relembramos que, em conformidade com 

os limites da respetiva base legal habilitante, o Regulamento apenas pode abranger 

a determinação das obrigações das empresas que oferecem redes de comunicações 

públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, nos termos 

previstos nos artigos 54.º-A e seguintes da Lei das Comunicações Eletrónicas. 

Concordando, em qualquer caso, com este comentário, salientamos que esta 

coordenação já está a ser desenvolvida, designadamente no âmbito da 

implementação das medidas constantes do “Relatório do Grupo de Trabalho dos 

Incêndios Florestais – Medidas de Proteção e Resiliência de Infraestruturas de 

Comunicações Eletrónicas” e de contactos em curso entre a ANACOM e as outras 

autoridades competentes. 

(5) No que respeita aos meios eletrónicos (artigo 5.º): 

(a) Que, no n.º 1, a referência aos “termos a determinar pela ANACOM” deve ser 

densificada, devendo os mesmo ser determinados com pelo menos três meses 

de antecedência e, em caso de impacto nos sistemas de informação das 

empresas, previamente acordados com estas (MEO, pág. 8);  

Entendimento da ANACOM 

A determinação dos termos previstos no n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 

será necessariamente assegurada de um modo adequado e com o 

envolvimento quer das empresas, quer do GNS no que respeita à proteção da 

matéria classificada.  

(b) Que a partilha por meios eletrónicos de informação sensível, classificada como 

confidencial ou secreta, aumenta os riscos sobre a segurança dessa 
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informação, devendo o “sistema de informação” previsto no n.º 2 ser certificado 

e seguro (APRITEL, pág. 5, MEO, pág. 8, GRUPO NOS, pág. 8, e NOWO-

ONI, pág. 5); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto e sem prejuízo do nosso entendimento no ponto 2(3) acima, 

remetemos para a alteração introduzida no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento, 

em particular para a referência (com sublinhado nosso) a “um sistema de 

informação seguro, em conformidade com as disposições respeitantes à 

segurança de matérias classificados no âmbito nacional e no âmbito das 

organizações internacionais de que Portugal é parte”. 

(c) Que, enquanto o sistema de informação não estiver disponível, o risco é 

acrescido se a informação for partilhada por email (APRITEL, pág. 5, e GRUPO 

NOS, pág. 8), devendo a ANACOM proceder à consulta da informação nas 

instalações das empresas (APRITEL, pág. 5, MEO, pág. 8, GRUPO NOS, pág. 

8, e NOWO-ONI, pág. 5);  

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto e sem prejuízo do nosso entendimento no ponto (a) acima, 

remetemos para o disposto no novo n.º 6 do artigo 35.º do Regulamento, nos 

termos do qual e até à determinação pela ANACOM do meio eletrónico 

específico para cada comunicação e para cada envio de informação, para 

efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, os mesmos são realizados através de 

entrega nos serviços ou de remessa pelo correio.  
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3.2. Título II 

Quanto às disposições constantes do Título II (Obrigações das empresas em matéria de 

segurança e integridade), foram apresentados os seguintes comentários específicos: 

 

(1) No que respeita às obrigações das empresas (artigo 6.º): 

(a) Que, na ausência das decisões previstas na alínea a) do n.º 2, as normas, 

especificações e recomendações elencadas na alínea b) do mesmo número 

devem apenas servir como base ou referência, não devendo as medidas a 

adotar ser integral e globalmente assentes nas mesmas (GRUPO NOS, pág. 

8), ou, em sentido contrário, que devem ser impostas (EDP, pág. 3); 

Entendimento da ANACOM 

A alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento elenca, de uma forma não 

taxativa, um conjunto de normas, especificações e recomendações nacionais, 

europeias e internacionais existentes sobre a matéria nas quais, na ausência 

das decisões previstas na alínea a) do mesmo número, as empresas devem 

basear as medidas técnicas e organizacionais e os requisitos adicionais a 

adotar.  

Neste contexto, entendemos que a atual redação desta alínea já acautela a 

preocupação suscitada pelo GRUPO NOS, salientando-se, nesse mesmo 

sentido, que as medidas e requisitos a adotar pelas empresas se podem basear 

noutra norma, especificação ou recomendação nacional, europeia ou 

internacional adequada, como consta expressamente da subalínea xi) da 

referida alínea b) e em linha com a respetiva natureza não taxativa.  

Sempre alertamos, porém, que a opção por uma determinada norma, 

especificação ou recomendação, ou qualquer desvio de conformidade à 

mesma, exige, inerentemente, à empresa que se dote da justificação da 

respetiva adequação ao cumprimento da Lei das Comunicações Eletrónicas e 

do Regulamento, nomeadamente para efeitos de auditorias ou de resposta a 

pedidos da informação da ANACOM. 

No que respeita à proposta da EDP, entendemos não dever a mesma ser 

aceite, por ser contrária não só à abordagem adotada no Regulamento, 
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devidamente fundamentada no presente relatório, como inclusivamente ao 

disposto no n.º 3 do artigo 54.º-C da Lei das Comunicações Eletrónicas. 

(b) Que deve ser incluída uma referência à família ISO/IEC 27000, dando assim 

maior abrangência ao elenco constante da alínea b) do n.º 2 e contribuindo 

para a sistematização e consistência do plano de segurança a elaborar e 

executar pelas empresas (EDP, pág. 3); 

Entendimento da ANACOM 

Em linha com o nosso entendimento anterior e considerando o disposto na 

subalínea xi) da alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento, consideramos 

que a indicação da família de normas ISO/IEC 27000 não é necessária. 

Em matéria de sistematização do plano de segurança, remetemos ainda para 

a Secção 6 (Mapping to international standards) do documento da ENISA 

Technical Guideline on Security Measures, no qual, relembramos, foi baseada, 

com as devidas adaptações, a abordagem prevista no artigo 7.º e no Anexo do 

Regulamento. 

(2) No que respeita às medidas técnicas de execução e requisitos adicionais (artigo 

7.º):  

(a) Que a conjugação do modelo de prossecução de 25 objetivos de segurança, 

no artigo 7.º e no Anexo, com a imposição de 11 medidas específicas, nos 

artigos 8.º a 19.º, é redundante, na medida em que estas medidas já se 

encontram cobertas pelos referidos objetivos, devendo tal redundância ser 

minimizada (APRITEL, pág. 5, FIBROGLOBAL, pág. 1, GRUPO NOS, págs. 

3 e 10, e MEO, págs. 10 e 11, remetendo-se, em particular, para as tabelas 

apresentadas pela APRITEL, pelo GRUPO NOS e pela MEO);  

Entendimento da ANACOM 

A evolução do Primeiro Projeto para o Segundo Projeto, no que respeita em 

particular ao Título II, procurou, precisamente, eliminar as redundâncias entre 

as medidas previstas no Anexo e as medidas específicas previstas no Capítulo 

II do referido título, mantendo-se neste capítulo apenas as medidas em que a 

ANACOM considerou adequado e necessário ser mais prescritiva do que os 

termos mais genéricos em que se encontram previstas as medidas no Anexo.  

Nesta matéria, remetemos para o nosso entendimento no ponto 2(1)(b) acima. 
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(b) Que a observância do nível de sofisticação não deve ser aferida medida a 

medida, mas sim através de uma média aritmética das várias medidas, “já que 

podem existir situações de objetivos de segurança com implementação de 

medidas de níveis superiores de sofisticação sem que tenham sido antes 

implementadas as medidas de níveis de sofisticação inferiores” (MEO, pág. 

10); 

Entendimento da ANACOM  

Uma abordagem na qual o cumprimento do nível de sofisticação fosse aferido 

através de uma média aritmética seria frontalmente contrária ao disposto no 

artigo 54.º-A da Lei das Comunicações Eletrónicas, não cumprindo o princípio 

da adequação aí previsto, na medida em que pretenderia, por via regulamentar, 

tornar lícita a adoção de medidas desadequadas à prevenção, gestão e 

redução dos riscos para a segurança das redes e serviços. 

Num exemplo, pretender-se-ia tornar lícito um plano de segurança que, 

cumprindo o nível de sofisticação 3 (estado da técnica) na adoção de medidas 

para a prossecução de um determinado objetivo de segurança, reduzisse para 

o nível de sofisticação 1 (básico) as medidas adotadas para a prossecução de 

outro objetivo de segurança, pela simples aplicação de uma média aritmética e 

sem que, no que a este objetivo de segurança diz respeito, se fundamentasse 

a adequação das medidas em causa. 

(3) No que respeita à classificação de ativos (artigo 8.º): 

(a) Que a classificação de ativos se mantém demasiado complexa e exigente 

(APRITEL, pág. 7, GRUPO NOS, págs. 3 e 11, MEO, pág. 12, e NOWO-ONI, 

pág. 6), não sendo apresentada qualquer explicação para se ter agregado 

numa única classe A (sobre a qual recaem as obrigações de segurança mais 

exigentes) as anteriores classes A e B do Primeiro Projeto e para o significativo 

alargamento dos critérios de classificação dos ativos da nova classe A 

(APRITEL, pág. 7, e GRUPO NOS, pág. 11); 

Entendimento da ANACOM 

Antes de mais, a ANACOM reitera, à semelhança dos pressupostos assumidos 

na documentação técnica publicada pela ENISA, que um dos aspetos basilares 

em termos da implementação das medidas de segurança das redes e serviços 
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é uma caracterização clara dos ativos que são abrangidos e da sua 

inventariação. 

Assim e em linha com as pronúncias recebidas no âmbito da consulta pública 

sobre o Primeiro Projeto, relembramos que se procedeu a uma simplificação e 

clarificação do procedimento de classificação de ativos, nos seguintes termos: 

 Eliminação da anterior classe C;  

 Agregação, na classe A, das anteriores classes A e B;  

 Integração na nova classe B dos ativos identificados como críticos pela 

empresa; e  

 Transformação da anterior classe D na nova classe C. 

Neste contexto e conforme resulta do relatório da consulta pública sobre o 

Primeiro Projeto, nas respetivas págs. 23 e 24, a agregação das anteriores 

classes A e B numa nova classe A deve assim ser entendida como uma medida 

de simplificação da classificação de ativos e da redução do número de classes.  

Não houve, aliás, qualquer intenção de alargar o conjunto de ativos sujeitos a 

obrigações mais exigentes, como sustenta o GRUPO NOS, salientando-se, 

nesse sentido, que a única disposição em que os ativos anteriormente 

classificados na classe A e os ativos anteriormente classificados na classe B 

tinham um tratamento diferenciado foi eliminada do Segundo Projeto, 

designadamente a disposição relativa às medidas de redundância previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 10.º do Primeiro Projeto. 

No que respeita, por último, ao referido alargamento dos critérios de 

classificação dos ativos da nova classe A e no pressuposto de que o mesmo 

se refere ao disposto na alínea c) do n.º 4 do artigo 8.º do Regulamento – e não 

à simples conjugação dos critérios que antes respeitavam às duas classes 

entretanto agregadas –, remetemos para o nosso entendimento no ponto 2(4) 

acima.  

(b) Que a classificação deve ser binária, entre ativos críticos e não críticos 

(GRUPO NOS, pág. 11, e MEO, pág. 12) e que cada empresa deve poder 

proceder à classificação dos seus ativos em função de critérios de risco 
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identificados e na prossecução dos Objetivos de Segurança n.º 14 e n.º 15 

(GRUPO NOS, pág.11);  

Entendimento da ANACOM 

Como resulta do relatório da consulta pública sobre o Primeiro Projeto, na 

respetiva pág. 24, o sistema de classificação constante do Segundo Projeto e 

mantido no Regulamento pretendeu, precisamente, acolher a proposta de uma 

classificação binária, tendo por base um critério de criticidade dos ativos, 

assente na distinção entre: 

 Os ativos críticos, classificados nas classes A e B, aos quais é aplicável 

o mesmo regime ao longo do Regulamento; e 

 Os ativos não críticos, classificados na classe C. 

Dentro deste sistema e ainda que ponderadas as preocupações manifestadas 

nas pronúncias recebidas, não deixamos de impor a classificação de um ativo 

na classe A nos casos em que, por razões de interesse público, se entende 

pressuposta a respetiva criticidade, sem prejuízo de deixar à decisão de cada 

empresa a classificação dos demais ativos entre críticos (na classe B) e não 

críticos (na classe C).  

Importa, por último, clarificar que, em face do exposto, enquanto todas as 

empresas terão ativos classificados nas classes B e C, somente algumas 

empresas, desde logo, mas não só, as de maior dimensão, terão ativos 

classificados na classe A. 

(c) Que, no que respeita à classe A: 

(i) No n.º 2, o número igual ou superior a 100.000 assinantes ou acessos 

afetados é manifestamente baixo, atendendo ao número total de clientes 

de cada empresa, sugerindo-se a sua substituição pelo anterior número 

igual ou superior a 500.000 (VODAFONE, págs. 11 e 12); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, remetemos, desde logo, para o nosso entendimento no 

ponto (a) acima, realçando que a fixação do número igual ou superior a 

100.000 assinantes ou acessos afetados resulta da simples conjugação 
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dos critérios que antes respeitavam às duas classes A e B, entretanto 

agregadas na nova classe A. 

Nesta matéria, a ANACOM teve em consideração os dados disponíveis 

dos últimos censos realizados a nível nacional, em 2011, adotando um 

limiar mínimo adequado à população por distrito em Portugal continental, 

sendo que o distrito com menor população tinha, nessa data, cerca de 

120.000 residentes. 

(ii) No n.º 2, o critério da área geográfica deve apenas ser aplicado 

subsidiariamente, quando não seja possível calcular o número de 

assinantes ou de acessos afetados, em linha com o disposto na alínea e) 

do n.º 3 do artigo 21.º (APRITEL, págs. 7 e 8, e MEO, pág. 12), 

questionando-se ainda o limiar mínimo de 2.000 km2 (APRITEL, pág. 7); 

Entendimento da ANACOM 

Este comentário foi acolhido, pela introdução do novo n.º 3 ao artigo 8.º 

do Regulamento, em termos semelhantes aos previstos na alínea e) do 

n.º 3 do artigo 21.º 

Quanto ao limiar mínimo adotado, esclarecemos que o mesmo se adequa 

à área geográfica distrital em Portugal continental, sendo que o distrito 

com menor área tem cerca de 2.200 km2. 

(iii) No n.º 2, não é claro o que deve ser considerado como “totalidade” do 

território de uma ilha, em concreto num cenário em que uma empresa 

apenas tenha atividade em parte de uma das ilhas das Regiões 

Autónomas (GRUPO NOS, págs. 3, 12 e 13); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, a ANACOM teve em consideração as características 

geográficas específicas dos Arquipélagos dos Açores e da Madeira e, em 

particular, que os dois primeiros critérios não lhes são aplicáveis, 

notando-se que todas as ilhas têm uma área inferior a 1.000 km2 e que, 

à exceção das ilhas de São Miguel e da Madeira, todas as restantes têm 

uma população inferior a 100.000 residentes. 

Quanto à dúvida suscitada pelo GRUPO NOS e em linha com o 

entendimento adotado desde 2013 no âmbito das notificações de 
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violações de segurança ou perdas de integridade com impacto 

significativo (vide ponto 3.3(2)(d) abaixo), o critério constante da parte 

final n.º 2 deve ser entendido como incluindo qualquer ativo se, em 

resultado de perturbação do seu funcionamento, todas as ofertas de uma 

empresa na totalidade do território de uma ilha sejam afetadas, 

independentemente do número de assinantes ou de acessos afetados e 

da área geográfica afetada. 

(iv) Na alínea a) do n.º 4, o significado de “centro principal de gestão e 

operação” não é evidente, devendo ser definido (MEO, pág. 12); 

Entendimento da ANACOM 

Por «centro principal de gestão e operação» deve entender-se o centro 

que, por defeito ou em modo alternativo, tem por função assegurar a 

gestão e a operação do funcionamento das redes e serviços e dos ativos, 

incluindo a identificação e resolução dos incidentes de segurança. 

Em linha com o comentário recebido, foi introduzida, na alínea d) do n.º 

1 do artigo 2.º do Regulamento, a correspondente definição. 

(v) Na alínea d) do n.º 4, o critério é considerado excessivo para empresas 

com um pequeno número de clientes nas Regiões Autónomas, só 

devendo ser abrangidos ativos que sirvam pelo menos 1.000 assinantes 

ou acessos, em linha com os patamares previstos no artigo 21.º (NOWO-

ONI, pág. 6);  

Entendimento da ANACOM 

O critério específico previsto na alínea d) do n.º 4 do artigo 8.º do 

Regulamento atende, no que às Regiões Autónomas diz respeito, à 

respetiva especificidade geográfica e à proteção específica que, por esse 

motivo, deve ser garantida aos utilizadores das redes e serviços 

residentes ou estabelecidos nas mesmas, sendo portanto independente 

do número de assinantes ou acessos. 

(d) Que, no que respeita à classe B, o critério constante do n.º 5 é ambíguo 

(APRITEL pág. 9, MEO, pág. 12, NOWO-ONI, pág. 6), sustentando-se a sua 

eliminação (MEO, pág. 12) ou, em particular: 

(i) Que se deve definir “impacto negativo grave” (APRITEL pág. 9);  
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(ii) Que deve incluir os ativos considerados críticos pelas empresas que não 

devam ser classificados na classe A (NOWO-ONI, pág. 6). 

Entendimento da ANACOM 

No que respeita à ambiguidade do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do 

Regulamento, remetemos para o nosso entendimento no ponto (b) acima, o 

qual, aliás, se encontra em linha com o comentário apresentado pela NOWO-

ONI. 

Quanto à utilização do termo “impacto negativo grave”, a ANACOM teve em 

consideração, nomeadamente, o disposto na secção 4.1.2 do documento da 

ENISA Technical Guidelines on Security Measures, designadamente onde se 

refere (com sublinhado nosso) que “(…) we use the term critical assets for 

assets (network and information systems, processes, data, et cetera) which, if 

they fail, there would be a severe impact on the security or continuity of networks 

and services”. 

(4) No que respeita ao inventário de ativos (artigo 9.º): 

(a) Que o inventário continua muito complexo, excessivo e demasiado oneroso, 

sem que seja claro o benefício para a prossecução dos objetivos de segurança 

(APRITEL, pág. 9, GRUPO NOS, pág. 13, MEO, pág. 13, e VODAFONE, 

págs. 13 e 14), considerando que as práticas das empresas nesta matéria não 

têm demonstrado insuficiências a ser colmatadas (VODAFONE, pág. 14), 

devendo em qualquer caso, pela sua não criticidade e número elevado, ser 

excluídos os ativos classificados na classe C (APRITEL, pág. 10, 

FIBROGLOBAL, pág. 2, MEO, pág. 13, NOWO-ONI, pág. 7, e VODAFONE, 

pág. 14); 

Entendimento da ANACOM 

Indo ao encontro dos comentários recebidos e nos termos agora previstos no 

n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento, o inventário de ativos foi limitado aos ativos 

classificados nas classes A ou B, eliminando-se, assim, os ativos classificados 

na classe C. Neste sentido, a informação a constar do inventário foi unificada 

nos termos agora previstos no n.º 2 do mesmo artigo, conjugando os anteriores 

n.os 2 e 3. 
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(b) Que a caracterização de cada ativo no inventário deve ser deixada ao critério 

de cada empresa, para permitir o aproveitamento de modelos de dados já 

utilizados e dispensar custos de implementação adicionais, devendo os 

elementos definidos neste artigo ser meramente recomendados ou 

exemplificativos (APRITEL, págs. 9 e 10, FIBROGLOBAL, pág. 2, GRUPO 

NOS, pág. 13, e MEO, pág. 13);  

Entendimento da ANACOM 

Sem prejuízo da simplificação que, necessariamente, resulta da redução do 

âmbito do inventário de ativos, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 9.º do 

Regulamento, o nível de informação exigido no n.º 2 do mesmo artigo 

corresponde, no entanto, ao mínimo que entendemos ser necessário para a 

respetiva finalidade, salientando-se que o mesmo se encontra coerente com as 

restantes disposições do Regulamento, bem como com as orientações da 

ENISA e com as normas, recomendações e especificações aplicáveis, 

nomeadamente:  

 Nas secções 7.2 (Survey and identification) e 7.3 (Classification and 

registration) da Recomendação ITU-T X.1057 (Asset Management 

Guidelines in Telecommunication Organizations);  

 Na secção A.8.1.1 (Inventário de ativos) da norma NP ISO/IEC 

27001:2013 (Tecnologia de informação – Técnicas de segurança – 

Sistemas de gestão de segurança da informação – Requisitos); e 

 Na secção 8 (Asset management) da norma ISO/IEC 27002:2013 

(Information technology – Security techniques – Code of practice for 

information security controls) e na secção 7 (Asset management) da 

norma ISO/IEC 27011:2016 ou Recomendação ITU-T X.1051 (04/2016) 

(Information technology – Security techniques – Code of practice for 

Information security controls based on ISO/IEC 27002 for 

telecommunications organizations). 

Mais salientamos que, sem prejuízo do cumprimento disposto no artigo 9.º, 

nada obsta a que as empresas aproveitem o seu próprio modelo de dados. 

(c) Que, na caracterização prevista na alínea f) do n.º 2:  
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(i) Deve explicitar-se quais as funcionalidades e serviços que devem ser 

considerados (GRUPO NOS, pág. 13);  

(ii) Deve limitar-se a fundamentação da classificação de cada ativo ao 

impacto de uma perturbação do seu funcionamento (APRITEL, pág. 9, e 

GRUPO NOS, págs. 13 e 14), eliminando-se a expressão “incluindo em 

termos de redundância, robustez e resiliência” (GRUPO NOS, págs. 3 e 

14);  

Entendimento da ANACOM 

Quanto à questão relativa à subalínea i) da alínea f) do n.º 2 do artigo 9.º do 

Regulamento, remetemos para o nosso entendimento no ponto 3.1(1)(b) acima. 

Quanto à questão relativa à subalínea ii) da mesma alínea f), foi eliminado o 

excerto “incluindo em termos de redundância, robustez e resiliência”. 

(5) No que respeita à revisão das avaliações dos riscos (artigo 10.º), que não faz 

sentido exigir a revisão da metodologia de gestão de riscos, porque é basilar às 

análises de riscos e à classificação de ativos, porque é redundante com o Objetivo 

de Segurança n.º 2 (Governação e gestão dos riscos) (APRITEL, pág.10, GRUPO 

NOS, pág. 14, MEO, pág. 14, e NOWO-ONI, pág. 8) e porque acaba por 

corresponder à exigência do nível de sofisticação 3 (estado da técnica), com um 

prazo excessivo (MEO, pág. 14), antes se sugerindo a sua substituição por uma 

revisão periódica das análises de riscos (NOWO-ONI, pág. 8) ou a eliminação deste 

artigo, por ser suficiente o disposto no referido Objetivo de Segurança (APRITEL, 

pág.10, GRUPO NOS, pág. 14, e MEO, pág. 14); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto e indo ao encontro dos comentários recebidos, procedemos à revisão 

do artigo 10.º no sentido de prever critérios a ter em consideração numa revisão 

periódica das avaliações dos riscos, em linha com as medidas previstas no nível de 

sofisticação 2 (norma de indústria) para a prossecução do Objetivo de Segurança n.º 

2 (Governação e gestão dos riscos), nos termos constantes do Anexo.  

(6) No que respeita aos procedimentos de controlo da gestão excecional de tráfego 

de acesso à Internet (artigo 11.º), que, mantendo as reservas já transmitidas na 

consulta pública sobre o Primeiro Projeto, o detalhe de informação a registar não é 

adequado, a identificação das medidas a registar não é clara e o conceito e os 
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requisitos de gestão excecional do tráfego não estão suficientemente densificados, 

devendo a entrada em vigor desta obrigação aguardar pelos resultados de uma 

consulta ao mercado com vista à sua densificação, ao que acresce o facto de o 

Objetivo de Segurança n.º 21 (Políticas de monitorização e registo de eventos) já 

acautelar as preocupações elencadas e os requisitos exigidos no n.º 3 (GRUPO 

NOS, págs. 4, 14 e 15); 

Entendimento da ANACOM 

Antes de mais, relembramos que a introdução deste artigo no Regulamento resulta, 

fundamentalmente, do disposto no Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, em particular relativamente às 

situações de exceção previstas no n.º 3 do respetivo artigo 3.º e na estrita medida 

em que as mesmas relevam no âmbito da matéria relativa à segurança e integridade 

das redes e serviços de comunicações eletrónicas. 

Ora, considerando: 

 Que o Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho 

entrou em vigor, no que diz respeita ao acesso à Internet aberta, a 30 de abril 

de 2016; 

 Que, nos termos previstos no n.º 2 do respetivo artigo 5.º, os prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicas ao público, incluindo os prestadores de 

serviços de acesso à Internet, devem, a pedido das autoridades reguladoras 

nacionais, justificar as medidas de gestão do tráfego aplicadas, nos prazos e 

com o nível de pormenor que, caso a caso, lhes sejam exigidos; 

 Que uma justificação pormenorizada das medidas de gestão de tráfego 

aplicadas, dentro do prazo fixado pelas autoridades reguladoras nacionais, 

dificilmente será exequível sem um registo das mesmas, devidamente 

detalhado, sendo relevante assinalar, neste sentido, que o ORECE – 

Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas 

(«ORECE») –, nas suas “Guidelines on the implementation by National 
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Regulators of European Net Neutrality Rules” (10), refere (com sublinhado 

nosso) que as “NRAs have the power to collect traffic management information, 

for instance by (…) requesting records on traffic management 

measures/practices applied”; e 

 Que a existência desse registo é, assim, um pressuposto da aplicação do 

Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho, contexto 

no qual o disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento pretende apenas 

concretizar e uniformizar os elementos que o compõem e o respetivo detalhe; 

Entendemos ser de manter esta disposição, não sendo igualmente de aceitar – tendo 

em conta, para além dos argumentos acima referidos, ao tempo que, entretanto, já 

decorreu sobre a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento 

Europeu e do Conselho – que a respetiva data de entrada em vigor fique pendente 

da realização de uma consulta pública específica acerca desta matéria.  

Em particular, relembramos que o ORECE, nas referidas “Guidelines on the 

implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules”, refere: 

 Num sentido que confirma a relevância de um registo adequado das medidas 

de gestão de tráfego e, em particular, o seu enquadramento no âmbito do 

presente Regulamento, que a exceção prevista na alínea b) do n.º 3 do artigo 

3.º do Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho 

“could be used as a basis for circumvention of the Regulation because security 

is a broad concept” e que as “NRAs should therefore carefully assess whether 

the requirements of this exception are met and to request that ISPs provide 

adequate justifications when necessary”; e 

 Num sentido que confirma a relevância do sistema para a monitorização do 

tráfego, que “in order to identify attacks and activate security measures, the use 

of security monitoring systems by ISPs is often justified” e que “the monitoring 

of traffic to detect security threats (…) may be implemented in the background 

on a continuous basis, while the actual traffic management measure preserving 

                                                           

 

10 BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, BoR (16) 

127, Agosto de 2016. 
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integrity and security is triggered only when concrete security threats are 

detected”. 

Considerando os comentários recebidos, sempre salientamos, em qualquer caso, 

que da aplicação do Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e da evolução dos trabalhos a nível europeu nesta matéria, nomeadamente 

no âmbito do ORECE e em articulação com o mercado, irá necessariamente resultar 

um maior detalhe da informação e das medidas a registar, assim como uma 

crescente densificação do conceito e dos requisitos de gestão excecional de tráfego. 

Confirmamos ainda, por último, o alinhamento do disposto neste artigo com o âmbito 

da prossecução do Objetivo de Segurança n.º 21 (Políticas de monitorização e registo 

de eventos), nos termos previstos no Anexo, tratando-se, em qualquer caso, de uma 

medida específica que, em particular, se enquadra e encontra o seu fundamento no 

disposto no Regulamento (UE) 2015/2120. 

(7) No que respeita aos exercícios (artigo 12.º): 

(a) Que o âmbito dos ativos sujeitos aos exercícios e os seus objetivos devem ser 

definidos por cada empresa (APRITEL, pág. 11, e MEO, pág. 14), devendo, 

em qualquer caso, abranger apenas subconjuntos limitados de ativos e de 

serviços, para minimizar o impacto na normal operação (MEO, pág. 14) ou 

mesmo excluir, em alguns casos e dado o risco envolvido, ativos da classe A e 

B com redundância ou abrangidos por um plano de continuidade de negócio 

(NOWO-ONI, pág. 8);  

Entendimento da ANACOM 

Nos termos previstos no artigo 12.º do Regulamento e em linha com os 

comentários recebidos nas pronúncias, a definição precisa do âmbito e dos 

objetivos específicos do programa de exercícios a elaborar e implementar cabe 

a cada empresa, devendo sempre ser realizada, porém, de modo a garantir o 

objetivo último de avaliar a segurança das redes e serviços e a adequação do 

plano de segurança, com vista à melhoria das medidas técnicas e 

organizacionais adotadas. 

Neste contexto, o n.º 1 deste artigo limita-se a destacar determinados aspetos 

que, nessa mesma definição e com vista à prossecução do referido objetivo 

último, cada empresa deve necessariamente ter em devida consideração. 



 

 

 

  61/96 

 

 

Nesta matéria, relevamos ainda o disposto no Objetivo de Segurança n.º 22 

(Exercícios de planos de contingência), bem como na Secção 8.5 (Exercícios 

e testes) da norma ISO 22301:2012 (Societal security – Business continuity 

management systems – Requirements). 

(b) Que, no que respeita à periodicidade, a mesma não deve ser vinculativa 

(APRITEL, pág. 11, FIBROGLOBAL, pág. 2, e GRUPO NOS, pág. 16) ou, 

mantendo-se vinculativa, alargada para 3 anos (APRITEL, pág. 11, e NOWO-

ONI, pág. 8), devendo, caso se mantenha a referida periodicidade, a palavra 

“bianual” ser substituída pela expressão “de x em x anos” (APRITEL, pág. 11, 

MEO, pág. 15, e NOWO-ONI, pág. 8) e ser ainda introduzida a possibilidade 

de, mediante justificação fundamentada, as empresas poderem protelar a 

execução do programa de exercícios e ultrapassar o prazo de 2 anos (MEO, 

pág. 15); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto e recordando que o Primeiro Projeto previa um programa anual de 

exercícios, entendemos ser de manter a periodicidade agora prevista, de dois 

em dois anos, nos termos estabelecidos no n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento. 

Neste sentido, entendemos que um alargamento desta periodicidade teria 

como consequência que os programas de exercícios deixassem de refletir a 

evolução dos incidentes de segurança – relevando-se, a este propósito, os 

incêndios florestais, a evolução das alterações climáticas e a evolução das 

ameaças de segurança da informação –, com um impacto negativo em termos 

de preparação das equipas e da verificação dos procedimentos. 

Quanto à possibilidade de, mediante justificação fundamentada, as empresas 

poderem protelar a execução do programa de exercícios e ultrapassar o prazo 

de dois anos, entendemos não ser a mesma de aceitar, tendo em conta as 

vantagens objetivas decorrentes da harmonização mínima desta periodicidade. 

Considerando as dúvidas suscitadas, procedemos, em qualquer caso, à 

clarificação da redação do n.º 1 deste artigo, substituindo o termo “bianual” por 

“para um período máximo de dois anos”. 
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(c) Que não existem razões para um tratamento preferencial ao suporte da 

continuidade da prestação de serviços relevantes, propondo-se a sua 

eliminação (GRUPO NOS, pág. 16); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, remetemos para o nosso entendimento no ponto 2(4) acima. 

(8) No que respeita à informação aos clientes relevantes (artigo 13.º), que, 

considerando que a ANACOM é notificada nos termos previstos no artigo 22.º do 

Regulamento, não se identifica o motivo para ser informada das medidas antes da 

receção da notificação final prevista nos n.os 8 e 9 do mesmo artigo (APRITEL, pág. 

12, e GRUPO NOS, pág. 17) e em que medida tal é necessário para a prossecução 

das suas atribuições e para o exercício das suas competências (MEO, págs. 15 e 

16); 

Entendimento da ANACOM 

Considerando os comentários recebidos, o artigo 13.º do Regulamento foi revisto no 

sentido de se eliminar o envio para conhecimento da ANACOM. 

Quanto às demais alterações a este artigo, remetemos para o nosso entendimento 

no ponto 2(4) acima. 

(9) No que respeita ao ponto de contacto permanente (artigo 15.º): 

(a) Que algumas das situações extraordinárias, previstas nos termos do artigo 2.º 

do Regulamento, pela sua imprevisibilidade geográfica de ocorrência e 

magnitude dos efeitos subsequentes, não permitem garantir a disponibilidade 

de meios de contacto principais e alternativos para a comunicação com a 

ANACOM (MEO, pág. 16);  

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, esclarecemos que é precisamente pela imprevisibilidade 

geográfica das situações extraordinárias que se justifica a redundância de 

meios de contacto exigida no n.º 4 do artigo 15.º do Regulamento, aspeto que 

tem vindo a ser corroborado pelas experiências recentes dos incêndios 

florestais e das tempestades, das quais resultaram a necessidade de assegurar 

a continuidade nos meios de contacto com o ponto de contacto permanente, 

em linha, aliás, com os Objetivos de Segurança n.º 10 (Segurança dos 
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fornecimentos) e n.º 19 (Estratégia de continuidade e planos de contingência), 

nos termos previstos no Anexo, bem como com a norma ISO 22301:2012 

(Societal security – Business continuity management systems – Requirements). 

Relevamos ainda, no mesmo sentido, as análises desenvolvidas por esta 

Autoridade em interação com as empresas quanto aos meios por estas 

utilizados para o estabelecimento de comunicações com equipas que atuam 

em zonas geográficas caracterizadas por total quebra das comunicações. 

(b) Que deve ser deixado à discricionariedade das empresas a adequação da sua 

estrutura operacional (NOWO-ONI, pág. 9); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, relembramos que, nos termos previstos no artigo 54.º-A e no n.º 

1 do artigo 54.º-C, ambos da Lei das Comunicações Eletrónicas, a ANACOM 

pode aprovar e impor às empresas medidas técnicas de execução, 

inclusivamente numa perspetiva organizacional, podendo ainda, precisamente 

e nos termos expressamente previstos na alínea a) do artigo 54.º-D a mesma 

lei, determinar a indicação de um ponto de contacto permanente. 

Relembramos ainda que, em linha com os comentários então recebidos, a 

ANACOM procedeu, no Segundo Projeto e nos termos que se mantêm no n.º 

3 do artigo 15.º do Regulamento, à distinção do regime para as empresas cujas 

ofertas se suportam em, pelo menos, um ativo classificado na classe A – neste 

caso, em regime de disponibilidade contínua – e para as restantes empresas – 

neste caso, em regime de disponibilidade contínua limitada a períodos de 

ativação. 

(c) Que deve ser previsto um dever de colaboração entre a ANACOM e o CNCS 

no que respeita ao âmbito das alíneas a) a d), f) e g) (GNS/CNCS, pág. 12); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto e sem prejuízo da cooperação a desenvolver entre a ANACOM e 

as demais autoridades competentes, remetemos para o nosso entendimento 

no ponto 3.1(4) acima. 

(d) Que deve ser previsto um acesso prioritário por parte de determinados clientes, 

pela dimensão ou criticidade, nomeadamente os operadores de serviços 

essenciais (EDP, pág. 4); 
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Entendimento da ANACOM  

Nos termos previstos na alínea a) do artigo 54.º-D da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, a indicação do ponto de contacto permanente justifica-se “para 

efeitos do disposto no presente capítulo [V da Lei das Comunicações 

Eletrónicas]”, tratando-se, como tal e em nosso entender, de um ponto de 

contacto permanente entre as empresas e a ANACOM, com vista a um 

acompanhamento contínuo das empresas e à supervisão do cumprimento das 

suas obrigações em matéria de segurança e integridade, e já não de um ponto 

de contacto entre as empresas e os respetivos clientes. 

Em qualquer caso, sempre salientamos as disposições que, no Regulamento, 

visam precisamente acautelar os interesses dos clientes relevantes, incluindo 

os operadores de serviços essenciais, remetendo, nesta matéria, para o nosso 

entendimento no ponto 2(4) acima. 

No que respeita, em particular, à articulação entre as empresas e os 

fornecedores do sector da energia, realçamos ainda o trabalho que tem vindo 

a ser desenvolvido por esta Autoridade envolvendo a ERSE – Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos e os dois sectores, designadamente as 

medidas constantes do “Relatório do Grupo de Trabalho dos Incêndios 

Florestais – Medidas de Proteção e Resiliência de Infraestruturas de 

Comunicações Eletrónicas”, no respeitante a procedimentos intersectoriais 

para deteção, resposta e mitigação de incidentes com impacto nos dois 

sectores. 

(10) No que respeita à equipa de resposta a incidentes de segurança (artigo 16.º): 

(a) Que cada empresa deve poder decidir como compõe a equipa de resposta a 

incidentes, para prossecução do Objetivo de Segurança n.º 3 (Funções e 

responsabilidade no domínio da segurança), sem que tal implique uma equipa 

com elementos fixos, abrangidos pela lista de colaboradores-chave e 

devidamente mandatados (APRITEL, pág. 13, GRUPO NOS, págs. 4, 17 e 18, 

e MEO, pág. 16); 

Entendimento da ANACOM 

Em linha com os comentários recebidos, a composição das equipas de 

resposta a incidentes de segurança mantém-se da inteira responsabilidade de 
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cada empresa, limitando-se o Regulamento a determinar, nos termos previstos 

no n.º 1 do artigo 16.º, que a mesma seja dotada dos recursos e conhecimentos 

necessários a uma eficaz preparação contra os riscos, ameaças e 

vulnerabilidades e à resposta a incidentes de segurança que afetem os ativos 

classificados nas classes A ou B. 

Em particular, o Regulamento não impõe que estas equipas sejam compostas 

por elementos fixos.  

Neste contexto, sem prejuízo da qualificação dos colaboradores que integrem 

a equipa de resposta a incidentes de segurança como colaboradores-chave, 

nos termos previstos na alínea g) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento, o n.º 

3 do artigo 17.º foi revisto, em linha com os comentários recebidos, no sentido 

de se eliminar a exigência da instrução do plano de segurança com 

comprovativos do respetivo mandato.  

Nesta matéria, relevamos os Objetivos de Segurança n.º 6 (Conhecimento, 

formação e treino) e n.º 16 (Procedimentos de gestão de incidentes de 

segurança), bem como as normas técnicas sobre a matéria referenciadas na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º, em especial a norma ISO/IEC 27001:2013 

(Tecnologia de Informação – Técnicas de segurança – Sistemas de Gestão de 

Segurança da Informação – Requisitos) e a Recomendação ITU-T X.1056 

(01/2009) (Security incident management guidelines for telecommunications 

organizations). 

(b) Que a integração no sistema de resposta a incidentes de segurança da 

informação deve ser eliminada, por configurar uma intrusão excessiva na 

organização e vida interna das empresas (APRITEL, pág. 13, e MEO, pág. 16), 

ou, pelo menos, clarificada, incluindo quanto à articulação com a estrutura 

criada pela Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto (NOWO-ONI, pág. 9); 

Entendimento da ANACOM 

De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º-A da Lei das 

Comunicações Eletrónicas, incumbe à ANACOM desenvolver, nos termos da 

lei e em articulação com as demais entidades competentes, o planeamento, 

instalação e operacionalização do sistema de resposta a incidentes de 

segurança da informação, no âmbito das comunicações eletrónicas.  
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A integração das equipas de resposta a incidentes de segurança neste sistema 

decorre, assim, desta disposição, sendo adequado antecipá-la nos termos 

agora previstos no n.º 3 do artigo 16.º do Regulamento, sempre se salientando 

que esta integração se limitará, necessariamente, ao âmbito do sector das 

comunicações, sem prejuízo de uma articulação a nível geral e com os 

restantes sectores.  

No respeitante à articulação entre a aplicação da Lei das Comunicações 

Eletrónicas e a aplicação da Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, a mesma será 

necessariamente concretizada no âmbito da cooperação entre a ANACOM e 

as restantes autoridades competentes, designadamente o CNCS. 

(c) Que a constituição das equipas de resposta a incidentes de segurança deve 

ser comunicada ao CNCS (GNS/CNCS, pág. 12); 

Entendimento da ANACOM 

Sem prejuízo da cooperação a desenvolver entre a ANACOM e as demais 

autoridades competentes, remetemos para o nosso entendimento no ponto 

3.1(4) acima. 

(11) No que respeita ao plano de segurança (artigo 17.º), que estas disposições devem 

ser simplificadas e desburocratizadas (GRUPO NOS, págs. 4 e 18, e MEO, pág. 16), 

tendo por referência o Objetivo de Segurança n.º 1 (Política de Segurança) (MEO, 

pág. 16), sustentando-se, em particular:  

(a) Que as alíneas b) a d) do n.º 1 devem ser eliminadas, por estarem já 

acauteladas pelas medidas previstas nos Objetivos de Segurança n.º 3 

(Funções e responsabilidades no domínio da segurança) e n.º 16 

(Procedimentos de gestão de incidentes de segurança) (APRITEL, págs. 13 e 

14, GRUPO NOS, págs. 4 e 18, e MEO, pág. 16);  

Entendimento da ANACOM 

Antes de mais, relembramos a significativa simplificação desta disposição no 

Segundo Projeto, incluindo a eliminação do prazo mínimo de revisão, bem 

como, em geral, no que respeita à documentação em matéria de segurança e 

integridade das redes e serviços, sem prejuízo de se manter o entendimento 

quanto ao caráter essencial do plano de segurança para as empresas. 



 

 

 

  67/96 

 

 

No que respeita ao disposto nas alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 17.º do 

Regulamento e à alegada redundância com os correspondentes objetivos de 

segurança previstos no Anexo, remetemos para o nosso entendimento no 

ponto 2(1)(b) acima, reiterando que a elaboração e a manutenção da 

atualização do plano de segurança contribui, por si, para a prossecução desses 

objetivos de segurança. 

Quanto a esta medida específica em particular, assume especial relevância a 

necessidade de assegurar uma harmonização mínima entre as empresas, pelo 

caráter essencial que o plano de segurança assume no âmbito da 

documentação em matéria de segurança e integridade das redes e serviços e 

da sistematização das medidas adotadas, motivos pelos quais entendemos 

dever manter as alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento. 

(b) Que a informação prevista nas alíneas b), c) e d), uma vez fixada num suporte 

acessível a várias entidades, cria uma situação de risco e vulnerabilidade 

(APRITEL, págs. 13 e 14); 

Entendimento da ANACOM 

Não se identificando quais as “várias entidades” mencionadas – para além da 

ANACOM e, na medida necessária à realização das auditorias previstas no 

Título IV do Regulamento, as auditoras –, nem tão pouco a que acessos se 

refere, não entendemos, assim, este comentário, sem prejuízo de salientar que 

a elaboração e a manutenção da atualização do plano de segurança devem ser 

asseguradas sob as devidas medidas de proteção. 

(c) Que, no que respeita ao n.º 3, a inclusão dos mandatos dos colaboradores-

chave é excessiva e sem qualquer valor acrescentado para o cumprimento de 

requisitos de segurança (GRUPO NOS, pág. 18); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, salientamos que esta disposição foi introduzida no Segundo 

Projeto como alternativa ao envio à ANACOM do mandato do responsável da 

segurança, nos termos anteriormente previstos no n.º 2 do artigo 17.º do 

Primeiro Projeto, sendo então alargada a todos os colaboradores-chave, nos 

termos previstos no n.º 3 do mesmo artigo 17.º, por entendermos que não pode 

uma empresa mandatar um seu colaborador para o exercício de funções no 



 

 

 

  68/96 

 

 

domínio da gestão e da operação da segurança e integridade das redes e 

serviços sem que seja assegurada a devida formalização do mandato, em linha 

com as medidas a adotar para uma adequada prossecução do Objetivo de 

Segurança n.º 3 (Funções e responsabilidades no domínio da segurança). 

Indo, porém, ao encontro das preocupações suscitadas pelos comentários 

recebidos quer quanto a esta disposição, quer quanto à disposição relativa à 

equipa de resposta a incidentes de segurança, o n.º 3 do artigo 17.º foi revisto 

no sentido de se eliminar a exigência da instrução do plano de segurança com 

comprovativos do mandato dos colaboradores que integrem a equipa de 

resposta a incidentes de segurança, sem prejuízo da sua qualificação como 

colaboradores-chave, nos termos previstos na alínea g) do n.º 1 do artigo 2.º 

do Regulamento, remetendo, neste aspeto, para o nosso entendimento no 

ponto 10(a) acima. 

(12) No que respeita ao relatório anual de segurança (artigo 19.º): 

(a) Que os requisitos do relatório anual de segurança são excessivos (MEO, pág. 

17, e GRUPO NOS, págs. 18 e 19), em particular: 

(i) Que, na alínea a), a descrição das atividades desenvolvidas, por ser 

excessiva e injustificada, deve ser limitada aos ativos classificados como 

críticos (GRUPO NOS, págs. 4 e 19); 

(ii) Que, na alínea b), a estatística é excessiva e injustificada, devendo ser 

eliminada a referência aos incidentes sem impacto significativo 

(APRITEL, pág. 14, FIBROGLOBAL, pág. 2, GRUPO NOS, págs. 4 e 

19, MEO, pág. 17, NOWO-ONI, pág. 9, e VODAFONE, pág. 15); 

(iii) Que, na alínea c), não deve caber às empresas o ónus da realização de 

uma análise agregada dos incidentes com maior impacto, por se tratar de 

informação de que a ANACOM já dispõe (APRITEL, pág. 14, 

FIBROGLOBAL, pág. 2, e GRUPO NOS, págs. 4 e 19); 

(iv) Que, na alínea d), não é razoável exigir uma descrição do programa de 

exercícios do ano civil seguinte, num momento em que o mesmo pode 

ainda não estar definido (APRITEL, pág. 14, GRUPO NOS, págs. 4 e 19, 

MEO, pág. 17, e VODAFONE, pág. 15), devendo a mesma ser opcional 

(APRITEL, pág. 14, FIBROGLOBAL, pág. 2, e GRUPO NOS, pág. 19); 
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Entendimento da ANACOM 

Considerando os comentários recebidos, procedemos à simplificação do 

conteúdo do relatório anual de segurança, nos termos previstos no n.º 1 do 

artigo 19.º do Regulamento, em particular: 

 Pela alteração da alínea a) no sentido de se exigir apenas uma descrição 

sumária das principais atividades desenvolvidas em matéria de 

segurança das redes e serviços, com especial enfoque nos, mas não 

limitada aos ativos classificados nas classes A ou B e na implementação 

do programa de exercícios;  

 Pela limitação da estatística trimestral de incidentes de segurança, 

exigida na alínea b), aos incidentes de segurança que não sejam objeto 

de notificação à ANACOM ao abrigo do disposto no Título III do 

Regulamento, com indicação do número e do tipo dos incidentes; e 

 Pela eliminação da anterior alínea d), integrando-se apenas a informação 

relativa à implementação do programa de exercícios na descrição 

sumária exigida na alínea a).  

No sentido da manutenção quer da estatística trimestral de incidentes de 

segurança, quer da análise agregada dos incidentes de segurança com maior 

impacto, exigidas respetivamente nas alíneas b) e c) do n.º 1, salientamos que 

existirá sempre um número significativo de incidentes de segurança que não 

são notificados à ANACOM, nomeadamente por caberem no âmbito da 

definição prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento, mas ainda 

assim não corresponderem a violações de segurança ou perdas de integridade 

com impacto significativo, e que, inclusivamente, existirão empresas que, pela 

sua menor presença no mercado ou pelas características da sua atividade, não 

notificam quaisquer incidentes de segurança à ANACOM. 

Para além disso e no que respeita aos incidentes de segurança que foram 

objeto de notificação à ANACOM, sempre salientamos que o que se exige na 

alínea c) corresponde a uma análise agregada por parte da empresa, e não a 

um mero somatório da informação já transmitida à ANACOM. 

(b) Que se deve esclarecer a necessidade de manutenção de suporte físico dos 

documentos incluídos no relatório anual de segurança até à implementação 
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dos meios eletrónicos de partilha de informação previstos no artigo 5.º (GRUPO 

NOS, pág. 19). 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, remetemos para o disposto no novo n.º 6 do artigo 35.º do 

Regulamento. 
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3.3. Título III 

Quanto às disposições constantes do Título III (Obrigações de notificação e de informação 

ao público), foram apresentados os seguintes comentários específicos: 

(1) No que respeita ao âmbito das obrigações de notificação (artigo 20.º):  

(a) Que, na alínea a) do respetivo n.º 2, seja introduzida uma referência ao 

GNS/CNCS e à Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto (GNS/CNCS, pág. 12); 

Entendimento da ANACOM 

Não julgamos ser necessária qualquer alteração à redação da alínea a) do n.º 

2 do artigo 20.º do Regulamento, considerando, por um lado, que a mesma já 

integra uma referência ao CNCS e, por outro, que a referência aos “termos 

previstos nas disposições legais e regulamentares aplicáveis” abrange os 

termos previstos na Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto. 

Em geral e no respeitante à articulação entre o Regulamento e o referido 

diploma, reiteramos, em linha com o nosso entendimento no ponto 3.1(1)(d) 

acima, que a mesma já se encontra necessariamente contemplada ao nível do 

disposto na Lei das Comunicações Eletrónicas – enquadramento legislativo do 

Regulamento – e na Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, sem prejuízo da 

necessária cooperação a ser desenvolvida entre a ANACOM e o GNS/CNCS 

com vista à adequada articulação entre ambas as autoridades.  

(b) Que as notificações devem ser dirigidas aos próprios prestadores de serviços 

essenciais, assim “permitindo (…) uma rápida resposta no sentido de controlar 

ou mitigar o impacto do incidente” (EDP, pág. 4); 

Entendimento da ANACOM 

No Capítulo I do Título III, o Regulamento concretiza as obrigações de 

notificação à ANACOM das violações de segurança ou das perdas de 

integridade com impacto significativo, ao abrigo do disposto no artigo 54.º-B e 

no n.º 2 do artigo 54.º-C, ambos da Lei das Comunicações Eletrónicas, e nos 

termos previstos na alínea b) do artigo 1.º do Regulamento.  



 

 

 

  72/96 

 

 

Neste contexto e considerando os limites da sua base legal habilitante, nunca 

poderia a ANACOM, no Regulamento, impor às empresas obrigações de 

notificação a ser dirigidas a outras entidades.  

Em qualquer caso, salientamos a importância da cooperação com as empresas 

do sector energético, considerando as interdependências entre os dois 

sectores, remetendo, neste aspeto, para o trabalho que tem sido desenvolvido 

no âmbito do grupo de trabalho relativo aos incêndios florestais.  

(c) Que o GNS/CNCS deve ser informado quando o impacto de um incidente afete 

sectores ou entidades no âmbito de aplicação da Lei n.º 46/2018, de 13 de 

agosto, ou quando este impacto seja transfronteiriço em virtude das respetivas 

competências (GNS/CNCS, pág.12); 

Entendimento da ANACOM 

Remetendo para o nosso entendimento no ponto (b) acima e sem prejuízo da 

estreita cooperação a ser desenvolvida entre as duas autoridades, no âmbito 

das respetivas atribuições e competências, não pode o Regulamento ser a 

sede para a imposição de obrigações de notificação a ser dirigidas a outras 

entidades. 

Em qualquer caso, sempre salientamos que, nos termos previstos na alínea a) 

do n.º 2 do artigo 20.º do Regulamento, o cumprimento das obrigações de 

notificação previstas no Capítulo I do respetivo Título III não prejudica, nem 

substitui, o cumprimento, por parte das empresas, das suas demais obrigações 

de notificação às autoridades competentes, incluindo ao CNCS, nos termos 

previstos nas disposições legais e regulamentares aplicáveis.  

(d) Que seja incluída uma “referência à ANACOM como ponto de contacto sectorial 

responsável pela comunicação com as restantes autoridades e entidades 

nacionais com responsabilidades pela segurança das redes e dos sistemas de 

informação, como é o caso do CNCS, enquanto Autoridade Nacional de 

Cibersegurança, quando um incidente de segurança produza um impacto ou 

tenha o potencial para tal, em outros sectores e entidades” (GNS/CNCS, pág. 

12); 

Entendimento da ANACOM 
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Reiterando que, nos termos expressamente previstos no respetivo artigo 1.º, o 

Regulamento pretende concretizar as obrigações das empresas previstas nos 

artigos 54.º-A e seguintes da Lei das Comunicações Eletrónicas, não pode o 

mesmo ser o quadro adequado à concretização das relações de cooperação 

entre a ANACOM e as demais autoridades competentes nesta matéria, 

designadamente o CNCS. 

Tal não prejudica, porém, que, atentas as respetivas atribuições e 

competências em matéria de segurança no sector das comunicações 

eletrónicas, a ANACOM assuma o papel de ponto de contacto sectorial no 

âmbito da cooperação com as demais autoridades competentes nesta matéria, 

sendo relevante assinalar que, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 20.º do 

Regulamento, pode esta Autoridade, em colaboração com as autoridades 

competentes, formular recomendações às empresas quanto à articulação entre 

procedimentos de notificação. 

(e) Que deve ser implementado um mecanismo de reporte de incidentes integrado, 

de forma a obviar a potenciais ineficiências que decorrem das obrigações legais 

de reporte a diferentes organismos, nomeadamente ao CNCS, à Comissão 

Nacional de Proteção de Dados, à Polícia Judiciária e à ANACOM (DRPI); 

Entendimento da ANACOM 

Ainda que tal proposta extravase o objeto do Regulamento, considerada a 

respetiva base legal habilitante, remetemos, novamente, para o disposto no n.º 

3 do respetivo artigo 20.º, onde se determina que, no âmbito das suas 

atribuições e competências, a ANACOM pode, em colaboração com as 

autoridades competentes, formular recomendações às empresas quanto à 

articulação entre os procedimentos de notificação em causa. 

(2) No que respeita às circunstâncias associadas às obrigações de notificação (artigo 

21.º): 

(a) Que, atenta a definição de “incidente de segurança”, deve ser incluída a 

“obrigação de comunicar, prontamente, qualquer incidente de segurança 

mesmo que este não se tenha repercutido em perturbação grave, com impacto 

significativo na continuidade desse funcionamento, condição indispensável a 

uma ação preventiva de todas as partes envolvidas, incluindo pelos utilizadores 
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dos serviços, no sentido de minimizar o risco de impacto até à total reposição 

das condições de segurança”, especialmente no caso de prestadores de 

serviços essenciais, “não se devendo aplicar a condição de impacto efetivo e 

de duração mínima” (EDP, pág. 5); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, relembramos que o Regulamento concretiza as obrigações de 

notificação à ANACOM (com sublinhado nosso) das “violações de segurança 

ou das perdas de integridade com impacto significativo no funcionamento das 

redes e serviços”, nos termos previsto no artigo 54.º-B da Lei das 

Comunicações Eletrónicas.  

Por seu turno, a definição de «incidente de segurança» adotada na alínea i) do 

n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento, em linha com a definição constante do n.º 

42 do artigo 2.º do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, remete 

(com sublinhado nosso) para um “efeito adverso real”. 

Neste contexto, todas as circunstâncias previstas no artigo 21.º do 

Regulamento não podem deixar de corresponder, por um lado, a um impacto 

significativo e, por outro, a um impacto real, e não potencial. 

(b) Que devem ser excluídas das circunstâncias previstas neste artigo as 

intervenções planeadas em horário noturno, “atendendo a que, tratando-se de 

intervenções programadas, são, por natureza, alvo de controlo desde o 

primeiro momento e, por outro lado, o horário noturno limita desde logo o 

impacto de afetação” (MEO, pág. 17); 

Entendimento da ANACOM 

Em nosso entender, sempre que ocorra um efeito adverso real na segurança 

das redes e serviços e que do mesmo resulte um impacto significativo para o 

seu funcionamento, nos termos previstos no artigo 54.º-B da Lei das 

Comunicações Eletrónicas e concretizados no artigo 21.º do Regulamento, a 

correspondente violação de segurança ou perda de integridade deve sempre 

ser notificada, independentemente da causa raiz subjacente corresponder a 

uma intervenção planeada – e tendo presente, adicionalmente, que a nossa 

experiência indica que intervenções planeadas têm tido, por vezes, efeitos 

adversos reais imprevistos.  
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Mais salientamos que, uma vez verificadas as circunstâncias previstas no artigo 

21.º do Regulamento, o horário – diurno ou noturno – não é, por si, relevante. 

Considerando este comentário, porém, procedemos à clarificação da causa raiz 

prevista na alínea d) do n.º 11 do artigo 22.º do Regulamento, no sentido da 

inclusão da manutenção de hardware ou software.  

(c) Que as obrigações de notificação previstas nas alíneas b) e f) do n.º 2 devem 

ser impostas às entidades em causa, respetivamente ao Ministério da 

Administração Interna e aos clientes relevantes, e não às empresas (APRITEL, 

pág.15, MEO, págs. 17 e 18, e FIBROGLOBAL, pág. 2); 

Entendimento da ANACOM 

Antes de mais e em linha com o nosso entendimento no ponto (1)(b) acima, 

relembramos que o Regulamento concretiza as obrigações de notificação por 

parte das empresas das violações de segurança ou perdas de integridade com 

impacto significativo, ao abrigo do disposto no artigo 54.º-B e no n.º 2 do artigo 

54.º-C, ambos da Lei das Comunicações Eletrónicas.  

Neste contexto e considerando os limites da sua base legal habilitante, nunca 

poderia a ANACOM impor, no Regulamento, obrigações de notificação a outras 

entidades. 

No caso específico do Ministério da Administração Interna, sublinhamos ainda 

que são as empresas que asseguram o acesso e a transmissão das chamadas 

até aos PASP, compreendendo-se que, nesse contexto, a alínea b) do n.º 2 do 

artigo 21.º do Regulamento se refira (com sublinhado nosso) a “qualquer 

violação de segurança ou perda de integridade que afete a entrega aos PASP, 

direta ou indiretamente, das chamadas para o número único de emergência 

europeu 112, bem como das chamadas para o número nacional de emergência 

115”. 

Neste enquadramento, estes comentários não são acolhidos. 

(d) Que, para efeitos de cumprimento da alínea e) do n.º 2, deve ser clarificado o 

entendimento sobre o impacto no funcionamento de todas as redes e serviços 

oferecidos por uma empresa na totalidade do território de uma ilha, em concreto 

“a forma como devem ser considerados os casos em que a prestação de 
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serviços por um dado operador esteja limitada apenas a determinadas zonas 

geográficas” (GRUPO NOS, pág. 20); 

Entendimento da ANACOM 

Remetemos para o entendimento constante da pág. 47 do relatório da 

audiência prévia e do procedimento geral de consulta sobre o sentido provável 

de decisão de 22 de dezembro de 2011, nomeadamente e com sublinhado 

nosso: 

“(…), devido à especificidade das regiões Autónomas dos Açores e Madeira 

(compostas por ilhas) (…), entende o ICP-ANACOM que importa ser notificado 

dos incidentes de segurança que ali aconteçam com duração igual ou superior 

a 30 minutos e que impactem no funcionamento de todas as redes e serviços 

oferecidos por uma mesma empresa na totalidade do território de uma ilha (ou 

seja, quando uma empresa fique impedida de continuar a disponibilizar aos 

utilizadores toda a sua oferta numa determinada ilha), independentemente do 

número de assinantes ou de acessos afetados e de área geográfica afetada”. 

(e) Que, no que respeita à circunstância prevista na alínea f) do n.º 2 e tendo em 

conta o alargamento do número de clientes relevantes, é manifestamente 

desproporcionado impor-se uma obrigação de notificação de todos os 

incidentes com duração superior a 30 minutos desde que tenha impacto num 

qualquer cliente relevante (GRUPO NOS, pág. 20); 

Entendimento da ANACOM 

Remetemos para o nosso entendimento no ponto 2(4) acima. 

(f) Que, no que respeita à circunstância prevista na alínea f) do n.º 2, a mesma 

deve “integrar a quebra dos níveis de serviço ou de outras condições essenciais 

à definição do serviço, conforme estabelecidos em contrato” celebrado entre as 

empresas e os prestadores de serviços essenciais (EDP, pág. 5); 

Entendimento da ANACOM 

Remetemos para o nosso entendimento no ponto 2(4) acima. 

(3) No que respeita ao formato e procedimentos (artigo 22.º): 

(a) Que se substitua, no n.º 1, “ao abrigo do disposto no número [sic] anterior” por 

“ao abrigo do disposto nos artigos anteriores”, considerando a proposta de 
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previsão de uma obrigação de notificação ao CNCS na alínea a) do artigo 20.º 

(GNS/CNCS, pág. 12): 

Entendimento da ANACOM 

Remetemos para o nosso entendimento no ponto (1)(c) acima, não sendo, 

assim, de aceitar a substituição proposta. 

(b) Que o apuramento concreto das freguesias e dos concelhos afetados é um 

processo complexo e moroso, sobretudo no caso da notificação de fim de 

violação de segurança ou perda de integridade com impacto significativo e 

atendendo ao prazo de duas horas agora fixado, implicando custos 

significativos em termos de sistemas de informação, dando origem a listas de 

elevada dimensão e desconsiderando a afetação parcial de determinadas 

freguesias, motivos pelos quais, não se identificando vantagens para o efeito, 

se sustenta que tal apuramento fique limitado à notificação final (APRITEL, 

pág. 15, FIBROGLOBAL, pág. 3, GRUPO NOS, págs. 4, 19 e 20, MEO, pág. 

18, e NOWO-ONI, pág. 9) e ao nível do concelho (APRITEL, pág. 15, e NOWO-

ONI, pág. 9);  

Entendimento da ANACOM 

A experiência recolhida com as notificações de violações de segurança ou 

perdas de integridade com impacto significativo cujas causas raiz tenham, entre 

as suas componentes fundamentais, a dimensão geográfica, nomeadamente 

os recentes incêndios florestais e tempestades, permite-nos fundamentar a 

necessidade de obter uma informação mais precisa da área geográfica na qual 

os ativos tenham sido afetados, não bastando, para o efeito, a indicação da 

área geográfica afetada em km2, nomeadamente com vista à determinação das 

ações a realizar.  

Por uma questão de simplificação, exigimos que esta informação seja 

transmitida com base nas áreas administrativas correspondentes ao concelho 

e à freguesia, sem prejuízo de, no futuro, se poder vir a ponderar a sua 

comunicação em polígonos, com base em sistemas de informação geográfica, 

tais como os que suportam a informação de cadastro de infraestruturas. 
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Atendendo, em qualquer caso, aos comentários recebidos – e, sobretudo, com 

vista a salvaguardar as ações de resposta aos incidentes de segurança –, 

procedemos às seguintes alterações ao artigo 22.º do Regulamento: 

 Por um lado, e no que respeita ao conteúdo da notificação de fim de 

violação de segurança ou perda de integridade com impacto significativo, 

eliminamos a indicação das freguesias, nos termos agora previstos na 

alínea c) e na subalínea v) da alínea d), ambas do n.º 7; 

 Por outro lado, e no que respeita ao conteúdo da notificação final, 

mantemos a indicação das freguesias e dos concelhos, nos termos agora 

previstos na subalínea vii) da alínea e) e na subalínea v) da alínea k), 

ambas do n.º 9, considerando, neste caso em particular, que os eventuais 

conflitos entre, por um lado, as ações de preparação e de envio da 

informação e, por outro, as ações de resposta aos incidentes de 

segurança já estarão, nesta fase do incidente de segurança, 

ultrapassadas. 

(c) Que, ainda que a informação possa ser relevante em casos pontuais, não é 

justificável incluir na notificação de fim de violação de segurança ou perda de 

integridade com impacto significativo e na notificação final a descrição da 

situação do impacto existente no momento do fim de impacto significativo, 

respetivamente nos termos previstos na alínea d) do n.º 7 e na alínea k) do n.º 

9 (MEO, págs. 18 e 19); 

Entendimento da ANACOM 

Antes de mais, esclarecemos que é expetativa desta Autoridade que, na maior 

parte das situações, a conclusão da recuperação total das redes e serviços 

afetados se verifique entre o fim de impacte significativo e o termo do prazo 

para a notificação final.  

Quando assim não seja e com vista ao acompanhamento da situação residual 

por parte da ANACOM, entendemos ser necessária a indicação da informação 

em causa, tendo em consideração, aliás, a experiência recente em casos de 

incidentes de segurança com um longo prazo de recuperação. 

(d) Que, no n.º 11, devem ser incluídas as causas raiz equipamento de cliente e 

intervenção planeada, não se concordando com o entendimento da ANACOM, 



 

 

 

  79/96 

 

 

expresso no relatório da consulta sobre o Primeiro Projeto, no sentido de 

manter o alinhamento com a documentação da ENISA, no âmbito da qual as 

referidas causas raiz não são mapeáveis (MEO, pág. 19); 

Entendimento da ANACOM 

Antes de mais, mantemos a necessidade de garantir a aproximação entre o 

disposto no n.º 11 do artigo 22.º do Regulamento e as orientações da ENISA 

relativamente às categorias de causa raiz, constantes do documento “Technical 

Guideline on Incident Reporting – Technical guidance on the incidente reporting 

in Article 13A (Version 2.1, October 2014)”, por motivos de harmonização 

europeia e tendo em consideração, nomeadamente, as competências previstas 

nas alíneas a) e c) do artigo 54.º-E da Lei das Comunicações Eletrónicas, 

respetivamente: 

 Informar as autoridades reguladoras competentes dos demais Estados 

membros e a ENISA sempre que a ANACOM entenda que a dimensão ou 

gravidade das violações de segurança ou das perdas de integridade 

comunicadas nos termos do artigo 54.º-B do mesmo diploma o justificam; e 

 Apresentar, anualmente, à Comissão Europeia e à ENISA um relatório 

resumido sobre as comunicações de violações de segurança ou perdas de 

integridade, efetuadas nos termos do artigo 54.º-B do mesmo diploma, bem 

como das medidas tomadas. 

Em qualquer caso e em termos que entendemos não prejudicar a referida 

aproximação às orientações da ENISA, procedemos, no n.º 11 do artigo 22.º 

do Regulamento: 

 À alteração da redação da alínea a), de “acidente ou desastre natural” 

para “acidente ou fenómeno natural”, na medida em que, em rigor, um 

incidente de segurança pode ter como causa raiz um fenómeno natural 

que não seja classificado como um desastre natural; e 

 À clarificação da redação da alínea d), no sentido da inclusão da 

manutenção de hardware ou software, remetendo-se para o nosso 

entendimento no ponto (2)(b) acima. 

Quanto à proposta de introdução de uma nova causa raiz relativa ao 

equipamento de cliente, entendemos não só que a mesma corresponderia a 
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um desvio às orientações da ENISA, como que existe uma causa raiz 

adequada para os casos de falha de equipamento, designadamente a 

“manutenção ou falha de hardware ou de software”, nos termos agora previstos 

na alínea d) do n.º 11 do artigo 22.º do Regulamento – sem prejuízo, no que 

respeita ao âmbito dos ativos abrangidos, do disposto no n.º 5 do artigo 3.º do 

Regulamento. 

(e) Que "deve ser eliminada a obrigatoriedade do contacto telefónico dado que o 

envio do e-mail já é, por si só, suficiente” (MEO, pág. 19);  

Entendimento da ANACOM 

A experiência recolhida com a utilização do telefone, em complemento ao envio 

das notificações por meios eletrónicos, tem comprovado que esta comunicação 

por duas vias, em que os meios eletrónicos servem como base e o telefone 

serve como confirmação do conteúdo da notificação e para o esclarecimento 

de alguma dúvida imediata, tem sido extremamente útil e tem melhorado a 

redundância do sistema de reporte, tornando-o assim mais robusto e com 

capacidade de sobreviver a uma eventual quebra no funcionamento de uma 

das vias.  

(f) Que, “após a receção da notificação inicial e/ou de fim, a ANACOM deve enviar 

um aviso de receção para a empresa, no qual inclua a identificação do n.º da 

violação de segurança ou perda de integridade” (MEO, pág.19); 

Entendimento da ANACOM 

Ainda que sem reflexos no articulado do Regulamento, iremos ponderar o envio 

de avisos de receção das notificações, designadamente no âmbito dos meios 

eletrónicos a determinar ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 13 do artigo 

22.º do Regulamento.  

Salientamos, em qualquer caso e em linha com o nosso entendimento no ponto 

(e) acima, que o telefone tem servido, precisamente, para confirmar a receção 

das notificações. 

(g) Que, no n.º 15, “se abranja na cooperação, para além das entidades 

impactadas, as autoridades e entidades nacionais com especial 

responsabilidade no ecossistema da segurança das redes e sistemas de 

informação como o CNCS, para a correta deteção e avaliação de impacto de 
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violação de segurança ou perda de integridade e a respetiva notificação” 

(GNS/CNCS, págs. 12 e 13); 

Entendimento da ANACOM 

Remetemos para os nossos entendimentos no ponto (1) acima. 

(4) No que respeita às condições associadas às obrigações de informação ao público 

(artigo 23.º): 

(a) Que este artigo deve “enquadrar incidentes de segurança, mesmo que de 

afetação individual de clientes ou clientes operadores de serviços essenciais, 

com ou sem impacte na continuidade do serviço” (EDP, pág. 5);  

Entendimento da ANACOM 

Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 23.º do Regulamento, a ANACOM 

procede à determinação das condições em que, por interesse público, as 

empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem divulgar ao público as 

violações de segurança ou as perdas de integridade com impacto significativo 

no funcionamento das redes e serviços, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

artigo 54.º-E da Lei das Comunicações Eletrónicas. 

Em particular, estas condições correspondem a um subconjunto das 

circunstâncias previstas no artigo 21.º do Regulamento, em relação às quais a 

ANACOM entende ser inquestionável o interesse público subjacente à 

respetiva divulgação. 

Tal não impede, porém, que, em circunstâncias não previstas no n.º 1 do artigo 

23.º do Regulamento e sempre que a ANACOM também o considere de 

interesse público e assim o determine, ao abrigo do disposto na referida alínea 

b) do artigo 54.º-E da Lei das Comunicações Eletrónicas, as empresas devam 

informar o público de violações de segurança ou perdas de integridade 

ocorridas nas suas redes e serviços, conforme previsto no n.º 3 do referido 

artigo 23.º 

(b) Que as violações de segurança ou perdas de integridade, com ou sem impacto 

significativo, devem ser prontamente comunicadas aos clientes relevantes pelo 

ponto de contacto permanente, em termos que não são assegurados pelo 

disposto no artigo 13.º, mas que antes devem seguir os termos previstos no n.º 
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4 do artigo 22.º, cabendo à ANACOM a decisão de os divulgar publicamente 

(EDP, pág. 6); 

Entendimento da ANACOM 

Remetemos para os nossos entendimentos nos pontos (1)(b) e (2)(a) acima. 

(5) No que respeita ao conteúdo, meios e prazos de divulgação (artigo 24.º): 

(a) Que a obrigação de apresentar informação desagregada ao nível da freguesia, 

prevista na subalínea ii) da alínea a) do n.º 1, é difícil, excessiva e 

desproporcional, implica desenvolvimentos ao nível dos sistemas de 

informação, não se antevendo quaisquer benefícios resultantes da sua 

divulgação (APRITEL, págs. 15 e 16, MEO, pág. 20, e NOWO-ONI, pág. 10), 

devendo assim ser eliminada (APRITEL, págs. 15 e 16, e MEO, pág. 20) 

transformada em recomendação (MEO, pág. 20) ou flexibilizada no seu 

cumprimento, “de forma a não comprometer a transparência e clareza nas 

informações prestadas aos utilizadores” (GRUPO NOS, pág. 20); 

Entendimento da ANACOM 

Tendo em consideração a experiência recolhida no acompanhamento das 

violações de segurança ou perdas de integridade com impacto significativo 

desde 2014, entendemos que a informação a fornecer ao público por parte das 

empresas, ao abrigo do disposto nos artigos 23.º e 24.º do Regulamento, deve 

conter a indicação das zonas geográficas concretamente afetadas. 

Considerando os comentários recebidos, porém, tal indicação é agora limitada 

ao nível do concelho, nos termos previstos na subalínea ii) da alínea a) do n.º 

1 do artigo 24.º. Não deixa, ainda assim e nesta sede, de se recomendar que, 

se possível, as empresas desagreguem a informação ao nível da freguesia.  

(b) Que a fixação do novo prazo de uma hora para disponibilização de informação, 

previsto na alínea c) do n.º 1:  

(i) Constitui um retrocesso no regime vigente, considerando que o mesmo 

prazo foi inicialmente fixado no sentido provável de decisão de 22 de 

dezembro de 2011, mas posteriormente alargado para 4 horas úteis na 

decisão final de 12 de dezembro de 2013, na sequência das 

preocupações e constrangimentos demonstrados pelas empresas 
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(APRITEL, pág. 16, FIBROGLOBAL, pág. 3, MEO, pág. 19, e GRUPO 

NOS, págs. 4, 20 e 21); 

(ii) Não foi sustentada por qualquer fundamento (GRUPO NOS, págs. 4 e 

20, e VODAFONE, pág. 15), sendo que “os operadores dispõem já de 

processos internos, no sentido de disponibilizar imediatamente essa 

informação pelos seus serviços de atendimento e suporte ao cliente, num 

regime 24hx7, não se vislumbrando assim o interesse e relevância da 

redução do prazo para esta obrigação” (VODAFONE, págs. 15 e 16); 

(iii) É demasiado exigente, ocupando “com atividades de reporte recursos 

que deviam estar prioritariamente focados em ações de mitigação e 

resolução dos incidentes” (MEO, pág. 19) ou mesmo implicando equipas 

específicas para gestão de conteúdos e informação, diferentes das 

equipas técnicas que asseguram as notificações e que não se encontram 

disponíveis num regime de 24hx7, sem que se compreendam os 

benefícios daí resultantes (APRITEL, pág. 16, GRUPO NOS, pág. 21, 

MEO, pág. 19, NOWO-ONI, pág. 10, e VODAFONE; pág. 15);  

Motivos pelos quais deve ser mantido o prazo atualmente previsto de 4 horas 

úteis (decorridas entre as nove e as dezanove horas de um dia útil) após a 

notificação inicial à ANACOM (APRITEL, pág. 16, FIBROGLOBAL, pág. 3, 

GRUPO NOS, pág. 21, NOWO-ONI, pág. 10, e VODAFONE, pág. 16); 

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto e a título prévio, entendemos ser relevante recordar, como 

exemplo significativo, os recentes incêndios florestais de 2017, os quais 

ocorreram durante o fim-de-semana e durante a noite, resultando, do disposto 

na decisão de 12 de dezembro de 2013, um prazo máximo com termo no final 

da manhã da segunda-feira seguinte, nos termos previstos na alínea c) do n.º 

1 da Parte II do respetivo Anexo B. 

Perante esta realidade, importa, assim, garantir que a informação ao público 

seja divulgada num prazo máximo que permita preservar o interesse público 

que determina a sua divulgação. 

Neste contexto e sempre reconhecendo que as empresas terão necessidade 

de afetar recursos e de criar procedimentos para o efeito – aspeto que, ainda 
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que tenha determinado o sentido final da decisão de 12 de dezembro de 2013, 

entendemos não ser agora o prevalecente –, não podemos deixar agora de 

alterar este prazo de horas úteis para horas seguidas.  

Em qualquer caso e considerando os comentários recebidos, o prazo previsto 

no Segundo Projeto, de uma hora seguida, é agora alargado para quatro horas 

seguidas, assim se procurando salvaguardar que a preparação da divulgação 

não prejudique as ações de resposta aos incidentes de segurança. 

Mais esclarecemos que a divulgação de informação ao público não é 

substituível pela disponibilização de informação no âmbito do serviço de 

atendimento ao cliente, tanto mais que aquela se dirige a todo o público em 

geral, não se limitando aos clientes da própria empresa. 

(c) Que, “sem prejuízo do direito de os Clientes/utilizadores terem conhecimento 

sobre as situações, este não deverá ser um dos pontos centrais do 

regulamento, sobretudo porque não se vislumbra em que medida é que os 

Clientes/utilizadores possam ser prejudicados com o facto de as comunicações 

serem efetuadas/contabilizadas apenas em horas úteis” (MEO, pág. 20). 

Entendimento da ANACOM  

Remetemos para o nosso entendimento no ponto (b) acima. 
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3.4. Título IV 

Quanto às disposições constantes do Título IV (Auditorias à segurança das redes e 

serviços), foram apresentados os seguintes comentários específicos: 

(1) No que respeita aos documentos e normas de referência (artigo 27.º) e na 

sequência dos comentários apresentados no âmbito do artigo 6.º, que “o 

cumprimento das normas indicadas está impreterivelmente dependente da existência 

no mercado de empresas auditoras independentes que assegurem o seu 

cumprimento”, pelo que é proposta a revisão do texto do artigo para “as empresas 

devem assegurar que as auditorias são realizadas com recurso a um conjunto de 

requisitos que sejam baseados ou compatíveis com as normas (…)” (GRUPO NOS, 

pág. 8); 

Entendimento da ANACOM 

Considerando este contributo e em linha com a redação da alínea b) do n.º 2 do artigo 

6.º do Regulamento, a ANACOM procede à alteração deste artigo, prevendo-se 

agora que as auditorias são baseadas nas normas, especificações ou 

recomendações nacionais, europeias e internacionais existentes sobre a matéria. 

(2) No que respeita às auditoras (artigo 28.º):  

(a) Que, considerando a dimensão do mercado, devem ser reponderados os 

requisitos previstos no n.º 1 (GRUPO NOS, págs. 4 e 21) e no n.º 2 (GRUPO 

NOS, pág. 21, e MEO, pág. 20); 

(b) Que a exigência de rotatividade das auditoras, prevista no n.º 3, deve ser 

eliminada (APRITEL, págs. 16 e 17, e GRUPO NOS, pág. 21) ou substituída 

por uma recomendação (MEO, pág. 20), considerando (a) a escassez de 

auditoras com o nível de experiência exigido (APRITEL, págs. 16 e 17; 

GRUPO NOS, pág. 21, e MEO, pág. 20), (b) “o inconveniente de informação 

estratégica e confidencial passar a ser objeto de conhecimento de um leque 

alargado de auditores/consultores, o que potencia riscos de violação de 

segurança para os prestadores de redes e SCE” (MEO, pág. 20) e (c) o facto 

de as auditoras já assegurarem a rotatividade das equipas (GRUPO NOS, pág. 

21, e NOWO-ONI, pág. 10), sugerindo-se ainda a sua substituição pela 
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exigência da referida rotatividade das equipas (MEO, pág. 20, e NOWO-ONI 

pág.10);  

Entendimento da ANACOM  

Tendo em consideração o conjunto dos argumentos apresentados, mas 

reiterando a necessidade de que a rotatividade se mantenha como requisito, 

para efeitos de qualidade deste processo, procedemos à alteração do disposto 

no n.º 3 do artigo 28.º do Regulamento, prevendo, agora, que a rotatividade na 

escolha das auditoras possa não ser cumprida em caso de exceção 

devidamente fundamentada. 

No sentido da manutenção deste requisito, relembramos o contributo recebido 

da parte da Comissão Técnica 163 – Segurança em Sistemas de Informação, 

no âmbito da consulta pública sobre o Primeiro Projeto, no qual, num sentido 

ainda mais exigente do que aquele que acabou por ser previsto, se defendia 

que, com vista a evitar o “potencial para conluio entre as partes”, o 

Regulamento deveria “identificar um período máximo de 3 anos para uma 

entidade auditora poder efetuar auditorias consecutivas”. 

No que respeita aos requisitos previstos no n.º 1 e no n.º 2 do mesmo artigo 

28.º, os mesmos são fundamentais para assegurar a eficácia e a confiança 

deste processo de auditoria, estando em linha com as orientações constantes 

da norma ISO 19011:2011 (Guidelines for auditing management systems), 

também aplicáveis por via da norma ISO/IEC 27007:2017 (Information 

technology — Security techniques — Guidelines for information security 

management systems auditing), assim como com as pronúncias, recebidas no 

âmbito da consulta pública sobre o Primeiro Projeto, da Comissão Técnica 80 

– Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade, da Comissão Técnica 163 – 

Segurança em Sistemas de Informação e da DELOITTE & Associados, 

S.R.O.C., S.A. 

(3) No que respeita ao dever de colaboração (artigo 29º):  

(a) Que os colaboradores da ANACOM envolvidos nas auditorias devem ser 

sujeitos aos requisitos aplicáveis às auditoras e aos seus colaboradores 

(APRITEL, pág.17, MEO, págs. 20 e 21, GRUPO NOS, pág. 21, e NOWO-

ONI, pág. 11), nomeadamente no que respeita à credenciação (APRITEL, 
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pág.17, MEO, pág. 21, e GRUPO NOS, pág. 21), à entrega de declarações de 

inexistência de conflitos de interesse (APRITEL, pág. 17, e GRUPO NOS, pág. 

21) ou mesmo a todos os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 28.º (NOWO-

ONI, pág. 11);  

Entendimento da ANACOM  

Recordamos, neste ponto, que os colaboradores da ANACOM se encontram 

sujeitos ao regime previsto nos artigos 42.º a 45.º dos Estatutos, bem como nos 

artigos 19.º e 32.º da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada pela 

Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, na sua atual redação. 

(b) Que o acesso às auditoras, aos fornecedores e aos colaboradores deve ser 

feito por intermédio da empresa e apenas em caso de sérias e fundamentadas 

dúvidas sobre os resultados da auditoria (APRITEL, pág. 17, FIBROGLOBAL, 

pág. 3, GRUPO NOS, pág. 22, e MEO, pág. 21); 

Entendimento da ANACOM 

Em linha com o entendimento constante do relatório da consulta pública sobre 

o Primeiro Projeto, na respetiva pág. 37, reiteramos que, nos termos previstos 

na lei, o acesso às auditoras, aos fornecedores e aos colaboradores, assim 

como a realização de reuniões e a prestação de esclarecimentos, nos termos 

previstos no n.º 2 deste artigo, apenas serão solicitados pela ANACOM se e na 

medida do necessário para o exercício das suas competências, sempre em 

observância dos princípios da legalidade e da especialidade aplicáveis à 

atividade administrativa. 

Neste sentido, salientamos que foi revista a redação não só dos n.os 2 e 3 do 

artigo 29.º, como também do n.º 3 do artigo 31.º e dos n.os 4 e 5 do artigo 32.º, 

todos do Regulamento. 

Relevamos ainda, a este propósito, que, nomeadamente no respeitante a 

vulnerabilidades para a segurança das redes e serviços, a informação 

proveniente dos fornecedores é, por vezes, imprescindível para que haja uma 

avaliação correta e rigorosa dos riscos com origem na cadeia de fornecimento 

e da adequação das medidas de segurança adotadas. 

(4) No que respeita às fases (artigo 30.º), que “o processo é excessivamente 

burocrático” (NOWO-ONI, pág.11);  
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Entendimento da ANACOM 

Não podemos concordar com a afirmação de que as fases previstas nos artigos 30.º 

e seguintes constituem um processo “excessivamente burocrático”, salientando que 

as mesmas acabam por decorrer do disposto no artigo 54.º-F da Lei das 

Comunicações Eletrónicas, designadamente: 

 A fase de pré-auditoria, prevista no artigo 31.º do Regulamento, concretiza o 

disposto na subalínea i) da alínea b) do n.º 2 do referido artigo 54.º-F, nos termos 

do qual “as empresas (…) devem submeter previamente à ARN a aprovação da 

entidade auditora”; e 

 A fase de pós-auditoria, prevista no artigo 33.º do Regulamento, concretiza o 

disposto na subalínea ii) da alínea b) do n.º 2 do referido artigo 54.º-F, nos termos 

do qual “as empresas (…) devem enviar à ARN, em prazo razoável, o plano de 

correção das não conformidades constantes do relatório de auditoria”. 

Para além disso, este processo encontra-se em linha com as orientações da ENISA 

constantes do documento “Guidelines on assessing DSP and OES compliance to the 

NISD security requirements Information Security Audit and Self – Assessment/ 

Management Frameworks“, de novembro de 2018, que divide o ciclo de vida de 

auditoria nas fases “Pre-Audit/Planning Phase”, “Audit Execution/Fieldwork Phase” e 

“Post-Execution Phase”. 

Em qualquer caso, remetemos para a simplificação introduzida em algumas das 

disposições do presente título, tendo em consideração os comentários recebidos, em 

particular no que respeita ao conteúdo da proposta de auditoria, nos termos agora 

previstos no artigo 31.º do Regulamento. 

(5) No que respeita à fase de pré-auditoria (artigo 31.º):  

(a) Que a proposta de auditoria não deve ficar pendente de aprovação por parte 

da ANACOM (MEO, pág. 21, e NOWO-ONI, pág. 11), em particular “quando 

não se reconhecem nem são conhecidas na ANACOM competências 

específicas para este efeito” (MEO, pág. 21);  

Entendimento da ANACOM 

Neste ponto, relembramos que, nos termos previstos na subalínea i) da alínea 

b) do n.º 2 do referido artigo 54.º-F da Lei das Comunicações Eletrónicas (com 
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sublinhado nosso), “as empresas devem (…) submeter previamente à ARN a 

aprovação da entidade auditora”, do que decorre, necessariamente, que a 

proposta de auditoria prevista neste artigo – ao incluir, nos termos previstos 

nas agora alíneas a) e b), a identificação da auditora e dos colaboradores e a 

prova do cumprimento dos requisitos a que os mesmos devem obedecer – não 

possa deixar de se encontrar sujeita, nos termos legalmente exigidos, à 

aprovação desta Autoridade. 

Quanto ao facto de, nos termos previstos na agora alínea c), a proposta de 

auditoria integrar o respetivo programa – o que, em qualquer caso, não é 

contestado nos contributos recebidos – sempre destacamos o seguinte: 

 As auditorias devem obedecer aos requisitos previstos no Título IV do 

Regulamento, nomeadamente no que respeita ao respetivo âmbito, aos 

documentos e normas de referência em que se devem basear e aos 

procedimentos que devem seguir, nos termos respetivamente previstos 

nos artigos 26.º, 27.º e 30.º e seguintes, cabendo à ANACOM fiscalizar a 

sua conformidade com as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; e 

 As auditorias a realizar por cada empresa seguirão tendencialmente uma 

perspetiva individual, podendo a ANACOM, na prossecução das suas 

atribuições e no exercício das suas competências em matéria de 

segurança, considerar haver algum aspeto que, nomeadamente numa 

perspetiva sectorial, deva ser acautelado. 

(b) Que, a manter-se, a proposta de auditoria deve ser simplificada, 

nomeadamente através da eliminação das alíneas a) e e) do n.º 1 (APRITEL, 

pág. 17, MEO, pág. 21, e NOWO-ONI, pág. 11) ou da eliminação do caráter 

obrigatório das alíneas a) a c) e da previsão da revisão desses elementos em 

fases posteriores (FIBROGLOBAL, pág. 3, e GRUPO NOS, pág. 22); 

Entendimento da ANACOM 

Antes de mais, destacamos que, nos termos previstos na subalínea i) da alínea 

b) do n.º 2 do artigo 54.º-F da Lei das Comunicações Eletrónicas, as empresas 

devem submeter previamente à ANACOM a aprovação da entidade auditora. 

Neste contexto, nunca poderia, em qualquer circunstância, ser acolhida a 
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proposta de eliminação da alínea a) e da anterior alínea d) – agora b) – do n.º 

1 do artigo 31.º do Regulamento, as quais concretizam o requisito previsto 

naquele preceito legal. 

Neste pressuposto, acolhendo os comentários recebidos e tendo também em 

vista a máxima desburocratização deste processo, sem prejuízo da respetiva 

qualidade, reduzimos o conteúdo da proposta de auditoria – para além das 

duas alíneas acima referidas, que se mantêm – ao programa da auditoria, nos 

termos previstos na agora alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo, eliminando-se as 

anteriores alíneas b), c) e e). 

(c) Que o envio à ANACOM da identificação dos fornecedores relevantes ao nível 

da segurança das redes e serviços e dos colaboradores-chave suscita as 

maiores reservas (APRITEL, pág.17);  

Entendimento da ANACOM  

No âmbito da simplificação da proposta de auditoria, acima fundamentada em 

b), as anteriores alíneas b) e c) do n.º 1 deste artigo – onde se previa, 

respetivamente, a identificação dos fornecedores relevantes ao nível da 

segurança das redes e serviços e de todos os colaboradores-chave – foram 

eliminadas. 

(d) Que a periodicidade prevista no n.º 2 – de dois em dois anos – não se justifica, 

sendo sugerida uma periodicidade superior a dois anos (FIBROGLOBAL, pág. 

3) ou, especificamente, de três (APRITEL, pág. 17) ou de cinco anos (MEO, 

pág. 21); 

Entendimento da ANACOM 

Relembrando a posição da ENISA de que “preventive audits are usually done 

at fixed intervals, periodically” e que, “in the case of certification (…) audits are 

carried out yearly or bi-yearly” e considerando, em particular, a rápida evolução 

dos riscos para a segurança das redes e serviços, entendemos não dever 

alargar a periodicidade prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 31.º do 

Regulamento. 

(6) No que respeita à fase de auditoria (artigo 32.º):  
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(a) Que, na sequência do comentário quanto à eliminação da aprovação da 

proposta de auditoria por parte da ANACOM, o n.º 1 deste artigo deve ser 

eliminado (MEO, pág. 21); e 

(b) Que a designação dos colaboradores da ANACOM para assistir às atividades 

da fase de auditoria deve ser feita com uma antecedência adequada (NOWO-

ONI, pág. 11). 

Entendimento da ANACOM 

Quanto à proposta de eliminação do n.º 1 do artigo 32.º do Regulamento e 

remetendo para o entendimento no ponto (5) acima, não pode a mesma ser 

acolhida. 

Quanto à fixação de uma antecedência mínima para a designação dos 

colaboradores da ANACOM para assistir às atividades da fase de auditoria e 

concordando-se com a proposta apresentada, procedemos à alteração do 

disposto no n.º 2 deste artigo com vista à fixação de um prazo de antecedência 

mínima de cinco dias úteis, que consideramos suficiente para o fim em causa.  
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3.5. Título V 

Quanto às disposições constantes do Título V (Disposições finais e transitórias), foram 

apresentados os seguintes comentários específicos, todos respeitantes às disposições 

transitórias (artigo 35.º): 

(1) Que, no que respeita à disposição transitória constante da subalínea i) da alínea c) 

do n.º 2 do Segundo Projeto (agora subalínea i) da alínea d) do mesmo número), a 

redução do prazo de adoção dos procedimentos de controlo da gestão excecional de 

tráfego de acesso à Internet de 18 meses para 80 dias úteis não é viável, pela 

complexidade da matéria e pela eventual necessidade de envolvimento de terceiros, 

devendo ser mantido o prazo anteriormente previsto (APRITEL, pág. 18, MEO, pág. 

22, NOWO-ONI, pág. 11, e GRUPO NOS, págs. 4 e 15); 

Entendimento da ANACOM 

Remetendo para o nosso entendimento no ponto 3.2(6) acima e pelos mesmos 

fundamentos aí apresentados, entendemos desadequado – tendo em conta, 

sobretudo, o tempo que, entretanto, já decorreu sobre a entrada em vigor do 

Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho – regressar ao 

prazo inicialmente previsto.  

Concordando, em qualquer caso, com as preocupações manifestadas nas 

pronúncias recebidas – em particular, no que respeita ao desenvolvimento dos 

sistemas de informação necessários ao registo e ao sistema para a monitorização do 

tráfego, nos termos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 11.º do Regulamento – 

procedemos ao alargamento deste prazo para um ano. 

Sempre salientamos, porém, que tal disposição transitória não prejudica o 

cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, nomeadamente a obrigação de resposta aos pedidos dirigidos às 

empresas, por parte da ANACOM, para justificação de medidas de gestão de tráfego 

aplicadas, ao abrigo do disposto no n.º 2 do respetivo artigo 5.º 

(2) Que, no que respeita à disposição transitória constante da subalínea ii) da alínea d) 

do n.º 2 do Segundo Projeto (agora subalínea i) da alínea f) do mesmo número) e em 

linha com comentários recebidos quanto ao artigo 7.º – no essencial, no sentido da 

adoção de uma “abordagem passo-a-passo”, por etapas, assim se diluindo os custos 
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e se evitando que este Regulamento constitua uma barreira à entrada e à expansão 

da atividade (APRITEL, págs. 6 e 7, FIBROGLOBAL, pág. 1, GRUPO NOS, págs. 

3 e 9, MEO, págs. 9 e 10, e NOWO-ONI, pág. 6) –, o prazo de 18 meses definido 

para adotar as restantes medidas de segurança deve ser alargado para 36 meses 

(APRITEL, pág. 18, MEO, págs. 10 e 22; NOWO-ONI, pág. 11, e VODAFONE, pág. 

16), conforme originalmente previsto no Primeiro Projeto (APRITEL, pág. 18, e 

VODAFONE, pág. 16), ou, noutra alternativa, decomposto em dois prazos faseados, 

designadamente (a) 18 meses para atingir o nível de sofisticação 1 (básico) e (b) 36 

meses para atingir o nível de sofisticação 2 (norma de indústria) (MEO, pág. 10), 

designadamente, em cada um dos prazos, para 80% dos 25 objetivos de segurança 

(GRUPO NOS, pág. 9, e NOWO-ONI, pág. 6) ou, noutra alternativa, para 80% das 

medidas, mediante demonstração da adoção de medidas do nível de sofisticação 3 

(estado da técnica) para o objetivo em causa (APRITEL, págs. 6 e 7, e VODAFONE, 

pág. 11); 

Entendimento da ANACOM 

Como nota prévia, impõe-se esclarecer que, ao contrário do referido nas pronúncias 

da APRITEL e da VODAFONE, o prazo de 36 meses previsto na alínea g) do n.º 2 

do artigo 38.º do Primeiro Projeto referia-se, apenas, à adoção das medidas 

específicas de redundância, de robustez e de resiliência então previstas no respetivo 

artigo 10.º, disposição esta entretanto eliminada. O prazo fixado pela ANACOM para 

a adoção da generalidade das medidas de segurança manteve-se antes, 

precisamente, nos 18 meses, nos termos previstos na alínea d) do n.º 2 do artigo 38.º 

do Primeiro Projeto e na alínea d) do n.º 2 do artigo 35.º do Segundo Projeto, em 

articulação, em ambos os casos, com a conclusão do plano de segurança. 

Neste pressuposto e ponderados os comentários recebidos, sobretudo no que 

respeita à adequação de uma aplicação progressiva do Regulamento, entende esta 

Autoridade dever decompor o prazo de entrada em vigor da generalidade das 

medidas de segurança – sem prejuízo, naturalmente, dos prazos especificamente 

previstos –, nos seguintes termos: 

 Fixação do prazo de um ano para a adoção das medidas de segurança 

incluídas no nível de sofisticação 1 (básico), nos termos agora previstos na 

subalínea iii) da alínea d) do n.º 2 do artigo 35.º do Regulamento, num sentido 

que não entendemos contrariar a opção já assumida no Segundo Projeto, 
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assumindo-se apenas que as medidas de segurança desse nível de 

sofisticação sempre poderiam ser adotadas nos primeiros dois terços do prazo 

aí fixado; e 

 Fixação do prazo de dois anos para a adoção das restantes medidas de 

segurança aplicáveis, incluindo a passagem aos níveis de sofisticação 2 

(norma de indústria) ou 3 (estado da técnica), conforme aplicável nos termos 

dos n.os 1 e 2 do artigo 7.º do Regulamento, e para a conclusão do plano de 

segurança, nos termos agora previstos, respetivamente, nas subalíneas i) e ii) 

da alíneas f) do n.º 2 do artigo 35.º do Regulamento, assim se alargando – por 

um período adicional de 6 meses em relação ao disposto no Segundo Projeto 

– o prazo para a adoção das medidas de segurança dos níveis de sofisticação 

2 (norma de indústria) e 3 (estado da técnica). 

Deste alargamento para dois anos excetuamos, caso aplicável nos termos previstos 

no artigo 16.º do Regulamento, a conclusão da constituição da equipa de resposta a 

incidentes de segurança, em relação à qual se mantém o prazo de dezoito meses, 

nos termos previstos na alínea e) do n.º 2 do artigo 35.º do Regulamento, atenta a 

sua relevância para a proteção dos ativos críticos. 

Não aceitamos, porém:  

 Quer a fixação do prazo de 36 meses, por excessivo, sendo relevante, neste 

sentido, assinalar a natureza específica das medidas que, no Primeiro Projeto, 

se encontravam previstas no respetivo artigo 10.º, entretanto eliminado, e para 

cuja aplicação havia sido fixado um prazo com essa duração; 

 Quer a limitação destes prazos a uma determinada percentagem de medidas 

ou objetivos de segurança abaixo dos 100%, na medida em que tal não só se 

traduziria numa alteração ao regime previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 7.º do 

Regulamento, por natureza inadmissível no âmbito de uma disposição 

transitória, como também abriria caminho – ao pretender tornar lícita a não 

adoção de uma medida de segurança exigível – a uma frontal desconformidade 

com o disposto no artigo 54.º-A da Lei das Comunicações Eletrónicas. 

Ao decompormos o prazo de entrada em vigor da generalidade das medidas de 

segurança nos termos acima referidos, é também nossa opção fixar o prazo de um 

ano para a conclusão da classificação dos ativos e do inventário de ativos e para o 
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envio da lista de ativos à ANACOM, nos termos previstos na subalínea ii) da alínea 

d) do n.º 2 do artigo 35.º do Regulamento, considerando, em particular, a redução do 

âmbito do inventário, nos termos agora previstos no n.º 1 do artigo 9.º – sem prejuízo 

do cumprimento do prazo de 60 dias úteis para a classificação de um conjunto de 

ativos críticos, nos termos exigidos na alínea b) do n.º 2 do referido artigo 35.º 

No âmbito da consulta pública sobre o Primeiro Projeto, foram apresentadas algumas 

propostas no sentido de criação de um grupo de trabalho para a revisão do próprio projeto 

de regulamento (neste sentido, nomeadamente, vide as pronúncias da APRITEL, do 

GRUPO NOS e da VODAFONE). Pese embora essas propostas não tenham sido 

acolhidas nessa fase, tendo-se antes optado por avançar com a aprovação do Segundo 

Projeto, entendemos, neste momento, ser de as transpor, com as devidas adaptações, 

para a criação de uma comissão com vista ao acompanhamento contínuo da aplicação do 

Regulamento, nos termos agora previstos no seu novo artigo 36.º  
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4. Conclusão 

Assim, tendo em consideração as pronúncias recebidas e o seu entendimento sobre as 

mesmas, manteve a ANACOM, no essencial, o sentido e o conteúdo do Segundo Projeto, 

sem prejuízo das alterações que acima ficaram devidamente fundamentadas. 

Para além disso, procedeu ainda esta Autoridade à revisão da redação do Regulamento, 

incluindo a necessária atualização das remissões, bem como à clarificação de alguns 

aspetos de redação, em benefício da sua futura interpretação e aplicação, e a algumas 

correções pontuais. 

 


