
 

 

 
 

AVISO 
Projecto de regulamento que estabelece as regras relativas à identificação 

e sinalização de estações de radiocomunicações  
O Conselho de Administração do ICP - Autoridade Nacional de Comunicações 
(ICP-ANACOM), por deliberação de 5 de Março de 2008, aprovou um projecto 
de regulamento que estabelece as regras relativas à identificação e sinalização 
de estações de radiocomunicações, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 11º 
do Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro, bem como das alíneas c) e h) do 
artigo 6º e alínea a) do artigo 9º, ambos dos seus Estatutos, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro.  
Uma versão anterior do projecto foi objecto de uma consulta de interessados em 
2003, cujos resultados se encontram reflectidos no projecto agora aprovado. 
Porém, dado o período de tempo excessivamente longo entretanto ocorrido, 
considerou-se adequado submeter este projecto a nova consulta para garantir a 
actualidade das posições dos interessados, designadamente quanto à matéria 
da sinalização. 

A definição das regras relativas à identificação e sinalização de estações de 
radiocomunicações é relevante para todos os utilizadores de redes e estações 
de radiocomunicações, designadamente operadores móveis, operadores de 
radiodifusão e detentores de redes privativas de radiocomunicações, pois vem 
permitir uma aplicação uniforme das obrigações estabelecidas no Decreto-Lei n.º 
151-A/2000, de 20 de Julho, em matéria de identificação de estações e 
sinalização informativa.  
O projecto de regulamento encontra-se disponível em www.anacom.pt e nos 
locais de Atendimento ao Público do ICP-ANACOM, podendo os interessados 
emitir os seus comentários e apresentar sugestões até ao dia 29 de Abril de 
2008, preferencialmente através do endereço electrónico regsi@anacom.pt.  

Lisboa, 14 de Março de 2008  
ICP-Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM)  
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