
 

 

 

 

 

 
 
Curso avançado para Técnicos do Sector de Telecomunicações (CATESC) da 
ARCTEL - CPLP  
_____________________________________________________________________ 
 
Parceria INA – ICP ANACOM 

 
 
Natureza e objectivo do curso: 

 
Reforçar, no âmbito da Regulação das Comunicações, competências a utilizar pelos dirigentes para responder aos 
problemas com que se relacionam, tomando em linha de conta o desenvolvimento da sua preparação teórica e dentro 
da sua experiência vivencial.  
 
Reforço de competências  
 

 Regulação e as modificações do Estado Social 

 Princípios administrativos relacionados com a ética pública 

 Interdependência de sistemas de orçamentação 

 Gestão da informação que facilitam a simplificação adminis-
trativa 

 Construção e aplicação de instrumentos de consulta  

 Competitividade e desenvolvimento nos mercados das 
comunicações 

 Legalização da actividade postal e de telecomunicações 

 Protecção dos interesses dos consumidores 

 Normalização técnica e harmonização na área de planea-
mento e engenharia do espectro 

 Elaboração de Regulamentos no exercício das atribuições 
da entidade reguladora  

 

 Promoção de processos de consulta pública e de manifes-
tação de interesse, nomeadamente no âmbito da introdução 
de novos serviços ou tecnologias 

 Economia dos preços e condições de oferta em comunica-
ções electrónicas e serviços postais, bem como os direitos 
de utilização de frequências e licenciamentos radioeléctri-
cos  

 Dialéctica construtivista da integração e diferenciação em 
torno de objectivos pessoais e organizacionais 

 Tendências sociais que geram exigências nas organizações 
e implicam novos desafios à motivação 

 Novas formas de estruturação do trabalho em função da 
eficiência, eficácia e satisfação 

 Negociação: arbitrar e resolver litígios que surjam no âmbito 
das comunicações 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Duração: 70 horas; 10 dias úteis                                                                                     Local: Palácio, sala 1.15 
Inicio: 6 de Setembro de 2010 
Encerramento: 17 de Setembro de 2010 Horário: 9,30 -13 h; 14.30 – 18.00h  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Áreas temáticas 
 

Monitor 
 
Data 

 
Ética, Administração e gestão pública 
 

João Martins Claro 6 

 
Sistema de gestão orçamental e de recursos 
materiais 

 
 
Ana Calado Pinto 

 
 
7 

 
Liderança e gestão de pessoas 
 

 
Rui Duarte Moura 

 
8 

 
Inovação e avaliação 
 

 
Luís Vidigal 

 
9 

Gestão do Espectro 
 

Jaime Afonso 
 

 
10 

Visita à ANACOM, Barcarena (manhã) 
Protecção do Consumidor, INA (manhã)  

 
 
Maria Corte Real 

 
 
 
13 
 
 

Procedimentos de Fiscalização ITED/ITUR 
(tarde) 

 
Nuno Luis 

Regulamentação 
-Comunicações Electrónicas 
-Serviços Postais 
 

 

Maria José Branco 
Miguel Figueiredo 
 

 
14 

Sistema de custeio e auditoria 
 
Luís Martins 
 

 
15 

 
Regulação 
 

 
João Castro 

 
16 

 
Negociação 
 

 
Pedro Marques 

 
17 

INA - Instituto Nacional de Administração 
Palácio dos Marqueses de Pombal  
2784-540 Oeiras – Portugal  
(a cerca de 10 km de Lisboa) 
 
 21 446 53 00  
http://www.ina.pt 
ina@ina.pt  
 
 
Centro documental 
Cafetaria e restaurante 
 
Contacto do secretariado do curso:  
Cristina Santos  
Cristina.santos@ina.pt  
 21 4465469 
 

INA - Instituto Nacional  
de Administração 
Palácio dos Marqueses de Pombal  
2784-540 Oeiras – Portugal  
(a cerca de 10 Km de Lisboa) 
 

 21 446 53 00  
http://www.ina.pt 
ina@ina.pt  
 
Contacto no INA : 
Sabjali Alidina Ismail 
Sabjali.ismail@ina.pt 
 21 4465425 
 
Contacto do secretariado do curso:  
Cristina Santos  
Cristina.santos@ina.pt  
 21 4465469 

 

http://www.ina.pt/
mailto:ina@ina.pt
mailto:Cristina.santos@ina.pt
http://www.ina.pt/
mailto:ina@ina.pt
mailto:Cristina.santos@ina.pt

