
 

PLANO E ORÇAMENTO DO ICP-ANACOM 

2009/11 - 2009 
Parecer 

 

“Compete ao Conselho Consultivo dar parecer, designadamente, sobre: 
1. As linhas gerais do plano de actividades e do orçamento do ICP-

ANACOM”  
2. A estratégia global do desenvolvimento das comunicações e as suas 

relações com a participação nacional na sociedade global de 
informação.  
           [als. a) e c) do art.º 37º dos Estatutos do ICP-ANACOM] 

____________________________________________________________________ 

 

A 

INTRODUÇÃO 

No dia 18 de Novembro de 2008, em sessão do Conselho Consultivo convocada para o 
efeito, foram apreciados o “Plano de Actividades 2009 -2011” e as linhas gerais do 
“Orçamento 2009”, documentos anexos ao presente Parecer, apresentados pelo Conselho 
de Administração do ICP-ANACOM, em 3 de Setembro de 2008 com o pedido do 
parecer previsto no supra citado art.º 37º dos Estatutos da Autoridade Nacional de 
Comunicações.  
 
A Comissão Especializada, anteriormente constituída por deliberação deste Conselho, 
mandatada para o efeito, reuniu-se três vezes: a primeira, para uma leitura inicial dos 
documentos e definição da metodologia de trabalho; a segunda, para debater e integrar os 
contributos de cada um dos seus membros; a terceira, para deliberar sobre a versão final 
do projecto de Parecer a submeter ao Conselho Consultivo, cuja reunião foi convocada 
para o dia de hoje, que se segue:  
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B 
Plano Estratégico e Orçamento 

 
 
I 

Plano Estratégico  
Linhas Gerais 

1. O Plano em apreço caracteriza-se por uma maior objectividade, calendarização 
e quantificação, na sequência, aliás, do progressivo melhoramento notado já a 
propósito dos planos que o antecederam.  

2. O Conselho Consultivo sublinha com agrado a preocupação do ICP- 
ANACOM em relação ao consumidor traduzida nalgumas acções concretas 
constantes do Plano Estratégico 2009-2011, como também a inclusão neste de 
projectos relevantes e, de alguma forma inovadores, susceptíveis de 
acrescentar à actividade do regulador aspectos qualitativos à sua actuação, 
como sejam, o reforço da sua actividade fiscalizadora, a adopção das melhores 
práticas de regulação e a preocupação expressa de ter em consideração os 
desafios identificados para o próximo triénio.  

A propósito da linha de orientação do Plano Estratégico sobre os desafios que 
o próximo triénio comporta, o presente parecer inclui em capítulo próprio uma 
análise específica. 

3. Destaca-se também como muito positiva a assumpção inequívoca de que a 
actuação do ICP-ANACOM se deverá pautar por critérios de 
proporcionalidade, procurando ser a mínima possível e limitada à correcção 
eficaz das falhas de mercado que venha a identificar. 

4. É de assinalar o reconhecimento da necessidade de o Regulador antecipar a 
evolução do mercado. A este propósito, recomenda-se que o Regulador 
partilhe com os operadores e prestadores de serviços o quadro de intervenção 
regulatória que, face à evolução antecipada, pretende ver implementado no 
médio prazo, de modo que todos possam tomar as suas decisões de 
investimento num ambiente de previsibilidade e certeza.  

5. De igual modo, considera-se positivo o facto de o ICP–ANACOM assumir 
que a sua intervenção terá em conta as particularidades do sector como as 
externalidades de rede e a expressiva componente de custos fixos, o mesmo é 
dizer, economias de escala. 
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6. Reconhece-se o objectivo de harmonização do enquadramento regulamentar a 
nível comunitário e aceita-se o sentido. Não é contudo claro o alcance do 
propósito traduzido nas afirmações do Regulador: “as posições comuns 
balizam a actuação dos Reguladores Nacionais”. Entende-se que o Regulador 
nacional não deverá deixar de considerar a situação específica do País e, se for 
caso disso, manifestar assertivamente uma posição diferente, ou, no mínimo, 
uma excepção à posição comum.  

 

 

II 
Plano Estratégico  
Grandes Temas 

 

NGN E BANDA LARGA 
7. Releva-se a confirmação de que se pretende, para Portugal, o desenvolvimento 

da Sociedade da Informação e do Conhecimento suportado num mercado de 
serviços em banda larga aberto, concorrencial, transparente e auto-sustentável, 
e a identificação do caminho susceptível de conduzir a esse mercado. 

O quadro regulatório aplicável às Novas Redes de Acesso (NRA) é uma das 
mais relevantes para o futuro do sector das comunicações electrónicas. 

Neste domínio, é indispensável dispor de um quadro regulatório estável e bem 
definido, no mais curto espaço de tempo, recomendando-se a definição de uma 
data mais próxima do que o final do ano 2009.  

A definição do enquadramento regulamentar deverá ponderar a 
sustentabilidade, a existência de economias de escala e de gama 
indispensáveis à capacidade de implementar  NRAs e ter em vista a promoção 
do investimento e da concorrência, condição fundamental para assegurar a 
defesa do interesse dos cidadãos Deverá ainda ter em conta a garantia da 
continuidade, por um período a definir, das redes actuais baseadas na 
desagregação do par de cobre (lacete local), bem como da existência de 
condições que permitam esperar o retorno dos investimentos realizados, ao 
abrigo de um quadro regulamentar razoavelmente previsível. A regulação deve 
respeitar o princípio da neutralidade tecnológica, e ser independente do estádio 
de desenvolvimento da mesma em cada momento. 
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Adicionalmente, importará assegurar as condições que promovam o 
investimento e o desenvolvimento destas redes, e para que se criem os 
incentivos públicos (transparentes e não discriminatórios) com vista à 
cobertura de zonas que, numa pura lógica comercial, serão susceptíveis de não 
constarem dos planos de desenvolvimento mais imediatos dos operadores de 
infra-estruturas. 

 

TDT 
8. A promoção da inovação e o desenvolvimento da Sociedade da Informação 

são objectivos centrais de todos: das autoridades, dos operadores e prestadores 
de serviços de comunicações electrónicas, a nível nacional e comunitário. Por 
esta razão e para garantir a eficiência de utilização das frequências reservadas 
para TDT, é especialmente relevante a delimitação do número de direitos de 
utilização das frequências reservadas para estes serviços. A transição para o 
sistema digital deve verificar-se o mais rapidamente possível. 

A migração das emissões televisivas em formato analógico para o sistema 
digital não deverá depender exclusivamente da iniciativa do utilizador final. 
Deverá, isso sim, ser impulsionado pelo próprio mercado, através da oferta de 
serviços inovadores e atractivos, com melhor qualidade de imagem/som face à 
actual oferta analógica e do fomento e disponibilização de equipamentos para 
conversão digital-analógico.  

Recomenda-se também que quanto à execução das acções 2.20 e 2.21 
constantes do Plano que tratam das campanhas de divulgação e sensibilização, 
deverão ser evitadas eventuais sobreposições, e assegurado o cumprimento do 
princípio da não discriminação. 

 

ESPECTRO 

9. As actuais taxas nacionais de espectro são consideradas desproporcionadas e 
elevadas quando comparadas com as praticadas a nível europeu. 

A preconizada nova metodologia de taxação de espectro por Mhz atribuídos 
ao operador e sobre a qual o Conselho Consultivo se pronunciou já, promove 
uma utilização eficiente do mesmo e distribui de modo mais equilibrado o seu 
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peso pelos utilizadores, resultado que não é possível conseguir com a 
metodologia actual. 

O atraso verificado na sua aprovação é susceptível de introduzir incerteza e 
prolonga uma situação caracterizada pela ineficiência no uso de recursos 
escassos e pelo desequilíbrio no modo como se distribui pelos utilizadores.  

Não se identificam no plano da gestão do espectro radioeléctrico iniciativas 
específicas dirigidas ao dividendo digital. É conveniente e até urgente que 
sejam iniciados os trabalhos relativos à planificação/atribuição do Dividendo 
Digital. 
 

SERVIÇO UNIVERSAL 

10. O serviço universal deve reflectir a evolução das condições sociais, 
económicas e tecnológicas no que respeita à identificação dos serviços cujas 
disponibilização e utilização são essenciais para garantir a participação dos 
cidadãos na sociedade, no respeito pelo princípio da neutralidade tecnológica.  

Considera-se assim que deverão ser efectuadas as adaptações necessárias, 
nomeadamente ao nível dos PQS, de modo a permitir que o serviço de acesso 
possa ser fornecido por tecnologias alternativas (como o GSM/UMTS, por 
exemplo). Entende-se também que deverá proceder-se à revisão do âmbito do 
SU. 
O Conselho Consultivo considera urgente o lançamento da anunciada consulta 
pública sobre a metodologia de cálculo dos CLSU e sobre a definição do 
conceito de encargo excessivo, atendendo até à proximidade do lançamento 
do concurso público. 
 
 
CONVERGÊNCIA 

 
11.  A convergência de redes e de serviços é uma tendência incontornável do 

sector das telecomunicações. 
 

O desenvolvimento das redes de Cabo, a expansão dos acessos à internet em 
banda larga, as características integradoras do protocolo IP e da sua vasta 
adopção nas camadas de transporte e de serviço das redes, trouxeram ao 
mercado as primeiras soluções de dual-play e de triple-play. 
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O advento das redes de nova geração, oferecendo larguras de banda na ordem 
dos 100Mbps, vai acentuar este movimento, e as ofertas futuras irão incluir 
um leque de funcionalidades e serviços cada vez maior.  
 
Em Portugal, este fenómeno deverá ter uma evolução muito rápida dada a 
dimensão da operação do Cabo no nosso país (em situação privilegiada para 
evoluir para NGN), os investimentos em fibra óptica já anunciados por vários 
operadores e a tradicional fácil adesão dos consumidores portugueses às 
inovações tecnológicas (como o demonstra o sucesso do IPTV). 
 
O serviço de Voz, o negócio tradicional dos operadores do STF e aquele sobre 
o qual recai ainda o principal ónus regulamentar, é cada vez mais encarado 
como uma commodity, sendo urgente a revisão das regras regulamentares que 
condicionam a evolução deste serviço. 
 
O Plano Estratégico 2009-2011 do ICP-ANACOM parece não relevar 
suficientemente este movimento uma vez que entre as inúmeras acções 
estratégicas propostas, não se destacam medidas que promovam a análise 
desta realidade e a adaptação, em consonância, da abordagem regulatória. 

 

QUADRO REGULAMENTAR 

 
13.  O Plano Estratégico 2009-2011 do ICP-ANACOM define como primeiro 

objectivo estratégico a promoção de mercados abertos e concorrenciais, 
propondo 16 acções estratégicas principais para a sua prossecução. 
 
Desta lista sobressai a acção estratégia 1.10 – Rever os mercados relevantes à 
luz do actual e do novo quadro regulamentar da UE, com eventual 
actualização das obrigações associadas, acção a concretizar até ao 2º 
trimestre de 2010. Considera-se urgente a revisão dos antigos mercados 
retalhistas já excluídos da Nova Recomendação de Mercados Relevantes da 
UE. 
 
Considera-se ainda para efeitos de maior clareza, transparência e 
previsibilidade, que esta acção devia incluir um calendário previsional para o 
lançamento das consultas públicas associadas às análises de mercado. 
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Justifica-o a dinâmica competitiva resultante da liberalização do sector, do 
desenvolvimento de novos serviços e mercados, como o mercado móvel, a 
expansão de mercados existentes para o mercado do STF, como o do Cabo, e 
do novo paradigma da banda larga, a que se juntam as duas especificidades 
nacionais que vieram transformar estruturalmente o funcionamento dos 
mercados: 

 
− A possibilidade dos operadores móveis poderem prestar o STF via 

GSM/UMTS e 

− O spin-off da Zon Multimédia, que veio instituir, como hoje se reconhece 
facilmente, uma concorrência fortíssima ao nível do acesso ao cliente 
final. 

14. No âmbito das acções associadas aos Objectivos Estratégicos 1 e 2 (promover 
mercados abertos e concorrenciais / Garantir e proteger os direitos dos 
utilizadores e dos cidadãos em geral), o Plano 2009-11 do ICP-ANACOM 
define a nível do sector postal a acção estratégica 1.2.6- Proceder à actualização 
do quadro regulamentar aplicável aos serviços postais, a concretizar até ao 1º 
trimestre de 2010. 

Pela sua abrangência e importância que assume para o desenvolvimento do 
sector postal num contexto de plena liberalização, considera-se que esta acção 
devia incluir um maior detalhe, nomeadamente a nível das actividades 
específicas a desenvolver e sua prioritização. 

 

III 

Orçamento 2009 

Linhas Gerais  

1. Relativamente ao orçamento de 2009 nota-se a ausência dum efectivo plano de 
redução de custos: os proveitos crescem cerca de11%, certamente justificado 
pelo novo modelo de taxas do regulador e os custos totais 11%, em parte 
justificado pelas provisões. Na rubrica “participações” são orçamentados mais 
34% do que no ano anterior. Acresce que o ICP-ANACOM projecta o 
crescimento dos seus resultados líquidos entre 2009 e 2011, mantendo um 
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expressivo excedente económico ao longo de todo o triénio, o que, aliás, na 
esteira de comentários constantes de anteriores pareceres, carece de 
justificação.  

2. Os custos do ICP–ANACOM ainda não são discriminados por áreas de 
actuação (funções) do regulador. Esta separação ganha particular acuidade 
quando se prevê a aplicação de um novo modelo de taxas que contempla uma 
componente que reflecte os custos administrativos da regulação. 

3. Considera-se que o do ICP–ANACOM deveria preparar um plano global de 
redução de custos, calendarizado, não só a nível da redução do pessoal, como 
é seu propósito expresso, muito embora continuem a ser previstos aumentos 
constantes dos custos com o pessoal, mas que também abranja outras medidas 
de poupança e optimização do seu funcionamento. Deveria ainda elaborar e 
por em prática um programa de eficiência institucional associado a um plano 
de avaliação interna. 

4.  O ICP–ANACOM assume como acção relevante do Plano a ‘melhoria da 
eficiência e da capacidade de actuação do regulador’, considerando a 
‘eficiência organizacional’ como factor crítico de sucesso. O Conselho 
Consultivo entende que reveste grande importância, quer em termos de 
melhoria do ambiente regulamentar quer termos de eficiência, a reestruturação 
orgânica e melhoria operacional do Regulador, nos domínios dos seus 
processos internos e do seu relacionamento com os outros agentes do sector.  

5. O Conselho Consultivo reiterando comentários constantes de pareceres 
anteriores, recomenda uma ponderação mais aprofundada relativamente aos 
excedentes económicos previstos designadamente quanto à sua distribuição, 
admitindo-se que possam de algum modo ser ponderados nos anos seguintes. 

 

Conselho Consultivo, 18 de Novembro 2008 
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