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 Introdução

O Plano Estratégico 2009-2011 segue naturalmente a abor-
dagem do plano anterior que tinha marcado uma ruptura 
com os planos anteriores. 

Mantém-se assim, a preocupação do Plano Estratégico ser 
o mais simples possível, focalizado nas acções reconhecida-
mente estratégicas para o regulador e no acompanhamento 
da sua concretização, para conseguir melhores níveis de 
eficiência e de eficácia, atentas as evoluções e até muta-
ções que vão ocorrendo. 

Relembra-se, de forma sumária, a missão, a visão e os 
valores que identificam a organização ICP - Autoridade 
Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), que, obviamente 
não tiveram alterações significativas, para além de alte-
rações de pormenor que assinalam as modificações que  
o passar do tempo obriga. 

Destas grandes linhas, resulta um conjunto de factores 
críticos de sucesso, de objectivos e de acções estratégicas 
que corresponde à ambição do Conselho de Administração 
para o final do triénio 2009-2011. 

Na última parte, o Plano Estratégico integra o Plano de 
Meios (de pessoal e de investimento) e o Plano Financeiro 
nos quais são identificados os recursos envolvidos na pros-
secução dos objectivos e acções estratégicas fixadas para  
o triénio e no desenvolvimento das restantes actividades  
do ICP-ANACOM. 

No Plano Estratégico constam apenas as acções conside-
radas como inadiáveis e de execução prioritária, cuja reali-
zação a médio prazo – ao longo do referido triénio - não pode 
ser comprometida, sem embargo de se anteciparem outras 
cuja concretização depende muito da evolução real que  
o ambiente de incerteza que rodeia as mutações tecnoló-
gicas e institucionais implica, e cuja aceleração tem sido 
evidente nos últimos tempos quer no que toca à difusão  
e expressão de tecnologias sem fio quer, sobretudo,  
ao desenvolvimento de redes de nova geração e das novas 
redes de acesso. 

Esta opção facilita, por um lado, a actividade de acompanha-
mento e controlo do Plano e, por outro, coloca a organização 
ICP-ANACOM mais focalizada nos resultados a atingir, possi-
bilitando uma avaliação do seu desempenho mais objectiva, 
no final de cada ano do referido triénio, sem deixar de alargar 
esse conjunto de estratégias assumidas a outras, potenciais, 
que apontam para novos objectivos a atingir. 

As actividades de carácter recorrente que são diariamente 
desenvolvidas nas várias áreas funcionais do ICP-ANACOM, 
ainda que absorvam grande parte dos recursos materiais  
e humanos, foram excluídas deste Plano, continuando obvia-
mente a ser monitorizadas e avaliadas, por área funcional, 
em sede do Plano Operacional, designadamente quanto ao 
cumprimento de prazos de execução e grau de progresso 
dos indicadores operacionais face às metas estabelecidas. 
No entanto, algumas delas, apesar de recorrentes, têm uma 
expressão na actividade regulatória do ICP-ANACOM que 
não pode deixar de ser assinalada. 

Na senda do plano para o triénio anterior, o actual plano 
procura melhorar a qualidade dos indicadores globais de 
actividade que se introduziram no ano de 2008, indicadores 
esses que serão acompanhados trimestralmente, em ordem 
a uma monitorização agressiva que permita correcções de 
rota em tempo útil. 
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 Missão, Visão e Valores

Missão

A missão de uma organização reflecte a sua razão de ser, 
concretizada nas actividades que oferece à sociedade para 
satisfazer necessidades relevantes. 

Conforme decorre dos Estatutos do ICP-ANACOM (publicados 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro), 
da Lei das Comunicações Electrónicas (artigos 4º e 5º da Lei 
n.º5/2004, de 10 de Fevereiro) e da Lei de Bases dos Serviços 
Postais (artigo 18º da Lei n.º102/99, de 26 de Julho, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 116/2003, 
de 12 de Junho), o ICP-ANACOM é a autoridade reguladora 
nacional das comunicações electrónicas e postais. Tem, além 
disso, a responsabilidade de assessorar o Governo, a pedido 
deste ou por iniciativa própria, na definição das linhas estra-
tégicas e das políticas gerais das comunicações, sugerindo 
ou propondo medidas de natureza política ou legislativa  
e ainda de assegurar a representação técnica do Estado 
Português nos organismos internacionais congéneres 
(alíneas a) e r) do n.º1 do artigo 6º dos Estatutos).
  
No caso concreto, constitui missão do ICP-ANACOM regular, 
supervisionar e fiscalizar o mercado das comunicações de 
forma a assegurar que a todos os cidadãos é proporcionada 
diversidade de escolha e universalidade no acesso a serviços 
de comunicações (electrónicas e postais) num mercado onde 
prevaleçam condições propícias à inovação, ao investimento 
e à sua eficiente prestação dos serviços, garantindo aos 
consumidores finais qualidade a preços acessíveis, sem 
esquecer a sua responsabilidade de contribuir para o desen-
volvimento do mercado interno da União Europeia.
 
A gestão eficiente da utilização do espectro radioeléctrico 
constitui também uma vertente fundamental na missão 
do regulador nomeadamente no que respeita a uma maior 
flexibilização da utilização deste recurso. Refira-se que  
o espectro radioeléctrico é um recurso escasso com natureza 
de bem público, com utilização intensa por parte de impor-
tantes actividades económicas – comunicações móveis, 
radiodifusão sonora e televisiva de entre outras – bem como 
de actividades privadas, pelo que uma gestão e utilização 

eficientes deste recurso são indutoras de desenvolvimento 
económico e social. 

Esta gestão assume-se ainda mais crítica com as alterações 
de tecnologia e a crescente aplicação do princípio da neutra-
lidade tecnológica, quando não mesmo de serviços. 

Ao ICP-ANACOM compete também garantir o cumprimento 
das normas aplicáveis ao sector, bem como das obrigações  
a que se encontram sujeitos os operadores de comunicações 
electrónicas e postais, as quais estão vertidas nos títulos de 
exercício da actividade ou nos contratos de concessão. Por 
outro lado, as características do sector das comunicações 
reclamam a protecção dos interesses dos cidadãos através 
da divulgação de informação e esclarecimentos, a garantia do 
cumprimento das obrigações inerentes ao serviço universal 
e a promoção da competitividade e do desenvolvimento 
sustentado deste mercado e, neste âmbito, o ICP-ANACOM  
é quem garante aos utilizadores de serviços de comunica-
ções prestados em condições que ofereçam diversidade, 
níveis adequados de qualidade e preços acessíveis. 

As modificações tecnológicas constantes e a abertura de 
leques de escolhas põem problemas aos cidadãos que 
exigem um acompanhamento alargado e aprofundado pelo 
ICP-ANACOM.
 
Num sector de elevada complexidade e rápida mudança 
tecnológica, o regulador deve antecipar essa evolução  
e criar condições que incentivem o investimento e a inovação 
promovendo, simultaneamente, a utilização eficiente das 
infra-estruturas e a concorrência entre as diferentes plata-
formas tecnológicas.
 
No quadro da sua competência representativa o ICP-ANACOM 
assegura a participação técnica e a representação sectorial 
do Estado Português em instâncias internacionais, acom-
panha as experiências estrangeiras de regulação das comu-
nicações e estabelece relações com outras entidades regu-
ladoras1. A preocupação crescente pelo estabelecimento 
de um mercado único de comunicações electrónicas, tem 
ampliado estas relações estando as autoridades nacionais 
de regulação europeias cada vez mais empenhadas na defi-

1   Em particular, não pode deixar de ser salientada a sua presença crescente e activa no desenvolvimento do IRG/ERG (Independent Regulators Group/European Regulators Group), 
no contexto, aliás, das suas responsabilidades no domínio da construção europeia.
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nição de posições comuns que balizam a sua actuação nos 
respectivos países. Além disso, compete ao regulador cola-
borar com outras entidades públicas e privadas na promoção 
da investigação científica aplicada às telecomunicações, 
bem como na divulgação nacional e internacional do sector, 
promover a normalização técnica, em colaboração com outras 
organizações, no sector das comunicações e áreas relacio-
nadas, colaborar na definição das políticas de planeamento 
civil de emergência do sector das comunicações, apoiando 
tecnicamente os organismos e serviços responsáveis pelo 
estabelecimento e gestão da rede integrada de comunica-
ções de emergência. 

Visão

A visão do ICP-ANACOM traduz o que a organização pretende 
ser no futuro, reflectindo a sua ambição para o termo  
do triénio 2009-2011.
 
Queremos ser uma referência no universo dos reguladores – 
a nível nacional e internacional – ambicionando uma melhoria 
contínua da gestão dos nossos recursos e meios, na procura 
da excelência dos resultados, da qualificação das pessoas  
e da utilização do conhecimento. O ser essa referência 
impõe, no actual quadro de evolução da União Europeia, uma 
participação activa e competente no seio do IRG/ERG.
 
Queremos ainda ser reconhecidos na forma como nos rela-
cionamos com todas as partes interessadas, defendendo  
os direitos dos utilizadores e dos cidadãos em geral e promo-
vendo um bom funcionamento dos mercados, trade-off de 
difícil solução, sobretudo quando a visibilidade dos objec-
tivos de curto prazo colocam uma forte pressão (e até um 
écran opaco) sobre os inadiáveis objectivos de mais longo 
prazo.
 
O reconhecimento do nosso papel interventor e activo nos 
organismos internacionais e na representação técnica do 
Estado Português são também objectivos do ICP-ANACOM, 
que não pode esquecer a sua responsabilidade de bem asses-
sorar o Governo em matéria de política de comunicações. 

Valores

A concretização da missão e da visão do ICP-ANACOM pres-
supõe o respeito por valores e princípios que identificam  
a nossa organização e definem de uma forma estável  
a maneira de actuar e de se relacionar com as partes inte-
ressadas. O grande desafio é não confundir estabilidade 
com imobilismo, abrindo as portas a um comportamento 
inovador que não comprometa a consistência temporal da 
sua actuação. 

O nosso comportamento tem de cumprir a ética profissional 
e institucional e caracteriza-se pela integridade, respeito  
e responsabilidade, com o cidadão como último objectivo  
e juiz da actuação do ICP-ANACOM.  

A independência constitui um elemento essencial para  
o sucesso da actividade de regulação, possibilitando inter-
venções regulatórias isentas, justas, objectivas e imparciais, 
sem que tal dependência deva ser confundida com cegueira 
ou alienação face às condições de ambiente em que a regu-
lação é exercida. 

A actividade do ICP-ANACOM rege-se pelo princípio da trans-
parência, isto é, procura que as decisões sejam comunicadas 
de forma clara aos operadores e demais partes interessadas, 
através de uma justificação fundamentada das razões da 
intervenção, das formas escolhidas para a concretizar e dos 
resultados pretendidos. 

Empenha-se em que as formas de intervenção sejam simples 
e claras, fáceis de transmitir, constituindo o processo de 
consulta pública um elemento fundamental na elaboração 
da decisão final para a qual, as opiniões das partes interes-
sadas são um contributo importante no processo de tomada 
de decisão.
 
A defesa e promoção de um ambiente de sã concorrência 
no mercado constituem um valor central da actividade do 
ICP-ANACOM, que tem de ser compatibilizado com as preo-
cupações despiciendas de promoção do investimento e da 
inovação no sector das comunicações. 
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Se é certo que as decisões do regulador não devem surpre-
ender os mercados, pautando-se por uma linha de actuação 
consistente garantindo aos agentes um quadro de elevada 
estabilidade e previsibilidade para o planeamento das suas 
actividades e, em particular, das suas decisões de investi-
mento, não é menos certo que a evolução tecnológica e insti-
tucional implica também uma inovação regulatória, que põe, 
necessariamente, em causa o conceito de previsibilidade  
e implica a assunção de riscos regulatórios cuja definição  
se deve pautar pela busca de equilíbrio entre a estabilidade 
e a inovação. 

As medidas de regulação respeitam o princípio da propor-
cionalidade. Neste sentido, as intervenções do regulador 
ocorrem apenas quando necessário, para corrigir desig-
nadamente falhas de mercado, minimizando os custos de 
intervenção e actuando da forma menos intrusiva possível  
no funcionamento dos mercados. 

O regulador deve assegurar que a existência de uma deter-
minada falha de mercado, não venha impedir que alguns 
operadores estejam em condições de replicar, em preço 
ou em serviço, uma oferta que é disponibilizada por outro 
operador, por motivos que não sejam a maior capacidade 
de inovação, maior eficiência ou melhor identificação das 
necessidades dos consumidores. 

A existência de elementos particulares no mercado – como 
externalidades de rede e estruturas de custos com uma 
elevada componente de custos fixos – torna a avaliação 
do que constitui uma situação de igualdade de oportuni-
dades de negócio, bem como a promoção da sua existência, 
um dos objectivos e desafios centrais na regulação das 
comunicações.
 
Constitui também uma preocupação do regulador, promover 
a neutralidade tecnológica e a concorrência entre diferentes 
opções tecnológicas que proporcionem condições para  
os operadores oferecerem soluções com diversidade e quali-
dade crescente aos consumidores, num ambiente de perma-
nente inovação e evolução tecnológica. 

Uma atitude pró-activa e de antecipação do regulador face 
à evolução das necessidades do sector é um valor a ter 
sempre presente em todas as actividades, em particular, nas 
que decorrem da regulação, supervisão e fiscalização dos 
mercados, para garantir a melhoria contínua dos serviços 
que são prestados aos utilizadores e cidadãos em geral, no 
contexto da identificação do risco regulatório já assinalado. 

Uma palavra final para a preocupação do ICP-ANACOM pela 
excelência no desempenho e por uma exigência de orien-
tação para os resultados. Neste âmbito, assume importância 
determinante acompanhar permanentemente, a evolução 
de um conjunto de indicadores, designadamente, quanto  
à evolução dos preços nos mercados das comunicações elec-
trónicas e serviços postais, à comparação internacional de 
preços no sector, ao encorajamento do investimento em infra-
-estruturas e de interoperabilidade, à evolução da inovação 
e diversidade da oferta, com a consequente ampliação das 
opções dos consumidores e à melhoria dos níveis de quali-
dade de serviço, sem esquecer a busca de posições comuns 
no ambiente crescente de integração europeia que, como 
já foi assinalado, tem um papel cada vez mais relevante  
no desenrolar das decisões regulatórias nacionais. 

Também a monitorização sistemática de todas as activi-
dades e processos desenvolvidos pelo ICP-ANACOM permite 
identificar e incorporar as melhores práticas nos processos 
de trabalho, visando o aumento da eficácia e eficiência 
organizacionais. 

Esta melhoria continuada do desempenho do ICP-ANACOM 
está ancorada nos valores de uma maior responsabi-
lização individual para que cada trabalhador melhore  
os seus conhecimentos e capacidades pessoais visando 
o fortalecimento da cooperação e do espírito de equipa  
ao serviço da organização.



02.
Factores Críticos  

de Sucesso
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 Factores Críticos de Sucesso

O cumprimento da missão do ICP-ANACOM e a concretização 
da sua ambição (visão) impõem que - para além do respeito 
pelos valores e princípios que caracterizam a organização – 
seja identificado um conjunto de factores críticos de sucesso 
e os decorrentes objectivos estratégicos e acções prioritá-
rias a levar a efeito no triénio 2009-2011.  

Constituem factores críticos de sucesso do ICP-ANACOM:
 
Orientação e focalização nos resultados 
O desempenho e os resultados alcançados face às partes 
interessadas mais relevantes – em particular, a promoção de 
mercados abertos e concorrenciais e a garantia de protecção 
dos direitos dos utilizadores e dos cidadãos em geral - devem 
ser monitorizados, utilizando adequadamente a informação 
proveniente dessa monitorização para definir e rever objec-
tivos estratégicos, acções e metas. 

O triénio que se avizinha, põe grandes desafios a esta orien-
tação pela incontornável necessidade de adoptar os modelos 
regulatórios às novas tecnologias e à gradual adopção do 
princípio da neutralidade tecnológica. 

Eficiência organizacional 
Os resultados não podem ser desligados dos recursos utili-
zados para os atingir. Neste contexto importa melhorar 
a gestão, estrutura e processos relativos às actividades 
desenvolvidas pelo regulador, visando a eliminação da Inefi-
ciência-X, baseando as decisões em informação proveniente 
do sistema de monitorização do desempenho. 

Neste particular, e atentas as deficientes abordagens meto-
dológicas disponíveis para optimizar a gestão de organi-
zações do tipo do ICP-ANACOM, são necessários esforços 
acrescidos para identificar tipologias de organização interna 
e metas a atingir. O sucesso deste esforço dependerá, em 
muito, da capacidade de assumir mudanças internas de orga-
nização, bem como superar rotinas que já perderam sentido. 

Noutro plano, o ICP-ANACOM continuará a desenvolver 
acções tendentes ao aumento da eficiência energética e de 
sustentabilidade ambiental. 

Gestão da mudança, aprendizagem  
e melhoria contínua 
A consciencialização da necessidade da mudança, o compro-
misso contínuo das pessoas para dirigir e apoiar o processo de 
transformação e, o reforço e reconhecimento dos progressos 
alcançados face aos programas e metas estabelecidas são 
imprescindíveis para aumentar a agilidade do ICP-ANACOM. 

Gestão das pessoas 
As pessoas desempenham um papel fundamental nos resul-
tados e na excelência que o regulador se propõe alcançar. 
Gerir as pessoas de forma a que estas aumentem as suas 
capacidades e façam seus os objectivos do ICP-ANACOM  
é o principal e mais actual desafio que se coloca às hierar-
quias, num ambiente de trabalho de projecto, de acção em 
equipa e de flexibilização, que exigem um plano de formação 
contínua. 

Integração consistente no desenvolvimento  
do processo regulatório na União Europeia 
Para além de a contribuição para o desenvolvimento do 
mercado interno da União Europeia ser uma obrigação 
indeclinável das regulações nacionais estas estão indele-
velmente marcadas por decisões imperativas e vinculativas 
que têm de plasmar todas as decisões domésticas. 

Atentas as mutações tecnológicas e institucionais com 
particular relevo para a formatação final da designada 
“Revisão 2006”, com reflexos profundos na definição  
e funcionamento dos mercados e, consequentemente, nas 
abordagens regulatórias, a presença activa do ICP-ANACOM 
nos fóruns europeus, em particular em todas as actividades 
e desenvolvimentos institucionais do IRG/ERG é garantia  
de um potencial de permanente actualização das suas 
capacidades, sobretudo, de contribuição para a formação de  
um desígnio comum. 



03.
Objectivos Estratégicos 
e Acções para o Triénio 

2009-2001
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  Objectivos Estratégicos  
e Acções para o Triénio 
2009-20011

A visão estratégica preconizada pelo Conselho de Adminis-
tração para o triénio 2009-2011, tendo em conta o contexto 
passado/presente e os novos desafios que se colocam ao 
Regulador, conduz à definição dos seguintes objectivos 
estratégicos:
 

Promover mercados abertos  
e concorrenciais 

Neste eixo releva-se a importância que se atribui às Novas 
Redes de Acesso (NRA). Neste contexto e no seguimento 
da consulta efectuada durante o ano 2008 relativa à abor-
dagem regulatória às NRA, o ICP-ANACOM focará, em 2009, 
a sua atenção na definição do quadro regulatório aplicável  
a estas redes, com o objectivo de assegurar a previsibilidade, 
fomentando a concorrência e o investimento nestas redes,  
o que constitui uma prioridade estratégica nacional.

Neste âmbito, o ICP-ANACOM definirá e acompanhará  
a implementação de obrigações que venha a impor nesta 
matéria relacionadas, nomeadamente com o acesso  
a condutas das entidades detentoras daquele tipo de infra- 
-estruturas de subsolo e o acesso à infra-estrutura em edifí-
cios, bem como outras medidas que assegurem uma tran-
sição adequada entre a situação actual, em que a concor-
rência no mercado é assegurada, em grande medida, pelo 
acesso ao lacete local e a situação prospectiva decorrente 
da implementação daquelas redes. 

No quadro de uma promoção de mercados abertos e concor-
renciais proceder-se-á à revisão das obrigações asso-
ciadas aos mercados relevantes prevendo-se a finalização, 
em 2009, da análise do mercado 1 (ex-1 a 6 e ex-19), do 
mercado 2 e 3 (ex-8 e ex-9), do mercado 6 (ex-7, ex-13  
e ex-14) e do mercado 7 (ex-16). 

Ainda no âmbito da análise de mercados, refira-se que  
a revisão do mercado grossista de serviços de radiodifusão 
para entrega de conteúdos difundidos a utilizadores finais 
(mercado 18), mantém o calendário, estimando-se que nesta  
 

 
fase seja já possível avaliar os impactos do desenvolvimento 
da Televisão Digital Terrestre naquele mercado. 

O processo de designação do prestador (ou dos prestadores) 
do Serviço Universal iniciado no primeiro trimestre de 2008 
está em curso estimandose que o seu termo venha a ocorrer 
no 3º trimestre de 2009 dadas as várias etapas a que  
o mesmo está sujeito. 
 
O ICP-ANACOM planeia ainda acompanhar o processo de 
switch-over e do simulcast no desenvolvimento da imple-
mentação da Televisão Digital Terrestre prevendo-se nesse 
contexto a definição de medidas para o fecho do serviço de 
televisão analógico.
 
Por último saliente-se a previsão de adopção de medidas 
visando avaliar a metodologia seguida para a atribuição 
actual de números, visando resolver a exaustão de números 
geográficos em algumas áreas geográficas.
 

Garantir e proteger os direitos dos 
utilizadores e dos cidadãos em geral 

O ICP-ANACOM desenvolverá ao longo do triénio, 17 acções 
estratégicas relacionadas com este objectivo. 

Importa evidenciar o focus dado à necessidade de criar 
mecanismos de maior informação e resolução mais célere 
de conflitos de utilizadores no âmbito das comunicações 
electrónicas. 

Neste contexto, projecta-se elaborar e concretizar um plano 
de divulgação de conteúdos específicos sobre os meios de 
reacção disponíveis para os utilizadores, avaliar os procedi-
mentos internos dos prestadores de serviços de comunica-
ções electrónicas no tocante ao tratamento de reclamações 
e, ainda, criar um centro de arbitragem nacional. 

O ICP-ANACOM tenciona ainda realizar uma campanha de 
informação aos consumidores sobre a Televisão Digital 
Terrestre.
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Releve-se no âmbito da segurança das comunicações, a reali-
zação de um estudo de avaliação e caracterização da segu-
rança de comunicações em redes públicas de comunicações 
electrónicas e a avaliação da concessão do Serviço Público 
de Telecomunicações, acções cujo termo está previsto para 
o final do ano de 2009. 

O ICP-ANACOM tenciona realizar novamente o benchmarking 
europeu sobre comparações de preços de serviços postais. 

Saliente-se que estão também previstas 11 acções relacio-
nadas com ambos os objectivos 1 e 2 (promoção de mercados 
abertos e concorrenciais e garantia e protecção dos direitos 
dos utilizadores e dos cidadãos em geral, respectivamente) 
e cuja concretização é decisiva para o cumprimento desses 
objectivos, designadamente: 

•   Avaliar a gestão do espectro em termos de prospectiva 
estratégica. 

•  Definir políticas de gestão do espectro relativas à trans-
missibilidade de direitos de utilização do mesmo, definindo 
em particular as modalidades e o faseamento associado à 
introdução do comércio secundário de espectro. 

•  Antecipar o problema da utilização do dividendo digital 
bem como a análise da possibilidade do seu lançamento 
em processo autónomo. 

•  Analisar o impacto de sistemas digitais convergentes, 
móveis multimédia e de radiodifusão.

•  Proceder à actualização do quadro regulamentar aplicável 
às redes e serviços de comunicações electrónicas.

• Aprovar o regulamento de numeração.  

Melhorar a eficiência e a capacidade  
de actuação do regulador 

Neste eixo e, designadamente ao nível dos recursos 
humanos, o ICP-ANACOM projecta, para além da conclusão  
e aplicação do novo sistema de evolução por mérito, proceder 
ao diagnóstico do potencial interno ao nível das chefias  
e elaborar Portfólio de capital humano.
 

Está também previsto que no final de 2009 esteja finali-
zado o processo de integração de todos os sistemas apli-
cacionais de gestão e a revisão do sistema de custeio ABC  
do ICP-ANACOM. 

Salientem-se ainda, pela importância que assumem na 
melhoria da eficiência e capacidade de actuação do Regu-
lador, a implementação de um sistema de gestão e circulação 
documental e o desenvolvimento da prática de aquisições 
por via electrónica visando a contratação pública electró-
nica, a redução de custos e o controlo de despesas. 

Na sequência da acreditação única prosseguida no ano 
de 2008, pretende o ICP-ANACOM proceder à acreditação 
flexível dos seus laboratórios junto do Instituto Português 
de Acreditação (IPAC), a qual permitindo uma maior inter-
venção do gestor do sistema de qualidade, gera ganhos  
de eficiência no processo. 

Participar do desenvolvimento do mercado 
interno da União Europeia, melhorando  
a performance interna 

A inserção no aprofundamento do mercado interno europeu 
deve assegurar, do mesmo passo, uma regulação interna 
mais consistente e mais inovadora, contribuindo para  
o fortalecimento dos três objectivos estratégicos atrás defi-
nidos que se situam num plano diferente deste último. 

No fundo, pretende-se que a participação no âmbito europeu 
permita perspectivar estratégias inovadoras e antecipar  
os problemas e respectivas soluções que comporão o núcleo 
comum das preocupações dos reguladores europeus.
 
Não é demais salientar que as comunicações electrónicas 
constituem o sector em que a União Europeia tem maior 
domínio sobre as decisões nacionais, o que implica, de facto, 
uma participação muito activa na configuração das decisões 
comunitárias. 

Daí a necessidade de um aprofundamento crescente da 
presença do ICP-ANACOM nas actividades europeias, com 
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relevo particular para o IRG/ERG e a eventual nova formu-
lação que o ERG venha a assumir na sequência do completa-
mento do Novo Quadro Regulatório Europeu. 

Aí se levanta um complicado trade-off que tem dois pólos 
relevantes: a harmonização de posições no seio da União 
Europeia e o respeito pelas especificidades que rodeiam  
a actuação de cada um dos Reguladores Nacionais.
 
No que toca à harmonização importa estar atento a dois 
perigos que podem pôr em causa a performance da regu-
lação nos mercados nacionais e, em consequência, os três 
objectivos estratégicos anteriores. São eles, a aplicação 
“cega” das experiências de outros reguladores e a assunção 
de políticas ou de estratégias comuns que não reflectem 
adequadamente as circunstâncias locais e que são, no fundo, 
o fundamento da existência de regulações nacionais.
 
Em contrapartida, há serviços cuja harmonização (de que o 
roaming internacional é um exemplo paradigmático), senão 
mesmo homogeneização no limite, é imprescindível e inadi-
ável, como são os casos de serviços com potencial pan-
europeu ou de serviços com uma componente transfrontei-
riça significativa. Estes últimos, em particular, reclamando 
uma cooperação fortalecida com o regulador espanhol (CMT), 
foram o ponto de partida para uma cooperação reforçada dos 
dois reguladores ibéricos que se continuará a aprofundar, 
explorando interesses comuns no âmbito europeu. 

A tensão mais relevante entre os dois pólos referidos ganha 
contornos especiais no estabelecimento das posições 
comuns do ERG que, de algum modo, balizam a actuação 
dos Reguladores Nacionais. Neste campo abrem-se várias 
áreas cujo acompanhamento é curial, designadamente as 
NGN/NGR, VoIP, televisão móvel e dividendo digital, taxas 
de terminação e ofertas de bundling. 

Promover a cooperação institucional  
e técnica 

O ICP-ANACOM pretende, ao longo do próximo triénio, 
reforçar e aprofundar a cooperação estratégica e técnica 

com os países de língua oficial portuguesa - Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe  
e Timor-Leste e com o Brasil. 

Perspectiva neste âmbito apoiar a Associação de Regula-
dores CPLP (Comunidades dos Países de Língua Portuguesa) 
através do desempenho de funções de Secretariado Perma-
nente e da criação de um site e de uma rede de contactos.
 
Na sequência da criação do Centro de Excelência em África 
já por antecipação criado em 2008 sob a égide da UIT-D,  
o ICP-ANACOM pretende reforçar e promover o envolvimento 
de outras instituições nacionais no apoio ao Centro e ainda 
criar uma bolsa de técnicos formadores visando o desenvol-
vimento do referido Centro no quadro dos objectivos para 
que foi criado. 

Atendendo aos novos modelos internacionais de cooperação 
e tendo em vista a optimização de recursos, considerou-se 
essencial realizar, junto das entidades homólogas dos PALOP 
e Timor-Leste, um balanço das iniciativas desenvolvidas na 
área da cooperação nos últimos anos, de forma a obter um 
melhor conhecimento da realidade em que se inserem e, 
consequentemente, permitir uma melhor avaliação das suas 
necessidades. 

Com base nos resultados obtidos nestas avaliações e após 
negociação com as entidades receptoras, foram definidos 
Programas Indicativos de Cooperação (PIC) para o triénio 
de 2009-2011, onde são identificadas linhas de acção de 
médio prazo entre o ICP-ANACOM e os restantes parceiros 
dos PALOP. 

Deste modo são planificadas diversas acções que permitem 
uma calendarização atempada, limitam formas de actuação, 
asseguram partilha de responsabilidades e definem metas 
que podem ser monitorizadas e avaliadas permanente-
mente, uma vez que estes programas indicativos são execu-
tados, numa base anual, por Planos Anuais de Cooperação 
(PAC), contratualizados com os organismos receptores.
 
Por outro lado reclama-se uma maior interacção entre o  
ICP-ANACOM e a ANATEL no âmbito do protocolo de coope-
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ração existente, pelo que se perspectiva a preparação e 
realização de estudos conjuntos sobre matérias específicas 
de interesse comum para ambos os reguladores.  

Ao nível internacional o ICP-ANACOM prevê uma intervenção 
específica no âmbito da realização da World Telecommunica-
tion Policy Forum (WTPF) bem como uma maior participação 
no Euro-Mediterranean Regulators Group (EMERG). 

No Anexo I consta, para cada um destes objectivos estra-
tégicos, a calendarização de todas as acções estratégicas  
a desenvolver no triénio 2009-20112.
 
A associação das 59 acções estratégicas aos objectivos 
estratégicos pode ser resumida da seguinte forma: 

2 O nº de ordem que consta na lista das acções estratégicas para o triénio 2009-2011 serve apenas para facilitar a leitura da mesma.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS  Nº DE ACÇÕES

Promover mercados abertos e concorrenciais  16

Garantir e proteger os direitos dos utilizadores e dos cidadãos em geral  16

Melhorar a eficiência e a capacidade de actuação do regulador  14

Promover mercados abertos e concorrenciais/garantir e proteger os direitos dos utilizadores e dos cidadãos em geral 11

Promover a cooperação institucional e técnica  2



04.
Indicadores Globais
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 Indicadores Globais

O ICP-ANACOM tem utilizado no passado um conjunto  
de indicadores – de uso interno – que tem permitido a moni-
torização das actividades operacionais com vista a asse-
gurar uma melhoria continuada no seu desempenho, seja em 
termos de eficiência ou de eficácia organizacional. 

Para o triénio 2009-2011, para além da definição de um 
conjunto mais amplo de indicadores a nível operacional,  
o ICP-ANACOM continuará a monitorizar indicadores globais 
da sua actividade. 

No Anexo II constam as metas para o triénio para cada um 
desses indicadores anuais para os anos de 2009 a 2011.



05.
Plano de Meios e  
Plano Financeiro
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  Planos de Meios  
e Plano Financeiro

Plano Estratégico de Pessoas 

O ICP-ANACOM perspectiva para o triénio 2009-2011 uma 
época de mudança com a consolidação de uma cultura 
organizacional alinhada com os seus objectivos estraté-
gicos visando a melhoria da eficiência e da produtividade 
internas e indo ao encontro das expectativas de desen-
volvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores, 
permitindo-lhes a curto e médio prazo o reconhecimento 
da mais-valia que representam para a Organização. Tal será 
somente possível com a promoção de políticas e práticas que 
promovam o desenvolvimento e validação de competências 
críticas para a sustentabilidade futura do Regulador.
 
A gestão do desempenho e do desenvolvimento assente 
no diagnóstico e optimização do potencial individual e de 
equipa, terá pois um papel fundamental na definição de 
novos modelos de actuação continuamente adaptados às 
exigências quer internas, quer externas do sector. 

Com base no referido, o plano estratégico de pessoas foi 
elaborado visando potenciar a eficácia e eficiência da Orga-
nização, bem como a motivação e retenção das suas pessoas, 
apresentando-se com particular destaque os seguintes 
pontos: 

•  Existem, actualmente, a prestar serviço no ICP-ANACOM, 
386 trabalhadores dado que se encontram a prestar 
serviço fora 18 colaboradores nas seguintes situações: 
6 estão requisitados em diversos Ministérios; 11 estão 
destacados, dos quais 9 na Fundação Portuguesa das 
Comunicações e 2 na Comissão de Planeamento de Emer-
gência das Comunicações (C.P.E.C.); 1 está com licença sem 
vencimento.

•  Comparativamente com o plano de 2008-2010, prevêem-
se as reduções de: 8 colaboradores em 2009; 7 em 2010 
e 7 em 2011, ou seja, aproximadamente 2% em cada ano.  
Indo ao encontro do seu objectivo estratégico de melhorar 
a eficiência e a capacidade de actuação do regulador 
adequando-se o número de colaboradores às necessi-
dade das diferentes áreas/serviços, será disponibilizada 
uma verba no montante global de 1,5 milhões de euros 

para fazer face a programas de incentivo de saída do  
ICP-ANACOM. Esta medida responde, assim, a diversas 
solicitações efectuadas por parte de colaboradores, 
contribuindo em simultâneo para o rejuvenescimento da 
Organização. 

•  No âmbito da promoção de acções de mobilidade interna, 
tendo em vista o enriquecimento interno de conheci-
mentos e a motivação dos colaboradores através da 
partilha de experiência com outras oportunidades profis-
sionais, perspectiva-se que a contratação de pessoas  
a termo seja apenas admissível em situações pontuais de 
carácter não permanente, ou motivadas por necessidade 
de substituição de colaboradores ausentes.

 •  A realização de formação profissional como um instru-
mento fundamental para o desempenho eficaz dos colabo-
radores, bem como para a sua evolução e desenvolvimento 
pessoal e profissional será um dos grandes desafios para 
o triénio. Sustentada por meios de diagnóstico cada vez 
mais objectivos, pretende-se que a formação responda 
cada vez mais às necessidades de desenvolvimento das 
competências críticas actuais e futuras. Para o efeito esta 
rubrica contará com 480 milhares de euros, o que se traduz 
num aumento de 20% face a 2008, passando a repre-
sentar cerca de 1,8% dos custos totais com o pessoal. 

•  A implementação de uma nova estrutura de carreiras 
(Sistema Evolução por Mérito), será garantida, com 
destaque para as oportunidades de evolução e progressão 
profissional com base nas concretizações individuais, na 
aquisição de competências e na aplicação de regras mais 
objectivas na avaliação de desempenho.

•  A continuidade de implementação de um sistema de bene-
fícios sociais e específicos, respondendo às necessidades 
de motivação e retenção de pessoas e seguindo os princí-
pios de equidade interna e externa. 

•  A gestão das instalações e equipamentos será mantida  
e melhorada dentro do possível, visando a criação de novos 
espaços mais adequados às necessidades dos colabora-
dores e do ICP-ANACOM, em pleno respeito para com a Lei. 
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•  O recurso a trabalho suplementar será restrito e conside-
rado quando não for possível a utilização de outras formas 
de trabalho, em áreas específicas e por razões devida-
mente fundamentadas. 

•  A continuidade da política que tem sido seguida, de forma 
consistente, no que respeita à contratação externa de 
serviços em “funções periféricas”, nomeadamente, no que 
concerne a segurança, limpeza, concessão de exploração 
de bares, entre outros, manter-se-á.

•  Os meios financeiros necessários para fazer face ao paga-
mento das prestações que garantam aos trabalhadores  
a assistência na saúde, a higiene e segurança no trabalho 
e as pensões de reforma, serão assegurados. 

Apresentam-se em seguida os quadros que evidenciam as 
variações que foram previstas para o plano de pessoal, quer 
no que toca a número de pessoas, quer a número de horas 
de trabalho e meios financeiros para sustentar o plano. 

Tal como já foi referido a política respeitante a número de 
pessoas pauta-se pela diminuição dos efectivos com início 
já no próximo ano, reduzindo-se, em termos líquidos, o seu 
número, em 8, em 2009 e, em 7, em cada um dos restantes 
anos. 

Evolução dos recursos humanos
Quadro n.º 1.1

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

1 - Quadros Superiores  231 227 223

2 - Não Quadros  165 162 159

Força de Trabalho (1+2) 396 389 382

Unidade: Número de Trabalhadores

Evolução das formas complementares de trabalho
Quadro n.º 1.2

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

Trabalho Suplementar  10.413  9.897  9.393

Trabalho a Termo  15.100  15.100  15.100

Total 25.513  24.997  24.493

Unidade: Horas
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Relativamente aos meios financeiros necessários para a 
execução do plano de pessoal, desagregado da forma acima 
apresentada, salientamos: 

•  As rubricas de remunerações e encargos, constituídas 
pelas remunerações dos órgãos sociais (Conselho de Admi-
nistração e Conselho Fiscal), pelas remunerações base dos 
trabalhadores do ICP-ANACOM, pelas remunerações adicio-
nais (trabalho suplementar, a termo, subsídios e prémios 
de produtividade) e os encargos sobre remunerações, vão 
aumentar 3,1% em 2009 e 4% nos anos seguintes. Refira-
se que a redução do número de colaboradores atenuará  
o efeito dos aumentos da tabela salarial e da evolução 
por mérito, garantindo um crescimento reduzido da massa 
salarial. 

•  Os outros custos com o pessoal, que englobam os encargos 
com pensões, seguro de acidentes de trabalho, custos 
de acção social (exames médicos obrigatórios, seguro 
de doença, entre outros), formação, encontros ANACOM  
e compensações pecuniárias decorrentes de rescisões de 
contrato, vão aumentar consideravelmente tendo em conta 
que se perspectivou a possibilidade de alguns contratos 
com colaboradores poderem vir a ser revogados por mútuo 
acordo, no âmbito do programa de incentivo de saída do 
ICP-ANACOM.  

A inclusão no Plano de uma verba para rescisão de contrato 
por mútuo acordo, representa cerca de 6% do total dos 
custos com pessoal, sendo a principal componente da 
variação global dos custos com pessoal que, em termos 
globais aumentam 9,8%, face a 2008. 

No que toca às formas complementares de trabalho, previu-
se a manutenção do número de horas de trabalho a termo  
a realizar ao longo do período. Quanto ao trabalho suple-
mentar estimou-se uma redução progressiva durante o 
período do plano. Em termos global estimou-se uma redução 
global de horas de 15%, face a 2008.   

Evolução dos custos com o pessoal
Quadro n.º 1.3

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

Remunerações e Encargos  22.284.683  23.183.370  24.118.866

Outros Custos com o Pessoal  3.922.117  3.801.430  4.079.034

Total  26.206.800  26.984.800  28.197.900

Unidade: Euros
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Plano de Investimento 

O plano de investimento elaborado para o período 2009-2011 
centra-se em áreas de relevância fundamental para a pros-
secução das actividades do ICP-ANACOM, com especial 
ênfase para a modernização, quer da componente técnica, 
quer da componente de suporte. Com efeito, a realização 
de investimento tem como objectivo a criação das condi-
ções adequadas e necessárias às actividades de regulação 
e a supervisão do sector das comunicações, actividades que  
se encontram cometidas a esta Autoridade pelos estatutos.
 

O acompanhamento da evolução das técnicas de gestão  
do espectro e comunicações, quer ao nível da operação, quer 
da fiscalização, tem constituído preocupação permanente  
do ICP-ANACOM e volta a estar no centro do esforço de 
investimento perspectivado para o triénio. 

Por outro lado, a actualização tecnológica de suporte no 
âmbito dos sistemas e tecnologias de informação, não 
só ao nível dos equipamentos, como também ao nível  
do desenvolvimento dos programas informáticos adequados, 
merece uma referência especial, por se considerar que  
as ferramentas de apoio são fundamentais para o garante 
das condições indispensáveis à prestação do serviço público 

Plano de Custos com o Pessoal
Quadro n.º 1.4

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

1. Efectivos (Final Do Ano)  395  388  381 

2. Requisitados  1  1  1 

3. Força de Trabalho (1 + 2)  396  389  382 

4. Potencial de Trabalho Efectivo (1.800 Horas/Ano)  712.800  700.200  687.600

5. Trabalho Suplementar (Horas)  10.413  9.897  9.393 

6. Trabalho a Termo Certo (Horas)  15.100  15.100  15.100 

7. Potencial de Trabalho (4 A 6)  738.313  725.197  712.093 

8. Remunerações  15.215.013  15.795.154  16.397.154 

9. Remunerações Adicionais  3.992.783  4.215.792  4.451.257 

10. Pensões  1.052.488  1.105.744  1.161.695 

11. Encargos Sobre Remunerações  3.076.887  3.172.424  3.270.455 

12. Seguro de Acidentes de Trabalho  104.639  110.496  116.684 

13. Custos de Acção Social  549.990  577.490  606.365 

14. Outros Custos  2.215.000  2.007.700  2.194.290 

15. Total (8 A 14)  26.206.800 26.984.800 28.197.900

Unidade: Euros
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que esta Autoridade prossegue, e por representar uma parte 
relevante do orçamento de investimento em apreciação.
 
Projectos no âmbito da gestão do espectro, como a moder-
nização/manutenção da capacidade laboratorial, reape-
trechamento tecnológico da monitorização e controlo do 
espectro (MCE), monitorização integrada (PMI), ou no âmbito 
dos sistemas de informação, como a adequação tecnoló-
gica – arquitectura e plataformas tecnológicas, ANACOM 

E-Government, sistemas de suporte à decisão, sistema  
de gestão do conhecimento, entre outros, consagrados no 
plano 2009-2011 visam dar continuidade às linhas de orien-
tação delineadas em planos anteriores, assumindo grande 
importância estratégica para o ICP-ANACOM, razão pela qual 
foram criteriosamente definidos.
 
Os programas de investimento que constam do plano, venti-
lados por áreas de intervenção, são os seguintes:

Evolução do investimento
Quadro n.º 2.1

PROGRAMAS  OBJECTIVOS  2009  2010  2011

Infraestruturas Melhoria e Conservação de Edifícios e

 Instalações Propriedade do ICP-ANACOM 
140.000  90.000  90.000

Actualização e Modernização Assegurar A Actualização Tecnológica

de Equipamentos Específicos dos Equipamentos Básicos Radioeléctricos

Radioeléctricos Destinados à Monitorização do Espectro 
1.214.500  1.534.500  1.542.000

 Radioeléctrico 

Sistemas de Informação Modernização e actualização das tecnologias

 de informação do ICP-ANACOM e 3.105.000  2.900.000  2.900.000

 automatização dos processos de trabalho 

Equipamentos Administrativos Assegurar a manutenção dos

Mobiliário e Outros equipamentos administrativos, 312.000  190.000  190.000

 mobiliário, viaturas, entre outros 

Obras de Adaptação Realização de obras em edifícios alugados

 com o objectivo de conservar, manter 210.000  210.000  210.000

 e adequar funcionalmente os espaços 

Total  4.981.500  4.924.500  4.932.000

Unidade: Euros
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Plano Financeiro 

O plano financeiro 2009-2011 foi elaborado dentro do espí-
rito de rigor que pauta a actuação desta Autoridade, nele se 
englobando os valores adequados ao desenvolvimento das 
actividades planeadas para o período em apreciação. 

No plano de proveitos e ganhos merecem destaque os 
proveitos inerentes às taxas de actividade aplicadas aos 
fornecedores de redes e serviços de comunicações electró-
nicas, aos utilizadores de frequências, aos utilizadores de 
números, aos operadores de serviços postais, além de outros 
proveitos de menor relevância. 

Tendo o Governo enviado para parecer do Conselho Consul-
tivo do ICP-ANACOM um projecto de tarifário relativo às taxas 
previstas no art.º 105 da Lei nº.5/2004, de 10 de Fevereiro 
(LCE), a elaboração do presente Plano, no que respeita aos 
Proveitos e Ganhos teve já em consideração tal projecto.
  
Saliente-se a este respeito que a formulação projectada 
para as taxas relativas à utilização de frequências por 
parte dos operadores do serviço móvel terrestre, substitui  
a actual base de taxação – número de cartões SIM – por 
outra, baseada na quantidade de espectro radioeléctrico atri-
buído. Esta alteração, que permite o alinhamento da forma  
de taxação do espectro com o que está definido na LCE, incen-
tivando uma utilização eficiente deste importante recurso, 
implica no entanto uma maior volatilidade dos proveitos  
do ICP-ANACOM, uma vez que estes passarão a depender da 
quantidade de espectro radioeléctrico atribuído aos opera-
dores presentes no mercado. Quer isto dizer que eventuais 
devoluções de espectro radioeléctrico, por resposta ao incen-
tivo agora criado de aumentar a eficiência da sua utilização, 
ou desencadeadas por outros acontecimentos, levarão  
a uma redução dos proveitos do ICP-ANACOM. 

Apesar de cientes desta realidade, as projecções de 
proveitos apresentadas no presente Plano foram elaboradas 
tendo como pressuposto que se manterá a quantidade de 
espectro radioeléctrico atribuída no mercado, o que sendo 
uma perspectiva optimista do ponto de vista financeiro 
se pode revelar negativa do ponto de vista da gestão do 
espectro. Este pressuposto terá, eventualmente, que ser 

reavaliado no próximo plano 2010-2012, face ao que vier  
a ocorrer em 2009. 

O plano de custos e perdas tem como objectivo assegurar  
o desenvolvimento das actividades inerentes ao cumpri-
mento das funções cometidas ao ICP-ANACOM, nomeada-
mente a regulação e regulamentação do sector das comu-
nicações, a gestão e fiscalização do espectro radioeléctrico, 
a monitorização das obrigações das entidades concessioná-
rias licenciadas e autorizadas para a prestação de serviços 
de comunicações, a representação do Estado Português, 
através da participação e organização de reuniões interna-
cionais, o pagamento de quotizações a organismos inter-
nacionais de correios e telecomunicações e a assessoria  
ao Governo.
 
Paralelamente, esta Autoridade garante o apoio logístico  
à CPEC (Comissão de Planeamento de Emergência das 
Comunicações), a contribuição como fundador para a FPC 
(Fundação Portuguesa das Comunicações), bem como a 
participação nos custos decorrentes dos projectos especiais 
previstos nas Grandes Opções do Plano (GOP) e a participação 
nas despesas de funcionamento da Autoridade da Concor-
rência, dando cumprimento às orientações do Governo. 

É de salientar que os custos do ano de 2009 reflectem custos 
decorrentes de acções que o ICP-ANACOM dará sequência 
face às orientações do Governo, nomeadamente:
 
•  Evento Fórum Mundial de Políticas de Telecomunicações 

(WTPF2009). O ICP-ANACOM, em nome do Governo Portu-
guês, vai organizar a 4ª edição do Fórum Mundial de Políticas 
de Telecomunicações (WTPF 2009) da União Internacional 
das Telecomunicações (UIT), tendo em vista a concretização 
de um dos objectivos assumidos no quadro do MOU, assi-
nado a 8 de Dezembro de 2007 entre o Governo Português 
e a UIT, ao nível da cooperação. O WTPF 2009, vai decorrer 
no Centro de Congressos de Lisboa, entre os dias 22 e 24 
de Abril de 2009, sendo precedido pela reunião do Grupo 
de Peritos (GoE) e da Sessão Informativa, encontros que se 
irão realizar no mesmo recinto, respectivamente, nos dias 
20 e 21 de Abril. Para este evento foram estimados custos 
da ordem dos 1.830 milhares de euros.
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 •  Participação para a Agência Espacial Europeia (ESA).  
O montante da participação de Portugal, a suportar pelo 
orçamento do ICP-ANACOM, para a ESA, foi fixado pelo 
despacho nº. 215/2002, de 28 de Fevereiro, e é executável 
até 2011, conforme estipula o despacho nº. 21229/2007, 
de 13 de Setembro, estando o montante a despender em 
cada ano dependente do orçamento daquele organismo 
internacional. Para 2009, o montante previsto pela ESA  
é de 2.890 milhares de euros. 

•  Criação de um Centro de Excelência em África para países de 
expressão portuguesa e espanhola. Este centro pretende 
estimular a formação em áreas chave como políticas  
de telecomunicações, regulação, novas tecnologias, 
serviços, linguística, entre outras, com o objectivo de 
aumentar a capacidade de auto-sustentação nos citados 
países. O montante da colaboração previsto ascende a 130 
milhares de euros em 2009.

Acresce, como justificação dos custos apresentados,  
a decisão de criação de um centro de arbitragem espe-
cializado para dirimir litígios no sector das comunicações 
electrónicas. Este centro, com natureza de associação de 
direito privado, devidamente autorizado pelo Ministério 
da Justiça, visa ser uma alternativa ao recurso ao sistema 
judicial (resolução extrajudicial de conflitos), mais simples  
e menos dispendioso, com a vantagem de ser especializado 
em assuntos do sector, pretendendo-se com ele proteger os 
utilizadores e dar cabal cumprimento às obrigações da Lei 
das Comunicações Electrónicas (LCE). Para a sua implemen-
tação, está previsto um montante de 250 milhares de euros, 
esperando-se que esta iniciativa contribua para a diminuição 
dos custos decorrentes do tratamento interno das reclama-
ções agora apresentadas ao ICP-ANACOM. 

As peças que constituem o Plano Financeiro do ICP-ANACOM 
para o triénio 2009/2011 são as seguintes: 

• Plano de Proveitos e Ganhos 
• Plano de Custos e Perdas 
• Demonstração de Resultados 
• Orçamento de Tesouraria 
• Balanços 
• Cash-Flow e Cobertura do Investimento pelo Cash-Flow 
• Demonstração dos Fluxos de Caixa
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Plano de Proveitos e Ganhos
Quadro n.º 3.1

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

Comunicações Electrónicas  72.981.600  72.666.500  72.351.500

Declarações Comprovativas dos Direitos  21.000  21.500  22.000

Exercício de Actividade de CE  10.335.000  20.175.900  30.016.800

Utilização de Frequências

 Utilização GSM + UMTS  51.453.000  40.642.500  29.832.000

 Utilização Serviço Fixo  5.083.500  5.416.000  5.748.600

 Utilização SMT-Redes Privativas  2.418.600  2.394.100  2.369.700

 Utilização FWA  516.000  516.000  516.000

 Utilização - Restantes  1.487.100  1.833.100  2.179.000

 Utilização de Números  1.667.400  1.667.400  1.667.400

Serviços Postais  128.900  132.200  135.700

ITED  178.800  183.400  188.100

Outras Prestações de Serviço  332.700  341.300  350.200

Proveitos Suplementares  5.000  5.100  5.200

Subsídios da UE  30.000  30.800  31.600

Proveitos e Ganhos Financeiros  3.000.000  3.078.000  3.158.000

Proveitos e Ganhos Extraordinários  138.000  141.600  145.300

Total  76.795.000  76.578.900  76.365.600

Unidade: Euros
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Plano de Custos e Perdas
Quadro n.º 3.2

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

Fornecimentos e Serviços Externos  13.614.800 13.479.100  13.832.500

Combustíveis  90.500  99.300  109.000

Livros e documentação técnica  277.100  284.300  291.700

Material de escritório  103.200  105.900  108.700

Rendas e alugueres  1.840.400  1.888.300  1.937.400

Despesas de representação  12.300  12.600  12.900

Comunicação  772.000  792.100  812.700

Seguros  214.800  220.400  226.100

Deslocações e estadas  820.400  841.400  862.900

Conservação e reparação  2.625.200  2.693.600  2.763.700

Publicidade e propaganda  180.000  184.700  189.500

Custos comuns aos edifícios  1.095.500  1.124.000  1.153.300

Trabalhos especializados  4.701.200  4.327.300  4.435.800

Outros fornecimentos e serviços  882.200  905.200  928.800

Impostos  19.200  19.700  20.200

Custos com o Pessoal  26.206.800 26.984.800  28.197.900

Outros custos Operacionais  12.620.600 10.342.700  9.856.000

Quotizações  1.002.700  1.028.600  1.055.100

Reuniões e conferências  1.892.200  465.000  477.100

Cooperação  287.100  294.600  302.300

CPEC  374.100  383.600  399.700

Contribuição p/ Fundação P. das Comunicações  1.168.500  1.218.800  1.271.500

Participações  7.120.800  6.160.000  5.540.800

Patrocínios/Prémios em concursos  525.200  535.600  546.300

Outros custos e perdas operacionais  250.000  256.500  263.200

Amortizações do Exercício  4.076.600  3.781.200  3.749.200

Ajustamentos  120.000  120.000  120.000

Provisões do Exercício  4.000.000  4.000.000  4.000.000

Custos e Perdas Financeiros  13.500  13.900  14.300

Custos e Perdas Extraordinários  108.000  110.800  113.700

Total  60.779.500 58.852.200  59.903.800

Unidade: Euros



Plano de Meios e Plano Financeiro 28

Demonstração de Resultados
Quadro n.º 3.3

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

Proveitos e Ganhos

Taxas de emissão de declarações comprovativas dos direitos  21.000  21.500  22.000

Taxas de exercício actividade Com. Electrónicas  10.335.000  20.175.900  30.016.800

Taxas de utilização de frequências - GSM + UMTS  51.453.000  40.642.500  29.832.000

Taxas de utilização de frequências - Restantes  9.505.200  10.159.200  10.813.300

Taxas de utilização de Números  1.667.400  1.667.400  1.667.400

Taxas de exercício de actividade de Serv. Postais  128.900  132.200  135.700

ITED  178.800  183.400  188.100

Outras prestações de serviço  332.700  341.300  350.200

Proveitos suplementares  5.000  5.100  5.200

Subsídios UE  30.000  30.800  31.600

Proveitos e ganhos financeiros  3.000.000  3.078.000  3.158.000

Proveitos e ganhos extraordinários  138.000  141.600  145.300

Total dos Proveitos  76.795.000  76.578.900  76.365.600

Custos e Perdas

Fornecimentos e serviços externos  13.614.800  13.479.100  13.832.500

Impostos  19.200  19.700  20.200

Pessoal  26.206.800  26.984.800  28.197.900

Outros custos operacionais  12.620.600  10.342.700  9.856.000

Amortizações do exercício  4.076.600  3.781.200  3.749.200

Ajustamentos  120.000  120.000  120.000

Provisões do exercício  4.000.000  4.000.000  4.000.000

Custos e perdas financeiros  13.500  13.900  14.300

Custos e perdas extraordinários  108.000  110.800  113.700

Total dos Custos  60.779.500  58.852.200  59.903.800

Resultado Líquido do Exercício  16.015.500  17.726.700  16.461.800

Unidade: Euros
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Orçamento de Tesouraria
Quadro n.º 3.4

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

Saldo do Ano Anterior  89.338.500  90.929.234  97.906.179

Recebimentos

Proveitos de exploração  73.684.600  73.387.620  73.091.360

Proveitos e ganhos financeiros  3.000.000  3.078.000  3.158.000

Total dos Recebimentos  76.684.600  76.465.620  76.249.360

Pagamentos

Investimento  4.981.500  4.924.500  4.932.000

Exploração  52.582.900  50.951.000  52.034.600

Entrega ao Estado  17.529.466  13.613.175  15.067.695

Total dos Pagamentos  75.093.866  69.488.675  72.034.295

Disponibilidades  90.929.234  97.906.179  102.121.244

Unidade: Euros
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Balanços
Quadro n.º 3.5

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

Activo

Imobilizado  19.081.800  20.015.100  20.987.900

Dívidas de Terceiros (Líquidas)  1.800.000  1.700.000  1.600.000

Depósitos Bancários e Caixa  90.929.234  97.906.179  102.121.244

Acréscimos e Diferimentos  3.000.000  3.100.000  3.200.000

Total do Activo  114.811.034 122.721.279  127.909.144

Passivo

Dívidas a Terceiros e Provisões  58.498.100  51.183.970  42.669.040

Acréscimos e Diferimentos  4.800.000  4.700.000  4.600.000

Total do Passivo  63.298.100  55.883.970  47.269.040

Capital Próprio  51.512.934  66.837.309  80.640.104

Total do Passivo + Capital Próprio  114.811.034 122.721.279  127.909.144

Unidade: Euros
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Cash-Flow e Cobertura do Investimento pelo Cash-Flow
Quadro n.º 3.6

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

Resultados Líquidos  16.015.500  17.726.700  16.461.800

Amortizações  4.076.600  3.781.200  3.749.200

Ajustamentos  120.000  120.000  120.000

Provisões  4.000.000  4.000.000  4.000.000

Total de Fundos Libertos 24.212.100  25.627.900  24.331.000

Variação de Provisão  4.000.000  4.000.000  4.000.000

Cash Flow  20.212.100  21.627.900  20.331.000

Cobertura do Investimento

Cash Flow Líquido  20.212.100  21.627.900  20.331.000

Investimento  4.981.500  4.924.500  4.932.000

Autofinanciamento  406%  439%  412%

Unidade: Euros.
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
Quadro n.º 3.7

DESIGNAÇÃO  2009  2010  2011

Actividades Operacionais

Recebimentos de clientes  73.622.000  73.323.400  73.025.500

Pagamentos a fornecedores  -13.824.800  -13.689.100  -14.042.500

Pagamentos ao pessoal  -26.206.800  -26.984.800  -28.197.900

Fluxos gerados pelas operações  33.590.400  32.649.500  30.785.100

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional  -30.177.766  -23.984.375  -24.952.995

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias  -30.177.766  -23.984.375  -24.952.995

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias  -108.000  -110.800  -113.700

Fluxos gerados pelas rubricas extraordinárias  -108.000  -110.800  -113.700

Fluxos das Actividades Operacionais  3.304.634  8.554.325  5.718.405

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

 Alienação de Imobilizações corpóreas  27.600  28.320  29.060

 Juros e proveitos similares  3.000.000  3.078.000  3.158.000

   3.027.600  3.106.320  3.187.060

Pagamentos respeitantes a:

 Imobilizações corpóreas  -4.771.500  -4.714.500  -4.722.000

Fluxos das Actividades de Investimento  -1.743.900  -1.608.180  -1.534.940

Actividades De Financiamento

Recebimentos provenientes de:

 Subsídios à exploração  30.000  30.800  31.600

Fluxos da Actividade de Financiamento  30.000  30.800  31.600

Variação de caixa e seus equivalentes  1.590.734  6.976.945  4.215.065

Caixa e seus equivalentes no início do período  89.338.500  90.929.234  97.906.179

Caixa e seus equivalentes no fim do período  90.929.234  97.906.179  102.121.244

Unidade: Euros
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  Anexo I
 Acções Estratégicas para o Triénio 2009-2011 

 Nº de  Acções associadas ao Objectivo Estratégico 1:  
Calendarização

   

 Ordem  Promover mercados abertos e concorrênciais

 2009  2010  2011

   I  II  III  IV I II III IV 

 
1.1.

 Actualizar o Manual do regime ITED  
X

  (Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios)

  Elaborar norma técnica no âmbito da constituição 

 1.2. do regime ITUR (Infra-estruturas de    X

  Telecomunicações em Urbanizações)

 
1.3.

 Avaliar a realidade das set top boxes com descon-     X

  formidades no mercado destes equipamentos    (1)

 
1.4.

 Designar o(s) prestador(es) do serviço universal    X

  no âmbito das comunicações electrónicas   (termo) (2)

 
1.5.

 Definir o quadro regulatório aplicável às Novas X   X   

  Redes de Acesso (NRA) (Início)   (Termo)   

  Avaliar e aplicar soluções para resolver a exaustão   
X  X

 

 1.6. de números geográficos em algumas àreas   
(inicio)  (Termo)

  geográficas

  Propor alteração do regime jurídico aplicável  X 

 1.7. à instalação de Infra-estruturas de (Termo) 

  Telecomunicações em Edifícios (ITED) (3)

  Renovar os direitos de utilização de frequências  X

 1.8. dos operadores de radiodifusão sonora de âmbito (Termo)

  local (envolve consulta pública e audiência prévia) (4)

  Proceder à transposição da futura Directiva que vai 

  alterar a Directiva 87/372/CE (Directiva GSM)   X

 1.9. relativa às bandas de frequências a atribuir para   (Termo)

  a introdução coordenada de comunicações móveis  (4) 

  terrestres digitais celulares públicas paneuropeias
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 Nº de  Acções associadas ao Objectivo Estratégico 1:  
Calendarização

   

 Ordem  Promover mercados abertos e concorrênciais

 2009  2010  2011

   I  II  III  IV I II III IV 

  Rever os mercados relevantes à luz do actual 

 1.10.
 e do  novo quadro regulamentar da União Europeia, X     X

  com eventual actualização das obrigações (Início)     (Termo)

  associadas

  Analisar e desenvolver consultoria à forma de  
X       X

 
X

 1.16. cálculo, determinação de parâmetros e imputação 
(Início)       (Termo)

 

  do custo  do capital

  Analisar a evolução de modelos de custeio,   
X      X

 

 1.17. considerando os LRIC (Long Run Incremental  
(3)      

  Cost) e modelos alternativos

 
1.18.

 Realizar estudo sobre as experiências europeias    X

  a nível da separação funcional de redes   (Termo) (4)

  Realizar análise sobre tendências de evolução 

  tecnológica nomeadamente NGN (New

  Generation Networks) no sector das comunicações     
X  X

 1.19. electrónicas e seu impacto na economia do negócio     
(Início)  (Termo)

  ao nível da estrutura de custos dos operadores, 

  da topologia de redes e desenvolvimento

  de novas ofertas

  Acompanhar o processo de switch-over e do          X

 1.21. simulcast no âmbito da implementação da         (Termo)

  Televisão Digital Terrestre (TDT)         (4)

 
1.22.

 Preparar os mecanismos e medidas para o fecho     X     X

  do serviço de televisão analógico    (Início)     (Termo)

(1) - Esta acção está prevista também em 2008 com início no 2º trimestre e termo no 4º trimestre.

(2) - Esta acção teve início no 1º trimestre de 2008.

(3) - Esta acção teve início no 3º trimestre de 2008.

(4) - Esta acção tem início no 4º trimestre de 2008.



Anexos 36

 
Nº de

  Acções associadas ao Objectivo Estratégico 2:      

 
Ordem

  Garantir e proteger os direitos dos Calendarização

  utilizadores e dos cidadãos em geral

 2009  2010  2011

   I  II  III  IV I II III IV 

  Criar um centro de arbritagem nacional  

 
2.1.

 para as comunicações electrónicas envolvendo  X X   

  o lançamento  e acompanhamento  (Início) (Termo)

  do seu funcionamento

  Avaliar o impacto dos comportamentos de    
X    X  X

 2.2. utilizadores intensivos (heavy users) na qualidade   
(1)    

  de serviço do Serviço de Acesso à Internet   

  Avaliar os procedimentos internos dos prestadores  
X X       X

 2.3. de serviços de comunicações electrónicas no  
(Início) (Termo)

       

  tocante ao tratamento de reclamações 

  Elaborar e concretizar um plano de divulgação de 

 
2.4.

 conteúdos específicos sobre os meios de reacção  X  X

  disponíveis para os utilizadores de comunicações  (Início)  (Termo)

  electrónicas

 
2.7.

 Criar sistema de custeio regulatório para  X  X   X
   

X

  os operadores móveis (com PMS) (2)  (Termo)

  Efectuar consulta pública sobre a atribuição   
X

 
2.8.

 directa de números a clientes finais -   
(Termo)

  

  - analisar impacto,designadamente   
(3)

  nos operadores e apresentar conclusões

 
2.11.

 Realizar benchmarking europeu sobre comparações   X X   X X  X

  de preços de serviços postais  (Início) (Termo)   (Início) (Termo)

  Proceder à avaliação da concessão do Serviço     X

 2.13. Público de Telecomunicações no âmbito    (Termo)

  da segurança das comunicações    (4)
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Nº de

  Acções associadas ao Objectivo Estratégico 2:     

 
Ordem

  Garantir e proteger os direitos dos Calendarização

  utilizadores  e dos cidadãos em geral

 2009  2010  2011

   I  II  III  IV I II III IV 

  Realizar estudo sobre a identificação e 

  caracterização das interdependências entre        X

 2.16. as políticas de protecção civil do Continente         (Termo)

  e das  Regiões Autónomas e as políticas para        (5)

  o sector das comunicações 

  Realizar estudo sobre a identificação e     
X

 
2.17.

 caracterização dos principais nós e vias de    
(Termo)

  escoamento de tráfego internacional e entre     
(4)

  o Continente e as Regiões Autónomas

 
2.18.

 Desenvolver e implementar plano de combate    X

  às comunicações não solicitadas   (Termo) (4)

  Realizar estudo sobre a identificação e a 

  caracterização das interdependências entre as        X

 2.19. infra-estruturas das redes privativas do Estado         (Termo)

  e das redes públicas de comunicações        (4)

  electrónicas

  Realizar campanha informativa sobre as várias   
X     X

 

 2.20. plataformas de recepção de conteúdos   
(Início)     (Termo)

  (Cabo, Satélite, XDSL, Terrestre)

  Preparar campanha de divulgação/informação   X      
X

 2.11. sobre a televisão digital terrestre  (Termo)      
(Termo)

  destinada aos consumidores  (5)

  Proceder ao estudo de avaliação e caracterização  
X   X

 2.22. da segurança de comunicações em 
(Início)   (Termo)

  redes públicas de comunicações electrónicas

  Instituição do ICP-ANACOM enquanto Autoridade  
X  X

 2.23. Nacional de Registos de identificação 
(Início)  (Termo)

  de objectos (OID)

(1) - Está prevista em 2008 a mesma acção com início no 2º trimestre e termo no 4º trimestre.

(2) - Esta acção tem início previsto no 2º trimestre de 2008.

(3) - Esta acção tem início previsto no 4º trimestre de 2008.

(4) - Esta acção iniciou-se no 1º trimestre de 2008.
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   Acções Associadas aos Obj. Estratégicos 1 e 2:      

  Nº de Promover mercados abertos e concorrênciais/ 
Calendarização

 Ordem Garantir e proteger os direitos dos 

  utilizadores e dos cidadãos em geral

 2009  2010  2011

   I  II  III  IV I II III IV 

  Avaliar a gestão do espectro em termos de 

  prospectiva estratégica, considerando as  
X

 
1.2.1.

 utilizações de frequências existentes e planeadas,    
(Termo)

  bem como a necessidade de se antecipar  
(1)

 

  a introdução de novos sistemas 

  de radiocomunicações

  Definir as políticas de gestão do espectro relativas 

  à transmissibilidade de direitos de utilização do  X  X

 1.2.2. espectro, definindo em particular as modalidades  (Início)  (Termo)

  e o faseamento associado à introdução  (2)

  do comércio secundário de espectro

  Analisar o impacto de sistemas digitais     
X

 
1.2.3.

 convergentes, móveis multimédia e de radiodifusão,      
(Termo)

    

  sob a perspectiva de planeamento e gestão do     
(3)

  espectro e implementar as medidas requeridas

  Reformular a estrutura do Quadro Nacional de     X

 1.2.4. Atribuição de Frequências (QNAF) e formas     (Termo)

  de acesso    (2)

 
1.2.5.

 Actualizar e definir os princípios de planeamento    X X   X X X

  a incluir no QNAF   (Início) (Termo)   (Início) (Termo)

 
1.2.6.

 Proceder à actualização do quadro regulamentar      X

  aplicável aos serviços postais      (Termo) (4)
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   Acções Associadas aos Obj. Estratégicos 1 e 2:      

  Nº de Promover mercados abertos e concorrênciais/ 
Calendarização

 Ordem Garantir e proteger os direitos dos 

  utilizadores e dos cidadãos em geral

 2009  2010  2011

   I  II  III  IV I II III IV 

  Proceder à transposição do quadro   X    X

 1.2.7. regulamentar comunitário das redes e serviços  (Início)    (Termo)

  de comunicações electrónicas      (5)

  Aprovar o regulamento de numeração -  

 
1.2.8.

 - actualizando os principais elementos do PNN   X  X

  e apresentando documento de serviços    (Termo)  (Termo)

  associados a números E.164

  Definir procedimentos para o ENUM Tier 1 registry 

  no âmbito do protocolo a estabelecer com a 
X    X

 1.2.9. Fundação para a Computação Científica Nacional 
(1)    (Termo)

  (FCCN) e promover o desenvolvimento dos 

  trabalhos  no seu seio, incluindo um projecto piloto

 
1.2.10.

 Avaliar o regime de preços do Serviço Postal        X X

  Universal (Convénio de Preços)       (Início) (Termo)

 
1.2.11.

 Avaliar os objectivos de qualidade do Serviço        X X

  Postal Universal (Convénio de qualidade)       (Início) (Termo)

(1) - Esta acção tinha início previsto no 1º trimestre de 2008.

(2) - Esta acção tinha início previsto no 1º trimestre e termo no 3º trimestre de 2008.

(3) - Esta acção tinha início previsto no 1º trimestre e termo no 2º trimestre de 2008.

(4) - O termo desta acção foi antecipado face ao calendário previsto em 2008.

(5) - O início desta acção sofreu um adiamento e o seu termo foi adiado para o 2º trimestre de 2010.
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Nº de

  Acções associadas ao Objectivo Estratégico 3:      

 
Ordem

  Melhorar a eficiência e capacidade Calendarização

  de actuação do Regulador

 2009  2010  2011

   I  II  III  IV I II III IV 

  Obter a acreditação flexível junto do Instituto  
X   X

 

 3.1. Português de Acreditação (IPAC) e dar continuidade 
(Início)   (Termo) 

 

  à reformulação da actividade laboratorial

  Optimizar, desenvolver e integrar os sistemas     X

 3.2. aplicacionais de gestão, operacionais e de recursos    (Termo)

  humanos    (1)

 
3.3.

 Rever o Sistema de Custeio ABC do ICP-ANACOM     X

  visando a melhoria dos processos de trabalho    (Termo) (1)

  Desenvolver a prática de aquisições por via     
X

 3.4. electrónica visando a contratação pública    
(Termo)

  electrónica, a redução de custos e o controlo     
(2)

  de despesas

  Integrar todas as infra-estruturas técnicas         
X

 
3.5.

 de suporte à Monitorização e Controlo do        
(Termo)

  Espectro (MCE), criando uma Rede Nacional         
(3)

  (Projecto de Monitorização Integrada - PMI)

  Racionalizar, harmonizar e informatizar todos 

  os processos de trabalho e correspondente         
X

 
3.6.

 informação associada, com a disponibilização         
(Termo)

  de meios web que facilitem a interacção        
(3)

  da ANACOM com os utilizadores de serviços 

  de radiocomunicações

  Actualização do levantamento de processos 

 
3.7.

 de trabalho e aumento do grau de alinhamento  X 

  com  o referencial ITIL (Information Technology   (Termo)

  Infrastructure Library)

  Realizar estudo sobre a desmaterialização  
X

 
3.8.

 e a  apresentação/entrega de peças processuais  
(Termo)

  por correio electrónico no âmbito de processos  
(1)

  contra-ordenacionais

 
3.9.

 Implementação tecnológica de gestão documental   X

  e de gestão de circulação documental  (Termo)
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   Actions associated to Strategic Goal 3:      

  No. To improve the regulator’s efficiency  Calendar

  and performance capacity

 2009  2010  2011

   I  II  III  IV I II III IV 

 
3.11.

 Definir e implementar a política de segurança     X

  do ICP-ANACOM    (Termo) (4)

 
3.15.

 Implementar o novo sistema de evolução  X

  por mérito (SEM) (Termo) (3)

 
3.16.

 Proceder ao Diagnóstico do Potencial Interno  X  X 

  (Chefias)  (Início)  (Termo)

 
3.17. Elaborar Portfólio de Capital Humano ANACOM

       X  X

         (Início)  (Termo)

 
3.18.

 Implementar Plano de Optimização de meios  X   X

  do ICP-ANACOM (Início)   (Termo)

(1) - Esta acção tem início previsto no 4º trimestre de 2008.

(2) - Esta acção teve início previsto no 3º trimestre de 2008.

(3) - Esta acção teve início no 1º trimestre de 2008.

(4) - Estava prevista iniciar-se no 1º trimestre de 2008.
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 Nº de  Acções associadas ao Objectivo Estratégico 5:  
Calendarização

   

 Ordem  Promover a cooperação institucional e técnica

 2009  2010  2011

   I  II  III  IV I II III IV 

 
5.1.

 Aprofundar a cooperação estratégica e técnica  X        X

  no âmbito e com Países da CPLP (Inicio)        (Termo)

 
5.2.

 Reforçar o envolvimento do ICP-ANACOM        X  X

  no âmbito internacional       (Inicio)  (Termo)
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  Anexo II
 Indicadores Globais para o Triénio 2009-2011 

DESIGNAÇÃO
  2009 2010 2011

  Meta  Real Meta  Real Meta  Real

Percentagem de relatórios de audiência e deliberações finais divulgados

num prazo máximo de (n +15) sendo n o número de dias úteis para audiência prévia 84%  85%  92%

dos interessados

Taxa de concretização das acções estratégicas (percentagem de acções constantes 
90%  95%  95%

 

no Plano Estratégico executadas no calendário aprovado)

Tempo médio para atribuição de recursos de numeração (em dias úteis) 6  5  5

Tempo máximo para atribuição de recursos de numeração (em dias úteis) 15  15  15

Tempo médio de resposta a pedidos de licenciamento radioeléctrico (em dias úteis) 23  19  18

Solicitações sobre o mercado tratadas no período / total de solicitações sobre 
90%  95%  95%

 

o mercado recebidas no período

Número de fiscalizações realizadas  922   970   998

 • Serviços de comunicações electrónicas  260   275   280

 • Serviços postais  112   115   118

 • Infra-estruturas ITED  450   470   480

 • Mercado de equipamentos (regime R&TTE/CEM - procedimento 1)  100   110   120
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