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NOTA INTRODUTÓRIA 

A prestação da ANACOM em 2020 foi marcada pela resposta a diversas atividades 

imprevistas e excecionais que decorreram paralelamente a um processo de mudança 

interna, assinalada em 26 de outubro pela entrada em funcionamento do novo modelo 

organizativo com o objetivo de tornar esta Autoridade mais ágil, mais integrada e 

multidisciplinar e mais capacitada para enfrentar os diversos desafios sectoriais, nas 

comunicações eletrónicas, nos serviços postais e nas atividades espaciais. 

No que respeita à dotação da sua estrutura de pessoas, em 31 de dezembro de 2020, 

encontravam-se em exercício de funções na ANACOM 377 trabalhadores, incluindo cinco 

destacados na Fundação Portuguesa das Comunicações (FPC) e os cinco membros do 

Conselho de Administração. Além desses, encontravam-se a prestar serviço fora da 

ANACOM seis colaboradores cedidos por interesse público a outras entidades.  

De 2013 a 2015 o número total de colaboradores não sofreu oscilação significativa, 

registando-se em 2016 uma ligeira subida. Já no triénio de 2017-2019 houve um 

decréscimo de 18 colaboradores no total. Em 2020, o número de colaboradores voltou a 

diminuir em quatro colaboradores. 

O nível habilitacional dos colaboradores tem vindo a aumentar nos últimos anos, 

representando as pessoas com formação superior (universitária e politécnica), no final de 

2020, 61% do total do efetivo do Regulador. 

A política de formação e desenvolvimento das pessoas é uma prioridade da ANACOM, na 

medida em que constitui um fator crítico na procura da excelência no desempenho e na 

orientação para os resultados. Nesse contexto, a estratégia de desenvolvimento dos 

recursos humanos, no ano atípico de 2020 marcado pela crise pandémica da  

SARS-CoV-2, teve por cenário a transformação decorrente da implementação do novo 

modelo organizativo da ANACOM, a partir de 26 de outubro, e a aceleração para a 

transformação digital com a disponibilização de instrumentos de recursos humanos (RH) 

bem como a dinamização de programas de formação e de desenvolvimento online, no 

âmbito do trabalho remoto e da colaboração em modo virtual.  

 



 

  2 

 

BALANÇO SOCIAL 2020 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Plano de pessoal 

O Plano de Meios da ANACOM para 2020, previa 423 colaboradores no seu quadro de 

pessoal, tendo-se registado, em 31 de dezembro desse ano, 377 efetivos, número que 

inclui cinco administradores e 17 colaboradores a desempenhar cargos de direção e chefia. 

Além destes, seis colaboradores encontravam-se cedidos por interesse público a diversas 

entidades. Uma colaboradora é, desde julho de 2015, vogal do Conselho de Administração 

da ANACOM.  

Os grupos funcionais previstos no Acordo de Regulamentação Coletiva de Trabalho 

(ARCT), ou Acordo de Empresa (AE)1, são os seguintes: 

• Quadros superiores: integra o grupo funcional de consultor principal (CSP); o 

grupo funcional de consultor (CST) e o grupo funcional de técnico superior (TSP);  

• Quadros médios: integra o grupo funcional de técnico especialista (TES);  

• Profissionais qualificados: integra o grupo funcional de assistente administrativo 

(ASA);  

• Profissionais semiqualificados: integra o grupo funcional de auxiliar 

administrativo (AXA). 

No período de 2010-2020, o número total de efetivos manteve-se estável até 2018, com 

ligeiras oscilações. Em 2020, o número de efetivos da ANACOM registou uma queda, 

sendo a taxa de saídas de 2,12%, menor que a taxa de 2019, de 1,67%. 

 

1 Publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 42, de 15 de novembro de 2009. 
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Figura 1 - Evolução de efetivos 2010-2020 

Figura 2 - Distribuição por unidade orgânica a 31/12/2020 

Nota: CONS.ADM. – Conselho de Administração; DGII – Direção Geral de Informação e Inovação; 

DGPR – Direção Geral de Gestão de Pessoas e Recursos Financeiros; DGR – Direção Geral de 

Regulamentação; DGS – Direção Geral de Supervisão; GAC – Gabinete de Apoio ao Conselho 

de Administração; GAI – Gabinete de Auditoria Interna;  GCO – Gabinete de Comunicação; GCT – Gabinete 

de Contencioso; GRE – Gabinete de Relações Externas; DEA – Delegação dos Açores; DEM – Delegação da 

Madeira; DEP – Delegação do Porto e FPC – Fundação Portuguesa das Comunicações. 
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Distribuição por género 

Relativamente à distribuição dos efetivos por género, constata-se que, no final de 2020, 

48% eram do género feminino (180) e 52% do género masculino (197). A distribuição por 

género tem-se mantido relativamente estável ao logo dos últimos sete anos,  

observando-se uma tendência para a igualização.  

Figura 3 - Distribuição por Género 2013 - 2020

 

Nos cargos de direção e chefia a distribuição apresenta também uma representação mais 

elevada do género masculino. E em 2020 o desequilíbrio agravou-se: o género masculino 

passou para 67,6%, e o género feminino desceu para 32,3%. 

Figura 3.A - Distribuição por Género nos Cargos de Direção e Chefia 2017 - 2020
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Estrutura etária 

Entre 2012 e 2019 a estrutura etária da ANACOM evoluiu da forma apresentada na tabela 

seguinte, constatando-se um envelhecimento da população (+7 anos). Em 2020 a média 

de idades apresentou um comportamento diferente, baixou um ano, situação que decorre 

da saída de colaboradores em idade de reforma por velhice e a entrada de colaboradores 

mais jovens. Constata-se, ainda assim, que 68,7% dos colaboradores se encontram 

posicionados no intervalo dos 45 aos 59 anos de idade, o que reflete a necessidade de 

rejuvenescimento do quadro de pessoal da ANACOM.   

Figura 4 - Estrutura etária no ano de 2020  

 

 

Figura 5 - Evolução da média de idades entre 2012 e 2020 
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Estrutura por antiguidade 

Na ANACOM mais de 74% dos colaboradores encontram-se acima dos 20 anos de 

antiguidade, centrando-se o maior número no intervalo entre os 25 e os 29 anos de 

antiguidade, conforme ilustrado na tabela seguinte: 

Figura 6 - Número de colaboradores por antiguidade 

 

 

Estrutura habilitacional 

No que respeita às habilitações literárias, em 2020 os colaboradores encontravam-se 

distribuídos da seguinte forma: 

• 232 colaboradores (61%) com formação superior, dos quais 43 com mestrado e 4 com 

doutoramento; 

• 122 colaboradores (32%) detentores do 11.º ou 12.º ano de escolaridade; 

• 23 colaboradores (6%) com escolaridade até ao 9.º ano, inclusive. 
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Figura 7 - Habilitações literárias  

 

 

2. MOVIMENTOS DE PESSOAL 

Admissão/cessação de funções  

Em 2020, observou-se o regresso à ANACOM de um colaborador (que se encontrava 

cedido por interesse público a outra entidade) que foi selecionado no âmbito de um 

concurso público para o cargo de Diretor-geral, a admissão de três colaboradores e oito 

cessações de contratos de trabalho, que abrangeram seis passagens à reforma por 

velhice, uma morte e uma revogação de contrato por iniciativa própria, o que se traduz 

numa taxa de reposição de 50%. 
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3. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

Seleção e recrutamento 

No âmbito da implementação da nova estrutura organizacional da ANACOM, tiveram 

continuidade em 2020 vários processos de recrutamento com vista à contratação dos perfis 

profissionais mais adequados ao novo modelo organizativo e à preparação da ANACOM 

para as necessidades futuras, de modo a garantir o rejuvenescimento, a melhor adequação 

dos recursos humanos aos desafios que se colocam e a sustentabilidade da organização. 

 

Mudanças de posição remuneratória/pagamento de prémios de desempenho 

Em 2020, com efeitos reportados a janeiro, foram aprovadas todas as alterações 

obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou 

escalão decorrentes da aplicação das normas de progressão na carreira profissional 

previstas na cláusula 5.ª do Regulamento de Carreiras anexo ao AE da ANACOM. 

Foi ao nível dos quadros superiores, que engloba os grupos funcionais de TSP, CST e 

CSP, correspondendo a 123 colaboradores, que se registou uma maior percentagem de 

progressões na carreira (33%). 

Os assistentes técnicos, categoria que enquadra os grupos funcionais TES e ASA, 

registaram 8% de progressões, correspondendo a 32 colaboradores. 

Foram também aprovadas valorizações remuneratórias não obrigatórias, ao abrigo do AE, 

o que revestiu importância particular, uma vez que a concretização de progressões do tipo 

excecional constitui uma peça chave no reconhecimento e recompensa do desempenho, 

contribuindo igualmente para a atração e retenção de talento, num enquadramento cada 

vez mais global e competitivo. 
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Figura 8 - Distribuição das mudanças de posição remuneratória por grupo funcional 

 

 

4. PRESTAÇÃO DE TRABALHO E ABSENTISMO  

Modalidades de horários praticados  

Em 2020 foram utilizados os seguintes horários de trabalho:  

• 247 colaboradores - horário flexível; 

• 56 colaboradores - isenção de horário de trabalho; 

• 16 colaboradores - horário por turno; 

• 48 colaboradores - horário desfasado; 

• 9 colaboradores - horário rígido; 

• 1 colaboradora - horário em tempo parcial. 

Em março de 2020, no âmbito do plano de contingência devido à COVID-19, a ANACOM 

adotou o regime de teletrabalho total, permanecendo um número mínimo de colaboradores 

em situação de trabalho presencial de forma a assegurar algumas tarefas inerentes aos 

recursos financeiros, serviços gerais e área administrativa de RH. 

Esta situação manteve-se até 15/06/2020, data em que, devido ao desconfinamento 

decretado, os colaboradores passaram a regime de teletrabalho em 80% do seu tempo 

efetivo de trabalho, tendo esta situação sido renovada duas vezes, concretamente a 

01/09/2020 e 15/10/2020. 
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Em novembro, em linha com as medidas decretadas pelo Governo, a ANACOM transitou 

novamente e maioritariamente para o regime de teletrabalho total, permanecendo em 

situação de trabalho presencial, total ou parcial, um número limitado de colaboradores que 

continuaram a dar apoio a trabalhos e/ou projetos específicos e essenciais.  

Figura 9 - Teletrabalho 2020 

 

 

Trabalho suplementar 

No ano em referência foram prestadas 10 304 horas de trabalho suplementar, o que 

representa um acréscimo de 169% relativamente a 2019, tendo o mesmo ocorrido na 

sequência do processo de migração da Televisão Digital Terrestre (TDT) em que a 

ANACOM assumiu o apoio aos utilizadores, recorrendo predominantemente à força de 

trabalho interno.  
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• Trabalho suplementar diurno nos dias úteis - 2666 horas. 

• Trabalho suplementar em dias de descanso semanal (obrigatório e complementar) - 

5309 horas. 

• Trabalho suplementar noturno - 1548 horas. 

• Trabalho em dias feriados - 785 horas. 

 

  

95%

0% 5%
18%

79%

4%
14%

83%

4%
14%

83%

4%

86%

0%
14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Teletrabalho Total Teletrabalho Intercalado (80%
teletrabalho/20% presencial)

Presencial

Mar/2020 Jun/2020 Set/2020 Out/2020 Nov/2020



11 

BALANÇO SOCIAL 2020 

Do total de horas de trabalho suplementar, foram prestadas no âmbito da migração da TDT 

as seguintes horas: 

• 8075 horas que englobam o trabalho suplementar diurno nos dias úteis, 

feriados, descanso semanal e obrigatório; e

• 1222 horas no trabalho suplementar noturno.

Absentismo 

No decurso de 2020, o número total de ausências dos colaboradores da ANACOM 

correspondeu a 3647 dias, menos 55% do que em 2019. O confinamento e o consequente 

regime de teletrabalho adotado, na sequência da pandemia COVID-19, originaram o 

recurso a outras modalidades de horário de trabalho, com vista a permitir uma maior 

flexibilização dos tempos de prestação de serviço dos colaboradores, sem prejuízo do 

cumprimento do tempo de trabalho semanal (36h), o que se refletiu na contabilização das 

ausências. 

Caracterização das ausências 

As ausências têm a seguinte caracterização: 

• 2127 dias (58,3%) - doença do trabalhador ou de familiares, representando um

decréscimo face a 2019 (em que se registaram 4098 dias de falta por estes motivos);

• 1086 dias (29,7%) - proteção por parentalidade, representando um acréscimo face a

2019 (com 638 dias de falta);

• 434 dias (12%) - outros motivos, representando um decréscimo face a 2019 (com 1877

dias de falta).
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5. HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Acidentes de trabalho  

No decurso de 2020 foram registados 5 acidentes de trabalho, menos cinco do que em 

2019, tendo todos ocorrido no local de trabalho. A taxa de incidência de acidentes de 

trabalho foi de 1,3%, registando-se assim um decréscimo de 1,3% em relação a 2019.  

 

6. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O ano de 2020, pela situação de pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 foi um ano atípico, 

que levantou muitos desafios à estratégia de desenvolvimento dos recursos humanos. 

A suspensão, por tempo indeterminado, das participações em ações de formação (em 

sala), organizadas internamente ou organizadas por outras entidades, em território 

nacional ou no estrangeiro, veio acelerar a capacidade de adaptação e reinvenção na 

dinamização de programas de formação. 

Como resposta foram criados mecanismos que garantiram não só o fornecimento aos 

colaboradores de equipamentos adequados ao contexto do trabalho remoto e a 

possibilidade de aceder a plataformas que permitissem a substituição da formação 

presencial pela formação online, mas também a adaptação, sempre que possível, dos 

programas formativos previstos para 2020 ao formato digital.  

Neste contexto, a plataforma digital de formação informal corporativa teve um papel 

fundamental na continuidade imediata da atividade formativa do Regulador, possibilitando 

assim a atualização de competências digitais, comportamentais e de gestão. 

Foram registadas neste âmbito cerca de 2500 horas de formação, que representam 

aproximadamente 20% do volume total de horas de formação. 

Apesar do contexto vivido ao longo do ano, o modelo de formação manteve a dinamização 

de ações de formação, em formato online, alinhadas com os seus principais eixos de 

atuação sendo dada prioridade à formação de caracter transversal e técnico-funcional, 

tendo-se registado um total de 3662 participações em ações e um volume de 12 349 horas 

de formação. 
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No eixo transversal, que integra as ações de formação direcionadas ao desenvolvimento e 

fortalecimento de competências de natureza comportamental e de conhecimento da 

atividade e da organização, bem como as associadas à utilização de ferramentas que 

suportam um funcionamento mais eficaz da organização, foram registadas, em 2020, 100 

participações e um volume de 2783 horas de formação. 

Destacam-se as ações de formação com maior percentagem em volume de horas: inglês 

(51%). 

No eixo técnico-funcional, que envolve ações de formação em áreas de conhecimento 

críticas para a atuação do regulador, registaram-se 1659 participações, totalizando 4769 

horas de formação. 

Neste domínio, foram as seguintes as áreas de conhecimento com maior percentagem de 

volume de horas de formação: regulação (20%), sistemas de informação (8%) e gestão do 

espectro (7%).  

A formação interna assumiu um lugar de destaque em 2020, com um total de 1844 

participações e um volume de 1832 horas de formação.  

De salientar, ainda, que dado o contexto económico e social vivido durante 2020, 44% das 

horas de formação decorreram da participação em webinares cujos conteúdos refletem o 

impacto da SARS-CoV-2 em diversos temas como o trabalho remoto, a inovação, a 

cibersegurança, a inteligência artificial, entre outros. 

 

Quadro 1.3 - Principais indicadores de formação

2020 2019 2018

Número de ações 504 254 146

Número de participações 3662 1863 999

Número de horas de formação 12 349 11 686 11 536

Número de horas de formação/N.º médio de trabalhadores 34 31 30

Gastos de formação (milhares de euros) 111 138 144

Gastos de formação/ Gastos com pessoal 0,5% 0,6% 0,5%

Gastos de formação/N.º médio de trabalhadores (euros) 303 366 369

Nota: Em 2020, para efeitos de cálculo considerou-se o número médio de trabalhadores igual a 368  
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A execução do plano de formação em 2020 ascendeu a um total de cerca de 111 mil euros, 

traduzindo-se na concretização de 504 ações de formação, com 3662 participações e  

12 349 horas de formação, correspondendo a uma média de 33 horas e a um investimento 

de 303 euros de formação por colaborador. 

No âmbito da partilha e do acesso ao conhecimento, foram desenvolvidas várias iniciativas 

internas que envolveram a participação transversal dos colaboradores e a constituição de 

equipas de projeto multidisciplinares, destinadas a apoiar a ANACOM na identificação de 

propostas de melhoria na sua organização e funcionamento. Esta dinâmica de colaboração 

teve igualmente por objetivo incentivar a colaboração interna, participada e transparente, 

na resolução de matérias relevantes para o futuro desta Autoridade, a par da oportunidade 

de aprendizagem contínua que é proporcionada pela troca de experiências e de 

conhecimento dos colaboradores, num ambiente que estimula simultaneamente a 

criatividade e a abertura à mudança. 

 

7. GASTOS COM PESSOAL E FORMAÇÃO 

Gastos com pessoal 

Os gastos com o pessoal ascenderam a € 24 343 milhares de euros, constatando-se um 

ligeiro acréscimo em relação a 2019 (5%). A referir que o ano 2020, foi marcado pela 

intervenção da estrutura da ANACOM em projetos inéditos e únicos, dos quais se destaca 

a migração da TDT, o Leilão 5G e a Transposição do Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas, com o consequente significativo impacto nesta rúbrica. 

Gastos com formação 

Os encargos com a formação ascendem a €111 465,00 (-8% comparativamente a 2019). 

 



www.anacom.pt

Lisboa (Sede)
Av. José Malhoa, 12
1099 - 017 Lisboa
Portugal
Tel: (+351) 217211000
Fax: (+351) 217211001

Açores
Rua dos Valados, 18 - Relva
9500 - 652 Ponta Delgada
Portugal
Tel: (+351) 296302040

Madeira
Rua Vale das Neves, 19
9060 - 325 S. Gonçalo - Funchal
Portugal
Tel: (+351) 291790200

Porto
Rua Direita do Viso, 59
4250 - 198 Porto
Portugal
Tel: (+351) 226198000

Atendimento ao público
800206665
info@anacom.pt

BALANÇO SOCIAL
2020




