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Intervenção da Administradora do Conselho de Administração da ANACOM, 

Professora Doutora Paula Meira Lourenço, na Sessão de Abertura da Conferência 

“Cultura, Criatividade e Sustentabilidade no posicionamento de um Território” 

(30.06.2022) 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Dr. Frederico Rosa, 

Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Dr. Rui Braga 

Exmo. Senhor Administrador dos Territórios Criativos, Dr. Luís Matos Martins,  

Exmo. Senhora Diretora-Geral da StartUp Barreiro, Dra. Nádia Leitão,  

 

Gostaria de começar por agradecer ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal do 

Barreiro, o honroso convite para participar nesta sessão de abertura do dia em que se conclui 

o 2.º Bootcamp StartUp Barreiro, o que confirma o sucesso do primeiro em 2021, e pelo qual 

desde já congratulo os promotores da iniciativa. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) é a Autoridade Reguladora Nacional para   

o sector das comunicações eletrónicas e postais, é a Autoridade Espacial, e compete-lhe ainda 

as funções de coadjuvação ao Governo. A ANACOM prossegue a sua missão tendo por base 

os seguintes valores institucionais: a Independência, a Transparência, a Excelência e a 

Cultura de Equipa. 

Hoje em dia é inelutável assinalar o maior envolvimento e impacto da ANACOM nas matérias 

que hoje se debaterão nesta Conferência dedicada à cultura, à criatividade e à 

sustentabilidade. 

Desde logo, e em primeiro lugar, importa ter presente o papel da ANACOM na criação de 

condições para mais e melhor conetividade em todo o território nacional, quer por via da 

atividade regulatória e da gestão de recursos escassos, quer por via da coadjuvação ao 

Governo, possibilitando modos de vida mais sustentáveis. 

A ANACOM participa no âmbito da normalização técnica indispensável no âmbito das cidades 

inteligentes e das comunicações eletrónicas, bem como na discussão de soluções para 

reduzir o impacto das próprias comunicações sobre o ambiente.  
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Quando falamos em maior conectividade, temos que falar no “leilão 5G” - e o Barreiro é uma 

cidade 5G -, e nalguns dos seus principais objetivos, como seja, a promoção de uma maior 

concorrência no mercado das comunicações eletrónicas, contribuindo para que os 

utilizadores obtenham o máximo benefício em termos de escolha, preço e qualidade de 

serviço, e a definição de obrigações de cobertura prioritárias na disponibilização de serviços 

compatíveis com 5G aos hospitais, centros de saúde, universidades e institutos politécnicos, 

parques empresariais e industriais, portos e aeroportos e instituição militar. 

Tal vai necessariamente ao encontro das necessidades da StartUp Barreiro, visto que as 

comunicações eletrónicas tecnologicamente avançadas são cada vez mais um fator 

imprescindível para a inovação empresarial e para a indústria 4.0. 

A ANACOM tem também vindo a ter uma crescente atuação ao nível da inovação, por 

exemplo, através do seu envolvimento no domínio das Zonas Livres Tecnológicas (ZLT) – 

que, de uma forma generalizada, fazem uso das comunicações para desenvolverem as suas 

iniciativas, necessitando para o efeito, por exemplo, de um recurso escasso como o espectro 

radioelétrico, cuja gestão compete à ANACOM.  

As ZLT consistem em ambientes físicos, geograficamente localizados, em ambiente real ou 

quase-real, utilizados para a realização de testes e experimentação decorrentes de 

desenvolvimento de novas tecnologias e soluções; produtos, serviços e processos 

inovadores de base tecnológica; modelos transversais e integrados, quer dizer intersectoriais 

e que possam estar assim sujeitos a regulação por parte de diferentes reguladores distintos.  

As ZLT contribuem não só para posicionar o país como líder em I&D, mas também para atrair 

investimento estrangeiro, potenciar projetos de dimensão internacional, promover os recursos 

nacionais, estimular o ecossistema empreendedor, incentivar a cooperação e contribuir para 

a criação de conhecimento. Tudo isto aspetos-chave essenciais para o sucesso da StartUp 

Barreiro. 

Apraz igualmente registar a evolução e posicionamento do Barreiro enquanto Cidade Verde 

e Sustentável, sendo que também nesse contexto de sustentabilidade a ANACOM tem vindo 

a exercer funções muito visíveis. 

Em segundo lugar, o Plano Plurianual de Atividades 2022-2024 e Orçamento 2022 da 

ANACOM1, com implementação prevista para 2023, preveem atualizar as normas de 

 
1 Ação 14 do Plano Plurianual de Atividades 2022-2024 e Orçamento 2022 da ANACOM1, com implementação 
prevista para 2023, associada ao objetivo estratégico 1 (Contribuir para que todo o País obtenha o máximo 
benefício em termos de escolha, preço, qualidade e segurança dos serviços postais e de comunicações 
eletrónicas, através de uma regulação ativa e exigente que promova o investimento eficiente, facilite a partilha 
de infraestruturas e assegure uma concorrência leal e dinâmica). 
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numeração, incluindo a revisão das condições de utilização de números geográficos e móveis 

em nomadismo, as regras de utilização do CLI (calling line identification) e a criação de uma 

gama específica no Plano Nacional de Numeração (PNN) para serviços M2M (machine-to-

machine).  

A numeração, a par da conectividade, são condições sine qua non para a implementação da 

Internet of Things (IoT), a qual é indubitavelmente necessária ao sucesso das cidades verdes.  

Com efeito, a IoT traz muitos benefícios para as cidades, designadamente em sede de uma 

melhoria da sustentabilidade ambiental de uma maior eficácia das organizações, uma 

experiência do consumidor exponenciada, mais inovação, um aumento da produtividade e 

custos mais baixos na produção de bens e prestação de serviços. 

Ademais, faz parte do ADN da ANACOM a promoção da investigação científica e contribuir 

para promoção de laboratórios, onde se possam descortinar melhores práticas relacionadas 

com a inovação e com a sustentabilidade. 

Por último, a Conferência de hoje permitirá o debate de temas muito relevantes por um painel 

de ilustres oradores, ao mesmo tempo que vários empreendedores terão a oportunidade de 

apresentar os seus projetos ao público em geral, e aos membros do júri aqui presentes, pelo 

que aproveito para formular os meus votos de uma excelente Conferência, e para felicitar a 

excelente organização do Bootcamp StartUp Barreiro. 

 


