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PROTOCOLO ENTRE 0 ICP- AUTORIDADE NACIONAL DE 


COMUNICAc;:OES (ICP-ANACOM) E A AUTORIDADE NACIONAL DE 


PROTECC;:AO CIVIL (AN PC) 


Considerando que a ANPC compete a seguranya das populayOes e do 

patrim6nio, assegurando nomeadamente 0 planeamento, coordenaC;8o e 

eXeCUy80, no ambito das suas competencias , das actividades de prevenyao e 

reacyao a acidentes graves e catastrofes, das actividades dos bombeiros e em 

materia de planeamento de emerg€mc ia; 

Considerando que 0 ICP-ANACOM tern por objecto a regulayao, supervis80 e 

rep resenta~o do sector das comunic3'tOes nos terrnos dos seus Estatutos e 

da Lei; 

Considerando que, conlorme dispae a allnea j) do n.' 2 do artigo 5.' do 

Decreto-Lei n.' 75/2007 de 29 de Maryo, 0 organismo responsavel pelas 

comunicayOes tern 0 dever especial de colaborar com a ANPC; 

Considerando que se incluem no ambito das competencias do ICP-ANACOM a 

colaborayao na definiy80 das politicas de planeamento de emergencia e a 

garantia do cumprimento de obrigayOes, por parte das empresas que olerecem 

fedes eu servicos de comunicayOes electr6nicas em situat;ao de grandes 

catc':lstrofes, e por parte das empresas que oferecem fedes e serviyos 

telef6nicos acessiveis ao publico em situac;oes de emergencia eu de forc;a 

maior; 

Considerando que em materia de concessao dos serviyos publicos de 

telecomunicac;oes, 0 funcionamento destes deve ser garantidos pela 

concession aria de forma apta e adequada em situayOes de crise, emergelncia 

ou guerra; 
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Considerando a eventual necessidade de definir requisitos de meiDs que, em 

termos de comunicayOes electr6nicas acessiveis ao publico, possam suportar 

no todo au em parte as necessidades de comunicayao das autoridades de 

protecyao civil em situayao de grande catastrofe; 

Considerando a que a referida definiyao de requisites s6 e passivel atraves de 

urn estudo que identifique e caracterize as necessidades operacionais das 

autoridades de Protecyao Civil bern como as recursos que, em termos de 

comunica96es electr6nicas acessiveis ao publico, as possam suprir; 

Considerando que na prossecucAo dos principios de interesse publico a 

participacao em exercicios e em comissOes que ten ham a componente de 

comunicar;Oes electr6nicas publicas prevista no objectivo de protecr;ao e 

socorro dos cidadaos e dos seus bens, deve ser desenvolvida em ambiente de 

estreita comunicat;ao e colaborar;ao; 

Reconhecendo que todas as acr;Oes a desenvolver para a prossecur;ao e 

efectivacao do bem-estar das populacOes no ~mbito da Protecyao Civil, dentro 

das areas da respectiva compet€mcia, devem ser acompanhadas e validadas 

pelas partes; 

Celebra-se, entre a ANPC e 0 ICP-ANACOM, em execuyao do artigo 4.· do 

Decreto-Lei nO 75/2007 , de 29 de Marco, e do artigo 15.· dos Estatutos do ICP

ANACOM , aprovados pelo Decreto-Lei n.· 309/2001 , de 7 de Dezembro, 0 

presente protocolo 0 qual se rege pelas clausulas seguintes: 

Clausula 1,' 

Objectiv~ 

o presente protocolo tem par objectiv~ estabelecer os mecanismos de 

cooperar;ao entre as partes no ambito das acr;oes necessarias ao 

desenvolvimento e operacionalizar;ao da componente do Plano Nacional de 
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Comunica90es da Protec9aD Civil que, no ambito da legisla9iio em vigor, d~va7 
ser suportada nas redes e serviyos publicos de comunicayoes electronicas. 

Clausula 2.' 

Areas de cooperaf;3o 

1. 	As partes acordam em cooperar nas seguintes areas: 

a. 	Elabora~o de estudos, no dominic da actua9iio de cada 

autoridade, em matarias de interesse comum ; 

b. 	Participa9ao conjunta em exercicios de Protec9ao Civil de nivel 

Nacional, ou de outro nivel se a ANPC osolicitar; 

c. 	Participa9ao conjunta em opera96es de protec9ao e socorro, a 

pedido do Presidente da AN PC, no ambilo do Dispositivo 

Integrado das Opera90es de Protec9ao e Socorro (DIOPS). 

2. 	Para efeitos do disposto na alinea a) do n"mero anterior, as partes 

obrigam-se a disponibilizar os dados e toda a informa,ao em seu poder 

necessarios a prossecuyao dos estudos, bern como a desenvolver as 

tarefas que no ambito das suas competencias sejam necesstuias a 

devida implementa9ao das pertinentes conclusoes etou recomenda90es 

que dos mesmos resultem. 

3. 	Sem prejuizQ de Qutras especificidades em estudos ulteriores, as partes 

acordam desde ja na elabora9ao de urn estudo de iimbilo nacional , 

restrito numa primeira fase ao Continente, e distrital, com a objectiv~ de 

definir as requisitos que a componente de comunicayces publicas do 

Plano Nacional de ComunicayOes de Protecyclo Civil deve satisfazer, e 

em que as partes terao as seguintes responsabilidades: 

a. 	 AANPC incumbira , especialmente: 

I. A indica9ao dos requisitos a que devera obedecer 0 estudo; 

ii. 	 Dar acesso aDs dados operacionais e outros que sejam 

necessarios ao desenvolvimento do estudo; 
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III. A nomeayao de representante para acompanhar a 

preparayao e desenvolvimento do estudo, nomeadamente 

nas componentes tecnica e operacional; 

IV . 	 A articulayao com as varias autoridades envolvidas nas 

aC90es de Protecs;ao Civi l; 

v. 	A confirmas;ao de que, no ambito das suas competencias, 0 

plano esta de acordo com os requisitos aplicaveis. 

b. 	Ao ICP-ANACOM incumbira, especialmente: 

I. 	 A aquisi9ilo do estudo de desenvolvimento do plano; 

II . A preparas;ao do caderno de encargos para a aquisi9ilo do 

estudo; 

iii . 	A coordenas;ao do estudo, atraves do seu representante; 

IV. A nomea9ilo do seu representante; 

v. A valida9ilo dos resultados, no ambito das suas 

competencias; 

VI. Dar aceSSD aDs dados necessarios; 

vii. A articula-;:ao com as empresas que oferecem redes au 

servi90s de comunica90es electr6nicas. 


Clausula 3.' 


Articula930 entre Autoridades 


1. 	As partes estabelecerao urn sistema de contaclos peri6dicos entre as 

servic;os de ambas, previamente indicados, que permita identificar as 

materias a articular no ambito das respectivas atribui90es. 

2. 	De forma a agilizar a troca de informac;oes, em particular em assuntos 

de natureza operacional, silo estabelecidos pontos de contacto directos 

entre as serviyos e departamentos competentes das partes. 
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Chiusula 4.' 

Prazo 

o presente protocolo produz efeitos na data da sua assinatura e e valida por 

urn periodo de 3 anos, sendo a respectiva renovafYao automatica, par period os 

iguais e sucessivos, sem prejuizo da faculdade de den uncia, par qualquer das 

partes, com a anteced~ncia minima de 30 dias, em relat;ao ao tim do prazo 

inicial au da renovac;:ao em curso. 

Clausula 5.' 

Altera~oes 

1. 	 0 presente protocolo pode ser alterado em qualquer momento por 

acordo entre as partes. 

2. 	A alterac;:ao sera efectuada por escrito e assinada por ambas as partes, 

QU por seus representantes autorizados e entrara em vigor na data por 

estas estabelecida. 

Lisboa, 4 de Maio de 2010 

Pelo ICP-ANACOM 	 PelaANPC 

Major-General Arnaldo Cruz 
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