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23. contInGêncIAs

23.1 Garantias
a aNaCom não tem garantias bancárias prestadas a favor de terceiros.

23.2 passivos contingentes
Processos judiciais

a 31 de dezembro de 2017, a aNaCom tinha processos judiciais 

instaurados por operadores no âmbito da sua atividade de regulação 

para os quais o Ca considerou não ser necessário constituir provisão, 

por, nas ações, não serem indicados os valores pedidos e não haver 

estimativas credíveis que suportassem a sua constituição.

23.3 Ativos contingentes
a 31 de dezembro de 2017, encontrava ‑se em curso o acionamento 

de um processo judicial para ressarcimento dos prejuízos decorrentes 

do	sinistro	ocorrido	em	anos	anteriores	com	o	espólio	filatélico,	

mencionado na Nota 8. a aNaCom estima que o valor de 

indemnização seja cerca de 377 273 euros, no entanto à data do 

balanço	ainda	não	existe	confirmação	de	que	a	ANACOM	venha	a	

receber esse valor.

24. pArtes relAcIonAdAs

24.1 remuneração dos órgãos sociais
De acordo com a NCrF 5, os membros do Conselho de administração 

da aNaCom são partes relacionadas em virtude do seu papel 

fundamental na gestão desta entidade.

Durante os exercícios de 2017 e de 2016 a remuneração do Conselho 

de administração e do Conselho Fiscal foi a seguinte:

remuneração dos órgãos sociais
quadro: 6.38

2017 2016

conselho de administração 845 767 967 421

conselho Fiscal 49 594 49 594

total 895 360 1 017 015

unidade: euros

Em	2017	verificou	‑se	a	alteração	do	elenco	Conselho	de	Administração	

bem	como	das	regras	de	fixação	das	suas	remunerações.

as remunerações mensais dos membros do Conselho de 

administração no início do ano, até à sua substituição, foram 

definidas	por	Despacho	Conjunto	dos	Ministros	de	Estado	e	das	

Finanças e da Economia, de agosto de 2003, e até julho de 2017 

eram as seguintes:

•	 Presidente	do	Conselho	de	Administração	 15	868,89	euros

•	 Vice	‑Presidente	e	Vogais

 do Conselho de administração  13 488,56 euros

as remunerações dos novos membros do Conselho de administração, 

de acordo com o artigo 25.º da lei ‑Quadro das Entidades 

administrativas Independentes (lei 67/2013, de 28 de agosto, 

alterado pela lei n.º 12/2017, de 2 maio), foram estabelecidas pela 

comissão	de	vencimentos,	que	fixou	o	vencimento	mensal	e	o	abono	

mensal de despesas de representação, nos seguintes montantes:

•	 	Presidente	do	Conselho	de	Administração:

  8255 euros (pagos 14 vezes) +40% do respetivo vencimento 

(pago 12 vezes) como abono de despesas de representação.

•	 	Vice	‑Presidente	e	Vogais	do	Conselho	de	Administração:

  7249,5 euros (pagos 14 vezes) +40% do respetivo vencimento 

(pago 12 vezes) como abono de despesas de representação.

a 15 de agosto de 2017 tomou posse o novo Presidente do Conselho 

de administração da aNaCom, designado nos termos da resolução 

do Conselho de ministros n.º 120/2017, de 4 de setembro de 2017, 

que produziu efeitos à data de posse.

Não existem responsabilidades assumidas com pensões de reforma 

relativamente aos membros dos órgãos acima referidos.


