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RESUMO
O
A regulaçã
ão das rede
es e serviços de com unicações electrónicas tenta acoompanhar a cada vez
maior depe
endência da
d sociedad
de e da eco
onomia do sector das tecnologiass de inform
mação e de
comunicaçção e as prrincipais ev
voluções teccnológicas, designada
amente quaanto à mobilidade e à
difusão do
o protocolo
o internet. Ao estarrmos integrados na União Eurropeia, as alterações
regulatória
as são iniccialmente decididas
d
a nível eurropeu e, po
osteriormennte, transpostas pela
legislação nacional e implementtadas pelo ssector. Esta última é a fase em que actuallmente nos
encontram
mos, tendo especial
e
interesse o q ue as altera
ações ao quadro
q
reguulatório inco
orporam no
que diz resspeito à seg
gurança e à integridad
de das rede
es e serviços de comunnicações electrónicas,
como por exemplo: na
n gestão de risco, n
na adopção
o e implementação dee medidas técnicas e
onais, na notificação
n
de inciden
ntes de seg
gurança e na realizaçção de auditorias de
organizacio
segurança
a. Trata-se
e, enfim, de uma ma
atéria relevante para o aumentoo da fiabilid
dade e da
disponibilid
dade nas redes e nos
n
serviço
os de com
municações electrónicaas enquanto suporte
fundamenttal ao desen
nvolvimento
o económico
o e do conh
hecimento da
d sociedadde actual.
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