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SOBRE A EDITORA

A Publindústria assume como missão estratégica a produção de conteúdos direcionados para a Indústria Transformadora. Entre os nossos produtos 
comunicacionais destacamos a edição de revistas técnico-científicas, uma atividade editorial que iniciámos e vimos a aprofundar desde há 25 
anos. A edição de livros técnicos e manuais universitários é uma área de negócios emergente, um desafio e uma prova do envolvimento da 
Publindústria com os técnicos e cientistas portugueses. Estamos apostados em ocupar o reduzido nicho de mercado do livro técnico nos mais 
diversos domínios da ciência e tecnologia, que contenham uma forte componente pedagógica e/ou formativa.

SOBRE OS AUTORES

Ana Malheiro
Advogada, licenciada pela Universidade Católica Portuguesa, 1999. É responsável pelos Assuntos Jurídicos e Regulamentares da Associação 
Europeia de Gestores de Infra-Estrutura Ferroviária (Bruxelas). Foi perita destacada na Direcção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia 
(Bruxelas). Foi jurista na Autoridade da Concorrência (Departamento de Mercados Regulados e Auxílios de Estado). Foi advogada associada 
na sociedade de advogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira (Bruxelas). É Magister Legum (summa cum lauda) em Direito da Energia pela 
Universidade Humboldt (Berlin) tendo sido distinguida com o prémio da melhor tese do ano académico 2000-2001 pela “Bibliotheksgesellschaft 
Freunde der Juristischen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin e.V.”

Daniel Alegria dos Reis 
Advogado, Sócio Coordenador da Área de Prática de Telecomunicações, Media e Tecnologias de Informação (TMT) da sociedade de advogados 
PLMJ. Especialização: Direito do Consumidor, Protecção de Dados, Comunicações Electrónicas, e Direitos de Autor. Licenciado em Direito pela 
Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, 1996. Inscrito na Ordem dos Advogados Portuguesa, 1999.  LL.M. em Direito Comercial 
Internacional pela Universidade de “Nottingham”, 1997.

SOBRE A COLECÇÃO

A Colecção União Europeia da Publindústria reúne os principais diplomas legislativos que regulam sectores da economia com uma forte 
componente regulamentar como os sectores da construção, telecomunicações e energia. Face à crescente complexidade e dinamismo da 
regulação económica, a oferta Direito da União Europeia é dirigida, de forma principal, a técnicos e profissionais e tem em vista facilitar a consulta 
da legislação em vigor através da sistematização, em forma de livro, dos principais diplomas legislativos que regulam determinadas actividades 
económicas. A oferta de Direito da União Europeia da Publindústria complementa a oferta de livros técnicos da editora. A actualidade e rigor da 
colecção são assegurados pela assessoria de advogados especializados nas respectivas áreas sectoriais.

SOBRE O LIVRO

O presente livro reúne os diplomas mais importantes do actual quadro regulamentar aplicável ao sector das comunicações electrónicas na 
União Europeia. Para facilidade de consulta, são publicadas versões consolidadas dos diplomas alterados pelo “pacote” de 2009.  Para conveniên-
cia dos leitores todas as alterações estão assinaladas a azul (na versão e-book) e a sombreado cinzento (na versão impressa).
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