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ALENQUER, CACÉM E NAZARÉ ESCOLHIDAS PARA INÍCIO DA TDT
Por deliberação de 22 de Dezembro de 2010 e em conformida-

local e as outras entidades locais relevantes serão envolvidas

de com o estabelecido no plano para o switch-off, a Autoridade

no processo de preparação da operação. A população será atem-

Nacional de Comunicações (ANACOM) decidiu que Alenquer,

padamente informada das respectivas implicações, existindo

Cacém e Nazaré serão as primeiras zonas a encerrar as emis-

neste momento condições para que se desenvolva uma cam-

sões televisivas analógicas terrestres, respectivamente, a 12

panha de sensibilização sobre o encerramento da televisão

de Maio, 16 de Junho e 13 de Outubro, passando a receber a

analógica. (+)

nova televisão digital terrestre (TDT). As instituições do poder

COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS NA SUB-FAIXA 790-862 MHz
A ANACOM decidiu, a 16 de Dezembro de 2010, designar e

ponibilização desta sub-faixa antes de 2015 fica dependente

disponibilizar a sub-faixa 790-862 MHz para a prestação de

da definição de condições técnicas e geográficas que visem

serviços de comunicações electrónicas, de acordo com a Deci-

a compatibilização, nomeadamente, com as utilizações de

são 2010/267/UE, alterando-se em conformidade o Quadro

Espanha e Marrocos. (+)

Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF). Porém, a dis-

SERVIÇOS POSTAIS EM CONCORRÊNCIA – NOVO REGIME
O Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

de serviços postais em plena concorrência. Desta forma será

(MOPTC), através do gabinete do Secretário de Estado Adjun-

assegurada a transposição em diploma único da Directiva

to, das Obras Públicas e das Comunicações (SEAOPC), colocou

2008/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de

em consulta pública, até 10 de Janeiro, o Projecto de Lei que

Fevereiro de 2008, implicando uma alteração de todo o quadro

visa estabelecer o novo regime jurídico aplicável à prestação

regulamentar do sector em Portugal. (+)

ALTERAÇÃO DE FREQUÊNCIAS DO MUX A DA TDT – CONSULTA
Por deliberação de 22 de Dezembro de 2010, a ANACOM apro-

60 (782-790 MHz) para o território continental, pelo canal 54

vou o sentido provável de decisão relativo à alteração de al-

(734-742 MHz) para a Região Autónoma da Madeira e pelos

guns canais de funcionamento do Multiplexer A (Mux A) do

canais 48 (686-694 MHz), 49 (694-702 MHz) e 55 (742-750

serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre (TDT), con-

MHz) para a Região Autónoma dos Açores. Este projecto de de-

signado à PT Comunicações (PTC). Em causa está a substitui-

cisão encontra-se sob consulta, até 21 de Janeiro, devendo os

ção dos canais radioeléctricos 61 (790-798 MHz), 64 (814-

comentários ser enviados preferencialmente por correio elec-

-822 MHz) e 67 (838-846 MHz), consignados à PTC, pelo canal

trónico, para o endereço alt.canais.TDT@anacom.pt. (+)

COMUNICAÇÕES

EM PORTUGAL
ACTUALIDADES
WORKSHOP “O REGIME R&TTE EM PORTUGAL”

que este acordo em que as redes se mantêm na propriedade de

– APRESENTAÇÕES

cada uma das empresas é gerador de sinergias e oferece uma

Já se encontram disponíveis para consulta as apresentações

solução simplificada para a concretização da parceria anterior-

realizadas durante o workshop “O Regime R&TTE em Portugal

mente anunciada. A Optimus e a Vodafone admitem também

– O papel das entidades fiscalizadoras e dos agentes de mer-

a possibilidade de abrir o acordo de partilha das RNG a outros

cado”, organizado pela Autoridade Nacional de Comunicações

operadores interessados. (+)

(ANACOM), a 25 de Novembro, em Lisboa. (+)
COMÉRCIO ELECTRÓNICO – BARÓMETRO 3.º TRIMESTRE 2010
TELEFONE FIXO – ESTATÍSTICAS DO 3.º TRIMESTRE 2010

Foi publicada a edição relativa ao 3.º trimestre de 2010 do

Foram divulgadas recentemente as estatísticas do serviço

Barómetro do Comércio Electrónico em Portugal, iniciativa da

telefónico fixo relativas ao 3.º trimestre de 2010, que revelam a

Associação de Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva

existência de cerca de 4,4 milhões de acessos telefónicos prin-

(ACEPI) e da empresa Netsonda, o qual revela que mais de me-

cipais instalados a pedido de clientes, o que representa uma

tade (65 por cento) dos sítios da Internet inquiridos referiu que

subida de 0,9 por cento face ao trimestre anterior e de 5 por

o número de clientes que fez compras no seu sítio cresceu até

cento em termos homólogos. A taxa de penetração situava-se

20 por cento. O estudo revela ainda que 47 por cento dos inqui-

nos 41,1 acessos por 100 habitantes. A diminuição dos acessos

ridos afirmam que o volume de vendas cresceu entre 0 e 10 por

analógicos e a redução nos acessos RDIS básicos e fraccionados

cento comparativamente com o trimestre homólogo de 2009,

foram compensadas pelo crescimento dos acessos suportados

contra 19 por cento de sítios que referem uma quebra nas ven-

em outras tecnologias, sobretudo em VoIP/VoB. (+)

das. O Barómetro revela também que, no período em análise,
41 por cento dos inquiridos aumentaram o investimento nos

TMDP – ACTUALIZAÇÃO

seus sítios, enquanto 49 por cento optou por mantê-lo. (+)

Foi disponibilizada informação actualizada relativa à Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP). (+)

RÁDIO VODAFONE NO AR EM 2011
Vodafone FM, assim se chama a nova estação de rádio em

TRIBUNAL ABSOLVE PTC DE MULTA DA AdC

Portugal que a operadora de telemóveis vai lançar no início

A PT Comunicações (PTC) foi absolvida, a 22 de Dezembro, pelo

deste ano. Dedicada exclusivamente à música e dirigida a um

Tribunal da Relação de Lisboa do pagamento de uma coima de

público urbano e jovem, esta iniciativa surge através de um

38 milhões de euros aplicada pela Autoridade da Concorrência

projecto apresentado pela Media Capital Rádios. (+)

(AdC) por ter alegadamente recusado, sem justificação objectiva, o acesso da TV Tel e da Cabovisão a determinados troços

PRÉMIO PLUG 2010 – VENCEDOR

das suas condutas. O acórdão do Tribunal da Relação confirma

O trabalho “Rádio Cognitivos”, de Nuno Borges de Carvalho, José

a sentença que tinha sido aplicada pelo Tribunal de Comércio,

Vieira, Arnaldo Oliveira, Pedro Cruz, Daniel Albuquerque e Nel-

a 2 de Março de 2010, e não permite recurso, revela a PTC

son Silva, do Departamento de Electrónica, Telecomunicações e

em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores

Informática da Universidade de Aveiro, foi o vencedor da edição

Mobiliários (CMVM). (+)

de 2010 do prémio PLUG, concurso promovido pela Associação
dos Operadores de Telecomunicações (Apritel). Foram ainda

OPTIMUS E VODAFONE PARCEIRAS NAS RNG

distinguidos, com menções honrosas, mais 3 trabalhos: “Next

Os operadores Optimus e Vodafone assinaram, a 17 de De-

Generation Access Networks: the post investment conundrum”,

zembro, um acordo de partilha de infra-estruturas de redes

de Ricardo Gonçalves e Álvaro Nascimento, “Is the Continuity

de nova geração (RNG) em Lisboa e no Porto. Em comunicado,

Approach Always the Best Policy to Regulate Next Generation

as empresas explicam que esta parceria permitirá a disponibi-

Networks?”, de Duarte Brito, João Vareda e José Pereira, e “Co-

lização de ofertas comerciais, sob este novo enquadramento,

Investment in NGAs and competitive assessment of horizontal

no primeiro trimestre de 2011. Os dois operadores consideram

cooperation agreements”, de Gonçalo Borges. (+)
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AVALIAÇÃO DE RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

QUESTIONÁRIO SOBRE ROAMING – RESPOSTAS ATÉ 31 DE JANEIRO
O Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Elec-

(ANACOM) até 31 de Janeiro, para o endereço dee.stats@anacom.pt.

trónicas (BEREC) publicou o 7.º modelo de especificação de

Este modelo de recolha de dados abrange o período entre 1 de

dados relativo à itinerância (roaming) nas redes telefónicas

Julho e 31 de Dezembro de 2010, sendo a informação recolhi-

móveis públicas na União Europeia (UE), o qual deverá ser pre-

da integrada num relatório a elaborar pelo BEREC e cuja publi-

enchido e remetido à Autoridade Nacional de Comunicações

cação se prevê que tenha lugar no final de Março de 2011. (+)

QUALIDADE DA TELEFONIA FIXA – 3.º TRIMESTRE 2010
A ANACOM disponibilizou online o relatório, relativo ao 3.º tri-

telefónica pública em local fixo e do serviço telefónico acessí-

mestre de 2010, sobre a qualidade do serviço de acesso à rede

vel ao público em local fixo. (+)

PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Lei n.º 55-A/2010 (I Série (Suplemento) – D.R. de 31 de Dezembro) – Orçamento do Estado para 2011.
Aviso n.º 27283/2010 (II Série (Parte E) – D.R. de 27 de Dezembro) – Disponibilização da declaração de conformidade do sistema
de contabilidade analítica dos CTT – Correios de Portugal, S. A., referente ao exercício de 2007.
Lei n.º 54/2010 (I Série – D.R. de 24 de Dezembro) – Aprova a Lei da Rádio e revoga a Lei n.º 4/2001, de 23 de Fevereiro.
Portaria n.º 1297/2010 (I Série – D.R. de 21 de Dezembro) – Aprova as normas e as especificações técnicas necessárias à gestão e ao funcionamento da base de dados da publicidade institucional do Estado e outras entidades públicas.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2010 (I Série – D.R. de 14 de Dezembro) – Aprova, para o corrente ano, a distribuição
das indemnizações compensatórias pelas diferentes empresas prestadoras de serviço público.
Decreto-Lei n.º 131/2010 (I Série – D.R. de 14 de Dezembro) – Introduz o mecanismo do anúncio voluntário de transparência,
modifica o regime da invalidade de actos procedimentais de formação de contratos administrativos, clarifica a aplicação de regras do
Código dos Contratos Públicos, procede à quinta alteração ao Código dos Contratos Públicos e transpõe a Directiva n.º 2007/66/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro, no que diz respeito à melhoria da eficácia do recurso em matéria de
adjudicação de contratos públicos.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/2010 (I Série – D.R. de 6 de Dezembro) – Cria o conselho de utilizadores do Sistema
Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal e aprova o respectivo regulamento interno.

Mais informações em: www.anacom.pt

3

DELIBERAÇÕES ADOPTADAS PELA ANACOM NO 4.º TRIMESTRE DE 2010
DATA

DELIBERAÇÃO

22.12.10

TDT – Decisão sobre os retransmissores e datas de cessação das emissões analógicas terrestres (Decisão final) (+)

22.12.10

Alteração de alguns canais de funcionamento do Mux A da TDT (Sentido provável de decisão) (+)

16.12.10

Designação da sub-faixa 790-862 MHz para serviços de comunicações electrónicas (Decisão final) (+)

25.11.10

Cálculo das taxas devidas pelo exercício da actividade de fornecedor de redes e serviços de comunicações
electrónicas (Decisão final) (+)

25.11.10

Formação de actualização de técnicos em infra-estruturas de telecomunicações em edifícios (ITED) (+)

19.11.10

Novo código ‘’703’’ no Plano Nacional de Numeração (Decisão final) (+)

19.11.10

Tarifário das comunicações entre a rede PTC e a rede de outros operadores (+)

11.11.10

Concurso público para implementação e gestão do Sistema de Informação Centralizado (+)

11.11.10

Sistema de Informação Centralizado – objectos cadastrais, termos e formato da informação (Decisão final) (+)

11.11.10

Tarifário residencial do serviço telefónico fixo para 2011 (Decisão final) (+)

28.10.10

Alterações à ORAC (Decisão final) (+)

21.10.10

SCA dos CTT (2007) (+)

15.10.10

Declaração à Manuel Soares & Pereira para oferta de serviços de comunicações electrónicas (+)

15.10.10

Declaração à SKYNET para oferta do serviço de cartões virtuais de chamadas (+)

14.10.10

Contratos de adesão da Cabovisão para a oferta de serviços de comunicações electrónicas (+)

07.10.10

Concurso público ANACOM – Aquisição directa de seguros (+)

UNIÃO EUROPEIA
NUMERAÇÃO – CONSULTA DA CE

e possível extensão do Regulamento europeu do roaming

A Comissão Europeia lançou uma consulta pública, no âmbito

(Regulamento CE n.º 717/2007, de 27 de Junho, alterado pelo

do desenvolvimento da Agenda Digital, sobre a criação núme-

Regulamento CE n.º 544/2009, de 18 de Junho), que incumbe

ros de telefone únicos em toda a Europa para as empresas da

a Comissão Europeia de conduzir a sua revisão e, após consulta

União Europeia (UE), cujo prazo de resposta termina a 28 de

pública, fazer o correspondente reporte ao Parlamento Euro-

Fevereiro. Com esta consulta, a CE pretende avaliar a procura

peu e ao Conselho Europeu até 30 de Junho de 2011. Para tal,

existente no mercado para este tipo de números telefóni-

a CE deverá considerar a análise independente efectuada

cos únicos e, se necessário, preparar iniciativas para a sua

pelo BEREC. (+)

introdução. (+)

Entretanto, a CE lançou uma consulta sobre a revisão das regras da UE relativas à utilização de telemóveis no estrangeiro

SERVIÇO UNIVERSAL – CONSULTA DO BEREC

(roaming), aberta a comentários até 11 de Fevereiro. Os resul-

O Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Elec-

tados obtidos servirão de base à já referida revisão do actual

trónicas (BEREC) colocou em consulta pública, até 13 de Janei-

Regulamento europeu do roaming. (+)

ro, o projecto de relatório sobre questões transfronteiriças nos
termos do artigo 28.º da Directiva Serviço Universal – Directiva

eGOVERNMENT – ACÇÕES APRESENTADAS PELA CE

2002/22/CE, revista pela Directiva 2009/136/CE. (+)

Foi adoptada pela Comissão Europeia, a 16 de Dezembro de
2010, uma Comunicação (“Para a interoperabilidade dos ser-

ROAMING – RELATÓRIO DO BEREC E CONSULTA

viços públicos europeus”) sobre a sua estratégia para a inter-

O BEREC publicou, a 8 de Dezembro de 2010, o relatório sobre

operabilidade dos serviços públicos europeus. No dia ante-

a regulação do roaming internacional (Report on Internatio-

rior, a CE tinha divulgado uma outra iniciativa para o sector,

nal Mobile Roaming Regulation). A análise efectuada pelo BE-

ao publicar o plano de acção europeu para a administração pú-

REC sugere a existência de problemas estruturais aos níveis

blica em linha (eGovernment). A Comunicação da CE pretende

grossista e retalhista, que comprometem a concorrência. Este

estabelecer uma abordagem comum para as administrações

relatório contém o parecer do BEREC sobre o funcionamento

públicas dos Estados Membros e ajudar assim os cidadãos e as

4

COMUNICAÇÕES

NO MUNDO
empresas a tirarem pleno partido do mercado único da União

roaming” (GSMA Europe’s Mobile Day – Recepção Anual, Bru-

Europeia. Integram este documento a Estratégia Europeia de

xelas, 08/12/2010), “Unlocking the digital future through

Interoperabilidade e o Quadro Europeu de Interoperabilidade.

Open Innovation” (4.ª Cimeira Pan-europeia sobre Propriedade

Por sua vez, o plano de acção sobre eGovernment prevê a

Intelectual, Bruxelas, 03/12/2010) e “The Challenge of Open

adopção de 40 medidas específicas nos próximos cinco anos,

Access” (Lançamento da iniciativa OpenAIRE, Ghent, 02/12/

divididas em quatro categorias. (+)

2010). (+)

SECTOR POSTAL – PUBLICADOS ESTUDOS DA CE

HUNGRIA ASSUME PRESIDÊNCIA DA UE

Já se encontram disponíveis os relatórios finais dos estudos

A presidência do Conselho da União Europeia (UE) vai ser as-

sobre o sector postal promovidos pela Comissão Europeia:

segurada pela Hungria a partir de 1 de Janeiro, por um período

“Main Developments in the Postal Sector, 2008-2010”, reali-

de seis meses. A presidência transitará depois para a Polónia,

zado pela Copenhagen Economics, e “Study on the external

que desempenhará a função durante o 2.º semestre de 2011.

dimension of the EU postal acquis”, realizado pela WIK-Consult

Em termos sectoriais, a Hungria tem como objectivo continuar

e por Jim Campbell. (+)

a implementação da Agenda Digital Europeia (parte da Estratégia Europa 2020) e organizará em Junho de 2011, pela pri-

ACESSO E UTILIZAÇÃO DA INTERNET – DADOS DO EUROSTAT

meira vez, a Assembleia Digital, evento em que será discutido o

O número de casas com ligações de banda larga duplicou desde

plano de acção por todas as partes interessadas. A presidência

2006, passando dos 30 por cento para 61 por cento no final do

húngara vai desenvolver esforços no sentido de concluir com

1.º trimestre de 2010 (1T10,) revelam dados divulgados pelo

êxito as negociações sobre a modernização da Agência Euro-

Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat). A infor-

peia para a Segurança das Redes e Informação (ENISA). Será

mação publicada (“Internet usage in 2010 – Households and

também organizada uma Conferência Ministerial, em Abril de

Individuals”) indica ainda que, em Portugal, o número de casas

2011, sobre questões relacionadas com a protecção de infra-

com acesso à Internet passou de 35 por cento, em 2006, para

estruturas de informação críticas. A nova presidência tem ainda

54 por cento, em 2010, sendo que aquelas que dispunham de

como área prioritária a política do espectro. Prevê, por isso, con-

ligação em banda larga duplicaram, passando de 24 por cento

tinuar as conversações sobre o primeiro Programa Europeu de

(2006) para 50 por cento (2010). O Eurostat revela também

Política do Espectro Radioeléctrico e tentar um acordo político.

que, por tipo de casa, o acesso à Internet existia em 80 por

A Hungria pretende igualmente iniciar os trabalhos prepara-

cento dos lares com crianças, baixando para 44 por cento

tórios sobre a Conferência Mundial de Radiocomunicações de

naqueles em que não existiam crianças. (+)

2012 (WRC-12), da União Internacional das Telecomunicações
(UIT), para apresentar os interesses europeus comuns. (+)

COMPRAS SEGURAS ONLINE – ESTUDO DA ENISA
A Agência Europeia para a Segurança das Redes e Informa-

CARREGADOR UNIVERSAL – CE DIVULGA NORMAS

ção (ENISA) publicou recentemente o Livro Branco “How to

A Comissão Europeia anunciou que os organismos europeus

shop safely online”, um estudo sobre como realizar compras

de normalização – o Comité Europeu de Normalização (CEN),

online de forma segura, documento que teve o contributo da

o Comité Europeu para a Normalização Electrotécnica (CENE-

ANACOM. (+)

LEC) e o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações
(ETSI) – disponibilizaram as normas harmonizadas para a cria-

NEELIE KROES – INTERVENÇÕES EM DEZEMBRO DE 2010

ção de um carregador universal de telemóveis, compatível com

Encontram-se disponíveis online as intervenções realizadas

todos os modelos que suportem ligação de dados. Este anúncio

em Dezembro de 2010 pela vice-presidente da Comissão Euro-

surge na sequência do acordo alcançado em Junho de 2009,

peia e comissária para a Agenda Digital, Neelie Kroes, sobre os

quando 14 fabricantes mundiais de telemóveis subscreveram o

seguintes temas: “Network and information security” (Tech-

projecto de harmonização de carregadores de telemóveis com

America event on joint EU/US cybersecurity, Washington,

ligação de dados na União Europeia (UE). A CE estima que os

16/12/2010), “My vision for eGovernment, and how to make

primeiros telemóveis e respectivos carregadores compatíveis

it real” (Conferência Lift-Off towards Open Government,

com as novas normas estejam disponíveis no mercado já em

Bruxelas, 15/12/2010), “Towards a Single Market for mobile

2011. (+)

Mais informações em: www.anacom.pt
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ACTIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), em repre-

- Conselho de Reguladores, a 2 e 3 de Dezembro de 2010. (+)

sentação do sector das comunicações junto de organizações

Encontro da PT conjunta BEREC – Grupo para a Política do

internacionais sectoriais, participou recentemente em reuni-

Espectro de Radiofrequências (RSPG), em Londres, a 29 de

ões no âmbito da Conferência Europeia das Administrações de

Novembro de 2010. (+)

Correios e Telecomunicações (CEPT), do Organismo de Regu-

ACTUALIDADES
ladores Europeus das Comunicações Electrónicas (BEREC), do

ERGP

Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP),

- Plenária, em Bruxelas, a 1 de Dezembro de 2010. (+)

do Grupo de Reguladores Independentes (IRG), do Grupo de
Reguladores Euro-Mediterrânicos (EMERG), da União Europeia

IRG

(UE) e do Fórum Latino-americano de Autoridades Reguladoras

- Plenária, em Bruges, a 2 de Dezembro de 2010. (+)

das Telecomunicações (Regulatel).
EMERG
CEPT
Encontros realizados no âmbito do Comité de Comunicações
Electrónicas (ECC):
- Equipa de projecto (PT) 47 do grupo de trabalho Gestão de

- Conferência de planeamento e benchmark, em Roma, de 13
e 15 de Dezembro de 2010; (+)
- Seminário sobre obrigações de serviço universal, Marraquexe, a 23 e 24 de Novembro de 2010. (+)

Frequências (WG FM), em Copenhaga, a 2 e 3 de Dezembro
de 2010; (+)
- PT 43 do grupo de trabalho Engenharia do Espectro, em Genebra, de 8 a 10 de Dezembro de 2010; (+)
- PT 45 do WG FM, em Estugarda, a 15 e 16 de Dezembro de

UE
Reuniões em Bruxelas no âmbito da Comissão Europeia:
- Comité das Comunicações, a 16 de Dezembro de 2010; (+)
- Comité da Directiva Postal, a 9 de Dezembro de 2010. (+)

2010. (+)
Reunião do Comité para a Política da UIT (Com-ITU), em Helsín-

Regulatel

quia, a 13 e 14 de Dezembro de 2010. (+)

Reuniões em Punta Cana:
- Cimeira BEREC/Regulatel, a 14 de Dezembro de 2010; (+)

BEREC

- Plenária, a 13 de Dezembro de 2010. (+)

Reuniões realizadas em Bruges:
- Comité de Gestão, a 3 de Dezembro de 2010; (+)

CE DIVULGA ESTUDO SOBRE CONTROLO PARENTAL ONLINE
No âmbito do programa “Internet Mais Segura”, a Comissão

20 por cento de hipóteses de os sítios com materiais impró-

Europeia divulgou os resultados de um estudo em que faz a

prios para crianças escaparem aos seus filtros. A CE vai conti-

avaliação comparativa das ferramentas de controlo parental

nuar a fazer este tipo de análise até final de 2012. Entretanto,

para a protecção das crianças online. Intitulado “Benchmarking

um outro inquérito, “EUKidsOnline”, revela que cerca de um

of parental control tools for the online protection of children”,

quarto dos pais bloqueia ou filtra sítios Web (28 por cento)

o estudo revela que o software existente é bom para filtrar os

e/ou procura conhecer os sítios visitados pelos filhos (24 por

conteúdos online para adultos, embora existam, pelo menos,

cento). (+)

CONSULTAS DO WG NaN – RESPOSTA ATÉ MARÇO DE 2011
O grupo de trabalho Numeração e Redes (WG NaN) do ECC da

resposta até 31 de Março, e “Numbering and Addressing for

CEPT colocou em consulta pública os seguintes documentos:

Machine-To-Machine (M2M) Communications”, com resposta

“Calling Line Identification and Originating Identification”, com

até 18 de Março. (+)

RECRUTAMENTO EM INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS
Podem ser submetidas à União Internacional das Telecomuni-

Podem ser apresentadas, até 18 de Fevereiro, candidaturas às

cações (UIT), até 1 de Fevereiro, candidaturas à vaga de Direc-

vagas de especialistas nacionais destacados no Gabinete do

tor Regional, no Gabinete Regional para África. (+)

BEREC, sediado provisoriamente em Bruxelas. (+)
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
AUSTRÁLIA — Australian Communications and Media

EUA – Federal Communications Commission (FCC)

Authority (ACMA)

• O regulador adoptou uma Ordem destinada a preservar a

• A performance dos prestadores do serviço de telecomuni-

liberdade e abertura da Internet, a qual assenta em três princí-

cações fixas melhorou no período 2009-2010, segundo o

pios básicos: transparência, ausência de bloqueio e inexistên-

“Telecommunications Performance Bulletin 2009-10” publica-

cia de discriminação sem justificação. (+)

do pelo regulador. (+)
FRANÇA – Autorité de Régulation des Communications
BÉLGICA – Institut Belge des Services Postaux

Électroniques et des Postes (ARCEP)

et des Télécommunications (IBPT)

• O regulador publicou um estudo de avaliação das necessi-

• O regulador abriu um concurso para a realização de um estu-

dades das pessoas surdas ou com deficiência auditiva (em

do e execução de medidas respeitantes ao impacto dos sinais

França, existem cerca de 5 milhões de deficientes auditivos,

LTE/WiMAX nos radares a operar na faixa dos 2700-2900 MHz.

o que representa 8 por cento da população) em matéria de

As propostas serão abertas a 15 de Fevereiro. (+)

acessibilidade aos serviços de telefonia. (+)
• Já se encontram disponíveis os resultados definitivos do

BRASIL – Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

observatório do mercado das comunicações electrónicas relati-

• O regulador e as empresas concessionárias de telefonia fixa

vos ao 3.º trimestre de 2010. (+)

– Brasil Telecom, CTBC Telecom, Embratel, Telemar Norte Leste
(Oi), Sercomtel e Telesp (Telefónica) – assinaram a prorrogação

IRLANDA – Commission for Communications Regulation

dos contratos de concessão até Maio de 2011. (+)

(ComReg)

• O Brasil atingiu os 9,53 milhões de domicílios com acesso a

• Foi colocado em consulta pública, até 28 de Janeiro, um docu-

televisão por assinatura, no final de Novembro de 2010, o que

mento em que se discutem várias questões relacionadas com a

representa um crescimento acumulado desde o início do ano de

inclusão da faixa dos 1800 MHz na proposta de libertação de

27,5 por cento. Considerando-se o número médio de pessoas

espectro que abrange as faixas dos 800 MHz e dos 900 MHz. (+)

por domicílio divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

• O regulador publicou um conjunto de orientações sobre a

Estatística (IBGE), situada nas 3,3 pessoas, os serviços de TV

apresentação de reclamações acerca de questões de concor-

por assinatura chegam a cerca de 31,4 milhões de brasileiros.

rência relativas ao sector das comunicações electrónicas. (+)

(+)

• O regulador colocou em consulta pública, até 21 de Março,

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

a proposta de revisão do Regulamento do serviço telefónico

• No seguimento de orientações do Governo, o regulador de-

fixo. (+)

cidiu modificar as licenças de utilização de espectro nos 900
MHz e 1800 MHz (utilizadas para telefonia de 2.ª geração) de

CANADÁ – Canadian Radio-television and Telecommunications

modo a que os operadores possam também transmitir telefo-

Commission (CRTC)

nia móvel de 3.ª geração (UMTS). (+)

• O regulador anunciou que as suas novas regras de prática

• O regulador lançou quatro consultas públicas sobre a forma

e procedimentos, que passaram a ser simultaneamente apli-

como conduz os seus processos internos, terminando o prazo

cáveis aos sectores da radiodifusão e das telecomunicações,

de resposta a 11 de Fevereiro. Os temas abordados são:

entrarão em vigor a 1 de Abril. (+)

- Orientações para resolução de litígios no caso do tratamento
de disputas regulatórias; (+)

ESPANHA – Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT)

- Revisão dos procedimentos para tratamento de reclamações,
investigações e sanções em matéria de radiodifusão; (+)

• O serviço telefónico móvel aproximou-se dos 54 milhões de

- Procedimentos para tratamento de solicitações e imposição

subscrições, no final de Novembro de 2010. A banda larga atin-

de sanções no âmbito de serviços de programas on-demand; (+)

giu, no mesmo período, os 10,5 milhões de ligações, um cresci-

- Linhas de orientações sobre aplicação de sanções. (+)

mento de 8,5 por cento comparativamente ao ano anterior. (+)
• O regulador publicou o relatório semestral em que faz a com-

SUÍÇA – Federal Office of Communications (OFCOM)

paração de preços da banda larga nos 27 Estados-Membros da

• O regulador anunciou que as notas de pagamento das taxas

União Europeia. Segundo o documento, os pacotes de banda

de recepção de televisão e rádio passaram a ser, desde 1 de

larga e voz a velocidade média (de 2 Mbps a 10 Mbps) são 21

Janeiro, emitidas uma vez por ano em vez da anterior base

por cento mais caros em Espanha face às melhores ofertas

trimestral. Com esta medida (pagamento anual), estimam-se

europeias, em preços ajustados pela paridade do poder de

poupanças de 9 a 10 milhões de francos suíços (cerca de 8

compra. (+)

milhões de euros). (+)

Mais informações em: www.anacom.pt
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NÚMEROS PORTADOS
2009
Out
STF

Nov

2010
Dez

Jan

Fev

Mar

Abril

Maio

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

1117919 1137352 1149926 1161559 1171625 1193189 1209540 1224081 1239463 1251042 1268039 1277207 1286924 1298090 1314178

STM

284784

292626

298045

303941

309951

317756

325132

332604 339282

344744

348598

355799

362757

368284

376445

SNG*

1033**

1057**

1066**

1072**

1072**

1089**

1310**

1327**

1392**

1416**

1432**

1443**

1459**

1472**

TOTAL

1378**

1403736 1431035 1449037 1466572 1482648 1512034 1535982 1558012 1580123 1597178 1618053 1634438 1651124 1667833 1692095

STF — Serviço Telefónico Fixo; STM — Serviço Telefónico Móvel; SNG — Serviços Não Geográficos
* Os Serviços Não Geográficos (SNG) cujos números podem ser portados são os seguintes: Serviço de Chamada Grátis para o Utilizador (800), Serviço de Chamada com
Custos Partilhados (808, 809) e Serviço de Acesso Universal (707).
** Inclui um número portado da gama de numeração 30 (número associado ao serviço VoIP nómada)

CONCURSO PÚBLICO ANACOM – AUDITORIA À CONTABILIDADE DOS CTT
Por deliberação de 30 de Dezembro de 2010, a ANACOM apro-

4 de Janeiro. Os interessados devem entregar as suas propos-

vou o lançamento de um concurso público para realização de

tas até às 16 horas de 21 de Fevereiro, através da plataforma

auditoria aos resultados do Sistema de Contabilidade Analítica

electrónica www.compraspublicas.com. A lista dos concorrentes será

dos CTT - Correios de Portugal, S. A. (exercícios de 2009 a 2011),

publicitada, na referida plataforma electrónica, no dia imediato

cujo anúncio foi publicado na 2.ª série do Diário da República de

ao termo do prazo para apresentação das propostas. (+)

COMUNICAÇÕES FIXAS E VoIP NÓMADA – NOVO QUESTIONÁRIO ESTATÍSTICO
A ANACOM aprovou, a 30 de Dezembro de 2010, o sentido

serviço de acesso à Internet (em local fixo) e no questionário

provável de decisão relativo à reformulação do questionário

dos serviços de retalho e interligação fixos para efeitos da defi-

estatístico trimestral das comunicações electrónicas em local

nição de mercados relevantes e avaliação de PMS. Este sentido

fixo e VoIP nómada. Pretende-se que este novo questionário

provável de decisão foi submetido a audiência prévia dos inte-

substitua e integre os indicadores anteriormente incluídos nos

ressados pelo prazo de 25 dias úteis, nos termos do Código de

questionários do serviço fixo de telefone, do VoIP nómada, do

Procedimento Administrativo. (+)

AGENDA
REUNIÕES
CEPT
ECC
- PT1 (11-13/Janeiro)
- CPG PTC (18-20/Janeiro)
- WG SE (24-28/Janeiro)
- WG RA (25-28/Janeiro)
- WG FM (31/Janeiro-4/Fevereiro)

EVENTOS
UE
GT Conselho (11 e 18/Janeiro)

• Knowledge Transfer: Bridging Science and Business
for a New Sustainable Paradigm, Lisboa, 26-28 de Janeiro

EMERG
Plenária (28/Janeiro)

• 4th International Computers, Privacy & Data Protection
Conference – European Data Protection: In Good Health?,
Bruxelas, 25-27 de Janeiro

Cooperação Bilateral
CMT (19/Janeiro)

SPECTRU

EDIÇÃO
E PROPRIEDADE:
ICP — Autoridade
Nacional de
Comunicações

• ETNO Innovation Day on e-health, Bruxelas, 25 de Janeiro
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