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Por deliberação de 19 de Outubro de 2005, a Autoridade Nacional de Comunica-
ções (ANACOM) determinou que todos os operadores notificados com poder de 
mercado significativo (PMS) – excepto as empresas do Grupo PT – no mercado 
de terminação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo (mercado 
9), que não estão a cumprir a obrigação de controlo de preços, nos termos da 
deliberação de 17 de Dezembro de 2004, devem, no prazo de dez dias úteis, 

estabelecer e aplicar um novo tarifário que cumpra aquela obrigação. Além 
disso, deverão remeter a esta Autoridade, no prazo de quinze dias úteis, o res-
pectivo tarifário de terminação de chamadas, devidamente fundamentado. Foi 
ainda aprovado o relatório da audiência dos interessados, na sequência do deci-
dido em 28 de Julho de 2005.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=304070

TERMINAÇÃO DE CHAMADAS EM OPERADORES COM PMS

Por deliberação de 4 de Novembro de 2005, a ANACOM aprovou o lançamento de uma consulta pública sobre a abordagem regulatória aos serviços de voz suporta-
dos na tecnologia IP (VoIP), a qual compreende uma proposta de abertura de uma nova gama de numeração – “30” –, no quadro do Plano Nacional de Numeração, 
que acomode a oferta de serviços de uso nómada em geral. O objectivo é recolher contributos no sentido de aprofundar uma abordagem regulatória consistente com 
os objectivos consagrados na lei, já que a VoIP tem suscitado questões relacionadas nomeadamente com a promoção da concorrência, o incentivo ao desenvolvi-
mento de serviços inovadores, diversificados e com qualidade, a defesa dos interesses dos utilizadores e o uso eficaz de recursos de numeração. Os interessados 
podem pronunciar-se até 21 de Dezembro, devendo os contributos ser enviados, preferencialmente por correio electrónico, para o endereço gt.voip@anacom.pt .
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=305755
Encontra-se também em consulta pública o projecto de regulamento que contém as regras a que a concessionária do serviço postal universal (a empresa CTT - 
Correios de Portugal) tem que obedecer quando comunica à ANACOM a decisão de encerramento ou redução do horário de funcionamento de estabelecimentos pos-
tais. Este documento, aprovado por deliberação de 4 de Outubro, inclui o conjunto de parâmetros com base nos quais esta Autoridade avalia essas comunicações. 
São ainda estabelecidas algumas regras de carácter procedimental a observar, quer pelos CTT, quer por terceiras entidades que podem ser chamadas a participar 
no processo decisório. Os interessados podem pronunciar-se até a 23 de Novembro de 2005, devendo os comentários ser enviados, preferencialmente por correio 
electrónico, para estabelecimentos.postais@anacom.pt .
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=299293 

  CONSULTAS PÚBLICAS ANACOM – VoIP E SERVIÇO POSTAL

Em 19 de Outubro, a ANACOM aprovou um conjunto de recomendações dirigi-
das aos operadores com obrigações de portabilidade, na sequência de acções 
de fiscalização que promoveu em Setembro e Outubro deste ano, nas quais 
apurou a existência de deficiências nos serviços informativos dos preços das 
chamadas para números portados. Por não estarem a cumprir o disposto no 

Regulamento da Portabilidade (Regulamento 58/2005, aprovado a 22 de Julho 
de 2005), os operadores em causa foram notificados e devem implementar as 
recomendações no prazo de 30 dias.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=302831

PREÇOS DAS COMUNICAÇÕES PARA NÚMEROS PORTADOS

O Observatório dos Tarifários, projecto desenvolvido e disponibilizado pela 
ANACOM, em colaboração com os três operadores de serviço telefónico móvel, 
viu alargadas as suas funcionalidades, com a introdução dos serviços de men-
sagens escritas (SMS) e mensagens multimedia (MMS), que se juntam aos 
serviços de voz previamente disponibilizados. No simulador, os utilizadores vão 

agora encontrar as seguintes funções: consumo mensal (serviços de voz ou 
mensagens); comparação de chamadas ou mensagens; consulta de tarifários 
(serviços de voz e mensagens); e chamada ou envio de mensagens virtuais.
: : http://www.anacom.pt/template30.jsp?categoryId=60307

OBSERVATÓRIO DOS TARIFÁRIOS – NOVAS FUNCIONALIDADES

ESTA EDIÇÃO INTEGRA O SUPLEMENTO DE NOTIFICAÇÕES À COMISSÃO EUROPEIA
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AÇORES – ACESSO GRATUITO À TV NACIONAL
Foi assinado, a 5 de Novembro de 2005, o protocolo que permitirá o acesso 
gratuito dos cidadãos residentes na Região Autónoma dos Açores aos quatro 
canais generalistas de acesso não condicionado disponíveis no Continente, 
bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. Está pre-
visto igualmente o acesso gratuito dos cidadãos ao canal regional “RTP - Açores” 
ou a outro canal que o venha a substituir e, ainda, a um canal de divulgação da 
programação.
ALTERAÇÕES À PROPOSTA DE REFERÊNCIA DE INTERLIGAÇÃO 
DA PTC
Por deliberação de 12 de Outubro, a Autoridade Nacional de Comunicações 
(ANACOM) aprovou o sentido provável da decisão que contém a especificação 
para alterações à proposta de referência de interligação (PRI) da PT Comunica-
ções (PTC), de modo a incluir a interligação por capacidade (tarifa plana de 
interligação) – em alternativa ao modelo de interligação temporizado. A medida 
agora adoptada tem enquadramento na decisão de 17 de Dezembro de 2004, 
relativa à imposição de obrigações nos mercados grossistas de originação e termi-
nação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo às empresas iden-
tificadas como detendo poder de mercado significativo (PMS). Este projecto de 
decisão foi, nos termos legais, notificado às entidades interessadas para se pro-
nunciarem, por escrito, no prazo de 10 dias úteis. Faz parte integrante da delibe-
ração o relatório da consulta lançada pela ANACOM em 29 de Junho de 2005.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=301947
ALTERAÇÕES À OFERTA ‘’REDE ADSL PT’’
Por deliberação de 13 de Outubro, a ANACOM aprovou uma decisão relativa a 
alterações à oferta grossista ‘’Rede ADSL PT’’ introduzidas pela PT Comunica-
ções (PTC) em 23 de Agosto de 2005. Foram, nomeadamente, determinadas alte-
rações, com efeito desde 24 de Outubro, relacionadas com a extensão da gra-
tuitidade, para os prestadores dos pedidos de migração, a qualquer alteração 
de débito, independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, 
de uma alteração do prestador de serviço (transferência entre prestadores), a 
vigorar durante o mesmo prazo. Determinou-se também a revisão dos preços 
do acesso local das várias classes de serviço, para entrarem em vigor 20 dias 
após a data da deliberação.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=300202
ESTUDOS NO ÂMBITO DAS COMUNICAÇÕES
Tendo por objectivo promover a realização de estudos aplicados sobre a realida-
de portuguesa das comunicações, a ANACOM convidou a academia portuguesa 
a apresentar, até ao próximo dia 11 de Novembro, propostas para a realização 
de trabalhos científicos. Os estudos deverão ser aplicados, com apresentação de 
resultados específicos, à realidade portuguesa, envolvendo metodologias cienti-
ficamente reconhecidas e o tratamento de dados adequado para responder 
quantitativamente a perguntas concretas. Os estudos deverão estar completos 
até 31 de Março de 2006 e alguns dos que forem adjudicados poderão ser apre-
sentados na primeira conferência anual desta Autoridade, prevista para Maio.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=303414
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=1643&contentId=304916
LANÇAMENTO DE FOLHETO ITED
A ANACOM produziu um folheto informativo sobre as regras que regulam a insta-
lação de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios, denominadas ITED, 
cuja aplicação é obrigatória desde 2005. Este regime é um contributo efectivo 
para acelerar a expansão da banda larga, uma vez que os edifícios ficam dota-
dos de raiz com acesso à banda larga, não sendo necessários quaisquer equi-

pamentos adicionais para que se possa dispor de uma oferta do tipo triple play 
(voz, dados e imagem).
: : http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=165843
4.ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO
O Conselho Consultivo da ANACOM reuniu no dia 21 de Outubro de 2005, em 
Lisboa. Neste encontro, o quarto deste órgão de consulta, foi aprovado o parecer 
sobre o Relatório de Regulação 2004 e foram analisadas recomendações no 
âmbito do ITED - Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=302501
NOVA ÁREA DA NORMALIZAÇÃO
Já se encontra disponível no sítio desta Autoridade na Internet a nova área da 
Normalização, que contém informação sobre a actividade da ANACOM neste 
âmbito, a nível nacional e internacional. 
: : http://www.anacom.pt/template2.jsp?categoryId=165902
O lançamento desta nova área fez parte das comemorações do Dia Mundial da 
Normalização, que decorreu a 14 de Outubro. Este ano, subordinado ao tema 

“Normas para um mundo mais seguro”, o dia foi assinalado pelos organismos de 
normalização internacionais: a União Internacional das Telecomunicações (UIT), 
a Organização Internacional para a Normalização (ISO) e a Comissão Electrotéc-
nica Internacional (IEC).
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=300046
MEDIDAS RELATIVAS AO SERVIÇO ZAPP PTT
Por deliberação de 20 de Outubro, a ANACOM determinou à Radiomóvel - Tele-
comunicações e à Jazztel Portugal a adopção de medidas relacionadas com a 
oferta do serviço Zapp PTT.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=303078
DIA MUNDIAL DOS CORREIOS
Encontra-se disponível para consulta a intervenção do presidente da ANACOM, 
Pedro Duarte Neves, na cerimónia comemorativa do Dia Mundial dos Correios, 
realizada na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, a 11 de 
Outubro.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=299969
REQUERIMENTO DA PT IMPROCEDENTE
O Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, em sentença de 5 de Agosto, julgou 
improcedente a providência cautelar, requerida pela PT Comunicações, para 
suspensão da eficácia da alínea f) do ponto 6 e último parágrafo da parte I do 
Anexo da deliberação aprocada pelo Conselho de Administração da ANACOM a 
17 de Julho de 2004, sobre “a oferta de acesso às condutas da concessionária 
PT Comunicações”.
: : http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=126439
LIVRO DE RECLAMAÇÕES OBRIGATÓRIO
Publicado a 15 de Setembro de 2005, o Decreto-Lei n.º 156/2005 vem estabe-
lecer a obrigatoriedade de existência e disponibilização de livro de reclamações 
nos estabelecimentos, entre outros, dos prestadores de serviços de comuni-
cações electrónicas e de serviços postais. Esta medida entra em vigor no dia 
1 de Janeiro de 2006. O livro de reclamações deverá ser facultado imediata e 
gratuitamente sempre que solicitado, devendo os prestadores afixar, em local 
bem visível e com caracteres facilmente legíveis pelo utente, um letreiro com a 
informação “este estabelecimento dispõe de livro de reclamações”, bem como 
a identificação completa e a morada da entidade junto da qual o utente deve 
apresentar a reclamação.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=163362&contentId=295314
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Subordinado ao tema “O Futuro das Telecomunicações – Uma Sociedade em 
Rede e uma Economia assente no Conhecimento”, a 15.ª edição do Congresso 
da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC) 
reintroduziu a regulação no programa do evento, que decorre de 8 a 10 de 
Novembro no Centro de Congressos de Lisboa. O painel “Evolução da Regula-
ção no Mercado Interno”, no dia 9 de Novembro, tem como oradores Pedro 
Duarte Neves, presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), 

e Bernd Langeheine, director para a Política de Comunicações Electrónicas da 
Direcção-Geral para a Sociedade da Informação e Media (DG INFSO) da Comis-
são Europeia. A participação desta autoridade estende-se também às sessões 
paralelas, com uma apresentação dedicada ao tema da Voz sobre Protocolo 
Internet (VoIP) e, no último dia, uma exposição e demonstração ao vivo do Obser-
vatório de Tarifários.
: : http://xvcongresso.apdc.pt/_pt/innersection.aspx?

15.º CONGRESSO DA APDC

De acordo com um estudo da Arthur D. Little, divulgado pela Autoridade da 
Concorrência, a taxa de penetração da banda larga em Portugal deverá atingir 
cerca de 50%, em 2010. Actualmente, o país – que, segundo o estudo, possui 
uma taxa de penetração na ordem dos 14,5% – faz parte do grupo designado 

“European Followers”, onde se encontram também França, Espanha e Alema-
nha, entre outros. Mais informação em http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/
vImages/050715_ADL%20Broadband%20Benchmark%20Report_pub.pdf .

ESTUDO SOBRE BANDA LARGA

Portugal vai ter uma Entidade de Certificação Electrónica do Estado (ECEE), 
autoridade destinada a proporcionar mecanismos de autenticação seguros para 
a transmissão electrónica de dados no âmbito dos serviços estatais. A instala-
ção da ECEE, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 171/2005, 

publicada a 3 de Novembro, vai ser acompanhada por um grupo de trabalho, do 
qual a ANACOM faz parte.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=305380

ENTIDADE DE CERTIFICAÇÃO ELECTRÓNICA DO ESTADO

O Governo apresentou a proposta de Orçamento de Estado para 2006, na qual 
se encontram definidas, dentro do capítulo relativo ao Ministério das Obras 
Públicas, Transporte e Comunicações, as verbas e políticas para as áreas 
dos serviços postais e das comunicações electrónicas. Relativamente à última, 
entre os objectivos estabelecidos no documento, destaque para a generalização 
da banda larga, o lançamento da televisão digital terrestre (TDT), a definição da 

estratégia de desenvolvimento da radiodifusão sonora digital (DAB) e a imple-
mentação da cobertura do serviço móvel terrestre nos transportes públicos. Nos 
serviços postais, prevê-se a continuidade, de forma gradual e controlada, do 
processo de liberalização destes serviços. A proposta do Governo está disponí-
vel para consulta em http://www.dgo.pt/oe/2006/Proposta/index.htm .

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2006

A Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informa-
ção (APDSI) apresentou publicamente o “Glossário da Sociedade da Informa-
ção”, um trabalho que pretende ser um contributo para a sistematização e divul-
gação da terminologia mais correcta na área das tecnologias da informação e 

da comunicação. O documento encontra-se disponível para download no sítio 
da APDSI, onde se apela ao envio de contributos e sugestões, até final do ano.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=303212

APDSI LANÇA GLOSSÁRIO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Já se encontra online o novo portal da Biblioteca do Conhecimento, uma inicia-
tiva da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) lançada em 
Abril de 2004.

: : http://www.fccn.pt/files/documents/PRbon.pdf
: : http://www.b-on.pt/

BIBLIOTECA DO CONHECIMENTO – NOVO PORTAL

O Tribunal de Justiça europeu veio dar razão à Comissão Europeia condenando 
o Estado Português por não assegurar a transposição do art. 4º-D da Directiva 
90/388/CEE da Comissão, de 28 de Junho de 1990, relativa à concorrência nos 
mercados de serviços de telecomunicações, na redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 96/19/CE da Comissão, de 13 de Março de 1996. Em causa estava a 
violação do princípio da não discriminação em virtude do regime particular apli-
cável exclusivamente à concessionária – PT Comunicações, SA – de isenção 
de licenciamento municipal e de isenção de taxas municipais. De realçar que, 

desde a entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei nº 5/2004, 
de 10 de Fevereiro), o Estado Português consagrou um regime não discrimina-
tório no que respeita às taxas municipais devidas pelos direitos de passagem 
mediante a criação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP).
: : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PT&Submit=Rechercher
 $docrequire=alldocs&numaff=C-334/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&
 domaine=&mots=&resmax=100

PORTUGAL CONDENADO PELA JUSTIÇA DA UE

Já está disponível para consulta, no sítio na Internet do Grupo de Reguladores 
Europeus (ERG), o relatório final sobre transparência tarifária dos preços de 
retalho (com a implementação da portabilidade de número), cuja coordenação 

foi assumida pela ANACOM.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=300870 

RELATÓRIO SOBRE TRANSPARÊNCIA TARIFÁRIA
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AVALIAÇÃO DE RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2ºT 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T
Solicitações 7 101 122 85 48 47 51 39 36 44 37 39 34 26 35 41 34 
Análises concluídas 7 101 122 85 48 46 51 38 36 43 34 37 34 25 28 25 13 
Valores pelo menos 50 vezes inferiores 

7 98 120 84 46 44 51 38 34 41 33 33 33 25 26 24 13ao ref. Recomendação (1999/519/CE)

Realizou-se nos dias 27 e 28 de Outubro, em Lisboa, o Fórum Luso-Espanhol 
de Inovação em Telecomunicações (FLEIT 2005), subordinado ao tema “A Inter-
nacionalização das Telecomunicações”. Na sua intervenção, o ministro das 
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino, sublinhou que “Portu-
gal tem uma das mais elevadas taxas de penetração de banda larga por PC”, 

tendo ainda abordado os desafios tecnológicos e empresarias colocados por 
tecnologias como a Voz sobre IP (VoIP) e o Wimax (tecnologia de rádio que per-
mite o acesso à Internet em banda larga).
: : http://www.moptc.pt/?id_categoria=16&id_item=560
: : http://www.fleit.net/PT/index_pt.html

FÓRUM LUSO-ESPANHOL DE INOVAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES

No quadro das competências da Autoridade Nacional de Comunicações 
(ANACOM) ao nível da cooperação bilateral com as autoridades competentes 
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e de Timor Leste, 
realizaram-se, em Lisboa, já dois dos quatro estágios previstos para 2005. 
O primeiro estágio, sobre relacionamento institucional e administrativo, decor-
reu entre 10 e 14 de Outubro, tendo contado com a presença de 9 elementos dos 
diversos membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

O segundo ocorreu de 17 a 21 de Outubro, abordando questões relacionadas 
com a regulação e regulamentação do sector das comunicações, e contou com 
a participação de 8 representantes dos PALOP. Até ao final do ano, estão ainda 
previstos mais dois estágios, sobre Gestão de Espectro (6 a 17 de Novembro) 
e Gestão Financeira e Administrativa (21 a 30 de Novembro).
: : http://www.anacom.pt/template15.jsp?categoryId=8018

COOPERAÇÃO COM OS PALOP

Realizou-se de 24 a 28 de Outubro, na Fundação Portuguesa das Comunica-
ções, a 15ª edição do Seminário destinado a altos dirigentes da Associação dos 
Operadores de Correios e Telecomunicações dos Países e Territórios de Língua 

Oficial Portuguesa (AICEP), sob o tema genérico “Concorrência e Competição”.
: : http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=56289

SEMINÁRIO DE ALTOS DIRIGENTES AICEP

Acaba de ser lançado o índice Web@x, o benchmarking da acessibilidade 
na Internet da administração pública portuguesa, uma iniciativa do programa 
ACESSO, da UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento. Este sistema 
avalia a conformidade da homepage dos sítios na Internet da administração 

pública em relação aos critérios estabelecidos pelo W3C (consórcio que gere os 
standards da World Wide Web).
: : http://www.acesso.umic.pt/webax/index.php

ACESSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AVALIADA

http://www.moptc.pt/?id_categoria=16&id_item=560
http://www.fleit.net/PT/index_pt.html
http://www.anacom.pt/template15.jsp?categoryId=8018
http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=56289
http://www.acesso.umic.pt/webax/index.php
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DOMÍNIOS DE TOPO .eu RESERVADOS
Já se encontra publicada a lista de domínios que os vários Estados-Membros 
da União Europeia (UE) têm reservados para sua utilização exclusiva sob o 
endereço de topo .eu. Além do nome “Portugal” em diversas línguas da UE, 
estão também reservadas as denominações dos distritos portugueses e respec-
tivas capitais. Mais informação disponível em: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
LexUriServ/site/pt/oj/2005/l_266/l_26620051011pt00350049.pdf .
AUDIOVISUAL – PUBLICADOS RELATÓRIOS FINAIS
Os relatórios finais dos grupos de trabalho que participaram na conferência 
sobre Audiovisual que a Comissão Europeia (CE) organizou, em Liverpool (22 
de Setembro), já se encontram publicados no sítio na Internet dedicado à polí-
tica audiovisual europeia. Os documentos vão servir para apoiar a CE na revi-
são da directiva Televisão Sem Fronteiras, esperada até final de 2005.
: : http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/revision-tvwf2005/2005-
 conference.htm#2
COMISSÃO DEBATE OS DESAFIOS DO 112
A Comissão Europeia reuniu representantes dos 25 Estados-Membros com 
competências no âmbito da protecção civil e das comunicações electrónicas, 
numa conferência sobre o número único de emergência europeu 112. Participa-
ram ainda representantes de Estados da Área Económica Europeia (AEE) e de 
Estados candidatos. Os principais objectivos foram a realização de um ponto de 
situação sobre a implementação e o funcionamento do serviço, a identificação 
dos desafios que se colocam e a partilha das melhores práticas entre os países 
no atendimento das chamadas para o 112.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=300002
eCALL: QUATRO PAÍSES ASSINAM PLANO DA CE
Quatro novos países – Grécia, Itália, Lituânia e Eslovénia – assinaram o Memo-
randum of Understanding (MoU) sobre a integração de um sistema automá-
tico de chamadas de emergência em todos os carros produzidos a partir de 
2009, medida definida no plano eCall, um projecto criado de comum acordo 
entre a CE e a indústria automóvel. A utilização da tecnologia eCall e o desen-
volvimento de um serviço de emergência seguro e eficiente, através do número 
único de emergência europeu 112, fazem parte da estratégia da UE para a 

“Sociedade Europeia da Informação 2010”.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=303168
CE PROPÕE DECISÃO SOBRE PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A CE propôs a adopção pelo Conselho Europeu de uma decisão-quadro sobre a 
protecção de dados pessoais processados no âmbito da cooperação policial e 
judicial em matéria criminal. O objectivo é reforçar a protecção de dados pessoais 
e permitir uma troca de informação mais efectiva entre os serviços policiais 
e as autoridades judiciais dos vários Estados-Membros, sendo sublinhada a 
necessidade de que a informação pessoal apenas seja transferida para Esta-
dos terceiros ou organismos internacionais que garantam um nível adequado 
de protecção desses dados.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=299608

PROCEDIMENTOS CONTRA NOVE ESTADOS-MEMBROS
A Comissão Europeia anunciou, a 13 de Outubro, ter levantado procedimentos 
de infracção contra nove Estados-Membros, por incumprimento das regras 
europeias no sector das comunicações electrónicas.
: : http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1269
 &format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
EITO DIVULGA PREVISÕES DE 2005
O Observatório Europeu de Tecnologias da Informação (EITO) divulgou as suas 
previsões para 2005. O mercado das tecnologias da informação e comunicação 
na União Europeia deverá crescer 2,9 por cento até final de 2005, movimen-
tando 614 mil milhões de euros.
: : http://www.eito.com/download/Press%20release%20EITO_Update_19_10.pdf
ESTATÍSTICAS SOBRE e-GOVERNMENT NA UE
Nos 25 países da União Europeia, durante o 1º trimestre de 2004, 45 por cento 
dos indivíduos com idades entre os 16 e os 74 anos recorreram aos sítios na 
Internet de organismos públicos para obterem informação sobre as instituições. 
No caso das empresas, a percentagem sobe para 51 por cento. Estes dados 
foram publicados pelo Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da UE, num relatório 
que está disponível para consulta em: http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_
OFFPUB/KS-NP-05-035/EN/KS-NP-05-035-EN.PDF .
BROCHURA SOBRE A CONVERGÊNCIA NAS TIC
Foi publicada uma brochura sobre a multidisciplinaridade da investigação rea-
lizada pelo Departamento de Tecnologias de Comunicação e de Redes da Direc-
ção Geral de Media e Sociedade da Informação da Comissão Europeia.
Disponível em: ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/dir_d/infsod_general_brochure.pdf .
NOVOS RELATÓRIOS eBUSINESS WATCH
O observatório eBusiness Watch, uma iniciativa da Direcção-Geral da Empresa 
e Indústria da Comissão Europeia, publicou os seus mais recentes estudos 
sobre a área dos negócios empresarias na chamada Economia Digital: “A Guide 
to ICT Usage Indicators”, em http://www.ebusiness-watch.org/resources/documents/
TR01_Indicators_2005_web.pdf; e“e-Business Interoperability and Standards – 
A Cross-Sector Perspective and Outlook”, em http://www.ebusiness-watch.org/
resources/documents/TR03_Interoperability_2005_web.pdf .
DIGITAG DIVULGA ESTUDO
De acordo com um estudo da consultora Canalys, citado pelo DigiTAG, existem 
mais de 50 milhões de lares com o serviço de televisão digital, na Europa Ocidental.
: : http://www.digitag.org/DTTNews/article.php?Id=1066
DIREITOS DE COPYRIGHT ONLINE
A Comissão adoptou uma Recomendação sobre a gestão dos direitos de autor 
(copyright) online relativos a trabalhos musicais. A medida é considerada um 
passo em frente no aperfeiçoamento do sistema europeu de gestão de copy-
right nos serviços online, melhoria necessária já que não existem actualmente 
licenças de copyright que abranjam todo o espaço da UE.
: : http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/
 1261&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

UNIÃO EUROPEIA

• Decisão da Comissão (2005/752/CE) – Institui um grupo de peritos em comércio electrónico. De 24 de Outubro e publicada a 26 de Outubro.
• Decisão da Comissão (2005/709/CE) – Relativa ao auxílio estatal concedido pela França à France Télécom. De 2 de Agosto de 2004 e publicada a 14 de Outubro.
• Regulamento (CE) n.º 1654/2005 da Comissão – Altera o Regulamento (CE) n.º 874/2004, que estabelece as regras de política de interesse público relativas à 

implementação e às funções do domínio de topo .eu, e os princípios que regem o registo. Publicado a 11 de Outubro.
• Recomendação da Comissão Europeia (2005/698/CE) – Sobre sistemas de separação de contas e de contabilização dos custos ao abrigo do quadro regula-

mentar das comunicações electrónicas. Datada de 19 de Setembro e publicada a 11 de Outubro. 
: : http://europa.eu.int/eur-lex/pt/oj/index.html

  JOUE

C O M U N I C A Ç Õ E S  N O  M U N D O

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/pt/oj/2005/l_266/l_26620051011pt00350049.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/revision-tvwf2005/2005-conference.htm#2
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=300002
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=303168
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=299608
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1269&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.eito.com/download/Press%20release%20EITO_Update_19_10.pdf
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NP-05-035/EN/KS-NP-05-035-EN.PDF
ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/dir_d/infsod_general_brochure.pdf
http://www.ebusiness-watch.org/resources/documents/TR01_Indicators_2005_web.pdf
http://www.ebusiness-watch.org/resources/documents/TR03_Interoperability_2005_web.pdf
http://www.digitag.org/DTTNews/article.php?Id=1066
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1261&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/eur-lex/pt/oj/index.html
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PLENÁRIA
A 12ª reunião do Comité das Comunicações Electrónicas (ECC) teve lugar em Cascais, 
de 24 a 28 de Outubro, tendo estado representadas cerca de 30 administrações.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=108927&contentId=305296
WG NNA
Realizou-se em Paris, a 4 e 5 de Outubro, a 5.ª reunião do grupo Numeração, 
Nomes e Endereçamento (WG NNA) do Comité de Comunicações Electrónicas.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=137282&contentId=303573
WG ITU
Teve lugar em Bratislava, (Eslováquia), a 13 e 14 de Outubro, a reunião do grupo 
de trabalho da CEPT responsável pelos assuntos essencialmente políticos e 
estratégicos relacionados com a UIT (WG ITU).
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=92940&contentId=305686
ECC PT2 TRIS
Decorreu, nos dias 28 e 29 de Setembro, a reunião do ECC/PT2-TRIS em Vilnius 
(Lituânia), na qual foram aprovados dois relatórios: um, sobre o acesso aos 
serviços de emergência através de VoIP, outro, sobre um novo modelo de interli-
gação, tendo por base a nova arquitectura de rede (NGN).
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=153402&contentId=303582
WG FM
Realizou-se em Koblenz (Alemanha), de 26 a 30 de Setembro, a 55ª reunião do 
grupo de trabalho Gestão de Frequências (WG FM).
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=108931&contentId=304077

WG RA
O grupo de trabalho Assuntos de Regulação (WG RA), que tem a seu cargo as 
questões regulamentares relacionadas com as comunicações electrónicas, reuniu 
pela sexta vez, em Helsínquia (Finlândia), no período de 26 a 30 de Setembro. 
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=111339&contentId=304073
WG SE
Realizou-se em Hradec Kralove (República Checa), de 3 a 7 de Outubro de 2005, 
a 42ª reunião do grupo de trabalho Engenharia de Espectro (WG SE). 
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=108932&contentId=304081
WG RRC06
Realizou-se em Tours (França), de 4 a 6 de Outubro, a 4ª reunião do grupo RRC06, 
que tem por missão tratar das questões relativas à preparação da segunda 
sessão da Conferência Regional de Radiocomunicações (RRC-06).
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=131900&contentId=304085
WG FM PT22
O grupo WGFM PT22, relativo à monitorização do espectro, reuniu entre 11 e 14 
de Outubro, em Sarajevo, sob organização da administração Bósnia (CRA).
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109265&contentId=304086
PT PP06
Teve lugar em Bratislava (Eslováquia), a 11 e 12 de Outubro, a reunião da PT PP06, 
equipa de projecto da CEPT encarregue de preparar a próxima Conferência de 
Plenipotenciários (PP) da União Internacional das Telecomunicações (UIT).
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=135163&contentId=305647

ENCONTROS CEPT (CONFERÊNCIA EUROPEIA DAS ADMINISTRAÇÕES DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES)

PT REVISÃO 2006
Reuniu-se a 7 (Dublin) e 24 de Outubro (Budapeste), a equipa de projecto 
Revisão 2006, constituída para analisar questões de regulação, no âmbito da 
revisão do actual quadro regulamentar das comunicações electrónicas.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=168522&contentId=305286
GT PMS
Decorreu a 17 de Outubro, em Berna (Suíça), uma reunião do grupo de trabalho 
Poder de Mercado Significativo (PMS).
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109339&contentId=305288

GT REDES FIXAS (WG FN)
O grupo de trabalho Redes Fixas (WG FN) reuniu-se em Bona (Alemanha), nos 
dias 17 e 18 de Outubro.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109340&contentId=305289
GT MERCADO MÓVEL (WG MM)
Realizou-se em Lisboa, nos dias 13 e 14 de Outubro, uma reunião do grupo de 
trabalho Mercado Móvel. 
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109341&contentId=305291

GRUPO DE REGULADORES INDEPENDENTES (IRG)

COMITÉ CONSULTIVO
Decorreu em Londres, nos dias 3 e 4 de Novembro, a 12ª reunião do Comité 

Consultivo (CC) da Organização Internacional de Satélites Móveis (IMSO).
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109361&contentId=305627

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE SATÉLITES MÓVEIS (IMSO)

: : http://www.cept.org   : :  http://www.ero.dk

COMISSÃO DE ESTUDOS – SG 1 (GESTÃO DO ESPECTRO) 
Decorreu em Genebra (Suíça), de 26 a 30 de Setembro de 2005, uma reunião 
do grupo de trabalho Técnicas de Engenharia de Espectro (WP1A), integrado na 
Comissão de Estudos 1 (SG1) do Sector das Radiocomunicações (UIT-R).
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109332&contentId=304130
COMISSÃO DE ESTUDOS – SG 6 (TELEVISÃO)
Decorreu em Genebra, de 5 a 14 de Outubro de 2005, a reunião do grupo de 
trabalho Radiodifusão Terrestre (WP6E) da UIT-R. Foram aprovados vários docu-

mentos, entre os quais a proposta de nova Recomendação para protecção de 
sistemas de radiodifusão em frequências abaixo dos 80 MHz. 
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109332&contentId=304137
GT DO CONSELHO PARA REVISÃO DO REGULAMENTO FINANCEIRO
A primeira reunião do trupo de trabalho do Conselho da UIT encarregue de pre-
parar os projectos de plano financeiro e de plano estratégico da organização, para 
o quadriénio 2008-2011, teve lugar em Genebra, a 27 e 28 de Outubro.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109321&contentId=305630

UNIÃO INTERNACIONAL DAS TELECOMUNICAÇÕES (UIT)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
A sessão anual do Conselho de Administração (CA) da UPU decorreu em Berna 
(Suíça), de 5 a 21 de Outubro, tendo-se reunido os diversos grupos de pro-

jecto, grupos de acção e comissões. Portugal esteve representado a dois níveis, 
através da ANACOM e dos CTT – Correios de Portugal.
: : http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109363&contentId=303586

UNIÃO POSTAL UNIVERSAL (UPU)

http://www.cept.org
http://www.ero.dk
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=108927&contentId=305296
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=137282&contentId=303573
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=92940&contentId=305686
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=153402&contentId=303582
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=108931&contentId=304077
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=111339&contentId=304073
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=108932&contentId=304081
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=131900&contentId=304085
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109265&contentId=304086
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=135163&contentId=305647
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=168522&contentId=305286
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109339&contentId=305288
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109340&contentId=305289
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109341&contentId=305291
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109361&contentId=305627
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109332&contentId=304130
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109332&contentId=304137
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109321&contentId=305630
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=109363&contentId=303586
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  NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

IRLANDA – Commission for Communications Regulation (ComReg)
Encontra-se aberto o concurso para atribuição de licenças nas faixas dos 
420 MHz e 900 MHz destinadas à oferta de serviços de dados em banda larga 
através de acesso móvel (wireless).
: : http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/PR201005.pdf
Publicada a estratégia para 2005-2007.
: : http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/PR051005.pdf
Foi publicado o relatório sobre a qualidade de serviço da An Post (operador 
postal nacional da Irlanda), relativo ao 2º trimestre de 2005.
: : http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/PR220905a.pdf
Anunciado um novo esquema de licenciamento para empresas interessadas 
em fornecer serviços comerciais através de redes de radiocomunicações do 
serviço móvel terrestre.
: : http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/PR220905.pdf
REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)
Realiza-se em Edimburgo, Reino Unido, nos dias 10 e 11 de Novembro, a conferên-
cia “Next Generation Regulation – Developing Competitive Communications”, 
evento organizado pelo Ofcom em parceria com o Department of Trade and 
Industry (DTI). Pedro Duarte Neves, presidente da ANACOM, integra o painel 

“EU framework – investment in next generation networks”.
: : http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/
 ShowPage&c=Page&cid=1107293391098&a=KArticle&aid=1119517310155
O Ofcom publicou o relatório sobre o seu programa de investigação e desen-
volvimento tecnológico. Versão integral disponível em http://www.ofcom.org.uk/
research/technology/overview/techrandd200405/randd0405.pdf .
Foram publicadas as conclusões do documento sobre a revisão do sector da 
rádio, avançando com o que será a futura regulação da rádio comercial, ao 
mesmo tempo que se apela ao envio de contributos e opiniões sobre a proposta 
de desenvolvimento do sistema de radiodifusão sonora digital (DAB).
: : http://www.ofcom.org.uk/media/news/2005/10/nr_20051019
O regulador britânico propôs aprovar a oferta grossista de aluguer de linhas 
(Wholesale Line Rental) disponibilizada pela British Telecom (BT), a qual deverá 
estar disponível ao público a partir de Janeiro de 2006.
: : http://www.ofcom.org.uk/media/news/2005/10/nr_20051006
E anunciou a sua intenção de proceder a um novo leilão do espectro radioeléc-

trico, nas faixas 412-414 MHz a par com as frequências 422-424 MHz.
: : http://www.ofcom.org.uk/media/news/2005/10/nr_20051013
FRANÇA – Autorité de Régulation des Communications Électroniques 
et des Postes (ARCEP)
A ARCEP publicou a lista das respostas ao concurso para atribuição de licenças 
regionais Wimax (tecnologia de rádio que permite o acesso à Internet em banda 
larga).
: : http://www.arcep.fr/communiques/communiques/2005/c05-53.htm
Foi lançada uma consulta pública sobre o modelo de custo de acesso desa-
gregado do lacete local, abrangendo três mercados: residencial, empresarial e 
zonas rurais.
: : http://www.arcep.fr/communiques/communiques/2005/c05-50.htm
Os últimos dados do regulador, que reportam a 30 de Setembro, revelam a existên-
cia de 2,51 milhões de linhas com desagregação (total e parcial) do lacete local.
: : http://www.arcep.fr/observatoire/blr/tabordsept05.htm
ALEMANHA – Bundesnetzagentur (Federal Network Agency)
O regulador alemão instou a Deutsche Post AG (DPAG) a colocar fim às práticas 
anti-concorrenciais que esta leva a cabo junto de outros operadores postais, ao 
recusar receber correio que não esteja de acordo com o seu sistema de nume-
ração.
: : http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/3873.pdf
O regulador alemão aprovou os preços dos serviços postais para o ano de 2006, 
os quais entrarão em vigor no dia 1 de Janeiro.
: : http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/3797.pdf
ANGOLA – Instituto Angolano das Comunicações (INACOM)
Foi publicado o relatório sobre a regulação de preços relativo ao 1º semestre de 
2005.
: : http://www.inacom.og.ao/pre%E7ario/RELAT%D3RIO%20CPT.pdf
CANADÁ – Canadian Radio-Television and Telecommunications 
Commission (CRTC)
O regulador canadiano decidiu que todos os fornecedores de serviços de Voz 
sobre IP (VoIP) devem notificar os seus actuais e futuros clientes sobre a dispo-
nibilidade, características e limitações do serviço 911 (número de emergência 
equivalente ao 112 na União Europeia).
: : http://www.crtc.gc.ca/eng/NEWS/RELEASES/2005/r051020.htm

Realiza-se em Tunes, de 16 a 18 de Novembro, a segunda fase da Cimeira 
Mundial da Sociedade da Informação (WSIS), uma iniciativa da Organização 
das Nações Unidas (ONU) cuja preocupação central é a redução do fosso digi-
tal entre os países desenvolvidos e os países não industrializados, em vias 
de desenvolvimento. São esperados na WSIS cerca de 10 mil participantes de 

agências da ONU, governos e líderes políticos de 45 países, sector privado e 
sociedade civil. A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) irá partici-
par, em interligação com o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comu-
nicações e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
: : http://www.itu.int/wsis/

CIMEIRA MUNDIAL DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

As conclusões das IX Jornadas SIDAR – Seminário Ibero-americano sobre Defi-
ciência e Acessibilidade na Rede, a decorrer em Bilbao, de 7 a 9 de Novembro, 
vão servir de base ao documento sobre inclusão digital universal a ser apresen-
tado na WSIS, pela II Cimeira Mundial de Cidades e Autoridades Locais sobre a 
Sociedade da Informação (IT4ALL). O trabalho será desenvolvido pela Secreta-

ria Técnica IT4ALL, conjuntamente com a UMIC – Agência para a Sociedade do 
Conhecimento, o Inter-American Institute on Disability, a Rede SACI do Brasil 
e o Conselho Directivo da Fundación Sidar – Acceso Universal. 
: : http://www.jornadas.sidar.org/2005/concluye

DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE NA INTERNET

O Parlamento japonês aprovou um conjunto de leis que visam a privatização dos 
Correios do Japão, o maior grupo financeiro do mundo, cujos activos se situa-

vam nos 2.777 mil milhões de euros no final do ano fiscal de 2004, conforme 
indicado no Relatório e Contas do grupo.

JAPÃO PRIVATIZA CORREIOS

http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/PR201005.pdf
http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/PR051005.pdf
http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/PR220905a.pdf
http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/PR220905.pdf
http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1107293391098&a=KArticle&aid=1119517310155
http://www.ofcom.org.uk/research/technology/overview/techrandd200405/randd0405.pdf
http://www.ofcom.org.uk/media/news/2005/10/nr_20051019
http://www.ofcom.org.uk/media/news/2005/10/nr_20051006
http://www.ofcom.org.uk/media/news/2005/10/nr_20051013
http://www.arcep.fr/communiques/communiques/2005/c05-53.htm
http://www.arcep.fr/communiques/communiques/2005/c05-50.htm
http://www.arcep.fr/observatoire/blr/tabordsept05.htm
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/3873.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/3797.pdf
http://www.inacom.og.ao/pre%E7ario/RELAT%D3RIO%20CPT.pdf
http://www.crtc.gc.ca/eng/NEWS/RELEASES/2005/r051020.htm
http://www.itu.int/wsis/
http://www.jornadas.sidar.org/2005/concluye
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OPERADORES/ PRESTADORES DE REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

  Nº. Entidades habilitadas a) Entidades em actividade b) 

Operadores de Redes de Comunicações Electrónicas     
 Redes de Distribuição por Cabo  11 10
  - Redes acessíveis ao público 9 9
  - Redes não acessíveis ao público 2 1
 Redes Públicas de Comunicações  25 20 c)
Prestadores de Serviços de Comunicações Electrónicas    
 Serviços Móveis UMTS 3 3
 Serviço Telefónico Móvel (STM) 3 3
 Serviço Telefónico Fixo (STF) 22 14
 Serviço Móvel com Recursos Partilhados (SMRP) 2 2
 Serviços de Transmissão de Dados (STD)   
  - Serviço  de Acesso à Internet (ISP) 40 30
  - Serviço de Voz na Internet 9 n.d. 
  - Outros Serviços Dados d) 39 18
 Serviços de Postos Públicos 15 11
 Serviço de Cartões Virtuais de Chamadas e) 34 17
 Serviço de Videoconferência 1 1

a) Situação em 30 de Setembro de 2005    
b) Situação em 30 de Junho de 2005    
c) Das 20 entidades em actividade, 11 apresentam actividade ao nível do estabeleci-

mento e fornecimento de rede a terceiros, enquanto que 9 apenas para o estabeleci-
mento de rede própria.    

  Nº. Entidades habilitadas a) Entidades em actividade b) 

Serviços de Correio Expresso 33 12
Serviços não Enquadrados na Categoria de Correio Expresso 6 4

Prestadores de Serviços Postais

a) Situação em 30 de Setembro de 2005    

d) Outros serviços de dados (excepto Internet)    
e)  Inclui as entidades habilitadas a prestar o serviço de cartões virtuais de chamadas 

no âmbito do STF
n.d. – não disponível

b) Situação em 30 de Junho de 2005

Operadores/ Prestadores de Redes e Serviços de Comunicações Electrónicas 

Consulta integral dos operadores/ prestadores habilitados e em actividade em http://www.anacom.pt/template10.jsp?categoryId=1738 .

CE
RSPG (23)

CEPT
ECC
- CPG PT4 (15-16)
- CPG PT1-06 (21-23)
- TG3 UWB (30-2)
CERP
- Plenária (16-18)
ERO
- Conselho conjunto ERO/ETO
WG ITU
- PT WTDC06

ETSI
Assembleia-geral (22-23)

EUTELSAT
Comité Consultivo (23-24)

Galileo
Comité de Gestão do MoU (28-29)

IMSO
Comité Consultivo (15-16)

IRG
Rede de Contactos (3-4)
IRG/Regulatel (10-11)

IRG/ERG
Plenária (24-15/12)

UIT
WSIS (16-18)
Sector da Normalização
- TSAG (7-11)
Sector das Radiocomunicações
- RAG (31/10-4)
- WP 4 9S (14-21)
- WP 8D (21-22)
- WP 9B (22-30)

EVENTOS 

- UIT 6th Global Symposium for 
Regulators (GSR), 

 Yasmine Hammamet, 14 e 15
- Seminário “Europe at the  

Crossroads: Deliverable Lisbon 
Strategy for Sustainable Growth”, 

 Maastricht, 14 e 15
- VoIP World Congress 2005, 

Lisboa, 14 a 17
- BPM & Business Intelligence, 

Lisboa, 16
- Cimeira Mundial da Sociedade 

da Informação (WSIS), 
 Tunes, 16 a 18 de Novembro
- Hacking, threats and computer 

security – International Confe-
rence & Seminars, Lisboa, 21 a 25

- 27th IDATE International Con-
ference: Content Industries & 
Broadband Economics, 

 Montpellier, 22 a 24

- Jornadas Administração Pública 
 Local “Cidades e Regiões 
 Digitais: o que falta fazer?”, 
 Tomar, 23
- Carriers World Central and 
 Eastern Europe 2005, 
 Budapeste, 23 e 24
- 27th IDATE International Con-

ference: Content Industries & 
Broadband Economics, 

 Montpellier, 22 a 24
- XI Jornadas Portuguesas de 

Protecção Contra Radiações, 
Lisboa, 24 e 25

- Conferência “Interoperability, 
the backbone of e-Business”, 
Utrecht, 28 e 29

- IX Encontro Nacional de PME do 
Sector das Telecomunicações, 
S. Miguel (Açores), 

 30 a 2 de Dezembro
- ECTA Regulatory Conference 

2005, Bruxelas, 30 a 2 de Dezembro

  EM NOVEMBRO DE 2005

: : http://www.anacom.pt/template2.jsp?categoryId=51309

http://www.anacom.pt/template10.jsp?categoryId=1738
http://www.anacom.pt/template2.jsp?categoryId=51309
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