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Cabe ao ICP-ANACOM verificar o cumprimento da legislação sectorial 

em vigor e das suas próprias deliberações, de modo a garantir a 

legalidade do quadro no qual os operadores se movem. Com esse 

objetivo, esta Autoridade desenvolve uma intensa atividade de 

supervisão e acompanhamento do mercado, que lhe permite, além 

de verificar incumprimentos e punir comportamentos irregulares, 

detetar falhas regulatórias e recolher um importante conjunto de 

informação, ficando assim habilitada a melhor decidir e, nessa medida, 

tornar-se mais eficiente e eficaz.

Esta atividade envolve uma grande diversidade de ações: receção e 

análise de reclamações, ações de fiscalização, monitorização da 

utilização do espectro e das obrigações que impendem sobre os 

operadores, incluindo as obrigações de informação ao público, e a 

realização de diversos estudos. Na sua sequência, fica o ICP-ANACOM 

mais habilitado a corrigir as irregularidades detetadas, seja por via 

sancionatória, na sequência de processos de contraordenação 

instaurados, seja por via preventiva, definindo regras apropriadas a 

evitar os comportamentos irregulares. 

Nas páginas seguintes passaremos em revista as várias ações que a 

Autoridade realiza na sua atividade de supervisão e acompanhamento 

de mercado. 

Neste âmbito é fundamental destacar a receção de reclamações, cujo 

número tem subido todos os anos, o que poderá ser explicado pelo 

facto de os consumidores estarem cada vez mais informados, o que 

lhes dá maior consciência dos seus direitos. 

A análise das reclamações é um importante barómetro para aferir do 

cumprimento da legislação em vigor e das decisões do ICP-ANACOM, 

bem como da necessidade de disponibilizar mais informação ao 

mercado. Se em muitos casos as reclamações versam sobre temas 

que se situam fora da alçada de atuação desta Autoridade, noutros 

revelam indícios de incumprimentos e servem para desencadear ações 

de fiscalização para verificar esses indícios. Confirmando-se as 

irregularidades, seguem para contencioso, para instauração de 

processos de contraordenação.

Além das ações de fiscalização, o acompanhamento do mercado é 

feito por via de ações de monitorização, quando se trate de verificar 

a utilização do espectro radioelétrico ou os comportamentos dos 

operadores, nomeadamente no que respeita ao relacionamento com 

os consumidores, verificando a informação que disponibilizam, 

formulando questionários ou solicitando informação diversa.

Em regra, as ações de fiscalização são feitas presencialmente, de 

forma direta, com ações no terreno, mas também podem ser feitas 

de forma indireta, à distância, através da análise de informação 

publicada ou de dados fornecidos pelos operadores.

No total, em 2012, foram realizadas cerca de três mil ações de 

fiscalização, entre ações sobre o mercado e equipamentos, 

monitorização e controlo do espectro e cumprimento das normas e 

procedimentos relativos a infraestruturas de telecomunicações em 

edifícios e urbanizações.

A portabilidade do número, os serviços de audiotexto, o processo de 

migração para a TDT e o cumprimento das normas relativas aos livros 

de reclamações foram áreas em que a fiscalização esteve 

particularmente ativa no último ano.
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15. EVOlUçÃO DAS REClAMAçõES

Em 2012 foram registadas pelo ICP-ANACOM 57 220 solicitações 

do tipo reclamação de utilizadores de serviços de comunicações e do 

público em geral, mais 24,3 por cento que em 2011. O número médio 

mensal de reclamações recebidas cifrou-se em 4768.

O livro de reclamações42 registou em 2012 um aumento de 4 por 

cento e continua a ser o principal meio de entrada de reclamações 

no ICP-ANACOM, representando cerca de 66 por cento do volume 

total das recebidas por esta Autoridade. O universo de reclamações 

dirigidas diretamente ao ICP-ANACOM subiu significativamente neste 

período, cerca de 99 por cento, para 19 547 reclamações, sendo a 

migração para a TDT (nomeadamente as questões ligadas ao sinal 

de TDT) o principal motivo desta subida.

As 57 220 solicitações referidas acima correspondem a um total de 

80 883 registos do tipo reclamação (uma solicitação pode visar mais 

de um prestador, serviço ou assunto). 

Do total de registos, cerca de 1,8 por cento encontravam-se ilegíveis, 

sem conteúdo ou foram anulados pelo próprio reclamante e 11,9 por 

cento respeitam a questões fora do domínio de intervenção desta 

Autoridade. Neste caso incluem-se os registos cujo conteúdo não se 

insere nos sectores regulados pelo ICP-ANACOM e aqueles que se 

situam nas áreas de regulação desta Autoridade mas respeitam a 

questões que escapam ao seu âmbito de intervenção, caso das 

questões relativas a avarias e assistência técnica de equipamento 

ou a incorreções na faturação dos serviços. Em ambos os casos e 

sempre que possível, o ICP-ANACOM encaminhou os reclamantes 

para as entidades competentes.

Nos restantes registos que se enquadram na esfera de intervenção 

do ICP-ANACOM detetaram-se indícios de incumprimento da legislação 

sectorial aplicável nos seguintes assuntos:  

• Desbloqueamento de equipamentos para o acesso a serviços 

de comunicações eletrónicas.

• Suspensão de serviços de comunicações eletrónicas.

• Alteração das condições nos contratos de serviços de 

comunicações eletrónicas.

• Periodicidade da faturação de serviços de comunicações 

eletrónicas.

• Cancelamento de serviços de comunicações eletrónicas.

• Desativação da pré-seleção no serviço telefónico em local fixo.

• Funcionamento dos call centers de prestadores de serviços de 

comunicações. 

• Disponibilização e condições de utilização do livro de reclamações.

• Barramento de serviços de valor acrescentado baseados no 

envio de SMS e serviço de mensagens multimédia (MMS).

• Transição para a TDT (práticas comerciais desleais, recusa de 

atribuição de comparticipações e outras irregularidades).

Nos registos em que se verificou a inexistência de indícios de 

incumprimento da legislação aplicável, que se referem na sua 

esmagadora maioria a situações estritamente contratuais (relativas 

a alguns aspetos da qualidade do serviço, a tarifários, à instalação 

do serviço, entre outras), o ICP-ANACOM assumiu um papel informativo, 

esclarecendo os consumidores e os demais utilizadores sobre os 

assuntos concretamente invocados, em particular sobre a legislação 

aplicável e as entidades às quais se pode recorrer para resolver o 

respetivo conflito com o prestador.

No tratamento de todas as reclamações recebidas e sempre que se 

mostra necessário, o ICP-ANACOM colabora estreitamente quer com 

os prestadores de serviços quer com as entidades com competências 

no âmbito da defesa dos consumidores.

Esta Autoridade participa também, desde agosto de 2009, na rede 

telemática de informação comum (RTIC), da responsabilidade da 

Direção Geral do Consumidor, através da qual o reclamante pode 

consultar o estado das reclamações apresentadas através do livro 

de reclamações.

42 Instituído pelo Decreto-lei n.º 156/2005, de 15 de setembro (e subsequentes alterações).
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15.1. Registos43 do tipo de reclamação por sector
No que se refere aos sectores visados, em 2012, a maioria das 

reclamações incidiu, tal como nos anos anteriores, no sector das 

comunicações eletrónicas, onde foram contabilizados 60 103 registos, 

mais 2,2 por cento do que no ano anterior. O sector postal surge em 

segundo lugar, tendo contado com 9083 registos, menos 21,2 por 

cento que em 2011, e o terceiro lugar foi, neste período, ocupado 

pela TDT, com 8132 registos44.

Registos do tipo reclamação por sector, 2012
Gráfico 35.

  Serviços de comunicações eletrónicas

  Rede e serviços postais

  TDT

  Outros sectores

Fonte: ICP-ANACOM.
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15.1.1. Comunicações eletrónicas

O serviço de acesso fixo à Internet motivou o maior número de registos 

por cada mil clientes (4,28), seguido do serviço de televisão por 

subscrição (4,26) e do serviço telefónico em local fixo (2,77).

43  Dado que uma solicitação pode visar mais de um prestador, serviço ou assunto, foi considerado, para a análise dos pontos seguintes, o número de casos reclamados em cada solicitação, o que é designado 

por número de registos. Utilizando este indicador, o universo de registos a considerar para as 57 220 solicitações do tipo reclamação recebidas pelo ICP-ANACOM em 2012 é de 80 883. Assim, cada 

solicitação do tipo reclamação teve em 2012 em média 1,4 registos.

44 Em 2011 o número de reclamações associadas à TDT foi de 651, tendo este número aumentado substancialmente em 2012 devido ao desligamento do sinal analógico.
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Serviços com mais reclamações (comunicações eletrónicas)
Tabela 25. 

Serviço Registos 
2012

Peso dos 
registos de 

2012

Clientes 
(média  

de 2012)45

Reclamações 
por mil 

clientes 2012

Reclamações 
por mil 

clientes 2011

Variação 
homóloga

Serviço de acesso fixo à Internet 9 657 16,07% 2 258 339 4,28 4,19 2,1%

Serviço de televisão por subscrição 13 330 22,18% 3 126 015 4,26 3,44 23,9%

Serviço telefónico em local fixo46 10 466 17,41% 3 774 743 2,77 2,74 1,4%

Serviço de acesso móvel à Internet47 4 600 7,65% 3 107 791 1,48 1,85 -20,1%

Serviço de postos públicos48 25 0,04% 24 567 1,02 1,88 -45,8%

Serviço telefónico móvel49 11 628 19,35% 16 673 153 0,70 0,83 -15,6%

Serviço de voz através da Internet (VoIP 
nómada)50 17 0,03% 77 297 0,22 0,28 -20,5%

Serviço de cartões virtuais de chamadas 14 0,02% 1 259 449 0,01 0,01 -6,6%

Outros serviços de comunicações 
eletrónicas e serviços não identificados51 10 366 17,25% n. a. n. a. n. a. n. a.

Fonte: ICP-ANACOM.

45  A média anual é calculada com base na informação trimestral enviada pelos prestadores de serviço ao ICP-ANACOM dividida pelos quatro trimestres do ano, à exceção do serviço telefónico móvel, cuja 

informação é atualizada mensalmente, pelo que a média é mensal.

46 O serviço telefónico em local fixo inclui os indicadores relativos aos serviços de redes privativas virtuais (VPN) e de acesso à rede telefónica fixa.

47  No serviço de acesso móvel à Internet foi considerado o número de estações móveis/equipamentos de utilizadores ativos e com acesso através de placas/modem e de telemóveis, smartphones, PDA, etc.

48  Por posto público entende-se um equipamento terminal para acesso ao SFT, instalado em locais públicos, incluindo os de acesso condicionado, à disposição do público em geral, em regime de oferta comercial.

49 Para o serviço telefónico móvel foi considerado o número de estações móveis/equipamentos de utilizadores ativos com planos pós-pagos, pré-pagos e combinados/híbridos.

50  Utilizadores com uma relação contratual com o prestador de VoIP nómada e a quem foi atribuído um recurso de numeração que usaram efetivamente o serviço no trimestre em análise, em termos de 

acesso para originação de chamadas ou da sua receção. Para mais informações ver o entendimento do ICP-ANACOM sobre serviços VoIP disponível em www.anacom.pt.

51  Dos 60 103 registos do tipo reclamação sobre o sector das comunicações eletrónicas 10 366, ou seja, 17 por cento, respeitam a outros serviços do sector ou a serviços que dentro do sector não foi 

possível identificar em concreto.

Os assuntos que são objeto de mais reclamações no sector das 

comunicações eletrónicas estão relacionados com o contrato, o 

cancelamento do serviço, os equipamentos, a faturação e as avarias. 
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Total de registos do tipo reclamação por assunto (comunicações eletrónicas)
Tabela 26. 

Assunto Registos  
2011

Registos  
2012

Peso  
dos registos  

de 2012

Variação 
homóloga

Peso da 
variação 

por serviço 
na variação 
homóloga

Contrato 8 177 10 064 16,74% 23,08% 12,96%

Cancelamento do serviço 5 692 9 916 16,50% 74,21% 29,02%

Equipamento 8 514 7 105 11,82% -16,55% 9,68%

Faturação 7 741 6 382 10,62% -17,56% 9,34%

Avaria 5 923 5 926 9,86% 0,05% 0,02%

Tarifários 3 810 4 834 8,04% 26,88% 7,03%

Fornecimento de ligação inicial ou instalação 5 107 4 267 7,10% -16,45% 5,77%

Atendimento ao cliente 4 699 3 054 5,08% -35,01% 11,30%

Suspensão do serviço 2 266 1 954 3,25% -13,77% 2,14%

Velocidade 965 1 647 2,74% 70,67% 4,69%

Portabilidade 1 279 1 397 2,32% 9,23% 0,81%

Assistência técnica 2 107 1 249 2,08% -40,72% 5,89%

Outros assuntos 2 504 2 308 3,84% -7,83% 1,35%

Total 58 784 60 103 100% 2,24%

Fonte: ICP-ANACOM.

Relativamente aos prestadores de serviços de comunicações 

eletrónicas visados nas reclamações, apresentam-se nos gráficos 

seguintes o número de registos por serviço, bem como o número de 

reclamações por 1000 clientes, comparando-se o ano de 2012 com 

o período homólogo anterior e a quota de mercado por prestador e 

por serviço52.

52  Há prestadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que cada prestador ocupa não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da 

performance desses prestadores nos segmentos em que atuam. Por outro lado, na análise dos registos do tipo reclamação por serviço e prestador é relevante para a leitura dos dados ter em consideração 

a posição relativa de cada prestador – a quota de mercado. De facto, é de esperar que um prestador que atua sobretudo, por exemplo, no mercado do serviço fixo de acesso à Internet tenha proporcionalmente 

mais registos por mil clientes desse serviço do que outro que atua sobretudo no mercado dos serviços móveis.
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Número de registos de reclamações sobre o serviço de acesso fixo à Internet por prestador53

Gráfico 36. 

Fonte: ICP-ANACOM.
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Registos do tipo reclamação por mil clientes sobre o serviço de acesso fixo à Internet por prestador54

Gráfico 37. 
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Fonte: ICP-ANACOM

53  Na análise do número de registos do tipo reclamação a categoria Outros prestadores alternativos inclui os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas sobre os quais em 2012 incidiu pelo 

menos 1 (um) registo do tipo reclamação e menos de 100 (cem) registos para o conjunto de serviços de comunicações eletrónicas aqui considerados (serviço de acesso fixo à Internet, serviço de acesso 

móvel à Internet, serviço telefónico em local fixo, serviço telefónico móvel, serviço de televisão por subscrição).

54  Na análise dos registos do tipo reclamação por 1000 (mil) clientes deverá ter-se em consideração que só são considerados os prestadores para os quais existem registos do tipo reclamação e que 

simultaneamente prestam o serviço em causa.

54  A categoria Outros prestadores alternativos inclui os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas sobre os quais em 2012 incidiu pelo menos 1 (um) registo do tipo reclamação e menos de 100 

(cem) registos para o conjunto de serviços de comunicações eletrónicas aqui considerados (serviço de acesso fixo à Internet, serviço de acesso móvel à Internet, serviço telefónico em local fixo, serviço 

telefónico móvel, serviço de televisão por subscrição).
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Quota de mercado do serviço de acesso fixo à Internet por prestador55

Gráfico 38. 

Quota de mercado 2012
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Fonte: ICP-ANACOM.
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Número de registos do tipo reclamação sobre o serviço de televisão por subscrição por prestador 
Gráfico 39. 
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Fonte: ICP-ANACOM.

55 Na análise da quota de mercado a categoria Outros prestadores alternativos inclui os prestadores de serviços cuja quota de mercado é igual ou inferior a 1 por cento.



SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO

99

Registos do tipo reclamação por mil clientes sobre o serviço de televisão por subscrição por prestador 
Gráfico 40. 
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Fonte: ICP-ANACOM.

Quota de mercado do serviço de televisão por subscrição por prestador
Gráfico 41. 

Quota de mercado 2012
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Número de registos do tipo reclamação sobre o serviço telefónico em local fixo por prestador
Gráfico 42. 
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Fonte: ICP-ANACOM.

Registos do tipo reclamação por mil clientes sobre o serviço telefónico em local fixo por prestador
Gráfico 43. 
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Fonte: ICP-ANACOM.
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Quota de mercado sobre o serviço telefónico em local fixo por prestador
Gráfico 44. 

Quota de mercado 2012
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Número de registos do tipo reclamação sobre o serviço de acesso móvel à Internet por prestador
Gráfico 45. 
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Fonte: ICP-ANACOM.
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Registos do tipo reclamação por mil clientes sobre o serviço de acesso móvel à Internet por prestador
Gráfico 46. 
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Quota de mercado do serviço de acesso móvel à Internet por prestador
Gráfico 47. 
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Número de registos do tipo reclamação sobre o serviço telefónico móvel (STM) por prestador
Gráfico 48. 
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Fonte: ICP-ANACOM.

Registos do tipo reclamação por mil clientes sobre o serviço telefónico móvel (STM) por prestador
Gráfico 49. 
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Quota de mercado do serviço telefónico móvel (STM) por prestador
Gráfico 50. 
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15.1.2. Rede e serviços postais

Nos 9083 registos do tipo reclamação contabilizados em 2012 sobre 

o setor postal, o serviço de correspondência foi o mais visado.

Serviços que foram objeto de mais reclamações (sector postal)
Gráfico 51. 
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O assunto que foi objeto de mais reclamações foi o atendimento ao 

cliente, que contou com 2175 registos, menos 28,8 por cento do que 

no período homólogo. Outros assuntos com objeto de grande número 

de reclamações neste período foram o extravio (1157 registos), a 

falta de tentativa de entrega no domicílio (1155 registos) e o atraso 

na entrega de correspondência (953 registos).

15.1.3. Televisão digital terrestre (TDT)

A TDT foi em 2012 um dos serviços em relação ao qual houve mais 

reclamações (8132 registos), o que esteve associado ao processo 

de transição da televisão analógica para a televisão digital ocorrido 

no primeiro quadrimestre desse ano. O assunto mais visado pelas 

reclamações foi a falta de sinal TDT, que representou 80,1 por cento 

do total das reclamações sobre TDT registadas pelo ICP-ANACOM.



SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO

105

16. FISCAlIZAçÃO E ATIVIDADES lABORATORIAIS

No desempenho da sua missão, cabe ao ICP-ANACOM fiscalizar o 

mercado para verificar o seu correto funcionamento e o cumprimento 

da legislação em vigor e das suas próprias determinações. Estas ações 

são, em regra, realizadas por duas formas: preventiva e reactivamente. 

As ações com natureza preventiva são programadas anualmente e 

incidem nos setores que revelam preocupação quanto ao seu normal 

funcionamento. As ações reativas decorrem habitualmente de 

reclamações recebidas dos consumidores que indiciam a existência 

de irregularidades que importa confirmar. 

Em 2012 realizaram-se cerca de 1300 ações de fiscalização, que incidiram 

sobre os serviços de comunicações eletrónicas, sector postal, serviços 

de audiotexto, TDT, infraestruturas de telecomunicações em edifícios e 

em urbanizações, colocação de equipamentos no mercado entre outras.

Ações de fiscalização sobre o mercado realizadas em 2012 
Gráfico 52. 

  Normas ITED / ITUR

  Comunicações eletrónicas 

  Serviços postais

  Equipamentos

Fonte: ICP-ANACOM.

589

141

337

229

16.1. Comunicações eletrónicas
As ações de fiscalização realizadas no âmbito dos serviços de 

comunicações eletrónicas têm como principal objetivo a prevenção 

de situações que possam gerar distorções no normal funcionamento 

dos mercados, bem como a procura de soluções para resolver litígios 

entre operadores e/ou entre aqueles e os consumidores.

Estas ações visam verificar e garantir o cumprimento das obrigações 

constantes dos títulos habilitantes ao exercício de atividade e da 

legislação aplicável por parte das entidades habilitadas.

São igualmente realizadas ações que visam verificar o exercício de 

atividade e oferta de serviços por entidades não detentoras de 

qualquer título habilitante para o efeito. 

No total, e em matéria de serviços de comunicações eletrónicas, foram 

realizadas durante o ano 337 intervenções, abrangendo um mercado 

de serviços relativamente massificado.

Do conjunto de ações concretizadas, destacam-se:

• 26 ações de fiscalização que incidiram sobre a prestação de 

serviços de audiotexto e de serviços de valor acrescentado 

baseados no envio de SMS,  relacionadas com o cumprimento do 

Decreto-lei n.º 177/99, de 21 de maio (alterado pelo Decreto-lei 

n.º 63/2009, de 10 de março). Pretendeu-se, em primeiro lugar, 

apurar indícios sobre o modo de angariar clientes para a realização 

de chamadas de audiotexto, bem como o cumprimento de regras 

relativas ao anúncio de preços e à existência de sinais sonoros 
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avisadores da duração daquele tipo de chamadas. Fiscalizaram-se 

igualmente o cumprimento, pelos prestadores de SVA baseados 

no envio de SMS, dos procedimentos de contratação e os 

respetivos operadores de suporte no que respeita ao cumprimento 

de pedidos de barramento do acesso àquele tipo de serviço, 

precisamente os aspetos que com maior frequência são objeto 

de reclamação junto desta Autoridade. Verificou-se a existência 

de irregularidades, pelo que foi determinada a instauração de 

vários processos de contraordenação.

• 8 ações de fiscalização, abrangendo uma amostra global de 

1000 processos, envolvendo situações anómalas na portabilidade 

do número. A portabilidade continuou a ser eleita pelo  

ICP-ANACOM como prioritária para a sua atuação em 2012. Estas 

ações abrangeram prestadores do STM e STF e visaram a deteção 

de anomalias nos respetivos processos de portabilidade, 

designadamente as práticas de informação ao consumidor 

seguidas pelos operadores, o cumprimento de prazos, a análise 

dos motivos de recusa invocados para a não concretização da 

portação do número e o pagamento de compensações devidas. 

Também aqui os processos seguiram para contencioso e 

culminaram na instauração de processos de contraordenação.

• 33 ações de fiscalização em condutas da PTC, no âmbito do 

acompanhamento da ORAC, visando a melhoria das condições 

de partilha dessas infraestruturas. As situações detetadas 

seguiram para contencioso.

• 8 ações de fiscalização visando a oferta do serviço de postos 

públicos em estabelecimentos comerciais abertos ao público, que 

não detetaram quaisquer infrações ao disposto na lCE.

• 5 ações de fiscalização relacionadas com o Decreto-lei  

n.º 56/2010, de 1 de junho, relativo ao desbloqueamento de 

equipamentos terminais, que tiveram como resultado a remessa 

de autos para contencioso.

• 165 ações de fiscalização sobre o cumprimento de normas 

constantes do Decreto-lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, 

alterado pelo Decreto-lei n.º 371/2007, de 6 de novembro (livro 

de reclamações), em que as situações irregulares detetadas foram 

remetidas para contencioso.

• 28 ações de fiscalização relacionadas com a TDT, abrangendo 

a comercialização de descodificadores, a prestação de informações 

sobre a implementação do serviço e as promoções de natureza 

concorrencial realizadas por empresas que distribuem sinal de 

televisão por cabo, que deram origem a alguns processos de 

contraordenação.

• 39 ações de fiscalização para verificação do cumprimento de 

determinações do ICP-ANACOM sobre o tratamento de informação 

estatística.

• 11 ações de fiscalização para recolha de todo o tipo de contratos 

de adesão utilizados pelos principais prestadores de serviços de 

comunicações eletrónicas, visando a sua análise em pormenor e 

a respetiva conformidade com as normas legais aplicáveis.

• 9 ações de fiscalização sobre o funcionamento dos serviços 

informativos dos preços das chamadas para números portados.

• 4 ações de fiscalização a condutas da PTC, para avaliação da 

conformidade da informação inserida na base de dados ORAC.

• 1 ação de fiscalização sobre os serviços prestados e preços 

praticados na gama 1 do PNN.

16.2. Serviços postais
As ações de fiscalização realizadas no mercado dos serviços postais 

têm como objetivo aferir o cumprimento dos títulos de exercício de 

atividade e verificar situações reportadas através de reclamações 

de consumidores e/ou dos prestadores e operadores do serviço 

postal.

Durante 2012 foram realizadas 229 ações de fiscalização no mercado 

dos serviços postais. Estas ações visaram a verificação das atividades 

desenvolvidas por nove empresas que exercem atividade no domínio 

do correio acelerado, tendo ainda analisado a informação divulgada 

em 200 estabelecimentos da rede dos CTT sobre condições de 

funcionamento.

16.3. Infraestruturas de telecomunicações em 
edifícios (ITED) e infraestruturas de telecomunicações 
em loteamentos, urbanizações e conjuntos de 
edifícios (ITUR) 
Em matéria de infraestruturas de telecomunicações em edifícios e 

em urbanizações, em 2012 realizaram-se 598 ações de fiscalização, 

tendo 512 incidido sobre infraestruturas ITED e 77 sobre 

Infraestruturas  de Telecomunicações em loteamentos, Urbanizações 

e conjuntos de edifícios ITUR.

Nestas fiscalizações foram detetadas 175 infraestruturas com não 

conformidades técnicas (em relação ao respetivo projeto e às normas 
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técnicas aplicáveis), o que corresponde a 34 por cento de instalações 

não conformes.

Estas ações visam verificar a conformidade da atuação dos agentes 

de mercado (projetistas, instaladores, donos de obra, prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicas) com o regime aplicável56 à 

construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações eletrónicas, à instalação de redes de comunicações 

eletrónicas e à construção de infraestruturas de telecomunicações 

em loteamentos, urbanizações e conjunto de edifícios. 

Nos termos do regime legal vigente, compete ao fabricante ou 

representante demonstrar a conformidade dos equipamentos, 

dispositivos e materiais das ITED com os requisitos legais e técnicos 

estabelecidos. Assim, o ICP-ANACOM desencadeou ações de 

fiscalização para determinar a conformidade de equipamentos das 

ITED junto de catorze fabricantes e representantes de fabricantes, 

num total de vinte e um modelos de armário de telecomunicações 

individual (ATI) no mercado. O objetivo das ações era verificar dois 

tipos de documentação técnica:

• A referente a avaliação de conformidade dos modelos com os 

requisitos aplicáveis.

• A que acompanha os ATI, nomeadamente instruções ou guias 

de instalação e utilização.

Nos termos do regime jurídico em vigor, a conformidade das 

infraestruturas de telecomunicações em edifícios é da responsabilidade 

dos projetistas, em fase de projeto, e dos instaladores, em sede de 

execução, devendo uns e outros emitir os respetivos termos de 

responsabilidade e entregá-los aos donos de obra e ao ICP-ANACOM. 

A emissão e a entrega dos termos de responsabilidade são essenciais 

pois condicionam a possibilidade de ligação às redes públicas dos 

prestadores de serviços.

Com o objetivo de verificar o cumprimento desta obrigação, o  

ICP-ANACOM desenvolveu em 2012 um conjunto de ações com mais 

de 40 câmaras municipais, permitindo a recolha de diversos elementos 

documentais para cruzamento de dados. Esta atividade serviu de 

base à realização de 301 ações de fiscalização, por haver fortes 

indícios de violação da obrigatoriedade de entrega dos respetivos 

termos de responsabilidade ao ICP-ANACOM e de não cumprimento 

das normas técnicas e legais aplicáveis. 

Foram ainda realizadas 9 ações de verificação do cumprimento dos 

requisitos exigíveis ao registo de entidades formadoras de ITED/ITUR.

Relativamente à atividade de fiscalização ITUR, realizaram-se 77 

análises documentais, de forma a verificar a conformidade dos 

respetivos projetos ITUR com as regras técnicas aplicáveis (manual 

ITUR), tendo ainda sido analisada a restante documentação associada 

à emissão dos respetivos termos de responsabilidade.

Refira-se que, no âmbito do ITED/ITUR, se procedeu ainda ao 

esclarecimento de dúvidas técnicas e jurídicas levantadas por diversos 

agentes do mercado, num total de 325 respostas a pedidos de 

informação.

16.4. Mercado de equipamentos
No âmbito da fiscalização do cumprimento do Decreto-lei n.º 192/2000, 

de 18 de agosto, que estabelece o regime de livre circulação, colocação 

no mercado e colocação em serviço, no território nacional, dos 

equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações, 

em 2012 o ICP-ANACOM realizou 141 ações de fiscalização diretas 

aos agentes económicos (distribuidores, importadores, comerciantes). 

No total, foram fiscalizados 1491 equipamentos, apreendidos 1274 

e enviados 105 processos para contencioso.

O acompanhamento do mercado também exige o recurso a ensaios 

laboratoriais (efetuados no laboratório do ICP-ANACOM) e a análise 

de documentação técnica para verificação da conformidade dos 

equipamentos. Neste contexto foram iniciados durante o ano 132 

processos e ensaiados 133 equipamentos (dos quais 124 foram 

equipamentos de rádio e 9 equipamentos terminais). 

Em consequência destas ações de fiscalização, bem como das 

subsequentes análises laboratoriais e de documentação técnica, 

foram detetadas não conformidades, o que suscitou o envio de 158 

processos para contencioso. Destas não conformidades destaca-se 

o incumprimento na disponibilização da documentação técnica 

(designadamente os relatórios de ensaios que comprovam a sua 

conformidade), bem como a ausência de declaração de conformidade 

CE e de manuais em língua portuguesa.

56 Decreto-lei n.º 123/2009, de 21 de maio, com a redação dada pelo Decreto-lei n.º 258/2009, de 25 de setembro.
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No caso dos equipamentos de rádio que utilizam faixas de frequência 

cuja utilização não está harmonizada em toda a UE, o fabricante, o 

seu representante legal ou importador, têm de fazer uma comunicação 

ao ICP-ANACOM, quatro semanas antes da colocação do equipamento 

no mercado, nos termos do artigo 9.º do Decreto-lei n.º 192/2000, 

de 18 de agosto. Esta comunicação é sempre alvo de uma análise 

por parte da Autoridade. O não cumprimento de indicações do  

ICP-ANACOM relativas a estes equipamentos pode traduzir-se numa 

restrição à colocação em serviço. Além disso, as restrições indicadas 

aos responsáveis por colocação em mercado deverão aparecer 

refletidas nas informações ao utilizador. 

Em 2012 houve 765 notificações ao abrigo do artigo 6.º, n.º 4 da Diretiva 

99/5 equipamento terminal de rádio e telecomunicações (R&TTE), 108 

delas incorretas, e foram recebidas 29 respostas/análises a notificações 

(correspondente ao artigo 9.º do Decreto-lei n.º 192/2000, de 18 de 

agosto, anteriormente referido). No mesmo período foram registadas 

quatro cláusulas de salvaguarda, no âmbito do artigo 9º desta Diretiva, 

relativas a equipamentos proibidos no mercado europeu.

Ainda durante o ano 2012 foram concluídos 23 pedidos de informação 

no âmbito de R&TTE, quer de representantes de fabricantes de 

equipamento, quer de outros responsáveis pela colocação em mercado, 

que na maior parte dos casos implicaram uma análise técnica.

Atualmente está em curso a discussão de uma proposta da CE para 

a revisão da diretiva R&TTE, que poderá determinar alterações no 

mercado de equipamentos.

16.4.1. Atividades laboratoriais

O ICP-ANACOM realiza ainda uma importante atividade laboratorial 

que complementa a sua ação de fiscalização, uma vez que das ações 

de acompanhamento do mercado resulta, em muitos casos, o envio 

de equipamento para laboratório para realização de ensaios. A 

atividade do laboratório de Ensaios e Calibração (lEC), no entanto, 

não se esgota no apoio à fiscalização, uma vez que também realiza 

ensaios de compatibilidade eletromagnética e calibração de 

equipamentos para clientes externos.

O laboratório foi sujeito a uma auditoria de acompanhamento por 

parte da equipa de avaliação do Instituto Português de Acreditação 

(IPAC) em junho de 2012, tendo mantido a acreditação. 

O lEC esteve envolvido numa comparação bilateral com o laboratório 

inglês RFI Global Services lTD na área de compatibilidade 

eletromagnética (CEM). Esta ação inseriu-se no âmbito da exigência 

imposta na norma NP EN IEC/ISO 17025 (participação em 

programas de comparações interlaboratoriais). Sublinha-se que os 

resultados obtidos nos dois laboratórios foram similares, o que 

permite concluir que existe uma elevada reprodutibilidade dos 

métodos utilizados.

De seguida elencam-se as principais ações desenvolvidas no âmbito 

do mercado de equipamentos de rádio e equipamentos terminais de 

telecomunicações, bem como o trabalho efetuado no lEC.

• Ações desenvolvidas no âmbito do mercado de equipamentos de 

rádio e equipamentos terminais de telecomunicações 

Em 2012 foram realizadas ações de controlo de mercado e da indústria, 

através da verificação do requisito essencial de compatibilidade 

eletromagnética em equipamentos de comunicações eletrónicas 

abrangidos pelo Decreto-lei n.º 325/2007, de 28 de setembro, além 

de terem sido emitidos pareceres técnicos para processos em 

contencioso.

Foram ainda efetuadas ações de verificação técnica em laboratório, 

envolvendo equipamentos que utilizam a tecnologia Powerline 

Communication (PlC), além de se ter acompanhado a atividade 

normativa internacional ao nível do Comité Europeu de Normalização 

Eletrotécnica, TC210 do CENElEC e, a nível nacional, os trabalhos da 

Comissão Técnica Especializada CTE210.

• Área de ensaios radioelétricos (RAD)

No que respeita à fiscalização do mercado de equipamento de rádio 

(Diretiva R&TTE), foram ensaiados 230 equipamentos de 

radiocomunicações, 158 dos quais no âmbito da fiscalização de 

mercado, 70 decorrentes de ações de fiscalização de utilização do 

espectro radioelétrico e 2 referentes à participação na 5.ª Campanha 

Europeia de Fiscalização respeitante a equipamentos WlAN na faixa 

dos 5 GHz. 

Ainda no tocante à área de ensaios radioelétricos, são de salientar 

as seguintes ações ocorridas em 2012:

– Estabelecimento de um protocolo de cooperação com a Vodafone 

tendo em vista a comparação interlaboratorial na área da medição 

de campos eletromagnéticos, provenientes de estações de base 

do serviço GSM e UMTS, tendo sido já efetuada uma ação nas 

instalações do lEC (câmara semi-anecóica).

– Estudo/desenvolvimento da estimativa de incertezas associadas 

às medições por radiação, nomeadamente a potência efetiva 

radiada, tendo em vista a possibilidade de acreditação do lEC 

nesta área.
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– Desenvolvimento de uma folha de cálculo de incertezas inicial, 

com base no estudo dos relatórios técnicos: TR 102 273 e  

TR 100 028, sendo, nesta primeira abordagem, contabilizadas 

as fontes de incerteza de acordo com os exemplos apontados 

nos referidos relatórios técnicos.

– Prosseguimento da realização de estudos e ensaios tendentes 

a alargar o número de características passíveis de verificação 

laboratorial.

– Conclusão do projeto ANACOM – IST, que visava determinar a 

separação mínima entre canais que permita a comunicação sem 

interferências, tendo por base as separações de canal de 12,5 kHz 

e 25 kHz.

– Elaboração de um procedimento de ensaio, tendo em vista 

otimizar/agilizar as medições por radiação de sinais de RF, na 

faixa de 30 MHz a 4 GHz na câmara semi-anecóica do lEC.

– Definição das especificações mínimas para aquisição de 

equipamento de medição dedicado, com o objetivo de implementar 

novos métodos de medição de acordo com a versão 1.8.1 da 

norma EN 300 328.

• Área de ensaios de compatibilidade eletromagnética (CEM) 

O número de equipamentos ensaiados durante o ano ascendeu a 

138, dos quais 125 para efeitos de fiscalização de mercado no âmbito 

da Diretiva R&TTE e 13 por solicitação de entidades externas. 

Durante o ano foi concretizado o apetrechamento da área com 

geradores vetoriais de banda larga (lTE e DVB-T) para apoio na 

resposta aos problemas de compatibilidade eletromagnética e outros, 

resultantes do novo ambiente radioelétrico no âmbito do Dividendo 

Digital. Foram desenvolvidos os ensaios a aplicar na caracterização 

de filtros lTE para DVB-T e de eficiência de blindagem.

• Área de calibração (CAl)

Em 2012 foram efetuados 189 trabalhos de calibração de aparelhagem 

de medida, dando-se cumprimento ao plano de calibrações do 

equipamento do ICP-ANACOM. No que respeita à calibração de 

equipamento de clientes externos, foram efetuados 25 trabalhos.

No período em análise manteve-se a acreditação concedida pelo IPAC 

segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025, para realização de calibrações 

no domínio da área elétrica e da frequência, tendo-se ainda obtido a 

extensão da acreditação do laboratório para a calibração de potência 

corrente alterna e resistência.

Foi assegurado o funcionamento da frequência padrão do lEC e 

dos centros de monitorização de Barcarena, Porto, Madeira e 

Açores.

16.5. Monitorização e controlo do espectro (MCE)
Tal como na atividade de fiscalização sobre o mercado, também na 

atividade de gestão de frequências são efetuadas ações de 

fiscalização, preventivas e reativas.

As ações preventivas são as que visam a verificação do cumprimento 

da regulamentação associada à gestão do espectro e das condições 

de operação das redes e estações de radiocomunicações, bem 

como recolher informação no terreno para auxiliar as atividades 

de planeamento do espectro e de licenciamento das redes e 

estações de radiocomunicações. Das fiscalizações feitas nesta 

área resultaram cerca de 74 por cento dos 58 processos enviados 

para contencioso, com base nos quais serão instaurados processos 

de contraordenação.

As ações reativas são todas as que não decorrem da iniciativa desta 

Autoridade, sendo desencadeadas por solicitação externa. Das 

fiscalizações reativas resultaram 26 por cento dos processos que 

seguiram para contencioso.

Em 2012 registaram-se 1265 solicitações externas, das quais 531 

respeitantes a interferências, que culminaram na emissão de 

determinações de alterações técnicas para repor a normalidade.

Das restantes 734, cerca de 37 por cento dizem respeito a ações de 

fiscalização especificamente efetuadas a estações e redes de 

radiocomunicações, derivando desta atividade os restantes 26 por 

cento de processos enviados para contencioso.

A tabela seguinte apresenta a informação detalhada da atividade 

reativa desenvolvida no território continental relativa a 2012.
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Atividade da motorização e controlo do espectro (MCE) em 2012
Tabela 27. 

1265 processos  
(100%)

531 interferências 
(42%)

259 interf. serv. radiodifusão televisiva – receção televisão (49%)

112 interf. serv. móvel terrestre público – operadores públicos (21%)

42 interf. serv. móvel aeronáutico (8%)

31 interf. serv. amador e amador por satélite (6%)

29 interf. serv. móvel terrestre – redes privativas (5%)

26 interf. isentos de licença (5%)

32 interf. restantes serviços (6%)

734 restantes 
solicitações (58%)

276 ações de fiscalização direta sobre estações e redes de radiocomunicações (37%)

226 pedidos de colaboração de outras 
entidades nacionais e internacionais (31%)

100 pedidos de colaboração internacionais 
– autoridades congéneres (44%)

126 pedidos de colaboração de entidades 
nacionais (PSP, GNR, ERC,...) (56%)

78 queixas/reclamações sobre radiações não ionizantes (11%)

43 pedidos de elaboração de estudos e análises de níveis de cobertura de redes de 
radiocomunicações (6%)

111 ações em resposta a outro tipo de solicitações relacionadas com a atividade (15%)

Fonte: ICP-ANACOM.

Nas 531 situações de interferências que o ICP-ANACOM foi chamado 

a solucionar durante o ano, 49 por cento respeitavam a dificuldades 

de receção do sinal de televisão digital.

É também de destacar a resolução de 112 casos de interferência que 

afetavam as redes dos operadores móveis públicos, pelo impacto na 

atividade económica e na vida dos cidadãos, dada a alta taxa de 

penetração que o serviço móvel terrestre apresenta.

Em 2012, esta Autoridade recebeu ainda 42 processos de interferência 

nas comunicações do serviço móvel aeronáutico, cerca de 8 por cento 

do total de interferências reportadas.

Quanto a processos relativos a representação internacional e 

institucional do país são de destacar: a) 100 processos de cooperação 

internacional com as entidades congéneres e b) 126 processos de 

cooperação com instituições nacionais, de que são exemplo a PSP, a 

GNR e a ERC.

Com um impacto significativo na imagem internacional do  

ICP-ANACOM, é de sublinhar a monitorização com carácter regular de 

eventos lúdicos, desportivos e/ou oficiais de curta duração. Além do 

principal objetivo, de garantir que as comunicações dos utentes 

licenciados ocorram sem problemas de interferências (o que diminui 

sobremaneira a atividade reativa do ICP-ANACOM nesta matéria), 

este tipo de atividade tem-se traduzido num aumento bastante 

significativo do número de licenciamentos de «temporárias» efetuados 

pelo ICP-ANACOM.

Ainda durante o ano 2012, o ICP-ANACOM deu o contributo à 

organização dos Jogos Olímpicos de londres, através da sua integração 

(com colaboradores da área da gestão do espectro) em duas equipas 

que tiveram como missão a monitorização e o controlo do espectro 

e nomeadamente a resolução de problemas de interferências/

anomalias nos vários sistemas que fazem uso do espectro radioelétrico. 

Até ao final de 2012, a área de MCE recebeu ainda 1621 solicitações 

relacionadas com radiações não ionizantes, para análise de situações 

concretas, tendo sido terminados 1603 processos (que envolveram 

a análise de 237 estabelecimentos de ensino), muitos dos quais na 

sequência de medições no local.

Os resultados apurados apontam para valores pelo menos 50 vezes 

inferiores aos níveis de referência de densidade de potência fixados 
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na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. Verificaram-se 57 

situações em que não é possível garantir o patamar 50 vezes inferior, 

sendo contudo garantido em todas elas o cumprimento dos níveis 

de referência. As conclusões das ações realizadas foram levadas ao 

conhecimento das pessoas ou entidades que solicitaram as avaliações.
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17. ATIVIDADE DE MONITORIZAçÃO

Além das ações de fiscalização sobre o mercado e sobre o espectro, 

o ICP-ANACOM realiza ainda um importante conjunto de ações de 

monitorização sobre uma diversidade de áreas, que vão da informação 

disponibilizada pelos prestadores de serviços nos seus sítios na 

Internet à análise das cláusulas dos contratos, à resposta a inquéritos 

e à recolha de informação estatística. Desta forma, fica esta Autoridade 

com conhecimento da forma como os prestadores estão a cumprir 

as obrigações a que estão sujeitos.

Em regra, as ações de monitorização não são feitas de forma direta 

ou presencialmente, mas sim à distância.

17.1. Monitorização do cumprimento das obrigações 
no âmbito da portabilidade
Realizou-se em 2012 o questionário semestral de portabilidade, que 

congrega e sistematiza informação que as empresas com obrigações 

de portabilidade devem remeter ao ICP-ANACOM, para efeitos do 

acompanhamento da evolução daquela funcionalidade e para 

verificação do cumprimento das obrigações decorrentes do 

regulamento da portabilidade e da lCE.

No âmbito do referido questionário, e no que se refere à monitorização 

das obrigações de transparência tarifária, em 2012 foi recolhida 

informação reportada ao final de 2011 e ao final do primeiro semestre 

de 2012, incluindo dados relativos aos números de acesso ao serviço 

informativo de preços de chamadas para números portados, e 

informação relativa aos procedimentos indicados pelos prestadores 

do STM para desativação/reativação do anúncio de portabilidade, a 

qual foi também utilizada para a atualização da informação 

disponibilizada ao público em geral no sítio do ICP-ANACOM.

Tendo por base a informação recolhida, em julho de 2012 foram 

levadas a cabo diversas ações de fiscalização para confirmar/verificar 

o efetivo cumprimento, nos casos aplicáveis, das obrigações de 

informação ao consumidor constantes no artigo 21.º do regulamento 

da portabilidade, e para verificar se a informação disponibilizada ao 

ICP-ANACOM nos termos do artigo 22.º do mesmo regulamento se 

encontrava devidamente atualizada.

No decorrer das referidas ações de fiscalização foram encontradas 

algumas anomalias relativamente a um prestador, nomeadamente: 

a) o incorreto funcionamento do respetivo serviço informativo sobre 

os preços de chamadas para números portados, b) a audição de um 

aviso online com uma mensagem diferente da definida no regulamento 

da portabilidade e c) a não disponibilização da desativação do anúncio 

de portabilidade sem encargos para o utilizador. A situação viria a ser 

corrigida no prazo estabelecido pelo ICP-ANACOM.

17.2. Monitorização de obrigações fixadas nos 
direitos de utilização de frequências (DUF) para 
serviços de comunicações eletrónicas terrestres
Na sequência do leilão multifaixa e da atribuição dos novos direitos de 

utilização de frequências à Optimus, à TMN e à Vodafone, bem como 

da unificação dos títulos, foi-lhes determinado o envio de informações 

que permitissem monitorizar as obrigações estabelecidas nos referidos 

títulos. Neste âmbito, os prestadores em 2012 têm de reportar:

(i) Informação relativa à cobertura atingida.

(ii) Informação relativa aos parâmetros de qualidade de serviço.

(iii) Moldes de implementação da política de partilha de sítios na 

Internet.

Estes elementos destinam-se à monitorização dos moldes de 

implementação de partilha de sítios na Internet e do cumprimento 

das obrigações de cobertura e de qualidade de serviço associadas 

aos direitos de utilização de frequências atribuídos em momento 

anterior ao leilão multifaixa. As obrigações de cobertura associadas 

aos direitos de utilização de frequências atribuídos na sequência do 

leilão multifaixa ainda se encontram a ser definidas em detalhe, nos 

termos do artigo 34.º do regulamento do leilão. 

As informações sobre cobertura, qualidade de serviço e implementação 

da partilha de sítios reportadas ao final de 2012 foram remetidas ao 

ICP-ANACOM dentro do prazo fixado (20 de janeiro de 2013), 

encontrando-se em análise por esta Autoridade.

No contexto da monitorização do cumprimento das obrigações de 

cobertura, da qualidade de serviço e da partilha de sítios referentes 

ao final de 2011, que se encontravam estabelecidas nos DUF 

anteriormente em vigor (DUF para a prestação serviço móvel 

terrestre - Sistema de posicionamento global - GSM e UMTS), os 

operadores remeteram a esta Autoridade no início de 2012 a 

informação fixada na deliberação do ICP-ANACOM de 17 de 

novembro de 2011.
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17.3. Monitorização do cumprimento de obrigações 
fixadas nos direitos de utilização de frequências (DUF) 
para a televisão digital terrestre (TDT)
Em 2012 manteve-se a monitorização do cumprimento das obrigações 

da PTC fixadas no direito de utilização de frequências de âmbito 

nacional para o serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre a 

que está associado o Multiplexer A. Entre os aspetos monitorizados 

destacam-se os seguintes:

• Obrigações de cobertura respeitantes ao final de 2011: esta 

monitorização foi levada a efeito mediante análise dos elementos 

específicos sobre cobertura remetidos pela PTC ao ICP-ANACOM 

e subsequente realização de testes. Os resultados obtidos 

permitiram concluir que a PTC cumpria no final de 2011 os limites 

referentes à cobertura da rede de difusão terrestre estabelecidos 

no DUF para receção fixa no território continental (90,12 por 

cento da população coberta), na Região Autónoma dos Açores 

(87,36 por cento da população coberta) e na Região Autónoma 

da Madeira (cobertura de 85,97 por cento da população). 

• As obrigações de utilização do DUF, nas frequências 

estabelecidas, para a transmissão de programas televisivos de 

acesso não condicionado livre, bem como a obrigação de reserva 

de capacidade e transporte no Mux A.

• A informação dada pela PTC em 31 de janeiro de 2012 para 

efeitos da monitorização da obrigação de implementação de 

medidas com impacto no nível da atividade económica do país, 

no âmbito do desenvolvimento da indústria nacional de 

equipamentos, aplicações e conteúdos.

• A obrigação de implementar um plano de promoção e informação 

sobre a TDT, de âmbito regional e nacional, suportado em múltiplos 

meios.

• A disponibilização de todas as medidas de apoio ao consumidor 

constantes da proposta: criação de um sítio na Internet com toda 

a informação sobre o serviço e de um contact center com 

atendimento telefónico 24 horas por dia, sete dias por semana; 

assegurar a verificação online das condições de cobertura do 

serviço em qualquer ponto do país; e assegurar níveis de serviço 

na relação com os utilizadores de TDT.

• Obrigação de disponibilizar a quem recebe o sinal através de 

meio complementar - DTH - pelo menos os mesmos serviços das 

zonas cobertas por via terrestre, bem como níveis de serviço e 

condições de acesso dos utilizadores finais equiparáveis aos 

daquelas.

• Obrigação de subsidiar a aquisição de equipamentos 

descodificadores TDT e DTH a cidadãos com necessidades 

especiais, grupos populacionais mais desfavorecidos e instituições 

de comprovada valia social.

• Obrigação de comparticipação de instalações e equipamentos 

nas zonas abrangidas por meios complementares de cobertura. 

O acompanhamento foi feito com base na informação solicitada 

à PTC.

• Obrigação da PTC de realizar e divulgar, pelo menos até à 

cessação das emissões televisivas analógicas terrestres, 

nomeadamente junto do ICP-ANACOM, estudos e inquéritos de 

acompanhamento da transição para a TDT.

• Verificação das obrigações decorrentes da deliberação de 18 

maio de 2012, relativas à necessidade de otimizar e estabilizar 

a rede, à existência de um plano de comunicação destinado a 

informar sobre a entrada em funcionamento dos três emissores 

adicionais, Monte da Virgem, lousã e Montejunto, e ao 

estabelecimento de procedimentos para ressarcir os utilizadores 

dos custos incorridos com a entrada em funcionamento dos três 

novos emissores.

A verificação do cumprimento das várias obrigações foi feita através 

da análise de informação fornecida pela PTC e pela realização de 

ações de fiscalização.

17.4. Monitorização da informação sobre qualidade 
de serviço fixada no regulamento respetivo
O ICP-ANACOM procedeu ao longo do ano 2012 à recolha e ao 

tratamento da informação sobre qualidade de serviço que, no âmbito 

do Regulamento sobre Qualidade de Serviço (RQS)57, foi reportada 

trimestralmente a esta Autoridade pelas empresas prestadoras do 

STF.

57 Regulamento n.º 46/2005, de 14 de junho, com a redação que lhe foi conferida pelo Regulamento n.º 372/2009, de 28 de agosto.
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A informação recebida, desagregada em termos de ofertas destinadas 

ao segmento residencial e de ofertas standardizadas58 destinadas 

ao segmento empresarial foi sintetizada e sistematizada em relatórios 

trimestrais divulgados no sítio do ICP-ANACOM.

Atendendo a que os prestadores são também obrigados a disponibilizar 

nos seus próprios sítios informações sobre a) os objetivos de 

desempenho que se propõem oferecer em cada ano e b) os níveis de 

desempenho anuais registados no ano antecedente, devendo para 

o efeito utilizar o modelo indicado pelo ICP-ANACOM, esta Autoridade 

procedeu à verificação do grau de adesão das empresas a esse modelo. 

Essa verificação foi feita no final de 2012, através de pesquisas aos 

sítios das empresas.

Em resultado destas consultas concluiu-se que a generalidade das 

empresas utilizava o referido Modelo de Divulgação. Não obstante, 

foram detetadas desconformidades face ao recomendado no Modelo, 

bem como informação menos precisa (por exemplo, referências 

temporais não atualizadas), pelo que o ICP-ANACOM alertou os 

prestadores em causa para a necessidade de divulgarem informação 

rigorosa e clara para os utilizadores finais.

17.5. Monitorização dos moldes de divulgação da 
informação sobre qualidade de serviço nos contratos 
de adesão do prestador do serviço de acesso à 
Internet (ISP)
Face à nova lCE, foi iniciada a sistematização da informação constante 

dos contratos de adesão depositados no ICP-ANACOM, relativa aos 

seguintes aspetos:

• Níveis de qualidade mínima dos serviços oferecidos, 

designadamente o tempo necessário para a ligação inicial.

• Indemnizações e reembolsos relativamente ao incumprimento 

dos níveis de qualidade de serviço fixados no contrato.

• Restrições impostas à utilização de equipamentos terminais 

fornecidos, eventuais limitações no acesso e na utilização de 

serviços, bem como medidas para condicionar o tráfego de modo 

a evitar esgotar ou ultrapassar a capacidade contratada, indicando, 

neste caso, o modo como esses procedimentos se poderão 

repercutir na qualidade do serviço.

• Outra informação relacionada com qualidade de serviço.

58  Ofertas em que as condições do serviço, nomeadamente as que respeitam aos prazos de fornecimento de ligação, ao tipo de serviços de manutenção oferecidos e ao tarifário aplicável não são contratadas 

cliente a cliente, mas antes se encontram definidas a priori por um contrato tipo e obedecem a um critério de uniformidade para o conjunto de clientes que subscreva tal contrato.

Esta atividade coincidiu, no entanto, com um período durante o qual 

um elevado número de prestadores procedeu ao depósito de novos 

contratos no ICP-ANACOM, tendo ainda várias empresas procedido a 

sucessivas alterações nos contratos anteriores, nomeadamente no 

sentido de os adequar à nova lCE, pelo que será prosseguida em 2013.

Em outubro de 2012 foi relançado, via rede de contacto do BEREC, 

o questionário sobre qualidade de serviço. O objetivo foi atualizar o 

benchmark efetuado em novembro de 2011, tendo por base o sumário 

das respostas então recebidas. Neste âmbito, além de se questionarem 

novamente as ARN sobre medidas implementadas neste domínio 

(nomeadamente a fixação pelo próprio regulador da informação sobre 

qualidade de serviço a constar dos contratos), aproveitou-se para se 

obter informações sobre eventuais decisões adotadas, legislação 

publicada ou documentos elaborados por cada ARN na sequência 

dos desenvolvimentos entretanto ocorridos no âmbito dos seguintes 

documentos do BEREC: A framework for Quality of Service in the 

scope of Net Neutrality e BEREC Guidelines on Transparency in the 

scope of Net Neutrality.

Este benchmark foi concluído em 5 de dezembro de 2012.

17.6. Monitorização de vários aspetos associados às 
ofertas retalhistas
A deliberação do ICP-ANACOM de 10 de outubro de 2011 relativa 

ao objeto e à forma de divulgação das condições de oferta e de 

utilização de serviços de comunicações eletrónicas estabelece um 

conjunto de obrigações que as empresas prestadoras deveriam 

implementar no prazo máximo de 120 dias úteis. Essas obrigações 

aplicam-se unicamente à divulgação de informação relativa a ofertas 

standardizadas de SCE acessíveis ao público destinadas a utilizadores 

finais.

A monitorização do cumprimento da deliberação pelos operadores 

foi planeada para concretização em diferentes etapas.

Em 2012 procedeu-se a uma verificação preliminar dos moldes de 

divulgação da informação sobre condições de oferta nos sítios de 

todos os prestadores sujeitos à deliberação. A verificação preliminar 

centrou-se na avaliação dos seguintes pontos previstos na deliberação:

• Cumprimento dos critérios fixados em matéria de visibilidade 

da informação sobre condições de oferta dos serviços disponível 

nos sítios da Internet (alíneas v) e vi) do ponto 5 da deliberação).
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• Inclusão, na informação sobre condições de oferta, das sete 

rubricas a que respeitam as alíneas vii) e viii) do ponto 5 da 

deliberação (Identificação do prestador, Informação sobre os 

serviços que oferecem, Preços normais, Sistemas de 

indemnização ou reembolso, Tipos de serviços de manutenção 

oferecidos, Condições contratuais típicas, Mecanismos de 

resolução de conflitos) e da indicação, para cada uma das rubricas 

referidas, das correspondentes datas de publicação e da última 

atualização.

• Obrigação de inserção de um link para o Observatório de 

Tarifários do ICP-ANACOM quando a empresa preste algum dos 

serviços abrangidos pelo referido observatório (STM, STF, Internet, 

televisão e/ou combinações destes serviços). 

Todas as desconformidades detetadas face ao disposto na 

deliberação foram sistematicamente comunicadas aos prestadores, 

tendo-se subsequentemente procedido a novas consultas aos 

respetivos sítios para verificar a efetiva regularização das situações 

de incumprimento. No final de 2012 algumas destas desconfor-

midades estavam ainda a ser regularizadas por algumas empresas 

prestadoras.

Complementarmente a esta verificação preliminar, o ICP-ANACOM 

realizou também ações de fiscalização a diversos pontos de venda 

de diferentes prestadores, para verificar também preliminarmente os 

moldes de divulgação das respetivas condições de oferta (ponto 16.1 

do presente relatório). 

Sublinha-se ainda a análise desenvolvida pelo ICP-ANACOM aos 

contratos de adesão utilizados por empresas que oferecem redes de 

comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público que envolvem, ainda que parcialmente, a adesão 

a cláusulas contratuais gerais.

Nesse âmbito, esta Autoridade deparou-se com condições contratuais 

suscetíveis de incorporar indícios de incumprimento de legislação que 

atribui competências de fiscalização à Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica (ASAE), o Decreto-lei n.º 143/2001, de 26 

de abril, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 82/2008, de 20 

de maio.

Tendo presente a competência da ASAE para aferir do cumprimento 

do regime jurídico dos contratos ao domicílio e equiparados, 

submeteram-se à apreciação dessa autoridade os elementos apurados 

pelo ICP-ANACOM, dando disso conhecimento à Direção-Geral do 

Consumidor.

17.7. Monitorização dos serviços de comunicações 
eletrónicas e serviços postais
No final de cada trimestre procedeu-se à recolha, ao tratamento, à 

análise e à publicação de informações estatísticas sobre o serviço 

telefónico em local fixo, serviços móveis, serviço de acesso à Internet, 

serviço de TV por subscrição, serviços postais e redes de nova geração 

(este último conjunto de informações não foi publicado).

Note-se relativamente à qualidade de serviços móveis que foi iniciado 

um conjunto de atualizações tecnológicas nos sistemas utilizados 

para aferir e avaliar a qualidade de serviço disponibilizada aos 

consumidores pelos operadores de comunicações eletrónicas. Este 

esforço foi justificado pela necessidade de dotar os sistemas de 

capacidade de avaliação da qualidade de serviço das redes de quarta 

geração (4G).

Em paralelo, procedeu-se ao levantamento e à análise de ofertas e 

tarifários destes serviços e à recolha de toda a informação 

publicamente disponível sobre comunicações eletrónicas, 

nomeadamente a publicada pelo INE e por organismos internacionais 

(Comissão Europeia, OCDE, UIT, UPU, etc.).

Durante o ano foram introduzidos novos indicadores estatísticos dos 

serviços postais e do serviço móvel. No primeiro caso, tal decorreu da 

entrada em vigor da lei n.º 17/2012, de 26 de abril, que estabeleceu 

o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais em plena 

concorrência. Em geral, adotaram-se as definições, as categorias e 

os escalões de peso da nova lei e foram introduzidos indicadores 

sobre correio em quantidade e acesso à rede, à infraestrutura postal 

e a serviços. 

No caso dos serviços móveis foram adotados indicadores de aplicações 

Machine-to-Machine (M2M) e de banda larga móvel.

Em 2012 foi ainda iniciada a auditoria aos indicadores estatísticos 

de pacotes de serviços da PTC e da ZON e foram fiscalizados os 

procedimentos de produção e reporte das estatísticas dos serviços 

de comunicações eletrónicas em local fixo.

17.8. Monitorização do comportamento e da satisfa-
ção dos consumidores
Durante o ano foram tratados, analisados e publicados os resultados 

do barómetro de telecomunicações da Marktest e realizaram-se os 

trabalhos de campo do inquérito à utilização dos serviços de 

comunicações eletrónicas pelas PME e do inquérito ao consumo dos 

serviços postais – população residencial.
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Os aspetos analisados incluíram o acesso e as barreiras ao acesso 

aos vários serviços de comunicações eletrónicas, o perfil do consumidor, 

a escolha e mudança de prestador e a satisfação do consumidor.
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18. CONTRAORDENAçõES

Ao ICP-ANACOM chegam notícias de infração por diversas vias, das 

quais as mais importantes são as colhidas em ações de fiscalização 

realizadas no âmbito das suas competências de supervisão e em 

reclamações apresentadas quer por operadores quer por utilizadores 

dos serviços. Também outras autoridades, entre as quais se salientam 

as forças de segurança e os tribunais, trazem ao conhecimento desta 

Autoridade indícios de contraordenações.

Sempre que há indícios suficientes de que tenha sido praticado um 

ilícito imputável a entidade sujeita ao poder sancionatório do  

ICP-ANACOM, são abertos processos de contraordenação. Em muitos 

casos, no entanto, não há indícios suficientes e vem a verificar-se 

ser impossível completá-los ou robustecê-los, tornando-se por isso 

impossível avançar com a instauração de processos. Há ainda notícias 

de infração em matérias cujo sancionamento não compete ao  

ICP-ANACOM (caso em que são remetidas oficiosamente às 

autoridades competentes) ou em que decorreu já o prazo de prescrição 

do procedimento contraordenacional.

Em 2012 há a salientar a instalação, em 30 de março, do Tribunal da 

Concorrência, Regulação e Supervisão, órgão jurisdicional que passou 

a ser competente para decidir as impugnações das decisões, despachos 

ou outras medidas adotadas pelo ICP-ANACOM no âmbito de processos 

de contraordenação.

18.1. Processos instaurados em 2012
Foram recebidas no ICP-ANACOM 698 notícias de infração, que deram 

origem à instauração de 297 processos de contraordenação.

Entre os processos de contraordenação iniciados em 2012 destacam- 

-se 36 instaurados por violação da lCE, quer de normas que visam 

diretamente a proteção dos utilizadores (designadamente a obrigação 

de depositar os contratos de adesão utilizados ou a obrigação de 

barramento, por defeito, do acesso a serviços de valor acrescentado 

baseados no envio de mensagens), quer de normas que disciplinam 

a atuação das empresas nos mercados (por exemplo, regras aplicáveis 

à portabilidade, objetivos de desempenho no âmbito da prestação 

do SU, regras aplicáveis à utilização de recursos de numeração).

Entre os processos instaurados por violação de normas de proteção 

dos utilizadores contidas noutros diplomas, sublinham-se os relativos 

aos serviços de audiotexto, ao desbloqueamento de equipamentos, 

os resultantes de práticas comerciais desleais e os incumprimentos 

do regime aplicável ao livro de reclamações. 

Pelo seu volume, merecem referência os 78 processos relativos ao 

serviço rádio pessoal – banda do cidadão; os 48 processos por violação 

do regime aplicável às ITED/ITUR; e os 71 processos por incumprimento 

do regime de livre circulação, colocação no mercado e colocação em 

serviço dos equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações 

e respetiva avaliação de conformidade e marcação.

Notícias de infração arquivadas liminarmente

A maioria das denúncias ou participações que não conduziram à 

instauração de processo de contraordenação (338) têm como 

justificação não conterem indícios suficientes para concluir pela 

possibilidade razoável de as condutas nelas descritas virem a ser 

sancionadas. Assim:

– 69 por cento das notícias de infração arquivadas liminarmente 

eram autos da polícia lavrados em ações de fiscalização de trânsito 

relativos a estações do serviço rádio pessoal - banda do cidadão 

que não descreviam todos os factos integradores do tipo 

contraordenacional.

– 10 por cento das participações, denúncias ou reclamações 

arquivadas envolviam matérias previstas e reguladas na lCE, 

encontrando-se neste conjunto um número significativo de certidões 

extraídas de processos de injunção, remetidas ao ICP-ANACOM por 

tribunais e serviços de Ministério Público que suscitavam questões 

sobre a legalidade de contratos de prestação de serviços, mas que 

não indiciavam a prática de qualquer ilícito de mera ordenação social.

– 6 por cento eram processos oriundos de ações de fiscalização 

sobre equipamentos terminais e rádio, arquivados após diligências 

instrutórias nas quais se veio a apurar que os aparentes ilícitos 

verificados não se confirmavam.

– 4 por cento daqueles processos eram constituídos por reclamações 

com indícios insuficientes de práticas comerciais desleais imputáveis 

a vários operadores, especialmente relacionadas com a TDT, mas 

em que os reclamantes, mesmo instados para o efeito, não 

forneceram ao ICP-ANACOM elementos complementares 

indispensáveis à instauração de processo de contraordenação.
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– Os restantes eram casos de participações criminais, apensação 

a outros processos, etc.

Notícias de infração e processo de contraordenação
Tabela 28. 

Notícias de infração 698

Processos de contraordenação instaurados 297

Notícias de infração tratadas que não levaram à instauração de processo de contraordenação 338

Fonte: ICP-ANACOM.

18.2. Decisões em processo de contraordenação
Do total dos processos pendentes em 2012 foram decididos 343. 

Em 238 foram aplicadas coimas, sanções acessórias ou declaradas 

perdas de equipamentos. Em 45 processos, atendendo à reduzida 

gravidade da infração e da culpa do agente, foram aplicadas 

admoestações. Em 60 casos os arguidos foram absolvidos.

Processos decididos em 2012
Gráfico 53. 
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Fonte: ICP-ANACOM.
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Entre as decisões adotadas salientam-se:

• A coima aplicada à Optimus, no valor de 6 666 500 euros, por 

violação das deliberações desta Autoridade de 17 de dezembro 

de 2004 e de 26 de outubro de 2005, que fixaram uma receita 

média máxima de 0,90 cêntimos por minuto para preços de 

terminação de chamadas nas redes de STF dos operadores não 

pertencentes ao Grupo PT. Esta decisão foi objeto de recurso 

para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão.

• Com o mesmo fundamento, mas tendo em atenção que a 

dimensão do desvio verificado era muito mais reduzida, foi também 

aplicada à ONI uma coima, no valor de 25 mil euros, paga pela 

arguida. 

• A coima no valor de 50 mil euros aplicada à PTC por incumprimento 

dos objetivos de desempenho aplicáveis ao SU. Por decisão do 

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, esta coima foi 

reduzida para 40 mil euros. 
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• A primeira decisão por incumprimento do regime aplicável ao 

livro de reclamações, que aplicou uma coima no valor de 7 mil 

euros, foi objeto de recurso interposto para o Tribunal da 

Concorrência, Regulação e Supervisão.

• 8 decisões por ausência de resposta a pedidos eletrónicos de 

portabilidade ou time-out, em que foram aplicadas coimas no valor 

global de 146 mil euros, tendo três dessas decisões sido impugnadas.

• Outras 4 coimas, no valor total de 147 mil euros, por infrações 

em matéria de portabilidade, duas das quais foram objeto de recurso. 

Além da multa aplicada à Optimus, no valor de 6 666 500 euros, as 

restantes coimas correspondem a um total de 976 997 euros, 

perfazendo em 2012 o total de coimas aplicadas 7 643 497 euros, 

valor que, por efeito de decisões judiciais já proferidas em impugnações, 

foi reduzido 42 800 euros.

Em matéria de coimas aplicadas, sublinha-se o aumento do número 

de processos remetidos ao Ministério Público para execução (de 10 

em 2011 para 60 em 2012).

Conforme previsto na lei n.º 99/2009, de 4 setembro, foram aplicadas 

custas em decisões de aplicação de coima e/ou sanção acessória no 

valor total de 41 841,66 euros. Apenas 41 por cento desse valor foi 

pago.

Apresenta-se no quadro seguinte síntese relativamente às coimas e 

custas aplicadas em 2012. 

Coimas e custas aplicadas
Tabela 29. 

Coimas aplicadas 7.643.497,02 €

Pagas 98 processos 184 835,65 €

Impugnadas 53 processos 7 367 292,77 €

Em execução 60 processos 68 568,70 €

Custas aplicadas 41.841,66 €

Pagas 120 processos 17 252,26 €

Impugnadas 35 processos 12 760,65 €

Em execução 59 processos 2 635,90 €

Pagamentos voluntários 55 processos 8 933,98 €

Fonte: ICP-ANACOM.

Durante o ano foram apresentadas 59 impugnações das decisões 

proferidas em 2012, o que representa um aumento muito significativo 

face às 20 apresentadas no ano anterior. Foram ainda decididos 44 

recursos de impugnação (em grande parte transitados de anos 

anteriores), tendo sido integralmente mantidas 7 decisões 

administrativas, reduzidas as coimas em 15 casos e revogadas em 

15 outros. Acabaram por ser declarados extintos por prescrição ou 

por outros motivos 7 processos.
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19. RESOlUçÃO DE lITíGIOS ENTRE OPERADORES

• litígio entre a PT Prime e a Zon relativo ao preço de originação de 

chamada aplicado por esta empresa

Em 8 de fevereiro de 2012, a PT Prime apresentou um pedido de 

resolução de um litígio contra a Zon TV Cabo Portugal. Alega a PT 

Prime que ambas as empresas tinham acordado, no âmbito da 

interligação entre as suas redes, um preço de originação de chamada 

a aplicar pela ZON e que posteriormente esta lhe enviou uma proposta 

de alteração que não foi aceite.

Segundo a PT Prime, as empresas encetaram um processo negocial 

com vista à resolução deste litígio, o qual se concluiu sem sucesso. 

Não obstante, a ZON passou de facto a aplicar ao tráfego originado 

na sua rede e destinado a serviços não geográficos da PT Prime um 

preço que não o acordado entre as duas empresas.

Neste contexto, a PT Prime solicitou a intervenção do ICP-ANACOM 

no sentido de impor à ZON a manutenção da aplicação das condições 

efetivamente acordadas entre as empresas no que respeita aos 

serviços de originação. 

Este litígio encontra-se em análise. 

• litígios entre a European Directory Assistance (EDA) e a Ar Telecom, 

a Cabovisão, a Optimus e a ZON relativos a listas telefónicas e serviços 

informativos de listas

Por deliberações de 5 de abril de 2012, o ICP-ANACOM aprovou quatro 

decisões de resolução de litígios transfronteiriços entre a EDA e a  

Ar Telecom, a Cabovisão, a Optimus e a ZON. Foram também aprovados 

os relatórios da audiência prévia e outras consultas a que tinham sido 

submetidos os projetos de decisão correspondentes, de 28 de julho 

de 2011.

Através destas deliberações foi determinado aos prestadores que, 

em resposta ao pedido que a EDA lhes dirigiu em janeiro de 2010, e 

em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 50.º da lCE, apresentem 

à EDA as condições em que fornecem as informações pertinentes 

sobre os seus assinantes para efeitos de oferta de serviços de 

informações de listas e de listas acessíveis ao público. 

Mais foi determinado que as propostas a apresentar devem ser 

razoáveis, visar a transmissão das informações pertinentes sobre os 

assinantes, conter o formato e as condições a que deve obedecer o 

fornecimento dos dados, além de ser justas, objetivas, orientadas 

para os custos e não discriminatórias.

Foi ainda definido o conjunto mínimo de dados de identificação dos 

assinantes ao qual se aplica o princípio da orientação para os custos, 

no sentido de que os prestadores apenas podem cobrar à EDA os custos 

em que incorram com a sua efetiva transmissão e disponibilização.

• litígio entre a Vodafone e a PTC no âmbito da ORAll 

Em 20 de agosto de 2012, a Vodafone solicitou uma intervenção do 

ICP-ANACOM para resolver um litígio que, alegadamente, a opunha 

à PTC.

Analisado o pedido da Vodafone e tendo subjacente a notificação 

feita pela PTC, em julho de 2012, sobre a entrada em vigor de novos 

preços correspondentes ao consumo de energia a aplicar aos 

operadores de redes públicas de telecomunicações co-instalados nas 

respetivas centrais, bem como a posterior publicação da nova versão 

da ORAll, o ICP-ANACOM concluiu que a Vodafone apenas pretendia 

ser esclarecida sobre questões específicas da oferta em causa. Assim 

sendo, o ICP-ANACOM considerou inaplicável o recurso ao mecanismo 

da resolução administrativa de litígios nos termos previstos na lCE, 

por falta de verificação de um requisito essencial - a existência de 

um litígio efetivo entre as partes -, tendo comunicado este seu 

entendimento e dado resposta às referidas questões por ofício de 

14 de novembro de 2012.

• litígios entre a ZON, a Cabovisão e a PTC no âmbito da ORAP

Por comunicações de setembro e novembro de 2012, a ZON e a 

Cabovisão, respetivamente, solicitaram a intervenção do ICP-ANACOM 

relativamente à atuação da PTC ao abrigo da ORAP. 

Em causa está a aplicação por parte da PTC de penalidades à ZON 

e à Cabovisão, em ambos os casos ao abrigo do ponto 6.2 da ORAP 

–penalidades por incumprimento da beneficiária –, e a subsequente 

recusa quer da ZON quer da Cabovisão em proceder ao seu 

pagamento. O ponto 6.2 da ORAP fixa as penalidades a aplicar às 

beneficiárias por incumprimento do prazo de 30 dias que lhes é 

concedido para o envio de cadastros à PTC, nos termos do ponto 

4.8 da mesma oferta. 



SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO

121

A ZON e a Cabovisão pretendem, nomeadamente, a alteração da 

ORAP no sentido da eliminação do respetivo ponto 6.2 e o alargamento 

para 90 dias do prazo máximo previsto para o envio do cadastro pela 

beneficiária.

Já em 2013, por deliberação de 16 de maio, foi aprovado o SPD sobre 

faturação e cobrança de penalidades às beneficiárias da ORAP da 

PTC. Este SPD foi submetido a audiência prévia de interessados, nos 

termos do Código do Procedimento Administrativo, e ao procedimento 

geral de consulta, ao abrigo do artigo 8.º da lCE, tendo este último 

terminado a 21 de junho de 2013. 

• litígio entre a TVI e a PTC (difusão digital terrestre)

Por carta de 15 de maio de 2012, a TVI requereu ao ICP-ANACOM a 

suspensão provisória do processo de resolução de litígio que a opõe 

à PTC, relativo ao serviço de transporte de sinal de radiodifusão 

televisiva, cujo requerimento inicial apresentou ao ICP-ANACOM a 22 

de junho de 2011, complementado por requerimento de 3 de novembro 

de 2011. Mais solicitou que esta Autoridade se abstivesse da prática 

de qualquer diligência ou deliberação sobre o mesmo até indicação 

em contrário. 

Notificada pelo ICP-ANACOM deste requerimento, a PTC pronunciou- 

-se no sentido de não se opor ao deferimento do requerido. Neste 

contexto, o ICP-ANACOM não desenvolveu qualquer diligência adicional 

no âmbito do processo de resolução de litígios em causa. 


