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ADSL Linha de subscrição digital assimétrica

CLSu Custos líquidos decorrentes da prestação do serviço universal

Duf Direito de utilização de frequências

ENuM Electronic numbering

fWA Acesso fixo via rádio

IQS Indicador de qualidade de serviço

ItED Infraestruturas de telecomunicações em edifícios

ItuR Infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações e conjuntos de edifícios

LCE Lei das Comunicações Eletrónicas

LRIC Long Run incremental Costs

MfN Rede multifrequência

MvNO Operador de rede móvel virtual

NRA Novas redes de acesso

OLL Oferta do lacete local

OPS Outros prestadores de serviços

ORCA Oferta de referência de circuito alugados

ORAC Oferta de referência de acesso às condutas

ORALL Oferta de referência para acesso ao lacete local

ORAP Oferta de referência de acesso a postes

ORCE Oferta de referência de circuitos Ethernet

ORI Oferta de referência de interligação

ORLA Oferta de realuguer da linha de assinante

PMS Poder de mercado significativo

PNN Plano Nacional de Numeração

PSu Prestador do serviço universal

QNAf Quadro nacional de atribuição de frequências

Rf Rádio frequência

SCA Sistema de contabilidade analítica

SIC Sistema de informação centralizado

SfN Rede de frequência única

SMt Serviço móvel terrestre

SPD Sentido provável de decisão

Stf Serviço telefónico em local fixo

Su Serviço universal

SvA Serviço de valor acrescentado

tDt televisão digital terrestre

ANEXO I – LIStA DE ACRÓNIMOS E AbREvIAtuRAS
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ANEXO II – LIStA DE OPERADORES

Cabovisão Cabovisão – Sociedade de televisão por Cabo, S.A. 

Ctt Ctt – Correios de Portugal, S.A.

Grupo Pt Grupo Portugal telecom

ONItELECOM Onitelecom – Infocomunicações, S.A. 

Optimus Optimus – telecomunicações, S.A.

PtC Pt Comunicações, S.A.

tMN tMN – telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.

vODAfONE vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 

zON zON tv Cabo Portugal, S.A.
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ANEXO III – LIStA DE OutRAS ENtIDADES/ORGANIzAçõES

AdC Autoridade da Concorrência

AP Assembleia de Partes

AR Assembleia da República

ARN Autoridade Reguladora Nacional

bEREC body of European Regulators for Electronic Communications

CE Comissão Europeia

CEPt Conferência Europeia das Administrações de Correios e telecomunicações

COCOM Comité das Comunicações

Com -Itu Comité para a Política da uIt

COREPER Comité de Representantes Permanentes

CPLP Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa

DECO Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor

EEE Espaço Económico Europeu

EMERG Grupo de Reguladores Euro Mediterrânicos

ERC Entidade Reguladora para a Comunicação Social

ERGP Grupo de Reguladores Europeus para os Serviços Postais

ICP -ANACOM ICP -Autoridade Nacional de Comunicações

IMSO Organização Internacional de Satélites Móveis

ItSO Organização Internacional de telecomunicações por Satélite

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

REGuLAtEL fórum Latino -americano das Entidades Reguladoras de telecomunicações

RSC Comité do Espectro Radioelétrico

SEOPtC Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas, transportes e Comunicações

tCAM  Comité Avaliação de Conformidade e Acompanhamento do Mercado de Equipamentos terminais de telecomunicações  

e de Equipamentos de Rádio

uE união Europeia

uPu união Postal universal




