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ANEXO I – LIStA dE AcróNImOS E AbrEvIAturAS

AdSL Linha de subscrição digital assimétrica

AtI Armário de telecomunicações individual

cLSu custos líquidos decorrentes da prestação do serviço universal

duF direito de utilização de frequências

ENum Electronic Numbering

FWA Acesso fixo via rádio

IG Indicador global de qualidade de serviço

IQS Indicadores 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 móvel virtual

NAPtr Name Authority Pointer

NrA Novas redes de acesso

OPS Outros prestadores de serviços

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

OrcA Oferta de referência de circuitos alugados

OrcE Oferta de referência de circuitos Ethernet

OrI Oferta de referência de interligação

OrLA Oferta de realuguer da linha de assinante

Pdm Plano diretor municipal

PE Parlamento Europeu

PLc Powerline Comunication

PmS Poder de mercado significativo

PNN Plano Nacional de Numeração

PrI Proposta de referência de interligação

PSu Prestador do serviço universal

QNAF Quadro Nacional de Atribuição de Frequências

r&ttE Equipamento terminal de rádio e telecomunicações

rdIS rede digital com integração de serviços

ScA Sistema de contabilidade analítica

SFN rede de frequência única

SIc Sistema de informação centralizado

SmS Serviço de mensagens curtas

Smt Serviço móvel terrestre

SPd Sentido provável de decisão

StF Serviço telefónico em local fixo

Stm Serviço telefónico móvel
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Su Serviço universal

SvA Serviço de valor acrescentado

tdt televisão digital terrestre

voIP voz sobre o protocolo Internet
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ANEXO II – LIStA dE OPErAdOrES 

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.
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ANEXO III – LIStA dE OutrAS ENtIdAdES/OrGANIzAçõES

ANPc Autoridade Nacional de Proteção  civil

ANrt Agence Nacionale de réglementation des télécomunications

ArctEL-cPLP Associação de reguladores de comunicações e telecomunicações da comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Ar Assembleia da república

ArN Autoridade reguladora Nacional

Adc Autoridade da concorrência

bErEc body of European regulators for Electronic communications

cA conselho de administração

ccE conselho consultivo e executivo

cE comissão Europeia

cEPt conferência Europeia das Administrações de correios e telecomunicações

cNPd comissão Nacional de Proteção  de dados

cOcOm comité das comunicações

cOrEPEr comité de representantes Permanentes

cPLP comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa

EcO Gabinete Europeu de comunicações

EdA European directory Assistance

EEE Espaço Económico Europeu

EmErG Grupo de reguladores Euro mediterrânicos

ENISA Agência Europeia para a Segurança das redes e da Informação

ErGP Grupo de reguladores Europeus para os Serviços Postais

FccN Fundação para a computação científica Nacional

IcP-ANAcOm IcP-Autoridade Nacional de comunicações

IGF Instituto de Gestão Financeira

ImSO Organização Internacional de Satélites móveis

ItSO Organização Internacional de telecomunicações por Satélite

OcdE Organização para a cooperação e desenvolvimento Económico

rSc comité do Espectro radioelétrico

rEGuLAtEL Fórum Latino Americano das Entidades reguladoras de telecomunicações

SEOPtc Secretário de Estado das Obras Públicas, transportes e comunicações

uE união Europeia

uIt união Internacional das telecomunicações

uPAEP união Postal das Américas, Espanha e Portugal

uPu união Postal universal

WcIt conferência mundial sobre telecomunicações Internacionais
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