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  Introdução

Dando cumprimento ao estipulado nos Estatutos do  
ICP – Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), 
foi elaborado o presente Relatório de Actividades no qual se 
descrevem, de forma exaustiva, as actividades desenvolvi-
das por esta Autoridade ao longo do ano de 2009.

Este relatório está sujeito, nos termos do artigo 37.º dos  
Estatutos, aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 309/2001, 
de 7 de Dezembro, a parecer do Conselho Consultivo do  
ICP-ANACOM.

O documento está estruturado da seguinte forma:

O capítulo 1 é dedicado às actividades no âmbito da regula-
ção e inclui medidas tomadas no que respeita a preços e con-
dições de oferta de serviços, análises de mercado e Serviço 
Universal (SU). Contempla ainda, para além das actividades 
regulatórias no quadro da utilização do espectro radioeléc-
trico (atribuição, alteração e revogação de direitos de utiliza-
ção de frequências), as actividades respeitantes à numera-
ção, portabilidade e pré-selecção.

No capítulo 2 descrevem-se as actividades de monitorização, 
resolução de conflitos, fiscalização e contencioso. A primeira 
abrange, para além da monitorização do espectro, as acções 
de avaliação do cumprimento das obrigações a que se en-
contram sujeitos os operadores e prestadores de serviços de  
comunicações electrónicas e serviços postais, nomeadamente 
no que à Qualidade de Serviço (QoS) diz respeito. Ao nível da 
fiscalização, são descritas as várias áreas de intervenção:  
comunicações electrónicas, serviços postais, mercado de 
equipamentos e Infra-estruturas de Telecomunicações em 
Edifícios (ITED). Por último, e no que se refere ao contencioso, 
distinguem-se, entre outras, as seguintes áreas: contencioso 

comunitário, processos de contra-ordenação e contencioso 
administrativo.

O capítulo 3 respeita à actividade internacional, subdivi-
dindo-se em: i) representação do Estado português em  
instâncias e organizações internacionais, expressando as 
posições que o Estado pretende assumir; ii) participação, 
no exercício das atribuições e competências próprias desta  
Autoridade, nas actividades de várias entidades internacio-
nais; e iii) cooperação.
 
No capítulo 4 enumeram-se as actividades desenvolvidas 
na área da comunicação externa e da imagem institucional, 
sendo de relevar os diversos eventos ocorridos a propósito 
das comemorações dos 20 anos desta Autoridade que inclu-
íram, entre outros, um processo de renovação da imagem 
institucional do ICP-ANACOM. Este capítulo abrange tam-
bém as actividades referentes ao tratamento de solicitações 
de mercado e atendimento ao público, incluindo informação  
estatística sobre vários indicadores. 

O capítulo 5 respeita às actividades de normalização, técni-
cas e laboratoriais desenvolvidas em 2009.

O capítulo 6 é dedicado a outras actividades desenvolvidas 
por esta Autoridade salientando-se, pela sua importância, a 
assessoria ao Governo e as matérias respeitantes à segu-
rança das comunicações. Fazem também parte deste capí-
tulo: as alterações legislativas ocorridas, ao longo de 2009, 
no regime de taxas aplicáveis às comunicações electróni-
cas e ainda a colaboração com a Autoridade da Concorrên-
cia (AdC) concretizada em pareceres por esta solicitados ao 
ICP-ANACOM, bem como a participação desta Autoridade no 
programa e-iniciativas.
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Proposta de Referência de Interligação 2009 
Por deliberação de 11 de Março de 2009, foi aprovada a deci-
são final relativa às condições da Proposta de Referência de 
Interligação (PRI) a vigorar em 2009, bem como o relatório 
da audiência prévia a que foi sujeito o respectivo sentido 
provável de decisão.

A referida decisão determinou à PT Comunicações, S. A. 
(PTC) a introdução, na PRI para 2009, das alterações de 
seguida mencionadas:

•  O preço máximo de activação da pré-selecção é de  
3,18 euros, aplicável desde 1 de Janeiro de 2009.

•  A PTC deverá enviar anualmente, juntamente com a 
informação relativa aos resultados do custeio regula-
tório, a desagregação dos custos do serviço de factu-
rar e cobrar, identificando detalhadamente, para cada 
um dos produtos considerados na determinação destes 
custos, os custos directos, conjuntos e comuns de cada 
uma das subactividades da actividade F (F1 – desen-
volver processos de facturação, F2 – facturar, F3 – 
receber e resolver problemas de facturação, F4 – cobrar 
e F5 – gestão do risco da receita) e as quantidades (i. e., 
número de chamadas) dos referidos produtos.

•  O preço de interligação aplicável às chamadas origina-
das em postos públicos da PTC deve ser, no máximo, 
igual ao preço definido para o serviço de originação de 
chamada multiplicado por um factor de majoração (k), 
que evoluirá de acordo com o seguinte calendário:

1 de Julho de 2009: k = 3,50 
1 de Janeiro de 2010: k = 4,00

•  A PRI deve passar a incluir as seguintes condições para 
a gama 708xy:

•  Preço de retalho: a definir pelos Outros Prestadores de 
Serviços (OPS).

•  Condições de interligação: a PTC remunera os OPS 
pelo preço de retalho deduzido da tarifa de originação 
de chamada na sua rede. Nos casos em que o preço 
de retalho não é gratuito, acrescem os custos de fac-
turação, cobrança, risco de não cobrança (associa-
dos à categoria “restantes serviços”, em que o custo 
a suportar pelo chamador é superior ao plano Local 
PTC).

A referida decisão determina ainda que o ICP – Autori-
dade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM) desen-
cadeará uma investigação aprofundada quanto aos ser-
viços de facturação, cobrança e risco de não cobrança, de 
portabilidade e de pré-selecção. Na eventualidade dos 
resultados dessa investigação se traduzirem em varia-
ções significativas às condições vigentes, o ICP-ANACOM  
determinará as alterações tidas por necessárias ao  
disposto na PRI, as quais terão efeitos retroactivos a 1 
de Janeiro de 2009.

Publicação dos níveis de desempenho na qualidade de 
serviço das ofertas grossistas
O ICP-ANACOM aprovou, em 11 de Março de 2009, a deci-
são final relativa à publicação dos níveis de desempenho 
QoS das ofertas grossistas: Oferta de Referência para 
Acesso ao Lacete Local (ORALL), Oferta de Referência de 
Circuitos Alugados (ORCA), Oferta de Referência de Acesso 
a Condutas (ORAC), Rede Linha de Subscrição Digital  
Assimétrica (ADSL) PT e Oferta de Realuguer da Linha de 
Assinante (ORLA). 

A decisão estabelece o modo como o Grupo Portugal Telecom 
(Grupo PT) deve disponibilizar/publicitar junto dos utilizado-
res finais, dos beneficiários das suas ofertas grossistas e do 
ICP-ANACOM a informação sobre os níveis de desempenho 
das referidas ofertas grossistas praticados para as empre-
sas/departamentos internos do Grupo PT. Toda a informa-
ção deve ser prestada com periodicidade trimestral, devendo 
os indicadores ser desagregados em informação mensal ou 
trimestral. Por outro lado, a informação dirigida aos utili-
zadores finais deve estar disponível no sítio do Grupo PT, 
e a informação dirigida aos beneficiários das ofertas e ao 
ICP-ANACOM deve ser disponibilizada através de uma  
extranet, utilizando preferencialmente as plataformas já 
existentes, ou, em caso de impossibilidade devidamente 
fundamentada, através de correio electrónico. 

Consulta pública sobre a abordagem regulatória às 
Novas Redes de Acesso (NRA)
Com o objectivo de assegurar uma abordagem regulatória às 
NRA coerente e consistente com os objectivos de regulação  
consagrados na lei, nomeadamente, a promoção da concor-
rência e o incentivo ao desenvolvimento de serviços ino-
vadores, diversificados e com qualidade, garantindo assim 
a defesa dos interesses dos utilizadores, o ICP-ANACOM 

  1.1. Preços e condições de oferta
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aprovou um documento de consulta pública sobre a aborda-
gem regulatória às NRA com a finalidade de lançar a discus-
são e recolher contributos de todos os interessados.

Por deliberação de 18 de Fevereiro de 2009, foi aprovado o 
relatório da consulta pública em cujas conclusões é reconhe-
cida a necessidade de serem disponibilizadas, para o desen-
volvimento das novas redes, as infra-estruturas de suporte 
das redes históricas, dada a natureza dos custos de desen-
volvimento das NRA, designadamente os custos de constru-
ção civil. Concluiu-se, nomeadamente, que as condições de 
acesso e utilização de infra-estruturas passivas (condutas e 
outras infra-estruturas, como sejam postes) são um aspecto 
determinante no desenvolvimento destas redes em Portugal.

Neste contexto, a promoção de condições não discriminató-
rias e transparentes no acesso a condutas e, em especial, 
a ORAC, torna-se fundamental, devendo ser criados meca-
nismos necessários, designadamente a obrigação de equi-
valência de acesso.

O ICP-ANACOM identificou também a necessidade de, 
no âmbito das suas competências, minimizar ou eliminar  
barreiras verticais, ou seja, eventuais restrições ao acesso, 
por parte de qualquer operador, às infra-estruturas verticais 
dos edifícios. Nesse sentido, devem ser criadas condições 
que aumentem o leque de escolhas por parte dos utilizado-
res finais e facilitem a entrada de operadores eficientes no 
mercado, nomeadamente, removendo as barreiras verticais 
que impeçam a oferta, num mesmo edifício, de serviços con-
correntes, ou seja, evitando situações de monopólio na pres-
tação de NRA ao nível de um edifício. 

O ICP-ANACOM defendeu, em linha com o princípio da pro-
porcionalidade na imposição de obrigações, uma aborda-
gem “faseada” e, eventualmente, suportada na análise dos 
mercados 4 e 5, em que, em acréscimo a obrigações de não 
discriminação e transparência e relacionadas com a transi-
ção dos modelos baseados na oferta do lacete local para os 
baseados em NRA:

•  em áreas competitivas, é apenas imposto o acesso a 
condutas, com melhorias e equivalência de acesso, 
sendo impostas outras obrigações (acesso à própria 
fibra ou a fibra escura) apenas caso não haja espaço em 

condutas. Em último recurso, caso haja acordo entre as 
partes envolvidas, poderá optar-se, em alternativa ao 
acesso à própria fibra ou a fibra escura, por um acesso 
virtual à rede;

•  em áreas não competitivas, em acréscimo ao acesso 
a condutas, é também imposto o acesso à própria 
fibra óptica ou a fibra escura e o acesso virtual à rede  
(bitstream avançado).

Oferta “PT Social”
A PTC comunicou a esta Autoridade, em 27 de Março de 
2009, a intenção de lançar a designada oferta “PT Social”, 
a qual se caracteriza pela atribuição de um desconto de 50 
por cento sobre o valor total da factura do serviço fixo tele-
fónico em local fixo, até ao máximo de 7,5 euros [Imposto 
de Valor Acrescentado (IVA) incluído a 20 por cento] por fac-
tura, a todos os seus clientes que se encontram em situação 
de desemprego há mais de seis meses, a qual seria aplicável 
entre Abril e final de Dezembro de 2009.

Apreciada a proposta, nomeadamente ao nível da obrigação 
de orientação para os custos e da obrigação de não discri-
minação, o ICP-ANACOM deliberou, em 8 de Abril de 2009, 
não se opor à disponibilização da referida oferta por parte 
da PTC até ao final do ano de 2009. No entanto, no caso de 
uma eventual extensão do prazo de vigência desta oferta, 
deve ficar garantida a possibilidade de replicação da mesma 
pelos restantes operadores no mercado, podendo impli-
car a necessidade de medidas específicas a nível grossista.  
O ICP-ANACOM determinou ainda à PTC o envio de informa-
ção mensal sobre esta oferta.

Consulta pública relativa ao sentido provável de deci-
são sobre as alterações à ORALL 
Por deliberação de 5 de Agosto de 2009, foi aprovado o 
sentido provável de decisão relativo às alterações à ORALL, 
bem como a sua submissão a audiência prévia das entida-
des interessadas, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 
Código de Procedimento Administrativo (CPA), por um prazo 
de 30 dias úteis.

Foi igualmente decidida a respectiva notificação à Comissão 
Europeia (CE) e às autoridades reguladoras nacionais dos 
restantes Estados-Membros, nos termos do n.º 1 do artigo 
57.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.
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Face a questões suscitadas pela Comissão Europeia sobre 
a compatibilidade do procedimento de audiência prévia ao 
abrigo dos artigos 100.º e 101.º do CPA com os mecanismos 
de consulta e transparência definidos no artigo 6.º da Direc-
tiva-Quadro (e transposto no artigo 8.º da Lei n.º 5/2004), 
e tendo sido recebida manifestação de interesse por uma 
prorrogação do prazo de audiência prévia, o ICP-ANACOM 
decidiu, em 25 de Agosto, lançar uma consulta pública sobre 
a matéria, a qual decorreu até 9 de Outubro de 2009. 

Em 17 de Fevereiro de 2010 foram aprovados a decisão final 
e o relatório da consulta pública realizada sobre a matéria.

Oferta “Telefone PT Hello”
Por deliberação de 21 de Outubro de 2009, o ICP-ANACOM 
notificou a PTC para, no prazo de um mês se pronunciar, que-
rendo, sobre os indícios de incumprimento das obrigações 
previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei  
n.º 5/2004 e pôr fim aos incumprimentos verificados na 
oferta “Telefone PT Hello”, nomeadamente: i) reformulando 
as condições de oferta “Telefone PT Hello” de modo a obser-
var os princípios da orientação dos preços para os custos e 
da replicabilidade da oferta (obrigação de não discrimina-
ção); ii) publicando informação sobre o serviço a contratar, 
preços e demais condições da oferta “Telefone PT Hello” de 
forma clara, visível e facilmente acessível, em tamanho e 
apresentação gráfica que a permitam identificar facilmente, 
conforme imposto pela deliberação do ICP-ANACOM de 21 
de Abril de 2006; iii) conformando todas as linhas com o 
serviço “Telefone PT Hello” activo às condições de oferta 
reformuladas. O prazo de pronúncia terminava no dia 11 de 
Dezembro de 2009.

Aprovação do sentido provável de decisão relativo às 
alterações à ORAC 
Em 17 de Novembro de 2009, o ICP-ANACOM aprovou o sen-
tido provável de decisão relativo às alterações à ORAC e deli-
berou submeter o mesmo a audiência prévia dos interessa-
dos, de acordo com o disposto nos artigos 100.º e 101.º do 
CPA e ao procedimento geral de consulta previsto no artigo 
8.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, fixando-se o prazo 
de 30 dias úteis, para que os interessados, querendo, se pro-
nunciem por escrito.

O projecto de decisão adoptou uma abordagem geografica-
mente segmentada ao nível da disponibilização de informação 

online, fixando também compensações pecuniárias nos casos 
de incumprimento por parte da PTC. 

Consulta pública sobre o formato de disponibilização 
de elementos no Sistema de Informação Centralizado 
(SIC) 
O Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, veio prever a 
criação de um SIC que assegure a disponibilização de infor-
mação relativa a infra-estruturas aptas ao alojamento de 
redes de comunicações electrónicas.

Compete a esta Autoridade praticar todos os actos necessá-
rios à implementação do SIC, cabendo-lhe especificamente, 
nos termos do referido Decreto-Lei, concretizar os elementos 
a constar dos cadastros de infra-estruturas a elaborar pelas 
diversas entidades (artigo 24.º, n.º 2); definir os termos e o 
formato em que as informações cadastrais devem ser dis-
ponibilizadas no SIC (artigo 24.º, n.º 3), bem como definir o 
formato sob o qual todos os elementos (cadastrais ou não) 
devem ser disponibilizados no SIC (artigo 25.º, n.º 4).  

Neste contexto, por deliberação de 16 de Dezembro, foi lan-
çada a respectiva consulta pública com um prazo de pronún-
cia de 30 dias úteis. Devido ao vasto número de destinatá-
rios, a consulta foi também publicitada nos jornais a 28 de 
Dezembro de 2009. O termo do prazo termina no dia 9 de 
Fevereiro de 2010.

Estudo sobre a separação vertical no sector das comu-
nicações electrónicas
O ICP-ANACOM encomendou um estudo à Oxera Consulting, 
Ltd. que analisa a separação vertical funcional no sector das 
comunicações electrónicas em Portugal, que inclui casos de 
estudo integrando experiências de separação vertical no 
sector de comunicações electrónicas noutros países (Reino 
Unido, Suécia, Itália, Austrália e Nova Zelândia) e noutros 
sectores de actividade (correios, gás, electricidade e cami-
nhos-de-ferro). Em concreto, avalia-se, designadamente, em 
que medida a obrigação de separação vertical pode ser uma 
solução adequada para abordar a posição da PTC como enti-
dade com Poder de Mercado Significativo (PMS) nos merca-
dos de banda larga de acesso local e grossista, bem como 
para permitir ao ICP-ANACOM alcançar o seu objectivo esta-
tutário de promover a concorrência na rede e nos serviços no 
sector das comunicações electrónicas.
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Aprovação do relatório da audiência prévia e da decisão 
relativa aos indicadores estatísticos a remeter trimes-
tralmente pelos prestadores do serviço postal 
Visando melhorar a informação estatística relativa aos ser-
viços postais explorados em concorrência, o ICP-ANACOM 
decidiu modificar alguns dos indicadores estatísticos que 
os prestadores daqueles serviços remetem com periodici-
dade trimestral para esta Autoridade. O projecto de decisão 
foi sujeito a audiência prévia dos interessados. Após análise 
das respostas recebidas, o ICP-ANACOM aprovou, a 11 de 
Março de 2009, o relatório da audiência prévia e a decisão 
final relativa aos referidos elementos estatísticos.

Decisão final sobre mercados do produto e geográfi-
cos, avaliações de PMS, imposição/alteração de obriga-
ções sobre os mercados de fornecimento grossista de 
acesso à infra-estrutura de rede num local fixo e de for-
necimento grossista de acesso em banda larga 
Por deliberação de 14 de Janeiro de 2009, e tendo em consi-
deração os comentários remetidos pela Comissão Europeia, 
nos termos do n.º 3 do artigo 7.º da Directiva 2002/21/CE, 
foi aprovada a decisão final relativa à definição dos merca-
dos do produto e mercados geográficos, avaliações de PMS 
e imposição, manutenção, alteração ou supressão de obriga-
ções regulamentares nos mercados de fornecimento gros-
sista de acesso (físico) à infra-estrutura de rede num local 
fixo (mercado 4) e de fornecimento grossista de acesso em 
banda larga (mercado 5).

Concluiu-se que o mercado 5 era competitivo em determi-
nadas áreas geográficas (as Áreas C1), desde que nessas 
áreas se mantivesse a regulação do mercado 4, detendo as 
empresas do Grupo PT poder de mercado significativo nas  
Áreas NC2 do mercado 5.

No mercado 4, as empresas do Grupo PT detêm PMS em todo 
o território nacional.

Nestes termos, o ICP-ANACOM decidiu, para além de man-
ter para as empresas do Grupo PT com PMS no mercado 
4 e no mercado 5 nas Áreas NC todas as obrigações que 
haviam sido impostas na análise daquele mercado realizada 
em 2005, impor no mercado 4 uma obrigação específica de 
acesso a condutas e a possibilidade, mediante decisão espe-
cífica a desenvolver no quadro de um processo de consulta 
ao mercado, de impor a obrigação de acesso a fibra óptica. 
Esta possibilidade foi também prevista para o mercado 5 nas 
Áreas NC. 

  1.2. Análise dos mercados

1 Áreas cobertas pelas áreas de central onde existe pelo menos um operador co-instalado e pelo menos um operador de redes de distribuição por cabo, e onde a percentagem de 
alojamentos cablados do principal operador na área de central é superior a 60 por cento. 

2 As restantes áreas.
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Aprovação do projecto de decisão relativo ao forneci-
mento retalhista de circuitos alugados e mercados de 
fornecimento grossista dos segmentos terminais e de 
trânsito de circuitos alugados
Por deliberação de 16 de Dezembro de 2009, o ICP-ANACOM 
aprovou o projecto de decisão (sentido provável) relativo à 
definição dos mercados do produto e mercados geográficos, 
avaliações de PMS e imposição, manutenção, alteração ou 
supressão de obrigações regulamentares no mercado de for-
necimento retalhista de circuitos alugados e nos mercados 
de fornecimento grossista dos segmentos terminais e de 
trânsito de circuitos alugados.

Listas telefónicas e serviços informativos no âmbito  
do SU 
Em 14 de Janeiro de 2009, o ICP-ANACOM determinou à  
Sonaecom – Serviços de Comunicações, S. A. (Sonaecom) e 
à Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S. A. (Voda-
fone) que, no prazo de 30 dias, enviassem a esta Autori-
dade os nomes, números telefónicos e, nos casos em que os 
conhecessem, os códigos postais dos utilizadores dos res-
pectivos serviços telefónicos móveis que tenham declarado 
pretender figurar nas listas telefónicas do SU. Determinou 
ainda que as referidas empresas diligenciassem por obter  
os códigos postais dos utilizadores de que não tivessem 
conhecimento e os enviassem a esta Autoridade no prazo 
de 45 dias.

Estes dados foram posteriormente enviados para o presta-
dor do SU, a PTC, e, segundo informações desta empresa, os 
dados em causa estão já disponíveis para consulta no ser-
viço informativo do SU e vão sendo integrados nas listas 
impressas segundo a respectiva calendarização, constando 
já das listas de Lisboa e Açores, que entraram em vigor no 
dia 1 de Setembro de 2009.

Considerando que o processo entrou numa fase estável, 
entendeu esta Autoridade que já não se justificaria que os 
dados continuassem a ser remetidos ao ICP-ANACOM para 
posterior envio à PTC, podendo ser simplificado o processo 
se os dados fossem remetidos directamente pelas empresas 
à prestadora do Serviço Universal.

Neste sentido, em 2 de Setembro de 2009, o ICP-ANACOM 
autorizou a Sonaecom e a Vodafone a enviarem directa-
mente à PTC os dados dos respectivos assinantes (que 
tenham declarado pretender figurar nas listas telefónicas 
do SU) destinados à sua inclusão nas listas e serviços infor-
mativos do SU.

Em 21 de Outubro de 2009, o ICP-ANACOM aprovou um 
projecto de decisão no qual se determinou à ZON TV Cabo  
Portugal, S. A. (ZON TV Cabo) e à PTC que diligenciassem no 
sentido de celebrarem um acordo em conformidade e para 
efeitos do artigo 89.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, 
no que respeita ao formato e condições de fornecimento de 
informações para inclusão de dados na lista e serviço infor-
mativo do SU.

  1.3. Serviço Universal (SU)
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Aprovação da proposta de tarifário de postos públicos 
do serviço telefónico fixo apresentado pela PTC 
Em Fevereiro de 2009, a PTC apresentou uma proposta de 
alteração do tarifário das comunicações efectuadas a partir 
de postos públicos. Analisada a matéria, o ICP-ANACOM deli-
berou, em 11 de Março de 2009, não se opor à entrada em 
vigor do novo tarifário a partir de 1 de Abril, sem prejuízo 
do cumprimento das obrigações de transparência a que haja 
lugar. Este tarifário foi também submetido, em conformi-
dade com o previsto na alínea c) do artigo 37.º dos Estatutos 
do ICP-ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 309/2001, 
de 7 de Dezembro, ao Conselho Consultivo do ICP-ANACOM.

O tarifário proposto, no que respeita às chamadas fixo-fixo 
intra-rede PTC, cumpria as obrigações estabelecidas, verifi-
cando-se um rácio de 2,9 entre o preço médio das chamadas 
na modalidade de postos públicos e na modalidade de assi-
nante. Em relação às chamadas fixo-fixo PTC-OPS, o tarifá-
rio proposto estava em conformidade com o enquadramento 
regulamentar aplicável, não havendo distinção nos preços 
das chamadas fixo-fixo com base no operador de destino. 

Aprovação da decisão sobre a proposta de tarifário resi-
dencial do serviço telefónico num local fixo, no âmbito 
do SU, apresentada pela PTC 
A PTC submeteu, em 27 de Outubro de 2009, à apreciação 
do ICP-ANACOM uma proposta de alteração do tarifário do 
SU aplicável opcionalmente a pedido dos clientes, para vigo-
rar retroactivamente desde 1 de Julho de 2009 e que se 
caracteriza pela redução adicional do preço da mensalidade 
do acesso (propondo deste modo a PTC que o desconto atri-
buído face ao valor cobrado no âmbito do tarifário aplicável 
por defeito passe de 0,60 euros para 0,70 euros – ambos os 
valores com IVA).

Esta Autoridade concluiu que a proposta de tarifário apre-
sentada está em conformidade com o price-cap aplicável 
Índice de Preços no Consumidor (IPC) -2,75 por cento (que, 
para o ano de 2009, se consubstancia em -0,25 por cento).

Relativamente à opção tarifária aplicável por defeito, que 
integra períodos de tráfego gratuito mas sem atribuição de 
qualquer desconto sobre o valor da mensalidade, apesar de a 
PTC não ter proposto qualquer alteração ao mesmo, conclui-se  
que a simples manutenção do tarifário actualmente aplicável 

também se encontra em conformidade com o price-cap apli-
cável, derivado do impacto da alteração tarifária ocorrida em 
2008.

Em conformidade, o ICP-ANACOM aprovou, em 3 de Novem-
bro de 2009, a deliberação sobre a proposta de tarifário resi-
dencial do serviço telefónico num local fixo, no âmbito do 
SU, apresentada pela PTC, e determinou, tal como previsto 
nos termos da alínea c) do artigo 37.º dos referidos Estatu-
tos, que fosse solicitado parecer ao Conselho Consultivo do 
ICP-ANACOM.

Aprovação do tarifário do Serviço Universal de teleco-
municações para 2010 
Em 30 de Outubro de 2009, a PTC submeteu à apreciação 
do ICP-ANACOM uma proposta de alteração do tarifário do 
SU, quer para a opção aplicável por defeito – tarifário princi-
pal – quer para a opção aplicável ocasionalmente, a pedido 
dos utilizadores – tarifário alternativo –, com data prevista 
de entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2010.

Apreciada a proposta, o ICP-ANACOM deliberou, em 17 de 
Novembro de 2009, aprovar suspensivamente a proposta 
apresentada pela PTC, até à apresentação do parecer do Con-
selho Consultivo, não se opondo à entrada em vigor, a 1 de 
Janeiro de 2010, da proposta de tarifário residencial do ser-
viço telefónico num local fixo, para 2010, no âmbito do SU.

No entanto, caso se venha a verificar, quando novos dados 
estiverem disponíveis (relativos, em particular, ao valor de 
IPC publicado no Orçamento do Estado e à constituição do 
cabaz em 2009), que o price-cap não será cumprido com 
base na proposta apresentada, a PTC deverá implementar, 
atempadamente, uma redução adicional do tarifário-base.

Esta Autoridade determinou ainda que, face à alteração da 
estrutura tarifária associada ao tarifário principal, e dado 
que o tarifário alternativo mantém a estrutura actual, a PTC 
deve publicitar adequadamente (quer no seu sítio, quer na 
correspondência que vier a ser remetida aos clientes com 
vista a informar as alterações ao tarifário base) a existên-
cia e as condições específicas associadas a ambas as opções 
tarifárias (tarifários principal e alternativo). Esta informa-
ção deve ser efectuada nos mesmos termos e com a mesma 
relevância para ambos os tarifários.
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Recomendou também à PTC o envio das suas propostas de 
alteração do tarifário do SU com a antecedência necessá-
ria a que a tramitação processual prevista no quadro legal 
se processe em tempo compatível com as intenções daquela 
empresa, no que respeita aos objectivos de entrada em vigor 
dos tarifários apresentados.

O parecer da Comissão Especializada do Conselho Consul-
tivo foi enviado ao ICP-ANACOM no dia 24 de Novembro de 
2009.

Tarifário do Serviço Postal Universal
O ICP-ANACOM procedeu ao longo do ano à monitorização 
da informação sobre os preços do Serviço Postal Univer-
sal divulgada pelos CTT – Correios de Portugal, S. A. (CTT), 
nomeadamente no seu sítio.

Em Novembro de 2009 os CTT comunicaram ao ICP-ANACOM,  
ao abrigo do Convénio de Preços do Serviço Postal Univer-
sal, de 10 de Julho de 2008, preços referentes ao SU não 
reservado de envios de jornais, publicações periódicas e 
livros, a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2010. Os referidos  
preços entraram em vigor na data prevista, podendo o  
ICP-ANACOM determinar a qualquer momento alterações a 
cada um desses preços, devidamente fundamentadas em 
termos do cumprimento dos princípios tarifários previstos 
no Convénio de Preços e tendo em conta também os níveis 
de qualidade observados (de acordo com o n.º 5 do artigo 5.º 
e o n.º 1 do artigo 10.º do referido Convénio).

Estudo comparativo de preços dos prestadores do SU 
Postal na União Europeia (UE)
Em Novembro, o ICP-ANACOM publicou um estudo que  
compara um conjunto abrangente de serviços postais pres-
tados, no âmbito do SU, pelos respectivos operadores dos 
Estados-Membros da UE.

Verifica-se que em Portugal se manteve o preço das enco-
mendas nacionais até 2 quilogramas e da correspondência 
nacional prioritária até 20 gramas no formato normalizado, 
tendo os preços dos restantes serviços estudados (a saber, 
correspondência nacional não prioritária até 20 gramas e 
correio transfronteiriço intracomunitário na UE até 20 gra-
mas – ambos no formato normalizado) aumentado, ainda 
assim menos do que as médias de preços dos serviços na UE. 
Deste modo, verificou-se globalmente uma ligeira melhoria 
relativa do posicionamento de preços em Portugal face aos 
restantes países da UE.

De notar ainda que, à excepção do envio transfronteiriço 
intracomunitário não prioritário até 20 gramas, os preços 
correntes em euros estão abaixo da média da UE. Quando 
analisados os preços numa perspectiva de paridade de poder 
de compra, também são inferiores à média da UE, à excepção 
do envio transfronteiriço intracomunitário não prioritário e 
do envio nacional prioritário até 20 gramas.
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1.4.1. Utilização de frequências 

Direitos de utilização de frequências na faixa dos  
450 - 470 MHz
Por deliberação de 7 de Janeiro de 2009, o ICP-ANACOM 
homologou a proposta, submetida pela Comissão do con-
curso nomeada para o efeito, de atribuição à RNT – Rede 
Nacional de Telecomunicações, S. A. (RNT) do direito de uti-
lização de frequências, de âmbito nacional, na faixa de fre-
quências dos 450 - 470 MHz, para a oferta do Serviço Móvel 
Terrestre (SMT) acessível ao público.

Em 1 de Abril de 2009, o ICP-ANACOM manifestou a inten-
ção de revogar o acto atributivo do direito de utilização de 
frequências à RNT, bem como de determinar a perda da cau-
ção provisória prestada pela empresa nos termos do Regula-
mento do Concurso, com fundamento na não apresentação 
das cauções nele exigidas.

Por deliberação de 20 de Maio de 2009, o ICP-ANACOM 
aprovou o relatório da audiência prévia efectuada à RNT 
e, em conformidade, decidiu revogar o acto que atribuiu à 
empresa o direito de utilização de frequências, praticado em 
7 de Janeiro de 2009. Esta decisão envolveu ainda a perda, 
a favor do ICP-ANACOM, da caução provisória prestada pela 
empresa nos termos do Regulamento do Concurso.

Revogação do direito de utilização de frequências para 
acesso fixo via rádio (FWA) da Sonaecom
Por deliberação de 7 de Janeiro de 2009, foi revogado o 
direito de utilização de frequências atribuído à Sonaecom 
para a exploração do sistema FWA e decidido proceder à res-
pectiva recuperação do bloco 2 x 28 MHz, correspondente às 
frequências 3633 - 3661 MHz e 3733 - 3761 MHz, que se 
encontravam consignadas àquela empresa.

Consulta pública sobre o dividendo digital
No âmbito das suas atribuições de promoção da competi-
tividade e do desenvolvimento do mercado, de assegurar 
a regulação e a supervisão do sector das comunicações e 
garantir a gestão do espectro radioeléctrico, o ICP-ANACOM 
procedeu, em 25 de Março de 2009, ao lançamento de uma 
consulta pública sobre o dividendo digital em Portugal, a 
qual inicialmente decorreu entre 30 de Março e 13 de Maio 
de 2009.

Contudo, a relevância do tema originou uma forte participa-
ção neste processo por parte dos mais variados intervenien-
tes no mercado, tendo sido, aliás, realizado um workshop 
sobre a matéria, durante o período da consulta. Tais factos 
deram origem a vários pedidos dos interessados no sentido 
de se conceder uma extensão do prazo de envio de contribu-
tos, tendo esta Autoridade prorrogado o prazo da consulta 
até 22 de Maio.

Em 29 de Julho de 2009, o ICP-ANACOM aprovou o relatório 
da consulta, o qual integra uma síntese das posições assu-
midas pelos respondentes e do entendimento geral desta 
Autoridade, sendo de relevar como conclusões principais o 
seguinte:

•  Deve ser assegurada a possibilidade dos operadores 
televisivos transmitirem, na Televisão Digital Terrestre 
(TDT), os seus programas em alta definição.

•  Deve ser disponibilizada, quanto antes e por concurso 
público, uma cobertura radioeléctrica para a prestação 
do serviço de televisão móvel, em modo broadcast, a 
ser partilhada por todos os operadores interessados.

•  A subfaixa 790 - 862 MHz deve ser atribuída, tão cedo 
quanto possível, para aplicações de banda larga sem 
fios, de acordo com a política de acesso sem fios a  
serviços de comunicações electrónicas (WAPECS).

Legislação aplicável aos Serviços de Amador e de Ama-
dor por Satélite 
Foi publicado, em 2 de Março de 2009, no Diário da Repú-
blica, 1.ª Série, n.º 42, o Decreto-Lei n.º 53/2009 que actua-
liza e simplifica o regime de utilização do serviço de amador 
de radiocomunicações do ponto vista técnico e dos procedi-
mentos administrativos a observar para o exercício da acti-
vidade de amador.

Na sequência da publicação deste diploma, foram elabora-
dos os Procedimentos para o Serviço de Amador, bem como 
o Anexo 6 do Quadro Nacional de Atribuição de Frequências 
(QNAF) que define as regras de utilização de frequências 
pelos Serviços de Amador e de Amador por Satélite. 

  1.4. Frequências
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Alteração do direito de utilização de frequências 
para o FWA da OniTelecom – Infocomunicações, S. A.  
(Onitelecom)
Por deliberação de 4 de Fevereiro de 2009, o ICP-ANACOM 
decidiu alterar, a pedido do titular, o direito de utilização 
de frequências atribuído à Onitelecom para a exploração 
do sistema FWA na faixa dos 24,5 – 26,5 GHz, no que res-
peita ao número mínimo de estações centrais a instalar pela 
empresa.

Revogação do direito de utilização de frequências 
de sistema de comunicações móveis de 3.ª geração 
(UMTS)
Por deliberação de 4 de Fevereiro de 2009, o ICP-ANACOM 
decidiu revogar, na sequência da renúncia apresentada pela 
Sonaecom, o respectivo direito de utilização do bloco de  
5 MHz de frequências do UMTS, correspondente às frequên-
cias 1900-1905 MHz que lhe foram consignadas para a 
exploração do sistema UMTS, bem como proceder à respec-
tiva recuperação.

Renovação do direito de utilização de frequências da 
Repart – Sistemas de Comunicação de Recursos Parti-
lhados, S. A. (Repart)
O ICP-ANACOM deferiu o pedido de renovação do direito 
de utilização de frequências apresentado pela Repart para 
a prestação do Serviço Móvel com Recursos Partilhados 
(SMRP) e renovou o direito de utilização de frequências de 
que a empresa é titular pelo prazo de 15 anos, fixando o seu 
termo a 21 de Março de 2024. O título foi emitido em 1 de 
Abril de 2009, após audiência prévia da empresa.

QNAF 2009/2010 
O ICP-ANACOM preparou o projecto do novo QNAF 
2009/2010 e decidiu, em 23 de Dezembro de 2009, sub-
metê-lo ao procedimento geral de consulta.

Para além de algumas correcções editoriais, esta nova  
versão do QNAF inclui as seguintes alterações:

•  actualização da tabela de atribuições, por forma a 
incluir as novas decisões do Comité de Comunicações 
Electrónicas (ECC) e da Comissão Europeia;

•  actualização, com referência a 15 de Julho 2009, da 
informação sobre as utilizações de faixas de frequên-
cias;

•  informação relativa ao espectro disponível para os 
vários serviços de radiocomunicações;

•  informação sobre equipamentos que utilizam tecnolo-
gia de banda ultralarga (UWB).

Foram também alterados os anexos relativos aos equipa-
mentos isentos de licença e do Serviço de Amador e Amador 
por Satélite.

e-QNAF 
Com o objectivo de criar um portal de informação de  
frequências que permita de forma simples, conexa e intui-
tiva, a visualização e pesquisa em modo interactivo de infor-
mação no âmbito do planeamento de frequências, de atri-
buições e utilizações nacionais do espectro, o ICP-ANACOM 
iniciou em 2009 o desenvolvimento de uma solução de  
software (identificação de requisitos e definição de especi-
ficações), designada por e-QNAF.

Interfaces rádio 
Em 2009 procedeu-se à actualização das especificações 
técnicas das interfaces aplicáveis a algumas categorias 
de equipamentos de radiocomunicações, designadamente 
estações de pequena potência e curto alcance (SRD), do ser-
viço de amador, do serviço de radionavegação aeronáutica, 
do serviço de radionavegação marítima, do serviço fixo, do 
serviço fixo por satélite, do serviço móvel aeronáutico, do 
serviço móvel marítimo, do serviço móvel por satélite, do 
SMT e do serviço de radiodifusão. 

As referidas especificações foram notificadas ao Instituto 
Português da Qualidade (IPQ), entidade a quem compete o 
respectivo envio à Comissão Europeia, nos termos do dis-
posto no Decreto-Lei n.º 58/2000, de 18 de Abril.

Consulta pública sobre os direitos de utilização da faixa 
dos 2,6 GHz
Foi preparado durante o primeiro semestre de 2009 e apro-
vado, em 17 de Junho de 2009, o relatório da consulta 
pública que visou auscultar o mercado em Portugal para 
avaliar o interesse na disponibilização da faixa de frequên-
cias 2500 - 2690 MHz (também conhecida por faixa dos 
2,6 GHz) para exploração de serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público.
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As respostas à consulta pública revelam que existe um inte-
resse alargado ao nível nacional na faixa 2500-2690 MHz, 
pelo que o ICP-ANACOM irá disponibilizar o espectro em causa, 
em cumprimento da Decisão da Comissão 2008/477/CE.  
Outros pontos de interesse abordados no relatório da con-
sulta pública são a conjugação da faixa dos 2,6 GHz com 
outras faixas, quer ao nível da consignação, quer ao nível da 
sua disponibilização. 

Acordo Nacional de Partilha de Frequências em Tempo 
de Paz (ANPF) 
O ANPF/1999 é o documento que reflecte os acordos alcan-
çados em 1999 entre o ICP-ANACOM e o Estado-Maior- 
-General das Forças Armadas (EMGFA), em matéria de par-
tilha de espectro radioeléctrico, e que contém a indicação 
das faixas de frequências de gestão militar – que visam 
satisfazer as necessidades de estabelecimento de radioco-
municações no território nacional para o sector da defesa 
e forças públicas de segurança – e as faixas de frequência 
de gestão civil. 

Na sequência das alterações ao Regulamento das Radioco-
municações (RR) introduzidas por Conferências Mundiais e 
Regionais de Radiocomunicações entretanto realizadas no 
seio da União Internacional de Telecomunicações (UIT), dos 
acordos bilaterais entretanto estabelecidos e, ainda, de deci-
sões europeias que no domínio da gestão do espectro foram 
adoptadas após aquela data, tornava-se necessário proce-
der à actualização. 

Nesse sentido, ao longo do ano de 2009 procedeu-se à sua 
actualização tendo entrado em vigor, no dia 16 de Dezem-
bro de 2009, um novo Acordo.

Televisão móvel (Digital Video Broadcasting – Handheld 
(DVB-H))
Na sequência do estudo de avaliação da existência de dis-
ponibilidade espectral para a implementação de uma rede 
desta natureza no território continental, antes do fecho das 
emissões da televisão analógica, foram avaliados vários 
modelos de negócio possíveis. Concluiu-se que o modelo 
adequado não se coaduna com a legislação em vigor, sendo 
necessário proceder previamente a alterações à actual Lei 
da Televisão, Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho. 

Radiodifusão sonora em Frequência Modulada (FM) 
Em complemento ao estudo de compatibilidade electromag-
nética de âmbito nacional, efectuado em 2008, para definir 
a disponibilidade espectral ao nível dos municípios, foram 
realizadas medidas de intensidade de campo em concelhos 
próximos da fronteira para confirmação dos resultados obti-
dos, uma vez que as frequências indicadas como disponíveis 
poderiam estar ocupadas por estações de países vizinhos.
 
Estas medidas de intensidade de campo vieram confirmar 
que algumas das frequências indicadas como disponíveis 
não o estão efectivamente.

Comunicações móveis a bordo de embarcações (MCV)
Finalizados os trabalhos da Conferência Europeia das  
Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT) 
para a identificação das condições técnicas e operacionais 
necessárias para assegurar a inexistência de interferências  
prejudiciais em serviços de radiocomunicações que ope-
rem na faixa de frequências dos 900 MHz e 1800 MHz, nas 
águas territoriais dos Estados-Membros, o ICP-ANACOM ini-
ciou, em 2009, os trabalhos com vista à elaboração de um 
projecto de decisão relativo à introdução de serviços de MCV 
e à definição do respectivo tipo de autorização, que se pre-
tende submeter a consulta pública de modo a auscultar os 
demais interessados na matéria.

Reuniões bilaterais de coordenação de frequências
Nos dias 18 e 19 de Maio de 2009 realizou-se, em Lisboa, 
uma reunião entre Portugal e Marrocos visando a coordena-
ção de estações do serviço de radiodifusão sonora em FM e 
de estações do serviço de radiodifusão televisiva digital.

Nos dias 2 a 4 de Dezembro de 2009, realizou-se, também 
em Lisboa, uma reunião entre Portugal e Espanha com o 
objectivo de iniciar uma avaliação da substituição, nas con-
signações e adjudicações inscritas no Plano GE06 com canais 
radioeléctricos na sub-faixa 790 - 862 MHz, dos respectivos 
canais radioeléctricos por outros na faixa 470 - 790 MHz.  
Este processo visa a eventual libertação da subfaixa  
790 - 862 MHz, actualmente utilizada na TDT, para que a 
mesma possa ser atribuída a aplicações de banda larga sem 
fios.
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Regulamento que estabelece regras relativas à identifi-
cação e sinalização de estações de radiocomunicações 
Em 23 de Junho de 2009, foi publicado no Diário da Repú-
blica n.º 119 (2.ª Série), o regulamento que estabelece as 
regras relativas à identificação e sinalização de estações de 
radiocomunicações, o qual foi submetido ao procedimento 
geral de consulta previsto no artigo 11.º dos Estatutos do 
ICP-ANACOM.

Televisão Digital Terrestre (TDT)
O ICP-ANACOM deliberou, em 9 de Junho de 2009, emi-
tir à PTC os títulos de atribuição dos direitos de utilização 
de frequências para a prestação do serviço de TDT, a que 
estão associados os Multiplexers B a F, os quais se desti-
nam à transmissão de serviços de programas televisivos de 
acesso não condicionado com assinatura ou de acesso con-
dicionado.

Paralelamente, e de acordo com o n.º 2 do artigo 17.º 
do regulamento do concurso aprovado pela Portaria  
n.º 207-A/2008, de 25 de Fevereiro, a Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social (ERC) atribuiu à PTC o título de 
operador de distribuição responsável pela actividade de  
televisão, que consista na selecção e agregação de serviços 
de programas de acesso não condicionado com assinatura 
ou condicionado, e pela sua disponibilização ao público.

Saliente-se que o serviço de radiodifusão televisiva digital 
terrestre, a que está associado o Multiplexer A, destinado à 
transmissão de serviços de programas televisivos de acesso 
não condicionado livre, foi iniciado a 29 de Abril de 2009, 
encontrando-se a cobertura presentemente em expansão e 
devendo estender-se faseadamente a toda a população até 
ao quarto trimestre de 2010, nos termos do título habili-
tante. 

Processo de acompanhamento da migração do sistema 
de televisão analógico para o digital / Grupo de Acompa-
nhamento da Migração para a Televisão Digital (GAM-TD)
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2009, publi-
cada em 17 de Março de 2009, determinou que a cessação 
das emissões televisivas analógicas terrestres em todo o 
território nacional terá lugar até 26 de Abril de 2012 e criou 
o GAM-TD, que agrega representantes dos intervenientes 
mais directos no processo de transição do analógico para 
o digital e visa coadjuvar o ICP-ANACOM na promoção das 

condições necessárias para a concretização dessa migra-
ção. Este grupo integra, para além desta Autoridade (que 
preside), operadores de redes de comunicações electróni-
cas, operadores de televisão, organismos e associações de 
defesa do consumidor e fabricantes de equipamentos.

Foi já concertado um plano de acompanhamento da referida 
transição, o qual prevê, já em 2010, a elaboração de relató-
rios periódicos de acompanhamento do processo. 

No âmbito das suas competências de gestão do espectro, 
o ICP-ANACOM está a preparar o plano detalhado da ces-
sação das emissões analógicas terrestres de cada estação 
emissora ou retransmissora, como aliás se prevê na referida 
Resolução de Conselho de Ministros, a qual também dispõe 
que tal plano poderá ser publicado de forma faseada, mas 
sempre com uma antecedência mínima de 3 meses face à 
data de cessação das emissões analógicas terrestres de 
cada estação emissora ou retransmissora, constantes da res-
pectiva publicação, e salvaguardando um período de difu-
são simultânea analógica e digital terrestre não inferior a 12 
meses em cada área implicada.

No domínio da informação ao público em geral e ao consu-
midor em particular, esta Autoridade tem vindo a prestar os 
esclarecimentos necessários às questões que lhe são susci-
tadas e tem procedido a uma permanente actualização da 
área do seu sítio relativa ao processo de transição do analó-
gico para o digital.

Aprovação do projecto de regulamento do leilão para 
atribuição de direitos de utilização para acesso de 
banda larga via rádio (BWA) na faixa de frequências 
dos 3400-3800 MHz 
Por deliberação de 20 de Maio de 2009, foi aprovado o 
projecto de regulamento do leilão para atribuição de direi-
tos de utilização de frequências para o BWA nas faixas de  
frequências 3400 - 3600 MHz e 3600 - 3800 MHz, assim 
como a respectiva nota justificativa, e submetido ao procedi-
mento regulamentar previsto no artigo 11.º dos Estatutos do  
ICP-ANACOM, bem como ao procedimento geral de consulta 
previsto no artigo 8.° da Lei n.° 5/2004, de 10 de Fevereiro, 
pelo prazo de 30 dias úteis.

Concluídos os procedimentos de consulta, foi elaborado o 
correspondente relatório, bem como uma nova versão do 
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regulamento do leilão, os quais foram aprovados a 14 de 
Outubro de 2009.

Foi também elaborado um guia de procedimentos do leilão, 
para publicação no sítio do ICP-ANACOM, no qual se apre-
sentam exemplos que visam esclarecer alguns conceitos e 
procedimentos adoptados no Regulamento, entre outros, o 
princípio da Regra do Segundo Preço e a metodologia para a 
determinação dos vencedores.

No que respeita à realização de ensaios técnicos nas faixas 
de frequências em questão, considerou-se apropriado, atento 
o interesse manifestado por diversas entidades, prorrogar 
o prazo publicitado no sítio do ICP-ANACOM (30 de Setem-
bro de 2009) até finais de Dezembro de 2009. Saliente-se, 
porém, que os referidos ensaios ficarão condicionados a par-
tir do momento em que se proceda à atribuição de direitos 
de utilização às entidades vencedoras do leilão.

O Regulamento foi publicado na 2.ª Série do Diário da Repú-
blica de 29 de Outubro de 2009 e rectificado a 27 de Novem-
bro de 2009.

Admissão das candidaturas da Bravesensor, Unipes-
soal, Lda., do Município de Sintra e da Onitelecom ao 
leilão para a atribuição de direitos de utilização de  
frequências para o BWA 
Em 30 de Dezembro de 2009, o ICP-ANACOM aprovou a 
admissão das candidaturas da Bravesensor, Unipessoal, 
Lda., do Município de Sintra e da Onitelecom ao leilão para 
atribuição de direitos de utilização de frequências para o 
BWA, bem como a notificação dos candidatos admitidos e 
a sua divulgação no sítio desta Autoridade. Os candidatos 
foram notificados a 7 de Janeiro de 2010.

Alteração do direito de utilização de frequências para o 
FWA da Vodafone 
Por deliberação de 17 de Junho de 2009, o ICP-ANACOM 
decidiu alterar, a pedido da interessada, o direito de utiliza-
ção de frequências atribuído à Vodafone para a exploração 
do sistema FWA, no que respeita ao número mínimo de esta-
ções centrais a instalar pela empresa.

Auditoria da Organização Internacional da Aviação Civil 
(ICAO) ao Estado português
O ICP-ANACOM esteve envolvido na auditoria da ICAO ao 
Estado português, a qual tinha como objectivo avaliar o grau 
de implementação dos Anexos à Convenção da Aviação Civil 
Internacional e a capacidade da sua supervisão sobre a acti-
vidade da aviação civil (programa Universal Safety Oversight  
Assessment Program (USOAP). Uma equipa de técnicos da 
ICAO deslocou-se a Portugal entre os dias 1 e 10 de Setem-
bro de 2009 e avaliou o desempenho das autoridades com 
intervenção na aviação civil, segundo um protocolo de audi-
toria definido.

Durante este período, foi elaborado um protocolo de cola-
boração entre as várias autoridades envolvidas: Instituto 
Nacional de Aviação Civil (INAC), Força Aérea Portuguesa 
(FAP), Instituto de Meteorologia, I. P. (IM, I. P.), Gabinete 
de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves 
(GPIAA) e ICP-ANACOM.

Protocolo entre o ICP-ANACOM e o INAC
No âmbito da auditoria da ICAO ao Estado português foi 
assinado, em 7 de Setembro de 2009, um protocolo entre 
o ICP-ANACOM e o INAC, no qual se clarificaram os procedi-
mentos a adoptar pelas duas autoridades para o processo de 
atribuição de frequências para serviços de radiocomunica-
ções aeronáuticas. Foram também fixados os procedimentos 
a seguir sobre questões que envolvam a gestão de frequên-
cias e que decorram do exercício da representação técnica 
do Estado português nos organismos da aviação civil. 

Foi ainda clarificada a situação do licenciamento das esta-
ções instaladas em aeronaves, decidindo-se a isenção de 
licença para todas as estações do serviço móvel aeronáutico 
e do serviço de radiodeterminação instaladas em aeronaves, 
desde que cobertas por certificação do INAC.

Revogação do direito de utilização de frequências da 
Bragatel – Companhia de Televisão por Cabo de Braga, 
S. A. (Bragatel) 
Por deliberação de 9 de Dezembro de 2009, foi revogada 
a licença atribuída à Bragatel – empresa que entretanto se 
fundiu, por incorporação, na ZON TV Cabo – para a explo-
ração de sistemas de FWA na faixa dos 27,5 – 29,5 GHz, 
e determinada a recuperação do correspondente direito de 
utilização de frequências, com efeitos reportados a 1 de 
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Janeiro de 2004. Foi ainda decidido indeferir o pedido de efi-
cácia retroactiva do acto de revogação com efeitos à data de 
atribuição do título, a qual teve lugar em 29 de Dezembro 
de 1999.

Notificação de Decisões da Comissão Europeia
Ao longo do ano de 2009 procedeu-se, através do Gabinete de 
Planeamento Estratégico e Relações Internacionais (GPERI) 
do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
(MOPTC), à notificação da Comissão Europeia, das seguintes 
Decisões já implementadas em Portugal, a saber: 

•  2008/673/CE – Decisão da Comissão, de 13 de 
Agosto de 2008, que altera a Decisão 2005/928/CE  
sobre a harmonização da faixa de frequências  
169,4 - 169,8125 MHz (Ex-ermes) na Comunidade.

•  2008/671/CE – Decisão da Comissão, de 5 de Agosto 
de 2008, relativa à utilização harmonizada do espectro 
radioeléctrico na faixa de frequências 5875 - 5905 MHz  
para aplicações relacionadas com a segurança no domí-
nio dos sistemas de transporte inteligentes (ITS).

•  2008/477/CE – Decisão da Comissão, de 13 de Junho 
de 2008, relativa à harmonização da faixa de frequên-
cias de 2500 - 2690 MHz para os sistemas terrestres 
capazes de fornecer serviços de comunicações electró-
nicas na Comunidade.

•  2008/432/CE – Decisão da Comissão, de 23 de Maio de 
2008, que altera a Decisão 2006/771/CE da Comissão, 
sobre a harmonização do espectro de radiofrequên-
cias com vista à sua utilização por equipamentos de 
pequena potência e curto alcance.

•  2008/411/CE – Decisão da Comissão, de 21 de Maio 
de 2008, relativa à harmonização da faixa de frequên-
cias 3400 - 3800 MHz para sistemas terrestres capa-
zes de fornecer serviços de comunicações electrónicas 
na Comunidade.

•  2008/294/CE – Decisão da Comissão, de 7 de Abril 
de 2008, relativa às condições harmonizadas de uti-
lização do espectro para a exploração de serviços de  
comunicações móveis em aeronaves na Comunidade.
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1.4.2. Licenciamentos radioeléctricos

Na Tabela 1 apresenta-se a distribuição das actividades 
de licenciamento radioeléctrico pelos diversos serviços de 
radiocomunicações que o ICP-ANACOM assegurou durante o 
ano de 2009. 

Esta actividade tem por objectivo a emissão de licenças de 
redes e estações para os diversos serviços de radiocomuni-
cações, em particular para as Áreas dos serviços móveis e 
de radiodeterminação (redes privativas e públicas), do ser-
viço fixo e satélites e do serviço de radiodifusão (sonora e 
televisiva). 

Actividades de licenciamento radioeléctrico por serviço de radiocomunicações em 2009
Tabela 1

Serviço de radiocomunicações
Novas licenças Alteração de licenças Licenças temporárias Solicitações 

diversas
Estação Rede Estação Rede Estação Rede

Móvel

Terrestre – redes 
privativas

— 109 — 106 — 582 345

GSM — — — 49 — — 3

UMTS — — — 40 — — 3

Recursos partilhados — — — 2 — — —

Marítimo 36 — 46 — — — 72

Aeronáutico 50 — 56 — 6 — 50

Fixo

Ondas decamétricas 40 — 3 — — — —

Ligações ponto-a-ponto 
(faixas < 1 GHz)

— 2 — 9 — 2 29

Ligações ponto-a-ponto 
(faixas > 1 GHz)

— 8 — 126 — 2 125

Ligações ponto-multi-
ponto

— 1 — — — — —

Ligações estúdio
emissor

— 10 — 234 — 10 509

Feixes transportáveis — — — — — — —

Radiodifusão

Sonora
(Analógica)

4 — 334 — 27 — 331

Sonora
(Digital)

— — — 1 — — —

Televisiva
(Analógica)

1 — 40 — — — 26

Televisiva
(Digital)

— 1 — 1 — — —

Radiodeterminação — 21 — 4 — — 25

Aplicações SAP/SAB — — — — 387 — —
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Licenciamento e reorganização de redes/estações 
Em 2009 verificou-se um decréscimo do número de novas 
estações registadas, no que respeita ao serviço móvel  
terrestre – UMTS: 825 novos registos contra 1435 no ano 
de 2008.

Já para as redes do sistema global para comunicações móveis 
(GSM) verificou-se, ao invés, um acréscimo do número de 
novas estações registadas: 580 novos registos contra 520 
no ano de 2008.

Em 2009 concluiu-se também o processo de licenciamento 
das estações que integram o sistema de controlo de tráfego 
marítimo (VTS) do Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos (IPTM).

No que diz respeito ao serviço fixo, procedeu-se ao licen-
ciamento de 40 estações fixas de uma rede da Autoridade 
Nacional de Protecção Civil (ANPC), a funcionar em ondas 
decamétricas e destinada ao estabelecimento de comuni-
cações de emergência através de propagação ionosférica 
por efeito Near Vertical Incident Sky Wave (NVIS) e à atri-
buição de 8 novas licenças e à alteração de 126 licenças 
correspondentes a redes de feixes hertzianos dos opera-
dores. 

A este propósítio assinale-se que a Sonaecom, a Vodafone, 
a PTC e a Onitelecom instalaram em 2009, no seu conjunto, 
1490 estações fixas, as quais asseguram 745 novas liga-
ções ponto-a-ponto. 

No âmbito dos serviços de radiocomunicações por satélite, 
saliente-se a atribuição de 34 licenças temporárias de esta-
ções Satellite News Gathering (SNG) utilizadas na cobertura 
de eventos ocorridos no país durante o ano de 2009.  

Em matéria de licenciamento temporário, o ano de 2009 
ficou marcado por um aumento considerável de atribuição 
deste tipo de licenças que, como é sabido, se destinam 
em geral à realização de eventos de curta duração. Foram 
atribuídas 582 licenças temporárias no âmbito das redes  
privativas do SMT (contra apenas 323 no ano de 2008) e 
134 no que respeita a auxiliares de difusão, abrangendo 
no total 387 aplicações de serviços auxiliares de produção 
de programas (SAP) / serviços auxiliares de radiodifusão 
(SAB).

Legislação aplicável ao licenciamento de redes e esta-
ções de radiocomunicações
Em 16 de Setembro de 2009 foi promulgado o Decreto- 
-Lei n.º 264/2009, que deu nova redacção ao Decreto-Lei  
n.º 151-A/2000, de 20 de Julho, e que estabelece o regime 
aplicável ao licenciamento de redes e estações de radioco-
municações e à fiscalização da instalação das referidas esta-
ções e da utilização do espectro radioeléctrico, bem como à 
definição dos princípios aplicáveis às taxas radioeléctricas e 
à partilha de infra-estruturas de radiocomunicações.

O Decreto-Lei n.º 264/2009 foi publicado em Diário da Repú-
blica, 1.ª Série, n.º 188 de 28 de Setembro de 2009.

Disponibilização e utilização de meios electrónicos
O Decreto-Lei n.º 264/2009, de 28 de Setembro, prevê 
a possibilidade de utilização de meios electrónicos nos 
procedimentos que envolvem a comunicação entre o  
ICP-ANACOM e os titulares de rede ou de estação, designa-
damente no que se refere à emissão, alteração, transmissão 
e revogação de licenças, bem como em todos os requerimen-
tos a submeter a esta Autoridade.

Numa tentativa de responder de forma eficiente e célere 
às diferentes solicitações dos titulares ou requerentes de 
redes ou estações de radiocomunicações, o ICP-ANACOM 
aprovou, em 23 de Dezembro de 2009, um projecto de deci-
são sobre a disponibilização e utilização de meios electróni-
cos nos procedimentos que envolvam a comunicação entre 
esta Autoridade e os titulares ou requerentes de licenças de 
rede ou de estações de radiocomunicações, bem como em 
todos os requerimentos que lhe sejam submetidos.

Este projecto foi submetido ao procedimento de consulta 
pública e publicitado nos jornais no dia 29 de Dezembro de 
2009. O termo do prazo de pronúncia terminou no dia 13 de 
Janeiro de 2010.

Notificação e registo de frequências 
Ao nível do serviço de radiodifusão sonora, e como habitual- 
mente, foram notificadas as frequências utilizadas pelos 
operadores de onda curta, para os dois períodos actual-
mente definidos, tendo-se procedido também às notifica-
ções respeitantes à radiodifusão sonora em FM, decorren-
tes quer de alterações introduzidas nas estações, quer da 
entrada em funcionamento de novas estações. 
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Ao nível do serviço de radiodifusão televisiva, procedeu-se 
às notificações respeitantes às estações de televisão digi-
tal, decorrentes dos acordos obtidos na reunião de coorde-
nação efectuada com Marrocos, em Maio de 2009. 

Serviços de Amador e de Amador por Satélite 
Na sequência da entrada em vigor, no dia 1 de Junho de 
2009, do Decreto-Lei n.º 53/2009, de 2 de Março de 2009, 
e dos procedimentos para o Serviço de Amador, bem como o 
Anexo 6 do QNAF que define as regras de utilização de fre-
quências pelos Serviços de Amador e de Amador por Saté-
lite, entrou em operação uma aplicação, designada SAAS, 
com o objectivo de efectuar a gestão destes serviços.

Decorrente da entrada em vigor do novo quadro regulamen-
tar, foi ainda estabelecido um novo modelo de comunicação 

entre os amadores e o ICP-ANACOM, suportado por um con-
junto de serviços electrónicos que constituem a Área do 
Amador, designado por BV/AA.

Estando a gestão dos Serviços de Amador e de Amador por 
Satélite numa fase de transição que só será concluída em 
2010, apresentam-se na Tabela 2 alguns indicadores, para 
as Áreas geográficas POR, AZR e MDR (Portugal Continental, 
Açores e Madeira, respectivamente) relativos aos Certifica-
dos de Amador Nacional (CAN) que constituem o único docu-
mento habilitante para o exercício da actividade por parte 
dos amadores e das Licenças de Estação de Uso Comum 
(LEUC) cuja responsabilidade de operação é das Associações 
de Amador ou das entidades da Protecção Civil que possuem 
estações destes serviços. 

Ao nível da actividade, foram recebidas entre 1 de Junho e 31 
de Dezembro de 2009 cerca de 2000 solicitações, nomea- 
damente, actualização de dados (moradas, telefones e 
endereços electrónicos), pedidos de esclarecimento, pedi-
dos de revogação e de suspensão da actividade. De referir 
que, em 70 por cento destas solicitações, foram utilizados 
meios electrónicos.

Finalmente releve-se que ficou concluído o processo de 
descentralização da realização de exames de amador na 
Região Autónoma da Madeira, permitindo que os candidatos 
a amadores da ilha de Porto Santo possam realizar o exame 
sem terem que se deslocar às instalações do ICP-ANACOM 
no Funchal. Esta iniciativa integrou o conjunto de medi-
das adoptadas pelo ICP-ANACOM no âmbito do programa  
Simplex 2009.

Coordenação de redes de satélites
Durante o ano de 2009 procedeu-se à análise de 407  
secções especiais CR/C (notificações para coordenação de 

redes de satélites) publicadas em 24 circulares semanais da 
UIT, as quais resultaram em 29 manifestações de desacordo 
aos correspondentes pedidos de coordenação de várias 
administrações estrangeiras. 

Protecção de estações e redes de radiocomunicações 
No âmbito das competências que lhe estão atribuídas pelo 
Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho, o ICP-ANACOM,  
em consequência dos licenciamentos e autorizações conce-
didas para o funcionamento e utilização de redes e estações 
de radiocomunicações e na perspectiva de salvaguardar a 
sua operacionalidade, obriga-se a assegurar-lhes a necessá-
ria e possível protecção, de modo a que as mesmas prossi-
gam os seus objectivos. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro, 
algumas dessas estações de radiocomunicações usufruem 
de protecção especial, por via de servidão administrativa 
que condiciona a edificação e colocação de obstáculos em 
zonas definidas nessa servidão. 

Número de CAN e de LEUC activas em 31 de Dezembro de 2009
Tabela 2

POR AZR MDR Total

CAN 5 892 840 255 6 987

LEUC 116 28 8 152
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Sobre estas matérias é o ICP-ANACOM solicitado a emitir 
parecer quanto à viabilidade de instalação de edificações 
e infra-estruturas em tais zonas. De modo particular, tem 
sido solicitada a sua intervenção no âmbito da análise de 
projectos e emissão de pareceres de viabilidade de instala-
ção de infra-estruturas de radiocomunicações, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro. 

Na Tabela 3 apresenta-se a distribuição do número de pedi-
dos e pareceres emitidos pelo ICP-ANACOM durante o ano 
de 2009. 

O ICP-ANACOM tem também integrado diversas Comissões 
Mistas de Coordenação para revisão de Planos Directores 
Municipais (PDM), em representação do Governo, partici-
pando nas reuniões, fornecendo elementos com vista à ela-
boração desses PDM e emitindo pareceres sobre os mes-
mos. 

Pedidos e pareceres elaborados em 2009
Tabela 3

N.º de pedidos N.º de pareceres

Elementos para revisão de PDM/Participação em revisão de PDM 60 43

Instalação de infra-estruturas de radiocomunicações 27 22

Implementação de parques eólicos 61 39

Implementação de linhas aéreas de alta tensão 37 33

Projectos de edificação/urbanismo 167 141

Total 352 278
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Alteração ao Regulamento da Portabilidade
 
Em 18 de Fevereiro de 2009, foi publicado o Regulamento 
n.º 87/2009 que alterou o Regulamento n.º 58/2005, de 18 
de Agosto (Regulamento da Portabilidade).

Foi assim reforçada a responsabilidade do prestador receptor 
e a protecção do assinante em todo o processo, tendo sido 
ainda introduzidas regras de eficiência entre os prestadores. 
Foram também estabelecidas compensações monetárias em 
casos de falha ou negligência, quer entre prestadores, quer 
para o assinante, e fixados prazos relativos à activação da 
portabilidade para o assinante. Foi também definida uma 
solução para a portabilidade dos números dos assinantes e 
ex-assinantes de empresas que extinguem o serviço e aos 
quais deve ser garantida tal funcionalidade.

Tal como previsto no artigo 4.º do referido regulamento, proce-
deu-se à revisão e actualização dos Anexos I e II da Especifica-
ção de Portabilidade pelas empresas com obrigações de porta-
bilidade e pela Entidade de Referência, com a coordenação do  
ICP-ANACOM, tendo essa especificação sido aprovada por 
deliberação de 15 de Abril de 2009.

Face a dúvidas suscitadas sobre o modo de contagem dos 
prazos previstos em algumas disposições do regulamento, 
designadamente à sua compatibilização com os correspon-
dentes prazos constantes da especificação de portabilidade, 
houve a necessidade de proceder a nova alteração do regu-
lamento.

Nesse sentido, por deliberação de 8 de Julho de 2009, foi 
aprovada a nova alteração ao mesmo regulamento.

Em 16 de Julho de 2009, foi publicado o Regulamento  
n.º 302/2009 que altera o Regulamento n.º 58/2005, de 18 
de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Regulamento  
n.º 87/2009, de 18 de Fevereiro.

Estas alterações garantem que se mantém inalterado o 
modo de contagem dos prazos que sempre se praticou em 
sede de processos de portabilidade e clarificam que os mes-
mos prazos fixados no regulamento e na especificação de 
portabilidade são também contados de acordo com o mesmo 
sistema.

Sincronismo entre a portabilidade do número e a desa-
gregação do lacete local
Visando executar as medidas determinadas na deliberação 
do ICP-ANACOM, de 14 de Janeiro de 2009, referente à aná-
lise do mercado de fornecimento grossista de acesso (físico) 
à infra-estrutura de rede num local fixo (mercado 4), o  
ICP-ANACOM determinou à PTC, em 15 de Julho de 2009, 
que procedesse de imediato à alteração da ORALL. Tal deci-
são visou a plena entrada em vigor, no dia 20 de Julho, do 
Regulamento da Portabilidade, no sentido de prever que, 
em caso de simultaneidade de processos de portabilidade 
e de desagregação do lacete local, a transferência do lacete 
ocorra no período da janela de portabilidade acordada com 
Outros Operadores Licenciados (OOL), devendo o pedido de 
portabilidade do número ser efectuado com, pelo menos, 
8 dias de antecedência relativamente à primeira opção de 
janela proposta, aplicando-se os restantes procedimentos 
estabelecidos na ORALL.

Aprovação do questionário da portabilidade
Por deliberação de 11 de Novembro de 2009, o ICP-ANACOM 
aprovou a versão final do questionário destinado à recolha 
de informação no âmbito da portabilidade. Foi igualmente 
aprovado o relatório da audiência prévia das entidades inte-
ressadas, a que o respectivo sentido provável foi submetido 
por deliberação de 15 de Julho de 2009.

Aprovação do relatório da consulta e decisão final 
sobre a adequação do Plano Nacional de Numeração 
(PNN) à alteração do Decreto-Lei n.º 177/99, de 21 de 
Maio, determinada pelo Decreto-Lei n.º 63/2009, de 10 
de Março 
Em 3 de Junho de 2009, o ICP-ANACOM aprovou o relatório 
da consulta e a decisão final sobre a adequação do PNN à 
alteração do Decreto-Lei n.º 177/99, de 21 de Maio, determi-
nada pelo Decreto-Lei n.º 63/2009, de 10 de Março, que cria 
novas regras para os serviços de valor acrescentado basea-
dos no envio de mensagens.

No âmbito deste assunto foram publicados três esclareci-
mentos pelo ICP-ANACOM visando assegurar maior clareza e 
harmonização na operacionalização destes serviços. 

  1.5. Numeração, portabilidade e pré-selecção
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Devolução de recursos de numeração pela Sonaecom
Por deliberação de 23 de Dezembro de 2009, o ICP-ANACOM  
decidiu rever as condições associadas à devolução dos direi-
tos de utilização de números transmitidos para a Sonaecom, 
aprovadas por deliberação de 29 de Dezembro de 2008, 
tendo estabelecido o prazo de 1 ano, contado a partir da 
data desta decisão, para devolução ao ICP-ANACOM de um 
dos seguintes blocos de numeração do network routing 
number – D010, D073, D093.

Atribuição de direitos de utilização de números
Em 2009 foram atribuídos direitos de utilização relativos a 
270 mil números geográficos, dos quais 180 mil e 60 mil 
respeitaram às Áreas geográficas de Lisboa e Porto, respec-
tivamente. Neste mesmo período foram ainda recuperados 
490 mil números, todos relativos às restantes Áreas geo-
gráficas do país.

No que se refere aos números não geográficos, apresenta-se 
na Tabela 4 a distribuição dos números cujos direitos foram 
atribuídos e/ou reservados (A) e recuperados (R), em 2009, 
por tipo de serviço.

Em relação aos números para serviços de audiotexto, foram 
atribuídos direitos de utilização relativos a 1000 números 
para serviços Televoto (607) e 1000 números para serviços 
Eróticos (648), e recuperados 1000 números referentes ao 
serviço Audiotexto Geral (601).

Em 2009, iniciou-se ainda a atribuição de direitos de utili-
zação de números curtos para os serviços de valor acres-
centado baseados no envio de mensagem, cifrando-se em 
405 o total de números nos códigos 61, 62, 68 e 69 do PNN 
registado para este efeito.345

Números não geográficos para serviços de comunicações electrónicas
Tabela 4 

Atribuídos e/ou  
reservados (A) ou  
recuperados (R)

Números não geográficos 

Serviços VoIP 
nómada 3

Números
curtos 4

Serviços de tradução e 
de correio de voz

Serviços de dados 
(ISP)

Serviço telefónico 
móvel 5

A 70 000 2 0 0 1 500 000

R 120 000 6 160 000 0 0

3 Voice over Internet Protocol.
4 Corresponde às gamas 10xy, 116xyz, 14x (y), 15xy, 16xyz e 18xyz.
5  Os números são atribuídos em blocos de 10 mil para a gama 92. São implicitamente atribuídos direitos de utilização de números das gamas 609 e 669 para acesso ao serviço de 

correio de voz, respectivamente, consulta de caixa de correio e depósito de mensagens e os números da gama 639 e 659, respectivamente, para acesso a serviços móveis de fax 
e dados.
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2.1.1 Monitorização e Controlo do Espectro 
(MCE)

A MCE integra a actividade de gestão de frequências e tem 
como principais objectivos:  

•  a verificação das condições de operação das redes 
e estações de radiocomunicações, de acordo com a  
legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei  
n.º 151-A/2000, de 20 de Julho; 

•  a recolha de informação no terreno, para auxiliar as 
actividades de planeamento do espectro e de licencia-
mento das redes e estações de radiocomunicações;

•  a resposta a solicitações relacionadas com problemas 
e a má e/ou incorrecta utilização do espectro radioe-
léctrico;

•  a cooperação internacional na resolução de problemas 
e/ou interferências. 

Embora o núcleo das actividades MCE esteja centrado nas 
actividades operacionais, são as infra-estruturas de suporte 
que garantem que as acções no terreno são executadas de 
acordo com regras estabelecidas, com equipamentos ade-
quados e em perfeitas condições de funcionamento.

O ICP-ANACOM investiu, em 2009, no apetrechamento e 
modernização tecnológica das infra-estruturas de suporte 
à actividade MCE, designadamente na aquisição de 2 siste-
mas de recepção de baixo ruído, 2 analisadores espectrais 
em tempo real, 2 viaturas Mercedes Sprinter 316 CDI que 
constituem as estações móveis de fiscalização radioeléctrica 
(remanescente do AOV), 2 novos controladores para os cen-
tros de comando do Sistema Nacional de Controlo Remoto 
das Emissões Radioeléctricas (SINCRER) e ainda acessórios 
e equipamentos diversos no domínio da radiofrequência. 
Melhorou, igualmente, as redes de terras de algumas esta-
ções remotas do SINCRER. 

No âmbito da TDT, adquiriram-se 6 monitores de sinais de 
TDT e satélite e 2 sistemas de avaliação de cobertura. 

Procedeu-se ainda à aquisição de 13 distribuidores de sinal 
de antena, 5 sistemas de comutação de antenas, 2 recep-
tores de comunicações com capacidade de medição, e de 
vários outros acessórios e equipamentos para o Centro de 
Barcarena no âmbito do Projecto de Monitorização Integrada 

(PMI) que se encontra concluído em cerca de 50 por cento, 
conforme previsto. 

No âmbito da gestão técnica dos equipamentos e sistemas 
de MCE, destacaram-se, ao longo de 2009, as seguintes acti-
vidades: 

Calibração de equipamentos 
•  Definição dos perfis de calibração para os novos equi-

pamentos. 
•  Calibração interna de 104 equipamentos. 
•  Calibração externa de 9 equipamentos. 

Conservação correctiva 
Efectuaram-se 143 acções em diversos equipamentos de 
todos os centros de MCE, das quais apenas 9 com recurso 
a meios exteriores ao ICP-ANACOM. Merecem especial  
destaque os trabalhos de desmontagem e posterior remon-
tagem do radiogoniómetro móvel do Porto e da reparação da 
matriz de relés da estação remota do Caramelo, realizados 
internamente.

Conservação preventiva  
Realizaram-se intervenções no hardware e no software do 
SINCRER e nos parques de antenas dos centros de Barca-
rena e do Porto. 

Na vertente operacional da MCE, foram desenvolvidas, ao 
longo de 2009, campanhas periódicas de monitorização, no 
sentido de verificar se a operação das estações e das redes 
se encontrava de acordo com a legislação em vigor e com 
as condições impostas nas licenças das redes e estações de 
radiocomunicações. 

No total das 1840 solicitações, às quais, na sua maioria, só 
foi possível dar resposta com necessidade de intervenção 
local de uma equipa técnica, 38 por cento tiveram origem 
em reclamações de interferências, sendo que cerca de 60 
por cento dessas interferências diziam respeito a queixas 
originadas por interferências nos sistemas de recepção de 
televisão hertziana. Do conjunto das reclamações de inter-
ferências, destaca-se o grande número de ocorrências/inter-
ferências em comunicações do serviço móvel aeronáutico 
(14 por cento), e nas redes e estações dos operadores públi-
cos de GSM e com tecnologia acesso múltiplo por divisão de 
códigos (9 por cento).  

  2.1. Monitorização
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Dos restantes 62 por cento das solicitações recebidas, 9 por 
cento respeitaram a pedidos de verificação do cumprimento 
dos níveis de referência para a protecção da população em 
geral. 

Foram ainda garantidas as acções operacionais que decorre-
ram de solicitações provenientes da ERC, ao abrigo do proto-
colo existente com o ICP-ANACOM. 

A cooperação com outras entidades públicas, designada-
mente a Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacio-
nal Republicana (GNR), Polícia Judiciária (PJ), e com os nossos 
congéneres internacionais, assumiu, no ano transacto, um 
peso considerável na actividade desenvolvida na área, com 
cerca de 10 por cento do global da actividade.  

Merecem especial destaque, no âmbito das actividades MCE, 
as que visam dar resposta a interferências prejudiciais que 
afectam as frequências, os canais e as estações, nomeada-
mente: 

•  As frequências do serviço móvel aeronáutico de aproxi-
mação à pista, perigo e socorro e das torres de controlo 
dos vários aeroportos nacionais. 

•  Os canais de chamada, perigo e socorro do SMM. 
•  As estações dos serviços de radionavegação aeronáu-

tica e marítima. 

A resposta a solicitações provenientes das entidades res-
ponsáveis pela busca e salvamento [Centro de Coordenação 
de Busca e Salvamento Marítimo (SNBSM) e/ou FAP], para 
alarmes indiciados como falsos ou enganosos, por dolo ou 
negligência, tem também tido, por parte dos serviços opera-
cionais da gestão do espectro, prioridade máxima. 

Em todos estes casos, a actuação tem por base o princípio 
de que é fundamental a eliminação da interferência prejudi-
cial no mais curto espaço de tempo, recorrendo, se for caso 
disso, a medidas excepcionais que podem ir até ao encer-
ramento da rede ou estação perturbadora. Quando a inter-
ferência é causada por uma estação estrangeira e/ou fora 

da jurisdição de actuação desta Autoridade, a sua resolução 
pode ser bastante demorada, pelo que assumem especial 
relevância os procedimentos de notificação do RR.  

No que à cooperação internacional diz respeito, Portugal 
registou 128 situações de pedidos de colaboração, tendo 
em vista a resolução de problemas de interferência ou eli-
minação de emissões ilegais. A colaboração foi mais estreita 
com os países europeus (Reino Unido, Áustria, Alemanha, 
Espanha e França).

Ainda durante 2009, e no âmbito internacional, foram exe-
cutadas quatro campanhas automáticas de monitorização 
em alta frequência (High Frequency – HF), no âmbito da 
monitorização contínua das faixas de HF para a CEPT (entre 
Janeiro e Abril). 

A merecer nota de destaque no ano de 2009 está ainda o 
trabalho desenvolvido em colaboração e por solicitação do 
Ministério da Defesa Nacional, com o objectivo de aprovar, 
em termos de validação de cobertura, e dar início à explora-
ção da nova rede de radiocomunicações que garante a pres-
tação do Sistema Mundial de Socorro e Segurança Marítima 
(GMDSS), na área marítima A1 (30 MN), e que passou a inte-
grar o SNBSM.

Radiações não-ionizantes 
Até ao final de 2009 foram recebidas, nesta Autoridade, 
1347 solicitações relacionadas com radiações não-ionizan-
tes, tendo sido finalizados 1318 processos (que envolveram 
a análise de 225 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 na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de 
Novembro. Verificaram-se 49 situações que não garantiam 
à partida o patamar 50 vezes inferior, sendo, contudo, em 
todas elas, garantido o cumprimento dos níveis de referên-
cia. Todas as conclusões das acções realizadas foram leva-
das ao conhecimento das pessoas ou entidades que solici-
taram as avaliações.
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A Tabela 5 sistematiza, quantitativamente, a actividade da MCE.       

2.1.2 Qualidade de serviço

Regulamento de qualidade de serviço (RQS) aplicável 
ao serviço telefónico público
Durante o ano de 2009, o ICP-ANACOM procedeu à revisão do 
RQS – Regulamento n.º 46/2005, publicado a 14 de Junho.

Com as alterações introduzidas pelo Regulamento n.º 372/2009, 
publicado a 28 de Agosto, rectificado em 6 de Outubro através 
da Declaração de Rectificação n.º 2457/2009, procurou-se: 

•  adequar o normativo do RQS de modo a proporcionar 
aos utilizadores o acesso a informação sobre quali-
dade de serviço, actual, clara e comparável que permita 
a escolha do prestador mais adequado à satisfação das 
suas necessidades, tendo presente as alterações de 
natureza regulatória, tecnológica e comercial de que 
os serviços telefónicos foram alvo nos últimos anos 
e que conduziram ao aparecimento de novas ofertas 
comerciais actualmente com expressão significativa no 
mercado;

Actividade da MCE em 2009
Tabela 5

N.º (percentagem)

Solicitações 1840 (100 %)

Interferências 704    (38 %)

Serviços de radiodifusão televisiva – recepção televisiva 422    (60 %)

Serviço móvel aeronáutico 95    (14 %)

SMT e recursos partilhados – operadores públicos 65      (9 %)

Serviço Amador e Amador por Satélite 49      (7 %)

Restantes serviços 73    (10 %)

Restantes solicitações 1 136    (62 %)

Acções de fiscalização directa sobre estações e redes de radiocomunicações 402    (35 %)

Pedidos de colaboração de outras entidades nacionais e internacionais 181    (16 %)

Pedidos de colaboração internacionais – autoridades congéneres 128    (71 %)

Pedidos de colaboração de entidades nacionais (PSP, GNR, ERC, etc.) 53    (29 %)

Pedidos de elaboração de estudos e análises de níveis de cobertura de redes de radiocomunicações 130    (11 %)

Queixas/reclamações sobre radiações não-ionizantes 100      (9 %)

Acções de fiscalização em eventos especiais (desportivos, lúdicos, nacionais e internacionais)  
de curta duração 

33       (3 %)

Acções em resposta a outro tipo de solicitações relacionadas com a actividade 290    (26 %)
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•  clarificar conceitos e disposições do regulamento que 
não eram suficientemente explícitos e/ou detalha-
dos; 

•  criar mecanismos que contribuam para uma melhor 
divulgação aos utilizadores da informação relativa à 
QoS, bem como para uma verificação mais eficaz, por 
parte do ICP-ANACOM, do seu cumprimento;

•  proceder a ajustamentos nalguns parâmetros por forma 
a tornar mais fácil a sua compreensão pelos utilizadores 
finais e a reflectir de forma adequada as questões sobre 
QoS actualmente mais prementes no âmbito do STF.

Qualidade do Serviço Telefónico em local Fixo (STF)
Em 2009 realizaram-se, neste âmbito, dois estudos: um 
sobre o acesso ao serviço de emergência, nomeadamente 
ao número único 112, e outro sobre o tempo de espera no 
atendimento telefónico do serviço de apoio a clientes, que 
abrangeu os diversos prestadores presentes no mercado.

Controlo dos níveis de qualidade do Serviço Postal  
Universal 
No âmbito do controlo dos níveis de QoS oferecidos pelos 
CTT, enquanto prestador do SU, foram publicados avisos no 
Diário da República sobre os resultados do controlo efectua-
do em 2008 aos valores dos anos de 2005, 2006 e 2007 
(Avisos n.º 1912/2009 e n.º 3911/2009, publicados no Diá-
rio da República, 2.ª Série, respectivamente de 21 de Janeiro 
de 2009 e de 16 de Julho de 2009).

O ICP-ANACOM adjudicou, em 11 de Fevereiro de 2009, à 
KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas, S. A., a realização de uma auditoria aos indicadores 
de QoS e ao sistema de reclamações dos CTT referente ao 
exercício de 2008.

Estudos sobre a qualidade dos serviços móveis
Neste âmbito, em 2009 foram realizados os seguintes  
estudos: 

•  Estudo comparativo dos produtos oferecidos pelos 
operadores de comunicações móveis [CTT/Phone-ix 
Sonaecom, Radiomóvel – Telecomunicações, S. A. 
(Radiomóvel), TMN – Telecomunicações Móveis Nacio-
nais, S. A. (TMN), Vodafone e ZON Mobile)].

•  Estudo comparativo sobre as denominadas low cost 
dos operadores móveis.  

•  Estudo sobre a qualidade dos serviços móveis (voz, 
videotelefonia e cobertura), nas Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira.

•  Estudo sobre a qualidade dos serviços móveis (voz, 
videotelefonia e cobertura), no território continental.

•  Estudo sobre a qualidade dos serviços móveis no Serviço 
Alfa Pendular dos Caminhos de Ferro Portugueses (CP).

•  Estudo sobre a qualidade dos serviços móveis nos 
comboios suburbanos da Região de Lisboa (Linhas da 
Azambuja, Cascais, Sintra e Fertagus).

Serviços de distribuição por cabo
Realizou-se um estudo comparativo sobre as ofertas triple 
play dos operadores ZON Multimédia – Serviços de Teleco-
municações e Multimédia, S. G. P. S., S. A. (ZON Multimédia) 
e Cabovisão – Sociedade de Televisão por Cabo, S. A (Cabo-
visão) e um outro, sobre as ofertas de serviço de acesso à 
Internet em banda larga (cabo/fibra óptica, ADSL e TMax) 
propostas ao consumidor. 

Foram ainda objecto de análise as ofertas existentes basea-
das na tecnologia de televisão sobre o protocolo de Internet 
(IPTV), nomeadamente, as ofertas apresentadas pela Sona-
ecom (Clix) e PTC (Meo).

Tendo em vista a promoção do debate e avaliação da rea-
lidade das set top boxes, nomeadamente do risco de des-
conformidades no mercado nacional e as novas formas de  
violação de acesso condicional, foram realizadas reuniões 
com entidades externas.
 
Qualidade de serviço de acesso à Internet
À semelhança de anos anteriores, foi realizado e, posterior-
mente publicado, o estudo anual sobre qualidade de serviço 
de acesso à Internet.

Foi ainda criado um grupo de trabalho com representantes dos 
operadores/prestadores de acesso à Internet e a Direcção- 
-Geral do Consumidor (DGC) com o objectivo de avaliar o impacto 
negativo do comportamento de alguns utilizadores das redes 
de Internet, vulgarmente designados por heavy users, no 
desempenho das redes, com reflexos na degradação da QoS.

Realizou-se também um estudo sobre a tecnologia de fibra 
óptica no âmbito das redes de nova geração (NGN) e as res-
pectivas ofertas de serviços.
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Serviço de comunicações de emergência 112L
Realizou-se uma acção de supervisão sobre as obrigações 
decorrentes do Regulamento n.º 99/2009, de 23 de Feve-
reiro, que estabelece as regras a cumprir pelas empresas, 
que oferecem redes ou serviços telefónicos acessíveis ao 
público, na disponibilização às autoridades responsáveis 
pelos serviços de emergência das informações sobre a loca-
lização da pessoa que efectua uma chamada para o número 
único de emergência europeu, 112. Concluiu-se pela inexis-
tência de situações de incumprimento por parte das empre-
sas destinatárias deste regulamento.

Alteração do modelo de divulgação da informação sobre 
QoS a adoptar pelas empresas prestadoras de serviço 
fixo telefónico
Com a publicação do Regulamento n.º 372/2009, de 28 de 
Agosto (regulamento sobre a QoS), tornou-se necessário 
alterar a recomendação referente ao Modelo de Divulgação 
aos utilizadores finais, da informação sobre QoS a adoptar 
pelas empresas que prestam o serviço de acesso à rede tele-
fónica pública em local fixo e o serviço telefónico acessível 
ao público em local fixo.

Nesse sentido, o ICP-ANACOM, em 11 de Novembro de 2009, 
aprovou uma alteração à referida recomendação, devendo as 
empresas que prestam aquele serviço disponibilizar aquela 
informação a partir de 30 de Abril de 2010.

Serviços postais 
Realizou-se um estudo sobre a qualidade dos serviços pos-
tais, nomeadamente no âmbito do cumprimento das obriga-
ções do convénio referentes ao envio de encomendas pos-
tais.

Procedeu-se também à recolha e análise das ofertas de ser-
viços não enquadradas na categoria de Correio Expresso.

ECSI Portugal 2008 – Índice Nacional de Satisfação do 
Cliente 
Foi publicado, em Agosto de 2009, no sítio do ICP-ANACOM, 
o ECSI Portugal 2008 – Índice Nacional de Satisfação do 
Cliente, que abrange o sector das comunicações, designada-
mente, os serviços da rede fixa e móvel, de acesso à Inter-
net (fixa e móvel), de distribuição de televisão por subscri-
ção e o serviço postal. Esta parte do estudo, à semelhança 

do ocorrido no ano anterior, foi exclusivamente patrocinada 
pelo ICP-ANACOM.

O projecto ECSI é um sistema de medida, pela via da satis-
fação do cliente, da qualidade dos bens e serviços disponí-
veis no mercado nacional e é realizado desde 1999, por uma 
equipa constituída pela Associação Portuguesa da Qualidade 
(APQ), pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ) e pelo 
Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da 
Universidade Nova de Lisboa (ISEGI-UNL), abrangendo, para 
além do sector das comunicações, os sectores bancário e de 
seguros, dos combustíveis, dos transportes e do abasteci-
mento público de água.

Os dados revelam que é o subsector de distribuição de tele-
visão por subscrição o que regista uma evolução mais posi-
tiva. Em contrapartida, o subsector postal evidencia um 
comportamento oposto, com variações negativas em quase 
todos os índices. De destacar também as variações positivas 
e expressivas dos subsectores de rede fixa, de distribuição 
de televisão por subscrição e de acesso à Internet. 

2.1.3 Outras actividades de monitorização

Aprovação do relatório da audiência prévia e da decisão 
relativa aos indicadores estatísticos a remeter trimes-
tralmente pelos prestadores do serviço postal 
Visando melhorar a informação estatística relativa aos  
serviços postais explorados em concorrência, o ICP-ANACOM 
decidiu modificar alguns dos indicadores estatísticos que os 
prestadores daqueles serviços remetem com periodicidade 
trimestral para esta Autoridade. O projecto de decisão foi 
sujeito a audiência prévia dos interessados. Após análise 
das respostas recebidas, o ICP-ANACOM aprovou, a 11 de 
Março de 2009, o relatório da audiência prévia e a decisão 
final relativa aos referidos elementos estatísticos.

Aprovação do relatório da audiência prévia e da decisão 
relativa aos indicadores estatísticos a remeter trimes-
tralmente pelos prestadores de serviços móveis
O ICP-ANACOM aprovou, a 8 de Julho de 2009, o relatório 
da audiência prévia e a decisão final relativa aos elementos 
estatísticos que os prestadores de serviços móveis devem 
enviar a esta Autoridade, com periodicidade trimestral.
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Conformidade do sistema de custeio da PTC referente 
aos exercícios de 2004-2005
Por deliberação de 16 de Dezembro de 2009, e após audiên-
cia prévia da PTC, foram aprovadas as declarações de confor-
midade do seu sistema de contabilidade analítica relativas 
aos exercícios de 2004-2005.

Estas declarações envolvem não só a verificação da confor-
midade do sistema de custeio com as disposições regula-
mentares aplicáveis ao serviço fixo de telefone e ao serviço 
de circuitos alugados, bem como um conjunto de determi-
nações e recomendações que visam o aperfeiçoamento do 
referido sistema, resultantes da auditoria realizada pela 
empresa BDO Binder & Co.

Auditoria ao sistema de custeio da PTC referente ao 
exercício de 2006
Por deliberação de 10 de Agosto de 2009, o ICP-ANACOM 
procedeu à adjudicação da auditoria ao sistema de contabili-
dade analítica da PTC referente ao exercício de 2006, acom-
panhada do desenvolvimento de uma análise aprofundada, 
sistemática e global do mesmo sistema.

Auditoria aos resultados de 2005-2006 do sistema de 
custeio dos CTT 
Compete ao ICP-ANACOM, como entidade reguladora, nos 
termos do n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 102/99, de 26 de 
Julho, aprovar o sistema de contabilidade analítica do presta-
dor do SU, fiscalizar a sua correcta aplicação e publicar anu-
almente uma declaração de comprovação de conformidade 
do sistema de contabilidade analítica e dos resultados obti-
dos.

Assim, dando cumprimento a esta disposição, foi aprovada, 
em Janeiro de 2009, a emissão da referida declaração rela-
tiva aos exercícios de 2005-2006, a qual foi posterior-
mente publicada na 2.ª Série do Diário da República (Aviso  
n.º 4006/2009 de 19 de Fevereiro).

Consulta pública sobre modelos de custeio
Por deliberação de 28 de Outubro de 2009, o ICP-ANACOM 
decidiu, no âmbito do processo de consulta pública sobre 
modelos de custeio:

•  reconhecer que o contexto actual relativamente ao 
desenvolvimento e implementação de modelos de 

custeio regulatório é, face aos desenvolvimentos entre-
tanto ocorridos a nível comunitário, culminados nomea- 
damente na Recomendação relativa a sistemas de  
separação de contas e de contabilização dos custos 
bem como na Recomendação sobre tarifas de termina-
ção (móvel e fixa), materialmente diferente do contexto 
vivido aquando do lançamento da consulta pública;

•  constatar em consequência que quer o documento da 
consulta, quer os contributos recebidos poderão já não 
focar as principais questões em jogo e estar descon-
textualizados, não reflectindo o posicionamento das 
diversas partes, e decidir, assim, pela não elaboração 
de um relatório da consulta pública sobre modelos de 
custeio;

•  tomar conhecimento de uma síntese dos contribu-
tos recebidos, elaborada pelos serviços, considerando 
esses contributos, com os condicionalismos referidos, 
como elementos a ter em conta na reflexão mais geral 
e actualizada que importa agora desenvolver no novo 
enquadramento das questões associadas ao custeio 
regulatório;

•  informar as partes interessadas dos próximos desen-
volvimentos a nível nacional, em matéria de custeio 
regulatório, preconizados por esta Autoridade;

•  sublinhar que nos desenvolvimentos previstos serão 
endereçadas diversas das questões objecto da con-
sulta pública de 2005, e que sobre elas as partes inte-
ressadas terão sempre oportunidade de se pronunciar 
de modo mais informado, num contexto actual e sobre 
aspectos mais concretos.

Avaliação dos custos de curtailment da PTC
Com o objectivo de analisar o montante de custos de  
curtailment determinados pela PTC e avaliar criticamente 
o impacto desses custos nos custos unitários dos produ-
tos e serviços e a sua inclusão para efeitos regulatórios, 
visando uma melhor fundamentação desta Autoridade no 
âmbito da auditoria anual ao custeio regulatório da PTC, o  
ICP-ANACOM adjudicou à empresa KPMG & Associados,  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A. a realização 
de um estudo sobre os custos de curtailment6 da PTC.

Saliente-se que, actualmente, os custos dos serviços presta-
dos pela PTC englobam uma parcela de custos comuns que 
inclui acentuados custos de curtailment.

6 Custos extraordinários com pessoal no âmbito do programa de redução de efectivos, através da aposentação antecipada de colaboradores daquela empresa.
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Autorização para o lançamento de um concurso público 
internacional para o desenvolvimento e implementa-
ção de um modelo de custeio de terminação móvel 
A Comissão Europeia publicou, em 7 de Maio de 2009, uma 
Recomendação sobre o tratamento regulatório das termina-
ções fixas e móveis na UE, na qual recomenda que a imposi-
ção da obrigação de controlo de preços e de contabilização 
de custos aos operadores notificados com PMS por parte das 
Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) deve ter como 
base os custos correntes fornecidos por modelos de custeio 
LRIC (Long Run Incremental Cost) e bottom-up.

A referida Recomendação refere ainda que deve ser tida em 
consideração a tecnologia mais eficiente disponível no hori-
zonte temporal relevante, e considerado o serviço de termi-
nação de voz fornecido a terceiros como o incremento mais 
importante, i. e., o modelo LRIC deve permitir a avaliação dos 
custos incrementais da prestação do serviço de terminação 
de voz prestado a terceiros por comparação entre os custos 
totais de longo prazo de um operador que preste a totali-
dade dos serviços considerados e entre um operador similar 
que apenas não preste o serviço de terminação móvel de 
voz e terceiros.

A Recomendação prevê também um período transitório 
até 31 de Dezembro de 2012 para possibilitar o desen-
volvimento, pelas ARN, de um modelo de custo adequado, 
podendo esse período ser alargado, caso os recursos ao dis-
por das ARN inviabilizem o seu desenvolvimento no período 
definido. Nestas situações, a Recomendação prevê a possibi-
lidade de utilização de outras metodologias na determinação 
do custo do serviço de terminação móvel (p. ex. benchmark- 
ing), desde que coerentes e compatíveis com a referida 
Recomendação. Atendendo à complexidade requerida para 
o desenvolvimento de um modelo de custeio com vista à 
determinação dos custos do serviço de terminação prestado 
a terceiros, coerente e compatível com a Recomendação da 
Comissão, o ICP-ANACOM lançou, em Outubro de 2009, um 
concurso público internacional para o desenvolvimento e 
implementação do referido modelo de custeio de termina-
ção móvel.

Por deliberação de 23 de Fevereiro de 2010, o ICP-ANACOM 
aprovou o relatório final do referido concurso e autorizou a 
sua adjudicação à empresa Analysys Mason Limited.

Definição da metodologia de cálculo da taxa de custo 
do capital da PTC 
Tendo presente o impacto directo que a metodologia adop-
tada para o apuramento do custo do capital da PTC tem nos 
custos dos produtos e serviços prestados por esta empresa, 
o ICP-ANACOM aprovou, em 17 de Novembro de 2009, um 
projecto de decisão no qual se define a metodologia que 
esta Autoridade pretende adoptar para o cálculo da taxa de 
custo de capital da PTC. Este sentido provável de decisão 
estabelece um decremento linear e anual de 1 por cento no 
valor da taxa de custo de capital entre 2009-2011 até ser 
atingida a taxa de 10,3 por cento, e foi submetido a audi-
ência prévia dos interessados e ao procedimento geral de 
consulta, tendo-se ainda disponibilizado a versão pública 
do relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers (PwC) 
sobre o custo de capital da PTC. Foi igualmente aprovada 
a notificação a remeter à Comissão Europeia e às ARN dos  
restantes Estados-Membros.

A decisão final sobre a matéria foi tomada em 10 de Feve-
reiro de 2010.

Relatório de acompanhamento do funcionamento do 
mercado de terminação grossista contendo a avaliação 
do cumprimento das obrigações de controlo de preços 
por parte dos OPS no mercado de terminação de cha-
madas na rede fixa para os anos de 2006-2008 
Apreciado o relatório de avaliação das obrigações de con-
trolo de preços, o ICP-ANACOM determinou, em Julho de 
2009, a instauração de um processo de contra-ordenação à  
Sonaecom por incumprimento das obrigações a que se  
encontra sujeita.

Auditoria relativa aos elementos estatísticos referen-
tes à utilização do espectro radioeléctrico pelos presta-
dores dos serviços móveis 
Esta Autoridade aprovou, em 30 de Dezembro de 2009, as 
conclusões do relatório da auditoria realizada aos prestado-
res dos serviços móveis (TMN, Vodafone e Sonaecom) refe-
rente aos anos de 2005, 2006, 2007 e primeiro semestre 
de 2008 e determinou que os mesmos adoptassem um con-
junto de medidas em conformidade com os resultados da 
referida auditoria.
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Litígio entre a ZON TV Cabo e a PTC em matéria de por-
tabilidade 
Em 27 de Outubro de 2008, a ZON TV Cabo apresentou ao 
ICP-ANACOM um pedido de resolução de um litígio surgido 
entre esta empresa e a PTC, em matéria de portabilidade.

De acordo com a requerente, este litígio tinha por objecto 
as seguintes práticas da PTC no âmbito do processo de por-
tabilidade que, no seu entender, deviam ser consideradas  
ilegais:

•  Recusa de pedidos electrónicos com base em alegado 
défice de capacidade de processamento de pedidos.

•  Alegada falta de correspondência entre os elementos 
identificativos do cliente e os que constam dos siste-
mas da PTC.

•  Utilização indevida do código de erro 301 (falta de 
denúncia/alteração do contrato).

•  Rejeição de portabilidade por números que pertencem 
alegadamente a postos públicos.

•  Violação do dever de confidencialidade.

Em 6 de Maio de 2009, o ICP-ANACOM aprovou um projecto 
de decisão que foi submetido à audiência prévia dos interes-
sados. Por deliberação de 5 de Agosto de 2009, foram inde-
feridos os seguintes pedidos da ZON TV Cabo:

•  Declaração de ilegalidade e determinação da imediata 
cessação das recusas, por parte da PTC, de pedidos 
electrónicos com base em alegado défice de capaci-
dade de processamento dos mesmos. 

•  Declaração de ilegalidade e determinação da imediata 
cessação das recusas, por parte da PTC, de pedidos 
electrónicos com base em alegada falta de correspon-
dência entre os elementos de identificação do cliente 
e os que constam dos sistemas da PTC.

•  Emissão de determinações transitórias à PTC relativa-
mente à aceitação da janela de portabilidade.

•  Instituição de uma comissão incumbida de acompanhar 
o processo de portabilidade entre a ZON TV Cabo e a 
PTC.

•  Emissão de orientações práticas para explicitar os 
casos de recusa previstos no artigo 13.º do Regula-
mento da Portabilidade.

Esta Autoridade deliberou ainda proceder à análise, em sede 
de contencioso, dos indícios de prática de contra-ordenação 
revelados pelos seguintes comportamentos da PTC, alega-
dos pela ZON TV Cabo:

•  Recusas de pedidos electrónicos de portabilidade com 
base na falta de denúncia ou alteração do contrato, 
mediante transmissão do código de erro 301.

•  Recusas de pedidos electrónicos com base no alegado 
carácter não portável dos números, pelo facto de os 
mesmos pertencerem a postos públicos.

•  Violação das obrigações de confidencialidade.

Pedido de intervenção apresentado pela Radiomóvel 
para obter interligação por parte da PTC, da Sonaecom, 
da Vodafone e da TMN 
Em 30 de Março de 2009, a Radiomóvel solicitou a adopção 
das medidas necessárias para pôr termo às recusas de inter-
ligação da sua rede móvel de comunicações electrónicas com 
as redes (móveis, fixas e nómadas) da Sonaecom, da PTC, da 
Vodafone e da TMN, no âmbito do que lhe permite o enqua-
dramento jurídico aplicável ao exercício da sua actividade. 
No quadro do processo iniciado, foram ouvidas as empresas 
que se opõem à interligação solicitada.

Litígio relativo à utilização indevida de calhas da pro-
priedade da PTC 
Durante o ano de 2009 foi iniciada e concluída a aprecia-
ção do pedido apresentado pela Sonaecom, em 13 de Abril, 
com vista à resolução administrativa do litígio originado pela 
utilização indevida de calhas da propriedade da PTC na liga-
ção de módulos da empresa requerente. Este processo veio 
a terminar na sequência do acordo a que chegaram as duas 
empresas envolvidas.

Pedido de intervenção apresentado pela Nortenet – 
Sistemas de Comunicação S. A. (Nortenet), por factu-
ração indevida de migração de lacetes ADSL, efectuada 
pela PTC
Em Setembro de 2009, a Nortenet solicitou a intervenção do 
ICP-ANACOM no litígio que a opõe à PTC, em consequência 
da facturação alegadamente indevida na migração de lacetes 
ADSL, nos períodos que especifica. Entende a Nortenet que 
tal procedimento constitui uma violação das deliberações do 
ICP-ANACOM de 21 de Abril de 2006, 3 de Outubro de 2007 
e 26 de Junho de 2008, relativas à oferta “Rede ADSL PT” e, 

  2.2. Resolução de conflitos

< VOLTAR AO ÍNDICE



ACTIVIDADES DE SUPERVISÃO 38

neste contexto, solicitou a intervenção desta Autoridade para 
que notificasse a PTC no sentido de proceder à emissão de 
créditos sobre as quantias indevidamente facturadas.

Uma análise preliminar da pretensão determinou a notifica-
ção da Nortenet, para que procedesse ao envio de documen-
tação que suporte os factos por si alegados, e da PTC, para 
que se pronunciasse sobre a pretensão da Nortenet, bem 
como sobre os factos e fundamentos por esta empresa invo-
cados. Tendo as duas entidades respondido às notificações, 
o processo encontra-se em análise.  

Litígio entre a Sonaecom e a PTC relativo ao pagamento 
de compensações por incumprimento dos níveis de QoS  
estabelecidos na ORALL e na ORCA
Em Dezembro de 2007, a Sonaecom solicitou a interven-
ção do ICP-ANACOM para a resolução do litígio que a opõe 
à PTC, uma vez que as duas entidades discordam quanto ao 
sentido e aplicação de determinadas disposições da ORALL 
e da ORCA, no que respeita às compensações devidas pela 
PTC por incumprimento de níveis de QoS definidos naquelas 
ofertas.

Concluída a instrução do processo, o ICP-ANACOM, por deci-
são de 8 de Abril de 2009, indeferiu o pedido da Sonaecom 
por considerar improcedentes os argumentos e fundamentos 
expostos no pedido de resolução administrativa de litígio.

Litígio entre a PTC/TMN e a Sonaecom sobre preços de 
terminação do serviço VoIP nómada
Na sequência do litígio que opôs a PTC e a TMN à Sonaecom 
quanto ao preço de terminação a praticar por este operador 
no serviço VoIP nómada, e que impedia a abertura da gama 
de numeração 30 pela PTC e TMN para encaminhamento de 
chamadas nas suas redes, o ICP-ANACOM solicitou informa-
ções aos operadores.

Analisada a matéria, entendeu o ICP-ANACOM que o pro-
blema que deu origem ao litígio (desacordo quanto ao preço 
a praticar pela Sonaecom) foi ultrapassado, persistindo, no 
entanto, o surgimento de um facto posterior – desacordo 
quanto ao preço a praticar pela PTC, sobretudo no que diz 
respeito às metodologias para a sua formação. Assim, o 
pedido de resolução deste “novo” litígio foi apresentado 
pela Sonaecom em Fevereiro de 2009, estando ainda em 
análise para decisão final.

Litígio entre a AR Telecom – Acessos e Rede de Tele-
comunicações, S. A. (AR Telecom), a Vodafone e a  
Sonaecom sobre as condições de remuneração do ser-
viço 760; Litígio entre a PTC e a Sonaecom quanto à 
alteração unilateral da remuneração desta empresa no 
acesso dos seus clientes ao serviço 760 da PTC
No início de 2009, o ICP-ANACOM recebeu diversas comu-
nicações da AR Telecom solicitando a intervenção desta 
Autoridade num litígio que a opõe à Sonaecom e à Vodafone 
sobre as condições de remuneração dos serviços acomoda-
dos na gama de numeração 760.

O litígio com a Sonaecom prende-se com três aspectos, a 
saber:

•  Alteração unilateral pela Sonaecom dos preços de acesso 
à gama 760 da AR Telecom  com efeitos a partir de  
1 de Novembro de 2008.

•  Alteração unilateral pela Sonaecom das característi-
cas do serviço de facturação e cobrança e consequente 
não pagamento dos valores considerados incobráveis, 
com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2008.

•  Aplicação pela Sonaecom de um processo de retenção 
de 10 por cento das receitas do tráfego gerado nas 
suas redes para serviços 760 da AR Telecom, com efei-
tos ao tráfego de Novembro de 2008.

Quanto à Vodafone, o litígio teve origem numa comunicação 
dirigida à AR Telecom, de Março de 2009, através da qual 
transmitiu que o valor do serviço de facturação e cobrança 
se manteria, mas deixaria de incluir qualquer risco de inco-
bráveis. Segundo informação da AR Telecom, apesar de 
estas condições terem sido por si rejeitadas, a Vodafone  
respondeu que as aplicaria a partir de 1 de Abril de 2009.

Por seu turno, em 7 de Abril de 2009, a PTC apresentou ao 
ICP-ANACOM um pedido de intervenção num litígio com a 
Sonaecom relativo à alteração unilateral da remuneração 
desta empresa no acesso dos seus clientes ao serviço 760 
da PTC.

Relatava a PTC que, em Dezembro de 2008, a Sonaecom a 
informou da revisão dos preços de originação de chamada 
e de facturação e cobrança, aplicáveis no acesso dos seus 
clientes da rede móvel aos serviços 760 da PTC. Posterior-
mente, em 21 de Janeiro de 2009, a Sonaecom informou 
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a PTC da alteração das condições de prestação do serviço 
associadas ao tráfego 760, nomeadamente que passaria a 
reter, durante 6 meses, 10 por cento da receita da PTC para 
confirmação da boa cobrança pela Sonaecom.

Após análise de ambos os pedidos, o ICP-ANACOM concluiu 
que não dispõe de poderes para resolver de forma vincu-
lativa o litígio em causa. No entanto, reconhecendo a rele-
vância da matéria, o assunto foi tratado no âmbito de um 
processo promovido por esta Autoridade, nomeadamente 
através da realização de diversas reuniões tendo em vista 
a resolução dos problemas verificados, no qual foram envol-
vidos diversos prestadores quer de acesso, quer do serviço 
760. 

Neste contexto, foi celebrado entre a AR Telecom, o Grupo 
PT (TMN e PTC), a Sonaecom e a Vodafone um código de 
conduta relativo ao tratamento dos incobráveis, resultantes 
do acesso a serviços acomodados na gama de numeração 
760X.

Em Julho de 2009, o ICP-ANACOM transmitiu à AR Telecom  
e à PTC ser sua expectativa que a entrada em vigor do  
sistema definido no referido código de conduta pusesse 
termo aos problemas reportados nos pedidos de interven-
ção, pelo que ficaria a aguardar a comunicação de tais resul-
tados e não adoptaria medidas adicionais.

Em Setembro de 2009, a AR Telecom informou esta Autori-
dade de que o referido litígio persistia, pelo que reiterou o 
pedido de intervenção do ICP-ANACOM. Este pedido encon-
tra-se ainda em análise.

Litígio entre a PTC e a Sonaecom sobre o tarifário e o 
encaminhamento do tráfego da ex-Telemilénio – Tele-
comunicações, Sociedade Unipessoal, Lda. (Tele2) 
Em 2 de Julho de 2009, a PTC solicitou a intervenção desta 
Autoridade para a resolução de um litígio que a opõe à  
Sonaecom no âmbito da relação de interligação em vigor 
entre ambas as empresas.

Referiu a requerente que, na sequência da fusão ocorrida 
entre a Tele2 e a Sonaecom, esta passou a ser a contraparte 
da PTC no acordo de interligação que havia celebrado com a 
Tele2. Em Abril de 2009, a Sonaecom informou a PTC que, 
tendo em vista a simplificação e uniformização das condi-
ções de interligação praticadas na rede fixa da Sonaecom, 
com efeitos a partir de 1 de Maio, passariam a vigorar novas 
condições para os serviços de originação de chamadas, 
bem como para os serviços de facturação e cobrança. Diz 
a PTC que, apesar de não ter aceitado estas alterações, a  
Sonaecom passou efectivamente a praticá-las.

A PTC invoca que a Sonaecom não tem legitimidade para 
alterar unilateralmente as condições de interligação acorda-
das e em vigor, pelo que solicitou a intervenção desta Auto-
ridade. 

Por seu turno, em Setembro de 2009, a Sonaecom solici-
tou igualmente a intervenção do ICP-ANACOM. Invoca a  
Sonaecom que, em Abril de 2009, comunicou a todos os  
operadores com quem tem interligações directas, um con-
junto de alterações de encaminhamentos imprescindíveis, 
tendo todos procedido às mesmas, com excepção da PTC 
que inicialmente efectuou as alterações para o tráfego de 
originação, mas se recusou a fazê-lo quanto ao tráfego de 
terminação.

A Sonaecom considera esta recusa incompreensível, pelo 
que solicitou a intervenção do ICP-ANACOM para que a PTC 
seja obrigada a efectuar as alterações de tráfego solicitadas. 
Este litígio encontra-se em análise.
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Durante o ano de 2009 manteve-se o objectivo de reforçar 
as acções de fiscalização: por um lado, quanto ao exercício 
de actividades por parte de entidades que não dispõem do 
adequado título habilitante, por outro, verificando o cumpri-
mento, por parte das entidades autorizadas, das obrigações 
derivadas dos respectivos títulos de exercício de actividade.

As acções de fiscalização pautaram-se igualmente pela preo- 
cupação de prevenir situações que potencialmente sejam 
geradoras de distorções no normal funcionamento dos mer-
cados, bem como pela procura de soluções para a eventual 
resolução de litígios entre operadores e/ou entre aqueles e 
os consumidores.

2.3.1. Comunicações electrónicas

Serviço Telefónico em Local Fixo
Listam-se de seguida as acções de fiscalização que foram  
realizadas ao longo de 2009 no âmbito deste serviço:  

•  Alegada existência de ofertas discriminatórias da PTC 
aos seus clientes.

•  Cumprimento das regras relativas às gamas de nume-
ração 761 e 762.

•  Publicitação e disponibilização aos utilizadores, de 
informações sobre a qualidade do serviço, nos pontos 
de venda de todos os prestadores.

•  Cumprimento das regras relativas à facturação ao 
segundo, após um período inicial com tarifação fixa.

•  Alegados constrangimentos no âmbito da ORALL de 
duas  centrais telefónicas da PTC.

•  Recolha de contratos de adesão em pontos de venda 
de todos os prestadores deste serviço.  

Postos públicos
Realizaram-se 24 acções de fiscalização, junto de entidades 
prestadores deste serviço, visando a detecção de situações 
de inexistência de títulos habilitantes para o exercício da 
actividade, bem como o cumprimento, nos casos das entida-
des legalmente habilitadas, de obrigações decorrentes des-
ses mesmos títulos.

Serviços móveis
No âmbito destes serviços, realizaram-se testes de acessi-
bilidade e cobertura do serviço de acesso móvel à Internet 

Telemodem Zapp do operador Radiomóvel em 14 distritos 
de Portugal Continental. 

Procedeu-se ainda à análise das condições de utilização de 
dispositivos electrónicos/inibidores de radiocomunicações 
(jammers) publicitados na Internet e da legalidade da sua 
comercialização e utilização em Portugal.

Portabilidade
Para além da análise de 144 pedidos de portabilidade recu-
sados, o ICP-ANACOM levou a cabo três investigações sobre 
a concretização destes pedidos em situações de litígio que 
envolviam prestadores do serviço telefónico em local fixo.

Foi ainda realizada uma acção de fiscalização sobre a exis-
tência e respectivo conteúdo do anúncio online informando 
o chamador de que está a ligar para um número portado, 
quando a existência desse anúncio se imponha.

Procedeu-se também à verificação do funcionamento dos 
serviços informativos dos preços das chamadas para núme-
ros portados.

Roaming
Foram realizadas várias investigações sobre o cumprimento 
das obrigações relativas ao roaming internacional.

Serviço de transmissão de dados
Foram efectuadas 13 acções de fiscalização a empresas que 
prestam serviços na área da transmissão de dados.

Livro de Reclamações
Neste âmbito realizaram-se 51 acções de fiscalização sobre 
o cumprimento de normas relativas ao Livro de Reclama-
ções.

Serviços de valor acrescentado prestados via serviço 
de mensagens curtas (SMS)
Realizaram-se 10 acções de fiscalização sobre a prestação 
deste tipo de serviço.

  2.3. Fiscalização
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2.3.2. Serviços postais

Neste mercado foram realizadas 27 acções de fiscalização 
sobre as condições de prestação do serviço a empresas pres-
tadoras de serviços postais e outras 26 sobre o cumprimento 
de normas relativas ao Livro de Reclamações. Todas as situa- 
ções irregulares detectadas foram encaminhadas para aná-
lise em contencioso. 

2.3.3. Mercado de equipamentos

Constitui atribuição desta Autoridade fiscalizar o cumpri-
mento do regime de livre circulação, colocação no mercado e 
colocação em serviço, no território nacional, dos equipamen-
tos de rádio e terminais de telecomunicações (R&TTE) que 
se encontra estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2000, de 
18 de Agosto (transposição da Directiva n.º 1999/5/CE).

Este regime abrange diversos tipos de equipamento, desig-
nadamente:

•  os equipamentos de rádio que utilizam frequências 
de rádio (espectro radioeléctrico), contendo um trans-
missor e/ou um receptor, como é o caso dos telefones 
móveis e dos terminais de satélite, dos equipamen-
tos Banda do Cidadão, dos telefones marítimos e sem 
fios e dos equipamentos de pequena potência e curto 
alcance (aplicações bluetooth, controlos remotos –  
alarmes sem fios, dispositivos para abrir portas de 
garagem, entre outros);

•  os equipamentos terminais de telecomunicações que, 
através de uma interface, são ligados à rede pública de 
telecomunicações, como é o caso dos telefones, apare-
lhos atendedores de chamada e modems.

No âmbito da fiscalização deste mercado há três procedi-
mentos distintos que são adoptados visando a avaliação de 
conformidade dos equipamentos colocados no mercado:

•  Procedimento 1 – acções de fiscalização directas (pre-
senciais e também efectuadas por catálogo e na Inter-
net) aos agentes económicos (distribuidores, importa-
dores, comerciantes).

•  Procedimento 2 – acções de acompanhamento de mer-
cado, através de ensaios laboratoriais e análise de 
documentação técnica, para verificação da conformi-
dade dos equipamentos.

•  Procedimento 3 – acções de acompanhamento de mer-
cado, através da análise de documentação técnica para 
verificação da conformidade dos equipamentos.

Em 2009, a actividade de fiscalização realizada distribuiu-se 
da seguinte forma:

•  Procedimento 1 – foram fiscalizados 285 equipamen-
tos, tendo sido apreendidas 85 unidades, por se ter 
verificado que não cumpriam um ou vários requisitos 
obrigatórios para a sua colocação em mercado.

•  Procedimentos 2 e 3 – iniciaram-se 59 processos de 
fiscalização de equipamentos, tendo-se ensaiado 73 
equipamentos, sobre os quais se apurou uma taxa de 
não conformidades técnicas (em ensaios) de 16 por 
cento.

Releve-se que o procedimento 2 envolve ensaios laborato-
riais e análises documentais, permitindo avaliar de forma 
completa a conformidade dos equipamentos, com os requi-
sitos constantes no regime do Decreto-Lei n.º 192/2000, de 
18 de Agosto.

Na Tabela 6 consta a estrutura, por tipo, das não conformi-
dades detectadas em 2009 considerando o conjunto dos  
procedimentos 2 e 3.
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Não conformidades documentais e técnicas detectadas
Tabela 6

Tipos de não conformidades % do total

Informação na embalagem de que o equipamento se destina a ser utilizado em Portugal 0,8

Informação no manual de que o equipamento se destina a ser utilizado em Portugal 0,8

Alertar para eventuais restrições/requisitos a que o equipamento está sujeito 0,3

Declaração de conformidade (deve acompanhar equipamento) – em formato reduzido e em Português 7,2

Declaração de conformidade (deve acompanhar equipamento) – em formato completo ou referência à Internet 7,2

Documentação e manuais em Português 1,6

Existência de marcação CE no equipamento (emissor e receptor) 2,6

Existência de marcação CE no manual 1,6

Identificação da classe do equipamento (marcação) no equipamento 0,8

Identificação da classe do equipamento (marcação) na embalagem 0,7

Identificação da classe do equipamento (marcação) no manual 0,8

Identificação do equipamento – n.º de série ou fabricante 4,1

Notificação de acordo com o artigo 6.4 da Directiva R&TTE 1,0

Descrição geral do equipamento 4,9

Desenhos do projecto e fabrico 6,7

Esquemas 8,6

Especificações técnicas 7,2

Diagrama de blocos 8,6

Lista de componentes 9,0

Lista de normas harmonizadas aplicadas no todo ou em parte 3,1

Normas harmonizadas de Protecção da Saúde 0,2

Resultados dos cálculos de projecto e exames efectuados 0,7

Relatórios de ensaio de Rádio 5,4

Relatórios de ensaio de EMC 5,4

Relatórios de ensaio de LVD 5,2

Declaração emitida pelo fabricante que satisfaz os requisitos essenciais (anexo III ou anexo IV) 0,7

Declaração de conformidade em formato completo – fornecida com o equipamento 1,0

Declaração de conformidade em formato completo – fornecida com a documentação técnica ou indicação das normas técnicas 3,3

Campo electromagnético perturbador radiado 0,5

Tensão perturbadora aos terminais de alimentação 0,2

Deriva da frequência 0,2
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Na Tabela 7 consta a distribuição das 650 notificações de 
equipamentos rádio que foram recebidas no ano de 2009. 
Estas notificações têm origem no facto de, por imposição 
do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 192/2000, o fabricante, o 

seu representante legal ou o importador, terem de comuni-
car ao ICP-ANACOM a pretensão de colocar no mercado equi-
pamentos de rádio que utilizem faixas de frequência cuja 
utilização não esteja harmonizada em toda a UE.

O ICP-ANACOM realizou, entre Setembro de 2008 a Junho de 
2009, uma campanha europeia de fiscalização de mercado de 
equipamentos de rádio de telecomunicações, em conjunto com 
diversas entidades congéneres de outros países europeus.

Os equipamentos objecto desta campanha de fiscalização 
de mercado foram os da rede móvel profissional/privada 

(p. ex. PMR 446, Tetra) e aplicações nos 2,4 GHz sem fios 
(RLAN, transmissores de vídeo sem fios, controlo remoto). 
Os resultados finais desta campanha estão disponíveis no 
sítio da Comissão Europeia7. 

Durante o terceiro trimestre de 2009, o ICP-ANACOM  
participou numa outra campanha de fiscalização de mer-
cado, também de âmbito europeu, aos equipamentos emis-
sores de pequena potência de FM, cujos resultados globais 
se encontram em fase final de análise, prevendo-se a sua 
disponibilização em meados de 2010.

O ICP-ANACOM recebeu 5 cláusulas de salvaguarda, no 
âmbito do artigo 9.º da Directiva 1999/5/EC (artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto).

O Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto, também tor-
nou obrigatória a comunicação ao ICP-ANACOM, por parte 
dos Operadores de Redes Públicas de Telecomunicações 
(ORPT), das especificações técnicas das suas interfaces, de 
forma exacta e adequada. Esta publicação permite aos fabri-
cantes a concepção e produção de aparelhos adequados a 
funcionar nas suas redes.

Dando cumprimento a esta obrigação, em 2009, nove ORPT 
comunicaram as suas especificações de interfaces, as quais 
podem ser consultadas, no sítio do ICP-ANACOM.

2.3.4. Infra-estruturas de Telecomunicações 
em Edifícios (ITED)

Ao nível da actividade de fiscalização ITED, realizaram-se 
415 acções no decorrer do ano de 2009. Destas acções, 15 
referem-se a processos administrativos e 400 correspon-
dem a fiscalizações de ITED, tendo-se detectado uma taxa 
de não conformidades nas instalações da ordem dos 20 por 
cento.

Tipos de equipamentos notificados
Tabela 7

Equipamentos
Notificações

Número %

Rede local via rádio (RLAN) 411 63,2

Rede móvel profissional/privada (PMR) 21 3,2

Serviço Móvel Marítimo (SMM) 65 10,0

Serviço Móvel Terrestre (SMT) 55 8,5

Áudio sem fios 33 5,1

Telecomando 35 5,4

Alarmes 30 4,6

Total 650 100

7 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm
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Ainda neste âmbito, o ICP-ANACOM participou no grupo de 
trabalho que procedeu à revisão da legislação de alteração 
do regime das ITED e criação do regime das Infra-estruturas 
de Telecomunicações em Loteamentos, Urbanizações e con-
juntos de edifícios (ITUR) e da qual resultou o Decreto-Lei  
n.º 123/2009, de 21 de Maio. Este diploma foi rectificado pelo 
Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de Setembro, referindo-se 
esta alteração à exigência de que as ligações às redes públi-
cas só possam ser efectuadas após a emissão, pelo instala-
dor, do termo de responsabilidade de execução da instala-
ção. Posteriormente, foram aprovadas por esta Autoridade, 
após período de consulta pública e notificação à Comissão 
Europeia, as novas regras técnicas, que se encontram verti-
das no Manual ITED – 2.ª edição e Manual ITUR – 1.ª edição.  
A entrada em vigor, a 1 de Janeiro de 2010, destas prescri-
ções técnicas traduz uma forte evolução tecnológica e um 
alargamento de âmbito relativamente às anteriores, impli-
cando um significativo impacto para o sector e um nítido 
benefício para o consumidor, nomeadamente ao facilitar o 
acesso a serviços de NGN, em fibra óptica.

Foram também aprovados pelo ICP-ANACOM, os novos  
procedimentos de registo de entidades formadoras, as quais 
podem ministrar cursos de formação habilitante ITED e ITUR, 
bem como cursos de actualização de conhecimentos para os 
actuais técnicos ITED.

Para além das actividades de divulgação, através da realiza-
ção de seminários, procedeu-se, ainda, ao esclarecimento de 
dúvidas e pedidos de informação, num total de 527 pedidos 
de informação recebidos, que implicaram diversas análises 
técnicas e jurídicas.

2.4.1. Contencioso comunitário

Listas do Serviço Universal
O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) proferiu, 
em 12 de Março de 2009, um Acórdão condenatório por  
Portugal não garantir que na prática estão disponíveis, pelo 
menos, uma lista completa e um serviço informativo telefó-
nico completo, relativamente a todos os utilizadores finais, 
como está estabelecido nos artigos 5.°, n.os 1 e 2, e 25.°,  
n.os 1 e 3, da Directiva 2002/22/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa ao SU e aos 
direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de 
comunicações electrónicas (Directiva Serviço Universal), não 
cumprindo os deveres que lhe incumbem por força desta 
directiva.

Já depois de proferido o referido Acórdão, tanto a Sonaecom  
como a Vodafone, em cumprimento da deliberação do  
ICP-ANACOM, de 14 de Janeiro de 2009, enviaram a esta  
Autoridade os dados dos respectivos assinantes destinados 
à inclusão nas listas impressas do SU e, no caso da primeira, 
também destinados ao serviço informativo do SU, que foram 
remetidos ao prestador do SU. No caso da Vodafone, foi exe-
cutada a solução de consulta remota, pelo serviço informa-
tivo do SU, a uma base de dados da referida empresa.

Deve assim considerar-se que a situação da inclusão dos 
dados dos assinantes das duas empresas prestadoras de ser-
viços telefónicos móveis referidas se encontra regularizada. 

Porém, a Comissão não encerrou ainda este processo, tendo 
questionado o Governo sobre a inclusão nas listas e ser-
viço informativo do SU dos dados de utilizadores de servi-
ços telefónicos dos operadores móveis virtuais e de outros 
operadores.

Tendo o ICP-ANACOM apurado a situação, constatou-se que 
apenas a ZON TV Cabo não havia transmitido os dados dos 
seus clientes dos serviços telefónicos fixo e móvel ao pres-
tador do SU.

Assim, por deliberação de 21 de Outubro de 2009, o  
ICP-ANACOM aprovou um projecto de decisão que determi-
nou à ZON TV Cabo e à PTC que, no prazo de 15 dias segui-
dos, diligenciassem no sentido de celebrar um acordo, em 
conformidade e para os efeitos do que estabelece o artigo 

  2.4. Contencioso e contra- 
-ordenações
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89.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, sobre o formato e 
as condições de fornecimento das informações pertinentes 
sobre os respectivos assinantes que se tenham manifestado 
favoravelmente à inclusão dos seus dados na lista e serviço 
informativo do SU.

Após a realização de audiência prévia, o ICP-ANACOM deli-
berou, em 13 de Janeiro de 2010, manter o determinado no 
seu projecto de decisão.

Em 11 de Fevereiro de 2010, o ICP-ANACOM foi informado 
por ambas as empresas de que havia sido celebrado o acordo 
em causa.

Designação do(s) prestador(es) do SU
Está ainda pendente no TJUE, uma acção por incumprimento 
das regras atinentes à designação do prestador do SU.

A fase escrita desse processo terminou no final de Novem-
bro de 2009, com a apresentação da tréplica do Estado 

português. Na sequência de questão especificamente colo-
cada pelo TJUE, foi comunicado a este Tribunal, através da 
Direcção-Geral das Actividades Económicas do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, a intenção de apresentar ale-
gações no processo, aguardando-se eventual parecer do  
Advogado-Geral e a marcação de audiência de julgamento, 
com vista à produção de alegações.

No plano interno, continuaram a ser preparados, pelo  
ICP-ANACOM, os instrumentos necessários à abertura de 
concurso para a designação do prestador do SU.

2.4.2. Processos de contra-ordenação

Nas tabelas seguintes consta a informação pormenorizada 
relativa aos processos de contra-ordenação instaurados em 
2009 (Tabela 8) e transitados de anos anteriores (Tabela 9).

Processos instaurados em 2009
Tabela 8

Processos N.º (valor)

Instaurados 80

Decididos 3

– Com decisão de absolvição 2

– Com aplicação de coima por pagar 1 (24,94 €)
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Os tipos de ilícitos que determinaram a instauração de processos de contraordenação em 2009 apresentam-se nas tabelas 
seguintes (Tabela 10 e Tabela 11).  
    

Processos transitados de anos anteriores
Tabela 9

Processos N.º Valor

Coimas pagas 10     38 246,38 €

Remetidos para execução 5       4 070,00 €

Impugnados 2  125 000,00 €

Decididos 78        

Com arquivamento 8

Com decisão de absolvição 22

Com decisão de admoestação 12

Com aplicação de coima 36  851 284,76 €

Pagas 12    45 676,08 €

Executadas 2          649,88 €

Por pagar 14  543 000,00 €

Recorridas 8  261 958,80 €

Processos instaurados por violação à Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro
Tabela 10

Redes e serviços de comunicações electrónicas N.º

Incumprimento da obrigação de prestar informações ao ICP-ANACOM (artigo 108.º) 18

Violação do direito dos assinantes à portabilidade (artigo 54.º/1) 3

Incumprimento de ordens ou mandados legítimos do ICP-ANACOM [cfr. artigo 113.º/1, al. xxx)]. 3

Início de actividade sem comunicação prévia ao ICP-ANACOM – Regime da autorização geral (artigo 21.º/1) 2

Incumprimento das condições da licença de UMTS [artigo 32.º/1, al. g)] 2

Incumprimento das obrigações que sejam estabelecidas nos termos previstos nos n.ºs 2, 3 e 5 do artigo 54.º 2

Violação das condições associadas aos direitos de utilização de números geográficos (artigo 34.º/1 e 2) 1

Alteração das condições de oferta de serviços sem prévia comunicação aos assinantes (artigo 48.º/3) 1

Desrespeito pelo dever de confidencialidade das informações recebidas no âmbito de acordos de acesso ou interligação 
(artigo 65.º/1)

1

Incumprimento de obrigações de QoS do SU (artigo 92.º/5) 1

Suspensão ilegítima da prestação de serviços telefónicos, em violação de regras aplicáveis ao processo de portabilidade 
[artigo 13.º/2 do Regulamento n.º 58/2005, de 18 de Agosto)

1
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Processos instaurados por violação de outros diplomas
Tabela 11

N.º

Serviços postais

Incumprimento da obrigação de fornecer ao ICP-ANACOM a informação necessária à verificação e fiscalização das obrigações 
e condições inerentes às licenças ou às autorizações [artigo 18.º/1, al. i) do Decreto-Lei n.º 150/2001, de 7 de Maio, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 116/2003, de 12 de Junho]

16

Serviço móvel aeronáutico

Emissão de sinais de alarme de emergência ou de perigo falsos ou enganosos [artigo 11.º, al. b) do Decreto-Lei  
n.º 151-A/2000, de 20 de Julho] 

1

Serviço de amador de radiocomunicações

(Decreto-Lei n.º 5/1995, de 17 de Janeiro)

Incumprimento da obrigação de emissão do indicativo de chamada no início e no fim de cada emissão [artigo 23.º, n.º 1, al. a)] 1

Utilização de faixas de frequências e classes de emissão diferentes das autorizadas para o serviço de amador [artigo 23.º/2, al. l)] 1

SMT de uso privativo

(Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho)

Utilização de uma rede de radiocomunicações sem licença (artigo 7.º/1) 7

Utilização de estações de radiocomunicações sem licença (artigo 8.º/3) 3

Utilização de estações de radiocomunicações violando os parâmetros técnicos fixados pelo ICP-ANACOM [artigo 10.º, al. g)] 2

Utilização de estações de radiocomunicações em frequências não consignadas [artigo 10.º, al. f)] 1

Instalação das ITED

(Decreto-Lei n.º 59/2000, de 19 de Abril)

Incumprimento da obrigação dos instaladores de ITED de empregar nas instalações, apenas, equipamentos/materiais em 
conformidade com os requisitos aplicáveis [artigo 19.º/al. b)].

1

Equipamentos terminais e de rádio
12

(Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto)

Colocação no mercado de equipamentos que não satisfazem os requisitos essenciais, que não tenham sido objecto de procedimento de avalia-
ção de conformidade e não estejam devidamente marcados (artigo 7.º/1)

Incumprimento da obrigação de informar o utilizador sobre o fim a que se destinam os aparelhos [artigo 8.º, al. a)]

Incumprimento da obrigação de fornecer ao utilizador, juntamente com o aparelho, declaração de conformidade com os requisitos essenciais 
[artigo 8.º, al. b)]

Violação da obrigação de informar o utilizador, não indicando nas embalagens e nas instruções de utilização de equipamentos de rádio se os 
mesmos se destinam a ser utilizados no território nacional ou em parte deste [artigo 9.º/1, al. a)]

Violação da obrigação de comunicar previamente ao ICP-ANACOM a intenção de colocar no mercado equipamentos de rádio que utilizem faixas 
de frequências cuja utilização não esteja harmonizada em toda a UE (artigo 9.º/3)

Violação da obrigação de aposição da marcação CE de conformidade nos aparelhos que obedeçam aos requisitos essenciais (artigo 27.º/1)

Violação da obrigação de fornecer documentação, manuais de informações e instruções com versão em língua portuguesa e com a indicação 
expressa das disposições legais de conformidade (artigo 28.º/3)

Incumprimento da obrigação de declarar que o aparelho satisfaz os requisitos essenciais aplicáveis [n.º 5, al. b) do Anexo III]
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2.4.3. Contencioso administrativo

Em 2009 iniciaram-se, no âmbito do contencioso adminis-
trativo, 8 processos: 1 providência cautelar e 7 acções admi-
nistrativas especiais. Listam-se, de seguida, estes processos 
por tipo de serviço.

Redes e serviços de comunicações electrónicas
 A PTC, a TMN e a PT Prime – Soluções Empresariais de Tele-
comunicações e Sistemas, S. A. (PT Prime) apresentaram uma 
providência cautelar de suspensão da eficácia do artigo 1.º  
do novo Regulamento de Portabilidade, na parte em que 
procede à alteração do n.º 2, al. c) e f) e n.º 5 do artigo 13.º e 
na parte em que procede à alteração do disposto nos n.os 1, 
2 e 4 do artigo 15.º. Esta Autoridade apresentou a sua oposi-
ção em 18 de Março de 2009. Por sentença proferida em 10 
de Setembro de 2009, o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa julgou improcedente o pedido cautelar. 

 Acção administrativa especial, proposta pela Sonaecom 
visando a condenação do ICP-ANACOM a complementar um 
procedimento por este oficiosamente iniciado e destinado 
à cessação da oferta pela Radiomóvel de serviço de acesso 
móvel em banda larga à Internet (Zapp) e a pagar à Autora 
uma indemnização pelos prejuízos sofridos devido à inac-
ção do ICP-ANACOM perante aquela oferta da Radiomóvel.  
O ICP-ANACOM apresentou a sua contestação em 11 de 
Março de 2009 e o processo encontra-se pendente.

Acção administrativa especial, intentada pela PTC, tendo por 
objecto a anulação da decisão do Vice-Presidente do Con-
selho de Administração do ICP-ANACOM, de 29 de Maio de 
2008, relativa ao cumprimento, pela Autora, das regras ati-
nentes à portabilidade de números. Esta Autoridade apre-
sentou a sua contestação em 8 de Junho de 2009, estando 
o processo pendente.

Acção administrativa especial, intentada pela Sonaecom, 
visando: i) anular a decisão do Conselho de Administração do 
ICP-ANACOM, de 4 de Junho de 2008, relativa à resolução de 
um litígio entre a Sonaecom e a PTC quanto ao pagamento 
de compensações por incumprimento dos níveis de QoS esta-
belecidos na ORALL; ii) efectivar o direito da Sonaecom a ser 
compensada pela PTC, na quantia de 3 075 565,72 euros, 
pelo incumprimento, por esta, dos níveis de serviço, no ano 
de 2006, que está obrigada a observar nos termos da ORALL.  

O ICP-ANACOM apresentou a sua contestação em Julho de 
2009 e o processo encontra-se pendente.

Acção administrativa especial, apresentada pela Vodafone, 
de anulação da deliberação do Conselho de Administração 
do ICP-ANACOM, de 14 de Janeiro de 2009, sobre a definição 
dos mercados geográficos, avaliações de PMS e imposição, 
manutenção, alteração ou supressão de obrigações regu-
lamentares relativamente aos mercados de fornecimento 
grossista de acesso (físico) à infra-estrutura de rede num 
local fixo e de fornecimento grossista de acesso em banda 
larga. A acção foi contestada por esta Autoridade em 7 de 
Outubro, estando o processo pendente.

 Acção administrativa especial, intentada pela PTC, tendente 
à anulação parcial da deliberação do Conselho de Adminis-
tração do ICP-ANACOM, de 11 de Março de 2009, relativa 
à publicação dos níveis de desempenho na QoS na ORALL, 
ORCA, ORAC, Rede ASDL PT e ORLA. O ICP-ANACOM apre-
sentou a sua contestação em 9 de Novembro de 2009, 
estando o processo ainda pendente.

Serviços móveis com recursos partilhados
•  Acção administrativa especial, proposta pela Radio-

móvel, visando a declaração de nulidade ou a anula-
ção da deliberação do Conselho de Administração do  
ICP-ANACOM, de 25 de Setembro de 2008, na parte em 
que delibera proceder à especificação das condições 
gerais associadas à oferta do SMRP, ao direito de utili-
zação de frequências e ao direito e utilização de núme-
ros. Esta Autoridade apresentou a sua contestação em 
22 de Abril de 2009, estando o processo pendente.

Serviço móvel terrestre acessível ao público
•  Acção administrativa especial, intentada pela TMN 

visando: i) a declaração de ilegalidade da norma cons-
tante da al. a) do n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento 
do concurso público para atribuição de frequências de 
âmbito nacional, para oferta do SMT; ii) a condenação 
do ICP-ANACOM à reconstituição da situação actual 
hipotética que existiria se não tivesse sido emitida a 
norma impugnada, declarando-se a nulidade de todos 
os actos da deliberação de 7 de Janeiro de 2008, pra-
ticados após abertura do concurso; iii) a apensação do 
respectivo processo cautelar. O ICP-ANACOM apresen-
tou a sua contestação em 22 de Junho de 2009 e, por 
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sentença de 2 de Novembro de 2009, o Tribunal Admi-
nistrativo de Círculo de Lisboa julgou extinta a instân-
cia por inutilidade superveniente da lide. 

Em relação aos 48 processos transitados findaram, em 2009, 
os que passamos a enumerar.

Actividade de operador de redes públicas de telecomu-
nicações e de prestador de UMTS
Acção para reconhecimento de um direito (em matéria tribu-
tária) – acção proposta pela Vodafone, em que era requerido 
o reconhecimento: i) do seu direito a deduzir o IVA que ale-
gadamente terá suportado quando efectuou o pagamento 
da taxa devida pelo acto de atribuição de frequências para 
exploração de sistemas de telecomunicações móveis inter-
nacionais (IMT2000/UMTS); ii) do seu direito a uma factura, 
que mencione a quantia alegadamente paga a título de 
imposto.

O primeiro pedido indicado foi deduzido contra o Ministro 
das Finanças e contra o Director-Geral dos Impostos, e o 
segundo contra o Ministro das Obras Públicas e, à cautela, 
contra o Conselho de Administração do ICP-ANACOM (pelo 
que este apenas é chamado a intervir relativamente ao 
segundo pedido mencionado).

O Conselho de Administração do ICP-ANACOM tinha apre-
sentado a sua contestação, em 7 de Março de 2005.

Em 25 de Fevereiro de 2009, o ICP-ANACOM foi notificado 
da sentença proferida em 17 de Fevereiro de 2009 pelo  
Tribunal Tributário de Lisboa, na qual foi declarada válida a 
desistência do pedido apresentada pela Autora (Vodafone), 
em 27 de Dezembro de 2007, homologando-a e, em con-
sequência, julgando e declarando extinto o direito que com 
aquela acção se pretendia fazer valer. O processo encontra- 
-se findo.

Redes e serviços de comunicações electrónicas
Providência cautelar de suspensão da eficácia, apresen-
tada pela TMN, no sentido da suspensão imediata da deli-
beração do Conselho de Administração do ICP-ANACOM, em  
2 de Julho de 2008, denominada mercados grossistas de  
terminação de chamadas locais em redes móveis individuais 
– Especificação da obrigação de controlo de preços, notificada 
à TMN em 4 de Julho de 2008. O ICP-ANACOM apresentou a 

sua oposição em 21 de Agosto de 2008. Por sentença pro-
ferida em 15 de Junho de 2009, o Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa julgou improcedente o pedido de suspen-
são de eficácia da referida deliberação. 

Providência cautelar de suspensão da eficácia, apresentada 
pela Vodafone, no sentido de lhe ser concedida a suspensão 
da deliberação emitida pelo Conselho de Administração do 
ICP-ANACOM, em 2 de Julho de 2008, denominada merca-
dos grossistas de terminação de chamadas vocais em redes 
móveis individuais – Especificação da obrigação de controlo 
de preços. Em 22 de Agosto de 2008, o ICP-ANACOM noti-
ficou a Vodafone da resolução fundamentada adoptada por 
esta Autoridade. Em 27 de Agosto de 2008, o ICP-ANACOM 
apresentou a sua oposição. Por sentença proferida em 23 
de Outubro de 2008, o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa julgou improcedente a requerida providência cau-
telar. A Vodafone, também notificada da sentença naquela 
data, e com ela não conformada, interpôs recurso para o Tri-
bunal Central Administrativo Sul. O ICP-ANACOM juntou as 
respectivas contra-alegações em 4 de Dezembro de 2008. 
Em 10 de Fevereiro de 2009, o ICP-ANACOM foi notificado 
do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo do 
Sul, em 3 de Fevereiro de 2009, no qual foi negado provi-
mento ao recurso jurisdicional, confirmando-se a sentença 
recorrida. 

Acção administrativa especial, com o valor indeterminá-
vel, intentada pela TMN impugnando o acto praticado por 
um vogal do Conselho de Administração do ICP-ANACOM, 
em 19 de Novembro de 2007, no exercício de competên-
cias delegadas, que determinou a entrega ao ICP-ANACOM 
de cópia do contrato celebrado entre a TMN e os CTT para 
acesso à rede móvel. O ICP-ANACOM contestou em 26 de 
Junho de 2008. Por sentença proferida em 19 de Novem-
bro de 2009, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 
julgou improcedente, por não provada, aquela acção admi-
nistrativa especial. 

Acção administrativa comum, intentada pela Blue Card 
– Serviços de Telecomunicações Informáticas, Lda. (Blue 
Card) no sentido de serem esclarecidas questões de direito, 
nomeadamente se o Despacho Normativo n.º 1230/99, é 
um regulamento e, no caso de o ser, se é ineficaz pelo facto 
de ter sido publicado na 2.ª Série do Diário da República e 
não na 1.ª Série-B, em conformidade com o artigo 3.º, n.º 3, 
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alínea d) da Lei n.º 74/98, de 11 Novembro, bem como se a 
revogação do Decreto-Lei que lhe servia de fundamento e 
a sua substituição pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, 
determinou a cessação de vigência daquele regulamento. 
O ICP-ANACOM apresentou oportunamente a sua contes-
tação. Por sentença proferida em 21 de Abril de 2009, o  
Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada julgou pro-
cedente a questão prévia do erro na forma do processo, 
absolvendo o réu da instância. 

Serviço de televisão digital terrestre 
•  Providência cautelar de suspensão da eficácia, inten-

tada pela Airplus Television Portugal, S. A. (Airplus) e 
outros, requerendo o decretamento da suspensão do 
concurso público para atribuição de direitos de utiliza-
ção de frequências de âmbito nacional e parcial para o 
serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre e de 
licenciamento de operador de distribuição – Muxes B 
a F. O ICP-ANACOM apresentou a sua oposição em 18 
de Março de 2009. Foram proferidas resoluções funda-
mentadas, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 1 do artigo 128.º do Código de Processo nos Tribu-
nais Administrativos, quer pelo ICP-ANACOM, quer pela 
ERC, que vieram a ser julgadas ilegais. Desta decisão 
foi interposto recurso. Por sentença proferida em 10 
de Setembro de 2009, o Tribunal Administrativo de Cír-
culo de Lisboa julgou improcedente o pedido cautelar. 

•  Acção administrativa especial, intentada pela Airplus 
e outros, onde se requer a anulação dos actos admi-
nistrativos praticados pelo ICP-ANACOM e pela ERC e a 
condenação dos réus, no sentido de procederem a uma 
nova avaliação das candidaturas no âmbito do con-
curso público para a atribuição de direitos de utiliza-
ção de frequências no âmbito nacional e parcial para o 
serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre. Em 
2 de Outubro de 2008, o ICP-ANACOM contestou. Esta 
Autoridade foi notificada da sentença proferida em 
14 de Maio de 2009 pelo Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, na qual foi declarada válida a desis-
tência do pedido apresentada pela Autora (Airplus) e, 
em consequência, declarada extinta a instância, absol-
vendo o réu do pedido. 

Serviço móvel terrestre acessível ao público
•  Providência cautelar de suspensão da eficácia, reque-

rida pela TMN, visando o acto de abertura do concurso 
público para atribuição de um direito de utilização de 
frequências, de âmbito nacional, para oferta do SMT 
acessível ao público, e de quaisquer actos subsequen-
tes praticados no âmbito do referido procedimento, 
bem como de proibição de praticar e executar quais-
quer outros actos subsequentes nesse mesmo proce-
dimento concursal. O ICP-ANACOM apresentou a sua 
oposição em 2008. Por sentença proferida em 14 de 
Outubro de 2009, o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa julgou extinta a instância por inutilidade 
superveniente da lide. 

•  Acção administrativa especial, interposta pela Voda-
fone, impugnando o Regulamento do concurso público 
para atribuição de um direito de utilização de frequên-
cias, de âmbito nacional, para oferta do SMT acessí-
vel ao público. O ICP-ANACOM tinha contestado em 
2008. Esta Autoridade foi notificada, em 23 de Julho 
de 2009, da sentença proferida pelo Tribunal Adminis-
trativo de Círculo de Lisboa, na qual se decidiu julgar 
procedente a excepção de ilegitimidade activa dedu-
zida pelo ICP-ANACOM contra a Vodafone. O processo 
encontra-se findo. 

Infra-estruturas de suporte a estações de radiocomu-
nicações

•  Acção administrativa especial, interposta pela  
Sonaecom e outros, tendente à impugnação do acto 
do Vereador da Câmara Municipal de Faro, que orde-
nou a remoção, no prazo de 45 dias úteis, da infra- 
-estrutura de suporte de estação de radiocomunica-
ções sita no prédio na Rua Alves Roçadas, Lote A, em 
Faro. O ICP-ANACOM contestou em 3 de Dezembro 
de 2008. Por sentença proferida em 30 de Outubro 
de 2009, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé  
julgou extinta a instância por inutilidade superve-
niente da lide. 
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2.4.4. Impugnações judiciais de taxas  
aplicadas pelo ICP-ANACOM

Em 2009, a Globaltalk – Serviços de Telecomunicações, 
Lda. (Globaltalk) e a Worldbroker – Telecomunicações, Lda.  
(Worldbroker), apresentaram 2 impugnações judiciais de 
actos de liquidação das taxas anuais referentes ao exercí-
cio da actividade da oferta de redes e serviços de comunica-
ções electrónicas. O ICP-ANACOM preparou as contestações 
a apresentar pelos representantes da Fazenda Pública. 

Ao longo de 2009 acompanharam-se igualmente os 18  
processos de impugnação judicial de taxas, desencadeados 
em anos anteriores. 

2.4.5. Processos judiciais especiais  
de recuperação de empresas e de falências 
e processos de insolvência

Foram acompanhados 35 processos judiciais especiais de 
recuperação de empresas e de falências e 3 processos judi-
ciais de insolvência em que o ICP-ANACOM intervém na  
qualidade de credor, em geral por possuir créditos prove-
nientes da falta de pagamento de taxas. 

Foi ainda tratado um novo processo judicial de insolvência 
(ao abrigo do novo regime instituído pelo Código da Insol-
vência e da Recuperação de Empresas), relativo a dívida de 
utente ao ICP-ANACOM, proveniente da falta de pagamento 
de taxas.

2.4.6. Execuções fiscais

Continuaram a acompanhar-se, ao longo de 2009, os  
7 processos de execução fiscal que transitaram de anos ante-
riores. Em 2009 foram ainda tratados 11 novos processos.
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O ICP-ANACOM desenvolve a sua actividade internacional 
em três planos distintos:

No quadro das suas atribuições de assessoria ao Governo, o 
ICP-ANACOM é mandatado pelo Governo para representar o 
Estado português, em instâncias e organizações internacio-
nais, emitindo pareceres e formulando propostas sobre as 
posições que o Estado pretende assumir.

Por outro lado, no exercício das suas atribuições e compe-
tências próprias, esta Autoridade participa em fora da UE e 
de instâncias e organizações internacionais, nomeadamente 
numa perspectiva de necessário desenvolvimento e aplica-
ção de medidas no âmbito da actuação desta Autoridade.

A cooperação representa uma outra vertente da intervenção 
internacional desta Autoridade, nomeadamente no que res-
peita à cooperação bilateral e multilateral com as autorida-
des reguladoras de todos os países. 

3.1.1. União Europeia (UE)

Conselho dos Transportes, Telecomunicações e Energia 
(TTE) 
O ICP-ANACOM participou, coadjuvando o Governo e os 
representantes permanentes nacionais junto da UE, no 
Grupo Postal e no Grupo de Telecomunicações e Sociedade 
da Informação. Assegurou ainda o apoio ao Governo nas 
negociações no Comité de Representantes Permanentes  
(COREPER) e no TTE, salientando-se neste domínio as 
seguintes matérias:

Revisão do quadro regulamentar
Aprovado o pacote de revisão do quadro regulamentar das 
comunicações electrónicas, que integra a Directiva Legislar 
Melhor (que altera as designadas Directivas-Quadro, Auto-
rização e Acesso), a Directiva Direitos dos Cidadãos (que 
altera as designadas Directivas do Serviço Universal e de 
Protecção dos Dados) e o Regulamento que cria o Organismo 
de Reguladores Europeus das Comunicações Electrónicas. 

Do pacote aprovado destacam-se novos poderes dos Esta-
dos-Membros, das ARN e da Comissão em diversas matérias, 
nomeadamente de remédios, comércio secundário de espec-
tro, segurança das redes e da informação, QoS e protecção 
dos consumidores.

Roaming internacional
Aprovada a revisão do regulamento do roaming internacio-
nal, da qual se destaca a extensão do prazo da regulação 
de voz, a introdução de regulação no SMS e nos serviços de 
dados e o reforço das medidas de transparência.

Directiva GSM
Aprovada a revisão da Directiva GSM (87/372/ECC) visando 
a utilização da faixa de frequência reservada para esta tec-
nologia por outros serviços móveis. 

Dividendo digital
Aprovadas as conclusões do Conselho sobre a Comunicação 
da Comissão “Transformar o dividendo digital em benefícios 
sociais e em crescimento económico”.

Segurança das redes e da informação 
Aprovada uma resolução do Conselho sobre uma abordagem 
de colaboração europeia no domínio da segurança das redes 

  3.1. Representação do 
Estado português

  3. Actividade Internacional

< VOLTAR AO ÍNDICE



54 55

e da informação, no seguimento da Comunicação da Comis-
são relativa à protecção das infraestruturas críticas da infor-
mação intitulada “Proteger a Europa contra os ciberataques 
e as perturbações em grande escala: melhorar a preparação, 
a segurança e a resiliência”.

Pós-i2010
Aprovadas as conclusões do Conselho sobre o pós-i2010 
“Estratégia pós i2010 – rumo a uma sociedade do conheci-
mento aberta, ecológica e competitiva”. 

e-acessibilidade
Aprovadas as conclusões do Conselho relativas a uma socie-
dade da informação acessível.

Comités e Grupos da Comissão Europeia 
O ICP-ANACOM representou o Estado português nos seguin-
tes Comités e Grupos de Trabalho:

Comité das Comunicações (COCOM)
No âmbito dos trabalhos deste Comité, foram adoptados os 
seguintes documentos: 

•  Opinião do Comité sobre o 116 e consequente Decisão 
sobre o 116.

•  Relatório sobre dados da banda larga na UE.
•  Decisão 2009/449/EC que visa criar, a nível europeu, 

um procedimento comum de selecção dos operadores 
de sistemas móveis via satélite, bem como estabele-
cer disposições para a autorização coordenada pelos 
Estados-Membros dos operadores daqueles serviços, 
seleccionados a operar na faixa dos 2 GHz, através  
da Decisão 626/2008/EC e do Call for Aplications  
2008/C201/03.

•  Recomendação da Comissão sobre taxas de termina-
ção.

•  Regulamento que altera o Regulamento (CE)  
n.º 874/2004 da Comissão, de 28 de Abril de 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.

No final do ano, encontravam-se ainda em discussão duas 
propostas de Recomendação, uma sobre as MCV e outra 
sobre o acesso regulado a NGN.

O ICP-ANACOM deu o seu contributo para a elaboração do 
questionário anual sobre a implementação do número euro-
peu de emergência 112 e participou também nas reuniões do 
Grupo Autorizações, do grupo de trabalho criado para apoiar 
a Comissão no processo de selecção de sistemas móveis via 
satélite nos 2 GHz, do novo grupo de trabalho sobre recolha 
de dados de mercado sobre banda larga (Working Group on 
Market Data) e do grupo de peritos em acesso de emergên-
cia (EGEA), que se dedica às questões relativas à aplicação de 
novas tecnologias para as comunicações de emergência. 

Comité do Espectro Radioeléctrico (RSC)
No âmbito da actividade desenvolvida em 2009 pelo RSC, 
foram aprovados os seguintes projectos de Decisão: 

•  Decisão 2009/766/CE, de 16 de Outubro de 2009, sobre 
harmonização das faixas de frequências dos 900 MHz e 
1800 MHz para sistemas terrestres capazes de fornecer 
serviços pan-europeus de comunicações electrónicas na 
Comunidade. A adopção da Decisão só foi possível após 
alteração da Directiva 87/372/CE do Conselho (Directiva 
GSM).

•  Decisão 2009/381/CE, de 13 de Maio de 2009, que 
altera a Decisão 2006/771/CE sobre a harmonização do 
espectro de radiofrequências com vista à sua utilização 
por equipamentos de pequena potência e curto alcance.

•  Decisão 2009/343/CE, de 21 de Abril de 2009, que 
altera a Decisão 2007/131/CE sobre a utilização em 
condições harmonizadas do espectro radioeléctrico 
para os equipamentos que utilizam tecnologia de UWB 
na Comunidade.

O RSC está a desenvolver dois novos projectos de Decisão 
cuja adopção está prevista para 2010, um deles sobre a faixa 
dos 800 MHz, que visa tornar disponível, numa base de neu-
tralidade tecnológica e de serviços, a faixa de frequências 
790 - 862 MHz, que será libertada após a transição da tele-
visão analógica para a digital terrestre e um outro sobre con-
dições harmonizadas de utilização do espectro para serviços 
de MCV que navegam nas águas territoriais da UE, que esta-
belece um conjunto de condições de utilização do espectro 
e parâmetros técnicos a serem cumpridos por todos os ser-
viços MCV autorizados na UE a fim de evitar interferências 
prejudiciais com estações de base nas faixas dos 900 MHz 
e 1800 MHz. 
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Comité Avaliação de Conformidade e Acompanhamento do 
Mercado de Equipamentos Terminais de Telecomunicações 
e de Equipamentos de Rádio (TCAM)
O TCAM dedicou-se, ao longo do ano de 2009, à análise das 
questões relativas à aplicação da Directiva 1999/5/CE, de  
9 de Março, relativa aos equipamentos de rádio e equipa-
mentos terminais de telecomunicações e ao reconhecimento 
mútuo da sua conformidade, e iniciou formalmente os traba-
lhos de revisão da Directiva. 

Grupo de política do espectro radioeléctrico (RSPG)
Em 2009, este Grupo adoptou as seguintes opiniões:

•  Opinião sobre o dividendo digital — aconselha à Comis-
são Europeia uma estratégia política que promova os  
Estados-Membros a disponibilizar uma parcela do divi-
dendo digital, nomeadamente a subfaixa 790 - 862 MHz, 
numa base de neutralidade tecnológica e de serviços.

•  Opinião sobre melhores práticas com vista à utiliza-
ção de espectro para o sector público – identifica as 
melhores práticas para uma utilização mais eficiente 
do espectro pelos organismos do sector público nas 
áreas da defesa, de emergência e de segurança pública 
e transportes públicos, e identifica os meios para pro-
mover uma gestão mais eficiente do espectro atribuído 
aos serviços públicos. 

•  Duas opiniões sobre coordenação dos interesses de 
espectro da UE – uma sobre a coordenação de interes-
ses europeus em matérias relacionadas com as confe-
rências mundiais de radiocomunicações (WRC) e outra 
que identifica os temas da WRC-12 de interesse para 
a UE e que requeiram um apoio alargado no seio da 
UE. 

O RSPG criou também um grupo de trabalho com vista à pre-
paração de um documento estratégico que identifique um 
conjunto de directrizes, visando maximizar os benefícios dos 
serviços de banda larga via rádio aos consumidores, cida-
dãos e à sociedade em geral. Neste contexto foi já elabo-
rado um position paper no qual se descrevem as medidas a 
tomar para limitar o digital divide no contexto dos sistemas 
via rádio e, também, as oportunidades proporcionadas pelo 
espectro com vista à prestação de serviços de banda larga, 
nomeadamente as faixas de espectro abaixo de 1 GHz para 
efeitos de cobertura. O referido documento evidencia ainda 
o papel das “ferramentas” ao dispor da UE para solucionar 

eventuais constrangimentos de espectro (adicional) para os 
sistemas de banda larga, nomeadamente os recentes desen-
volvimentos tecnológicos que permitem uma partilha mais 
eficiente do espectro entre vários tipos de sistemas e a 
necessidade de harmonização. 

Foi ainda adoptada a Decisão 2009/978/CE, de 16 de 
Dezembro de 2009, – altera a Decisão 2002/622/CE – que 
instituiu o RSPG, o qual passa a desempenhar funções con-
sultivas, junto da Comissão, na preparação de projectos de 
programas no domínio do espectro.

Grupo de trabalho conjunto do Grupo de Reguladores 
Europeus (ERG) e do RSPG 
Este Grupo de trabalho conjunto do ERG e do RSPG apre-
sentou, em 2009, dois relatórios. O primeiro, Transitional 
Spectrum Issues, aborda as questões que podem surgir no 
decorrer do processo de passagem para uma gestão flexí-
vel do espectro, como seja a introdução de UMTS na faixa 
dos 900 MHz e 1800 MHz nos diferentes Estados-Membros. 
O segundo relatório, denominado Spectrum Competition  
Issues, trata a problemática e a experiência prática de alguns 
Estados-Membros no que respeita à prevenção de açambar-
camento de espectro como prática anticoncorrencial. 

Este Grupo iniciou ainda os trabalhos conducentes à publi-
cação de um terceiro relatório, no qual são abordadas as 
questões de espectro no âmbito das definições de mercado. 
Prevê-se que o referido relatório seja aprovado e publicado 
no início de 2010. 

Grupo de trabalho da compatibilidade electromagné-
tica (EMC)  
No contexto da Directiva 2004/108/EC, este Grupo anali-
sou os problemas envolvendo a tecnologia de comunicações 
através de rede de transmissão eléctrica (PLC). Todos os 
Estados-Membros, de uma maneira geral, reportaram quei-
xas apresentadas pelos radioamadores e, segundo a Comis-
são Europeia, quase todas as reclamações foram resolvidas 
em conformidade com a intervenção ex-post, princípio da 
Recomendação 2005/292/CE.

Grupo de peritos em acesso condicional
Este Grupo foi criado pela Comissão Europeia no âmbito da 
Directiva 98/84/EC sobre a protecção legal de serviços de 
acesso condicionado e do artigo n.º 3 do Tratado relativo à 
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adopção de medidas para a eliminação de barreiras à livre 
circulação de bens, pessoas, serviços e capital. 

Foram estabelecidos três objectivos: a cooperação entre 
os Estados-Membros, visando analisar a transposição da 
Directiva a nível nacional, identificando as eventuais imple-
mentações diferenciadas; a monitorização das políticas 
desenvolvidas em função de novas áreas em que o acesso 
condicional está implícito (nomeadamente nas novas plata-
formas de distribuição e no surgimento de novas formas de 
pirataria) e, finalmente, o fomento do intercâmbio de experi-
ências e boas práticas na área do acesso condicional.

Da actividade desenvolvida por este grupo, em 2009, 
releve-se a discussão sobre o denominado Mercado  
Cinzento, consequência da inexistência de ofertas trans-
fronteiriças e decorrente da fragmentação territorial, dando 
origem à subscrição por parte dos cidadãos de serviços de 
televisão do seu país de origem noutros Estados-Membros. 
Os equipamentos utilizados para o efeito não são considera-
dos equipamentos ilícitos nos termos da Directiva, mas coli-
dem com a territorialidade de certos direitos de radiodifu-
são, criando uma situação de indefinição e necessidade de 
regulamentação.

Comité da Directiva Postal
Este Comité dedicou-se, em 2009, à discussão do processo de 
implementação da 3.ª Directiva Postal (Directiva 2008/6/CE,  
de 20 de Fevereiro), ao acompanhamento dos desenvolvi-
mentos realizados no sector dos serviços postais, designa-
damente das actividades da União Postal Universal (UPU) e 
da Organização Mundial de Comércio (OMC) e, ainda, à temá-
tica de aplicação do IVA no sector.

Saliente-se ainda a participação do ICP-ANACOM no seminá-
rio União Europeia – China sobre a reforma postal e entre-
gas expresso, que se realizou em Pequim em Fevereiro, e na  
conferência de Reguladores postais, que se realizou em 
Março em Washington, D. C.

Comité do artigo 133
Este Comité é responsável pela política comercial comum 
comunitária e acompanha as relações comerciais com  
países terceiros, nomeadamente as negociações de acordos 
no âmbito da OMC.

No âmbito da assessoria ao Governo, o ICP-ANACOM emitiu 
diversos pareceres e acompanhou as negociações relativas 
a acordos de cooperação e de comércio livre entre a UE e 
outros países, incluindo a identificação de interesses ofensi-
vos e comentários às propostas dos outros países de diver-
sos acordos, como o Canadá, países andinos e China. 

Refira-se ainda que, com a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa a partir do dia 1 de Dezembro de 2009, o Comité do 
artigo 133 foi substituído pelo Comité do artigo 207.

Grupo de peritos do comércio electrónico
O ICP-ANACOM acompanha os trabalhos do Grupo de peritos 
do comércio electrónico, presidido pela Comissão Europeia, 
o qual teve apenas uma reunião em 2009. Entre os temas 
abordados, destaca-se a apresentação das novas iniciativas 
relativas à privacidade online, como a Lei Hadopi, em França, 
o Digital Britain, no Reino Unido, e o novo quadro legal rela-
tivo ao bloqueio de sítios no combate à pornografia infantil, 
na Alemanha. Foi ainda debatida a implementação do artigo 
3.º/4 da Directiva do Comércio Electrónico (Cooperação UE), 
tendo em conta o conceito de directed activity da Conven-
ção Brussels I. 

3.1.2. União Internacional  
das Telecomunicações (UIT)

Conselho
A sessão ordinária do Conselho da UIT realizou-se em Outubro 
tendo sido aprovado o orçamento para o biénio 2010-2011.

O Conselho procedeu ainda à revisão da actividade dos  
actuais Grupos de trabalho e à criação de novos grupos dedi-
cados à preparação do Plano Estratégico e Financeiro, à Pro-
tecção Online de Crianças e à preparação da Conferência 
Mundial de Telecomunicações Internacionais, prevista para 
2012.

Foi também aprovado o programa de interoperabilidade e 
conformidade, o que permitirá aos compradores um melhor 
domínio da interoperabilidade dos equipamentos que  
pretendem adquirir. 
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Grupos de trabalho do Conselho
No âmbito do grupo de trabalho sobre regulamento finan-
ceiro, foi criado um Comité de Auditoria independente, tendo 
sido também revisto o regulamento financeiro apresentado 
pelo secretariado da UIT. Esta revisão decorre da adequa-
ção daquele regulamento aos International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS), actualmente em implemen-
tação na UIT.

O grupo de trabalho sobre gestão de recursos humanos 
aprovou a criação de uma política de ética da UIT. Foi igual-
mente abordada a criação de um Plano Estratégico de Recur-
sos Humanos.

Na reunião do grupo de trabalho dedicado à Cimeira da Socie-
dade de Informação, foi elaborado um roadmap para cada 
uma das linhas de acção em que a UIT assume a liderança.

4.º Fórum Mundial de Políticas de Telecomunicações 
O 4.º Fórum Mundial de Políticas de Telecomunicações (Fourth  
World Telecommunications Policy Forum – WTPF-09) decor-
reu em Abril, em Lisboa.

O WTPF visa promover a discussão e troca de opiniões sobre 
questões emergentes de regulação e de política de tele-
comunicações. Os temas em debate no WTPF-09 foram os 
seguintes:

•  Políticas e regulação de telecomunicações.
•  Políticas públicas no âmbito da Internet.
•  NGN.
•  Regulamento de telecomunicações internacionais da 

UIT.

O evento foi presidido pelo Secretário de Estado-adjunto 
das Obras Públicas e das Comunicações (SEAOPC), tendo 
contado, para além da presença de 850 delegados, com 19 
ministros, 9 vice-ministros e cerca de 40 dirigentes de enti-
dades reguladoras.

Para além do relatório do presidente do Fórum, foi aprovado 
o documento “Consenso de Lisboa” que integra as opiniões 
sobre os vários temas que foram objecto de análise neste 
Fórum. Assinale-se ainda que, no dia que precedeu a aber-
tura do Fórum, teve lugar uma sessão de debate estraté-
gico sobre o impacto da crise no sector das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TIC) e a identificação de  
formas através dos quais as TIC podem ajudar a ultrapassar 
a crise. Esta sessão contou com a participação de oradores  
provenientes de governos, empresas e outras entidades, tendo 
sido discutida a ideia de criar um “plano Marshall digital”. 

3.1.3 União Postal Universal (UPU)

Conselhos de Administração e de Operações Postais
O ICP-ANACOM participou nos trabalhos dos grupos, comis-
sões e plenárias do Conselho de Administração (CA) e do 
Conselho de Operações Postais (COP) juntamente com repre-
sentantes dos CTT. 

A sessão plenária do COP debateu o regulamento interno 
daquele Conselho e a subsequente revisão das regras apli-
cáveis à criação e funcionamento de todas as cooperativas 
ou grupos voluntários financiados com fundos extra-orça-
mentais. 

A sessão plenária do CA decorreu em Novembro e dedicou-
se, sobretudo, às Questões de Governança (da competência 
da Comissão 1 do CA), Finanças e Administração (da compe-
tência da Comissão 3 do CA) e, ainda, à formalização de dois 
grupos de reflexão sobre Recursos Humanos e sobre Audi-
toria (de que Portugal fará parte).

Durante aquela sessão realizou-se, também, o primeiro Fórum 
de Regulação Postal dedicado aos temas da organização do 
mercado postal (vários modelos de regulação), do financia-
mento do serviço postal universal e do impacto global da libe-
ralização do mercado postal a nível nacional e internacional. 
Este Fórum teve a participação de decision-makers do sector 
postal e autoridades reguladoras, contando ainda com a parti-
cipação de académicos e prestadores de serviços. 

3.1.4. União Postal das Américas, Espanha  
e Portugal (UPAEP)

21.º Congresso da UPAEP
O Congresso é o órgão máximo da UPAEP e reúne plenipo-
tenciários dos países e territórios membros da UE a cada  
4 anos. No 21.º Congresso da UPAEP, que decorreu em  
Santiago do Chile, em Agosto de 2009, a delegação de 
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Portugal integrou a Embaixada de Portugal em Santiago, 
representantes do ICP-ANACOM e dos CTT. 

As matérias em destaque foram de ordem financeira, a 
reforma e o desenvolvimento do sector postal na região, a 
cooperação técnica (não só entre os países membros mas 
também em estreita colaboração com outras organizações 
internacionais, como é o caso da UPU), e as eleições para os 
cargos da Secretaria Geral e para o Comité de Gestão do Con-
selho Consultivo e Executivo (CCE).

Este 21.º Congresso pautou-se pela prudência e contenção 
em matéria financeira e, no que diz respeito às eleições, 
ficou marcado pela mudança de Conselheiro, em virtude 
da vitória do antigo Chefe de Projectos da UPAEP, Edwin  
Viscarra, da Bolívia. A anterior Secretária Geral, a uruguaia 
Serrana Bassini, foi reeleita para o ciclo 2009-13.

Conselho Consultivo e Executivo    
Os trabalhos do CCE focaram-se na preparação de propostas 
para o Congresso da UPAEP e na aprovação do orçamento 
da UPAEP, incluindo uma medida de recurso ao seu fundo 
de reservas, necessária em virtude da crise mundial e dos 
desvios cambiais entre o peso uruguaio e o dólar americano 
em 2008.

O ICP-ANACOM participou no Fórum de Regulação Postal 
tendo apresentado a perspectiva europeia sobre o processo 
gradual de liberalização. Participou ainda no Colóquio de  
Cooperação Técnica e no Colóquio de Estratégia, onde os CTT 
apresentaram, em nome de Portugal, as expectativas sobre 
o futuro da cooperação técnica da UPAEP, dando ênfase à 
questão da qualidade de serviço. 

3.1.5. Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE)

ICCP
O ICP-ANACOM fez-se representar nas duas reuniões rea-
lizadas no âmbito do Comité das Políticas de Informação, 
Informática e Telecomunicações (Committee for Informa-
tion, Computer and Communications Policy – ICCP), instân-
cia da OCDE que analisa os aspectos políticos resultantes do 
desenvolvimento e aplicação de tecnologias e serviços na 
área da informação, informática e comunicações, incluindo 

o respectivo impacto na economia e sociedade em geral e 
no fortalecimento da cooperação entre Estados-Membros e 
entre Estados-Membros e não Membros.

Em 2009 o ICCP deu particular ênfase à crise económico- 
-financeira e às medidas de combate à mesma. Neste con-
texto foi apresentado um relatório que elenca as medidas 
implementadas pelos países membros com mais impacto 
na economia e que teve por base as respostas a um ques-
tionário da OCDE, para o qual o ICP-ANACOM também  
contribuiu.

Adicionalmente e dando continuidade à participação de 
stakeholders não governamentais no trabalho do ICCP, o  
Comité acordou em estabelecer laços com a comunidade 
técnica e com a sociedade civil, respectivamente o Internet 
Technical Advisory Committee (ITAC) e o Civil Society Infor-
mation Society Advisory Council (CSISAC).

Registe-se, por último, que o actual presidente da Unidade 
de Missão Inovação e Conhecimento (UMIC), Prof. Luís Maga-
lhães, foi reeleito como vice-presidente.

Grupo de Trabalho de Segurança da Informação e Priva-
cidade (WPISP)
O ICP-ANACOM continua a assegurar uma das vice-presi-
dências do WPISP que se dedicou em 2009 às estratégias 
nacionais para a cibersegurança, autenticação e gestão da 
identidade digital, privacidade, spam e protecção de crian-
ças em linha. 

Saliente-se ainda que o ICP-ANACOM participou, em 2009, 
no Congresso de Segurança da Informação e Comunicações, 
em Brasília, a convite do Gabinete de Segurança Institucio-
nal da Presidência da República Brasileira.

3.1.6. Organização Europeia de  
Telecomunicações por Satélite (EUTELSAT IGO)

O ICP-ANACOM assegura a representação nacional na 
Assembleia de Partes (AP) da Organização Europeia de Tele-
comunicações por Satélites (EUTELSAT) IGO e no Comité 
Consultivo (CC), órgão de apoio da estrutura executiva da 
organização. Em Maio teve lugar a 36.ª AP, a qual aprovou 
a recondução do actual Secretário Executivo (França), por 
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um segundo mandato de 4 anos. Aprovou, ainda, a adesão 
do Montenegro, que se tornou o 49.º Estado a integrar a  
EUTELSAT IGO.

Outro ponto relevante da agenda foi o acompanhamento 
dos desenvolvimentos da nova Lei Espacial francesa e  
respectiva regulamentação, tendo a AP decidido que nem 
os Estados, nem a IGO deveriam assumir responsabilidades 
adicionais decorrentes deste diploma.

Realizaram-se ainda duas reuniões do CC, nas quais se ana-
lisou o cumprimento, pelo operador EUTELSAT, na sua activi-
dade operacional e comercial, dos princípios de base estipu-
lados pela IGO e das suas obrigações em termos de SU.

3.1.7. Organização Internacional  
de Telecomunicações por Satélite (ITSO)

O ICP-ANACOM assegura a representação nacional na AP, 
tendo assumido, no biénio 2008-10, a sua presidência. 
Integra ainda, a título de observador, o CC da organização.  
O Director-Geral da ITSO é, desde 20 de Julho de 2009, o 
português José Toscano. 

Em 2009 realizou-se também uma AP extraordinária, presi-
dida pelo Eng.º Saraiva Mendes, a pretexto do não cumpri-
mento, pelas Administrações dos Estados Unidos da América 
e Reino Unido, das obrigações decorrentes do artigo XII do 

Acordo da ITSO, no que respeita à coordenação das posições 
orbitais do Património Comum (Common Heritage), operadas 
pela companhia privada Intelsat. Durante a AP foi possível 
obter um compromisso, o que constitui um marco positivo 
na história recente da organização. Ao rejeitar o recurso à  
arbitragem proposto pelo então Director-Geral, a AP decidiu, 
adicionalmente, criar um grupo de trabalho sobre frequên-
cias, que assessorará o novo Director-Geral na implementa-
ção do procedimento acordado.

3.1.8. Organização Internacional  
de Satélites Móveis (IMSO)

O ICP-ANACOM assegura a representação nacional na 
Assembleia da IMSO, o órgão máximo da organização, 
acompanhando ainda os trabalhos do CC como observador. 
Os trabalhos deste Comité focalizaram-se na definição de 
aspectos técnicos e financeiros relativos à implementação 
do sistema de identificação e seguimento de navios a longa 
distância (LRIT), em que a IMSO detém funções como enti-
dade coordenadora. Este sistema foi lançado pela Organi-
zação Marítima Internacional (IMO) com vista a aumentar a 
segurança no âmbito dos transportes marítimos. O Comité 
dedicou-se também à análise das novas responsabilidades 
assumidas pela IMSO como entidade supervisora de futu-
ros prestadores de serviços de satélite para o GMDSS, que 
venham a ser autorizados pela IMO, em moldes idênticos 
aos que se aplicam à Inmarsat. 
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3.2.1. Organizações de regulação

Grupo de Reguladores Europeu (ERG)
A Plenária do ERG, criado pela Decisão da Comissão 
2002/627/CE, reuniu-se, no ano de 2009, 4 vezes (Berlim,  
Praga, Lucerna e Varsóvia) em sessão ordinária. Prosse-
guindo um plano de trabalho ambicioso que contou com a 
participação activa do ICP-ANACOM, quer a nível das ple-
nárias, quer a nível das equipas de projecto, destaca-se, de 
entre os trabalhos desenvolvidos, a aprovação e publicação 
de um calendário de monitorização da aplicação das Posições  
Comuns e a adopção de uma nova versão das linhas de 
orientação sobre a aplicação do Regulamento do Roaming 
Internacional.

Foram também produzidos e discutidos vários relatórios 
sobre matérias muito diversas, de entre as quais se salien-
tam as seguintes:

•  replicabilidade de pacotes e compressão de margens 
em pacotes;

•  transição da regulação sectorial para a regulação da 
concorrência;

•  custeio regulatório;
•  concorrência, espectro e transição de espectro;
•  convergência fixo-móvel;
•  transparência da informação de preços;
•  análise económica e princípios regulatórios das NGN e 

consistência de preços nos mercados de banda larga. 

Foi igualmente publicada uma declaração sobre o dividendo 
digital.

Grupo de Reguladores Independentes (IRG)
O IRG é um grupo onde participam as ARN do sector das  
comunicações dos 27 Estados-Membros da UE, bem como 
os países do Espaço Económico Europeu (Suíça, Islândia, 
Noruega e Liechtenstein) e dos países candidatos à adesão 
da UE (Turquia, Croácia e Macedónia).

Em 2009, esta Autoridade esteve presente em todas as  
reuniões plenárias do IRG/ERG e nas reuniões preparatórias 
que as antecederam, participando na Rede de Contactos 
(Contact Network), que é o grupo operacional intermédio de 
representantes de cada ARN.

O ICP-ANACOM manteve o nível de participação de anos 
anteriores nos diversos grupos de trabalho do IRG, tendo 
continuado a presidir à equipa de projecto (PT) Utilizadores 
Finais e ao Sistema de Informação do Grupo de Reguladores 
Independentes (IRGIS)/PT Visibility.

Esta Autoridade manteve igualmente a sua participação 
em vários PT, designadamente: Revisão do Quadro Regu-
lamentar, Taxas de Terminação, Benchmarking, Regulatory 
Accounting, Cooperação ERG/RSPG, Utilizadores Finais,  
IRGIS, Roaming, Remédios, NGN, Convergência, Grupo de  
Especialistas do artigo 7.º. Participou ainda nos grupos ad 
hoc da segurança e de acesso à informação, designada-
mente no Informal IRG Working Group on Network and Infor-
mation Security. 

Fórum Latino-americano das Entidades Reguladoras de 
Telecomunicações (Regulatel)
O Regulatel tem como missão o intercâmbio de informa-
ções sobre o quadro regulamentar de cada Administração, 
visando harmonizar regras e actividades. Tem uma natureza 
idêntica aos grupos europeus IRG e ERG e promove a coope-
ração e o desenvolvimento do sector na América Latina.

Em 2009, o ICP-ANACOM participou no VIII Encontro de  
Corresponsales, no Fórum AHCIET-REGULATEL, e no Semi-
nário de Reguladores de Telecomunicações que decorreu em 
Cuba e na Colômbia.

Participou também no VI Seminário de alto nível CMT I/ERG-
Regulatel e na Plenária da Regulatel no Summit IRG-Regula-
tel que teve lugar em Outubro de 2009, em Capri.

Grupo de Reguladores Euro-Mediterrânicos (EMERG) 
O ICP-ANACOM é membro-fundador do EMERG, criado em 
Junho de 2008, e que reúne representantes dos regula-
dores do sector das comunicações electrónicas da região 
do Mediterrâneo, nomeadamente dos membros do IRG, do 
Norte de África e do Médio Oriente. Esta Autoridade esteve 
presente na reunião da Rede de Contactos do EMERG e na 
reunião de preparação do benchmark/programa de trabalho 
para 2010, realizada em Amã, em Dezembro. O ICP-ANACOM  
também participou activamente no desenvolvimento do 
futuro website deste grupo.

  3.2. Representação técnica
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3.2.2. Outras organizações

Sectores da UIT

Sector da Normalização das Telecomunicações (UIT-T)
A reunião do Grupo Consultivo da Normalização das Teleco-
municações (TSAG) decorreu em Abril e teve como principal 
objectivo a definição das regras para o sector e a monitoriza-
ção da actuação da UIT-T no início do período de estudos da 
fase pós Assembleia Mundial de Normalização das Teleco-
municações (WTSA) que teve lugar em Outubro de 2008.

Em Junho, decorreu a 4.ª reunião do grupo de peritos da UIT, 
encarregue da revisão do texto actual do Regulamento das 
Telecomunicações Internacionais.

Sector do Desenvolvimento das Telecomunicações  
(UIT-D)
A 14.ª reunião do Grupo Consultivo para o Desenvolvimento 
das Telecomunicações (TDAG) foi dedicada à revisão da 
implementação do plano operacional e à análise da evolução 
dos membros do sector de desenvolvimento da UIT, a qual 
conta com mais 26 associados desde 2008.

No decorrer dos debates, foi sublinhada a importância de se 
definirem indicadores (Key Project Indicators – KPI) quanti-
tativos e qualitativos, como métrica para avaliar a implemen-
tação do referido plano operacional. 

Em Novembro, teve lugar a 9.ª edição do Simpósio Global 
para Reguladores (Global Symposium for Regulators – GSR), 
evento que reúne reguladores e decisores políticos de paí-
ses desenvolvidos e em desenvolvimento, promovendo a 
partilha de ideias e experiências sobre os temas de maior 
premência e actualidade do sector. Neste âmbito foi elabo-
rado um documento no qual Portugal teve um papel particu-
larmente activo e determinante.

Saliente-se ainda a realização, em Dezembro, da reunião 
preparatória para a Conferência Mundial de Desenvolvi-
mento das Telecomunicações (WTDC). Neste contexto foram 
definidas as seguintes áreas prioritárias: i) Infra-estruturas 
de informação e comunicação. ii) Cibersegurança e aplica-
ções de TIC. iii) Ambiente favorável. iv) Capacitação e outras  
iniciativas. 

Sector das Radiocomunicações (UIT-R)
No âmbito do sector UIT-R, esta Autoridade participou nos 
seguintes grupos de trabalho (WP):

•  WP1A (responsável pelos estudos sobre técnicas de 
engenharia de espectro) que, no essencial, procedeu 
à revisão de várias Recomendações da UIT e tratou de 
matérias relativas à WRC.

•  WP1B (responsável pelos estudos sobre metodologias 
de gestão de espectro e estratégias económicas) que 
lidou com os assuntos relacionados com as SRD, de 
Software Defined Radio & Cognitive Radio (SDR & CR) 
e com a Resolução 951.

•  WP4B (responsável pelos estudos relacionados com os 
serviços de radiocomunicações por satélite).

•  WP5A (responsável pelos estudos relacionados com o 
SMT e os serviços de amador e amador por satélite).

•  WP5B (responsável pelos estudos relacionados com o 
SMM, incluindo o GMDSS, o serviço móvel aeronáutico 
e o serviço de radiodeterminação) que se dedicou ao 
desenvolvimento de especificações técnicas e opera-
cionais de radares meteorológicos e dos sistemas do 
SMM em ondas métricas e decamétricas.

•  WP5C (responsável pelos aspectos técnicos relaciona-
dos com o serviço fixo) que se dedicou ao desenvolvi-
mento de novas planificações de frequências e  esta-
belecimento de critérios de partilha de espectro entre 
sistemas do serviço fixo e de outros serviços.

•  WP6A (responsável pelos estudos relacionados com o 
serviço de radiodifusão) que se dedicou aos assuntos 
relacionados com a transição da tecnologia analógica 
para a digital.

•  JTG 5-6 (responsável pela realização de estudos de parti-
lha entre o serviço móvel e outros serviços para os quais 
a faixa 790-862 MHz se encontra atribuída: serviços de 
radiodifusão, fixo, móvel e de rádio navegação aeronáu-
tica – nas Regiões 1 e 3, de acordo com a Resolução 749). 

Conferência Europeia das Administrações de Correios e 
Telecomunicações (CEPT)
A CEPT tem como objectivo a coordenação de posições 
regionais europeias no âmbito da actividade das organiza-
ções internacionais do sector, ou seja, a UIT e a UPU em 
matérias de regulação e de índole técnica. Como habitual-
mente, o ICP-ANACOM participou, em 2009, na Assembleia 
da CEPT – o seu órgão máximo.
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Mandatos da Comissão Europeia à CEPT 
Neste âmbito foram desenvolvidos os seguintes trabalhos:
 

•  SRD – aprovado o relatório (CEPT 35) no qual são ana-
lisadas as propostas sobre a harmonização de espectro 
e definidas as características técnicas e as faixas de 
frequências deste tipo de equipamentos.

•  UWB – elaborado e aprovado o respectivo relatório 
(CEPT 34).

•  Radares de curto alcance (SRR) – foi desenvolvido um 
relatório no qual são revistas as condições/requisi-
tos para operação destes radares, prevendo-se que os  
trabalhos sejam finalizados em 2010 (relatório CEPT 36).

•  Dividendo digital – elaborados e aprovados os relatórios 
CEPT 29, 30, 31 e 32 de resposta ao mandato para a 
realização dos estudos técnicos necessários, tendo em 
vista a definição não só das condições técnicas optimi-
zadas para a utilização da subfaixa em 790 - 862 MHz,  
por parte de redes fixas/móveis de comunicações elec-
trónicas, mas também por parte de outros potenciais 
serviços ou redes, tendo em consideração a coexistência 
dos actuais serviços, nomeadamente o serviço de radio-
difusão. Neste âmbito foi também aprovada a Decisão 
ECC/DEC/(09)03 com as condições harmonizadas para 
redes Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) 
a operar na faixa 790 - 862 MHz.

•  MCV – elaborado e aprovado o CEPT 28 no qual se iden-
tificam as condições técnicas e operacionais necessá-
rias à inexistência de interferências nocivas em ser-
viços de radiocomunicações que operem na faixa de 
frequências dos 900 MHz e 1800 MHz, nas águas  
territoriais dos Estados-Membros.

•  WAPECS – a Comissão Europeia submeteu um novo 
mandato à CEPT para a definição do mínimo de con-
dições técnicas a serem aplicadas na faixa dos 2 GHz 
(1900 - 1980 MHz/2010 - 2025 MHz/2110 - 2170 
MHz), tendo em conta a necessidade de se evitarem 
interferências – tomando como base os estudos reali-
zados para a faixa dos 2,6 GHz. 

A Comissão Europeia submeteu ainda um outro mandato 
à CEPT sobre as faixas dos 900 MHz e 1800 MHz com os 
seguintes objectivos:

•  Verificar se existem outras tecnologias, para além da 
Long Term Evolution (LTE), candidatas às faixas dos 

900 MHz e 1800 MHz e cuja compatibilidade com o 
GSM necessite de ser estudada.

•  Estudar as condições técnicas que permitam o desen-
volvimento da tecnologia LTE (e outras possíveis  
tecnologias) nas faixas dos 900 - 1800 MHz.

•  Investigar a compatibilidade entre o UMTS e os siste-
mas em faixas adjacentes acima dos 960 MHz.

Comité de Comunicações Electrónicas (ECC) 
O ICP-ANACOM assegurou a representação da Administração 
Portuguesa neste Comité, tendo sido aprovadas, em 2009, 
Decisões ECC sobre as seguintes matérias: 

•  Harmonização das faixas de frequências  
1610 - 1626,5 MHz e 2483,5 - 2500 MHz, para  
utilização de sistemas do serviço móvel por satélite.

•  Harmonização da utilização da faixa 63 - 64 GHz por ITS.
•  Condições harmonizadas para redes MFCN a operar na 

faixa 790 - 862 MHz.
•  Isenção de licença individual e livre circulação e uti-

lização de terminais exclusivamente de emissão, 
do serviço móvel por satélite operando na faixa  
1613,8 - 1626,5 MHz.

•  Reserving the National Short Message Service Num-
bering Range Beginning with 116 for Harmonised SMS 
Numbers for Harmonised Services of Social Value. 

Foram também aprovadas Decisões ECC emendadas sobre 
os seguintes temas:

•  Designação e disponibilização de faixas de fre-
quências para aplicações dos caminhos-de-ferro nos  
876 - 880 MHz e 921 - 925 MHz. 

•  Disponibilização de faixas para a introdução de Wide 
Band Digital Land Mobile PMR/PAMR nos 400 MHz e 
800 - 900 MHz.

•  Designação das faixas 1518 - 1525 MHz e  
1670 - 1675 MHz para sistemas do serviço móvel por 
satélite. 

•  Isenção de licença de aplicações UWB específicas.
•  Utilização harmonizada da faixa dos 5 GHz para a 

implementação de Wireless Access Systems including 
Radio Local Area Networks (WAS/RLAN).

•  GSM a bordo de aeronaves.
•  Sistema europeu de informação sobre frequências do 

Gabinete Europeu de Radiocomunicações (ERO), o EFIS.
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No que respeita ao acompanhamento dos subgrupos do 
ECC, esta Autoridade privilegiou a presença nos grupos 
de trabalho e equipas de projecto de gestão de frequên-
cias, engenharia do espectro, assuntos de regulação, 
numeração e endereçamento e aspectos técnicos rela-
tivos à interligação, entre outros. 

Destacam-se os seguintes resultados obtidos por esses  
grupos: 

•  O Grupo de Trabalho de Gestão de Frequências (GTFM) 
prosseguiu com actividades em matéria de harmoniza-
ção do espectro radioeléctrico ao nível europeu, tendo 
desenvolvido estudos de harmonização das utiliza-
ções de aplicações de protecção e emergência, de SRD 
e de Mobile Satellite Service (MSS) nos 2 GHz; actua- 
lizou a tabela comum europeia (ECA, Relatório ECC 
25) e prosseguiu com o desenvolvimento do portal 
europeu de frequências (ERO Frequency Information  
System – EFIS); desenvolveu campanhas de monitori-
zação do espectro e acompanhou os trabalhos espe-
cíficos no âmbito do SMM e de radionavegação marí-
tima. 

•  O Grupo de Trabalho de Engenharia do Espectro (GTSE) 
desenvolveu estudos que deram origem a recomenda-
ções e relatórios que estabelecem critérios de compa-
tibilidade entre vários sistemas de radiocomunicações. 
Relevem-se, entre outros, os relatórios sobre a intro-
dução de WLAN nas aeronaves nas faixas de frequên-
cia 5250 - 5350 MHz e 5725 - 5875 MHz, os microfo-
nes emissores (PWMS), as aplicações UWB específicas; 
foram iniciados os trabalhos de introdução de equi-
pamentos que utilizam tecnologia rádio cognitiva na 
faixa dos 470 -790 MHz.

•  O Grupo de Trabalho de Assuntos de Regulação (GTRA) 
desenvolveu trabalhos sobre harmonização de nor-
mas e procedimentos técnico/regulamentares ao nível 
europeu, com especial destaque para o relatório sobre 
a introdução de análises de impacto nos procedimen-
tos da CEPT, na harmonização das interfaces rádio nas 
deliberações da CEPT e análises sobre a aplicabilidade 
das Directivas R&TTE.

O ICP-ANACOM participou também no Grupo de Preparação 
de Conferências (CPG) que prepara os trabalhos da Conferên-
cia Mundial das Radiocomunicações que terá lugar em 2012. 

Este grupo criou, para o efeito, quatro equipas de projecto 
que estão a estudar diversos temas no âmbito das radioco-
municações.

Gabinete Europeu de Comunicações (ECO)
O ICP-ANACOM assegurou a representação da Administra-
ção Portuguesa nos CA do ERO e do Gabinete Europeu de 
Telecomunicações (ETO), que reuniu conjuntamente, e pela 
última vez, em Maio. No dia 1 de Julho de 2009, entrou em 
vigor a Convenção do Gabinete Europeu de Comunicações, 
que substitui a Convenção do ERO e o Memorando de Enten-
dimento do ETO, ambos datados de 1993. Na sequência da 
entrada em vigor da nova Convenção, o Gabinete assumiu a 
nova designação ECO. 

Na primeira reunião do CA do ECO, que teve lugar em Novem-
bro, foram analisados os resultados financeiros da organi-
zação da 15.ª edição da CEPT, dedicada ao tema Common  
European Practices in Telecommunications, que teve lugar 
em Montreux, em Outubro, e que marcou a comemoração 
dos 50 anos da fundação daquela organização. 

Comité Europeu de Regulação Postal (CERP) 
Em 2009 foi implementada a nova estrutura do CERP que é 
constituída por dois grupos de trabalho (WG) – o WG Policy 
e o WG Application – a que reportam 9 equipas de projecto, 
e em que a plenária se mantém como a última instância de 
aprovação dos trabalhos do Comité. 

A reunião plenária aprovou os relatórios dos WG, tendo ainda 
sido celebrado um protocolo de colaboração para o período 
2009-12 entre o CERP e a Federação das Comunidades 
Regionais na área das Comunicações (RCC). Na reunião ple-
nária de Novembro, no Mónaco, procedeu-se à aprovação 
final dos relatórios de actividade de todos os PT e WG.

Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações 
(ETSI) 
O ICP-ANACOM é membro do ETSI na categoria Administra-
ção e, nessa qualidade, participou na última Assembleia Geral 
do ano. O ETSI desenvolve a sua actividade em três gran-
des vertentes: Global Standards Producer, Service Providing 
Organization e European Standards Organization, tendo no 
domínio da normalização dado especial atenção ao ITS, às 
NGN e à “Internet das Coisas”. O ETSI conta actualmente 717 
associados, oriundos de 62 países dos 5 continentes.
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O ano de 2009 assinala uma consolidação da cooperação 
multilateral, nomeadamente no que respeita ao relaciona-
mento do ICP-ANACOM com as suas congéneres da Comuni-
dade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP).

Os novos mecanismos de cooperação, adoptados em 2008, 
confirmaram uma maior eficácia no que diz respeito à satis-
fação das expectativas, internas e externas, dos principais 
intervenientes. Os processos de estabelecimento de novas 
parcerias e novas plataformas de cooperação, em articula-
ção com entidades e agências com vocação para o apoio 
e desenvolvimento, nas suas vertentes pública e privada, 
revelaram-se proveitosas e eficazes no que diz respeito à 
racionalização das competências profissionais e recursos 
financeiros do ICP-ANACOM.

3.3.1. Cooperação multilateral

Associação de Reguladores de Comunicações e Teleco-
municações da Comunidade dos Países de Língua Por-
tuguesa (ARCTEL-CPLP)
A I Assembleia Geral da ARCTEL-CPLP realizou-se em Feve-
reiro de 2009, em Maputo, tendo sido eleitos os titulares 
dos órgãos da Associação, designadamente o Presidente, 
Eng.º David Gomes, da Agência Nacional das Comunica-
ções (ANAC) de Cabo-Verde, o Vice-presidente, Embaixador 
Ronaldo Sardenberg, da Agência Nacional de Telecomunica-
ções (ANATEL) do Brasil e o Secretário, o Dr. Filipe Batista, 
responsável pela área de cooperação do ICP-ANACOM. Foi 
ainda aprovado o Plano de Actividades para o ano de 2009. 
Esta Associação tem vindo a afirmar-se e ganhar espaço na 
cena internacional. A Associação dispõe já de um sítio (dis-
ponível em português e em inglês), o qual resultou dos cru-
ciais contributos dos 8 membros da Associação.

De entre as actividades desenvolvidas em 2009 por esta 
Associação, saliente-se a assinatura de um Memorando de 
Entendimento com a sua congénere do sector energético, a 
Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa (RELOP) , tendo em vista a cooperação 
intersectorial e o estabelecimento de um acordo com a UIT 
visando a organização conjunta de um encontro informal de 
Associações de Reguladores Regionais por ocasião do GSR 
(Global Symposium of Regulators). No âmbito deste acordo, 

a ARCTEL-CPLP e a UIT organizaram o 1.º Encontro de Asso-
ciações Regionais de Reguladores. 

Em Outubro de 2009, a ARCTEL foi admitida na UIT na  
qualidade de membro do Sector (UIT-D).

Associação dos Operadores de Correios e Telecomuni-
cações dos Países e Territórios de Língua Oficial Portu-
guesa (AICEP) 
O ICP-ANACOM participou na Assembleia Geral Anual Ordiná-
ria da AICEP, que se realizou no Funchal, em Abril de 2009. 
Nesta Assembleia foram eleitos os novos corpos gerentes e 
aprovado o Orçamento e o Plano de Actividades. 

Centro de Excelência para os países de expressão  
oficial portuguesa e espanhola em África (CdE UIT)
No seguimento do acordo entre o MOPTC e a UIT para a cria-
ção do CdE, assim como do posterior acordo estabelecido 
entre o ICP-ANACOM e a UIT para financiamento do pro-
jecto (contribuição pecuniária e oferta de formadores), o  
ICP-ANACOM participou activamente no lançamento do  
projecto assim como na execução do programa para 2009. 

Foi identificada pelos países beneficiários (Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique,  
S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste) a necessidade de for-
mação em vários temas, nomeadamente sobre regula-
ção, políticas e estratégias para a oferta do SU, gestão do  
espectro, segurança de redes e gestão de fraudes, entre 
outros. Neste contexto realizaram-se 12 acções de forma-
ção, tendo o ICP-ANACOM colaborado activamente na ges-
tão, coordenação e supervisão deste programa, facto que 
contribuiu de forma decisiva para o sucesso do primeiro 
ano de vida deste projecto.

3.3.2. Cooperação bilateral 

Programas Indicativos de Cooperação (PIC) e Planos 
Anuais de Cooperação (PAC)
O ano de 2009 ficou marcado pela operacionalização dos 
novos mecanismos de cooperação do ICP-ANACOM, designa-
damente os PAC, nos quais foram inscritas várias linhas de 
acção identificadas nos PIC.

  3.3. Cooperação
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Tratando-se do primeiro ano de operacionalização destes 
mecanismos, os resultados atingidos rondaram, em média, 
os 50 por cento de realização, um valor satisfatório tendo 
em conta que se trata de uma metodologia de trabalho com-
pletamente nova.

No quadro bilateral e ao abrigo dos PAC com as autorida-
des reguladoras dos Países Africanos de Língua Oficial  
Portuguesa (PALOP), realizaram-se várias missões/iniciati-
vas em Angola (INACOM), Cabo Verde (ANAC), Guiné-Bissau 
(ICGB), Moçambique (INCM), São Tomé (AGER) e Timor-Leste  
(ARCOM).

Acções desenvolvidas no âmbito de acordos de coope-
ração técnica 
Na lista que se segue constam as acções realizadas ao longo 
do ano de 2009, no âmbito dos vários acordos de coopera-
ção técnica existentes entre o ICP-ANACOM e outras ARN:

Brasil (ANATEL)
•  Missão técnica do ICP-ANACOM ao Brasil, com o prin-

cipal objectivo de trocar experiências em matéria da 
gestão de espectro.

•  Realização em Portugal da 2.ª reunião técnica sobre 
gestão do espectro.

•  Participação conjunta num estudo intitulado Scientific  
research project coordinated by ICP-ANACOM and Agên-
cia Nacional de Telecomunicações (ANATEL) with a 
focus on mobile broadband, realizado por um grupo de 
reputados académicos dos Estados Unidos da América.

•  Preparação da 13.ª reunião da Comissão de Coordena-
ção ICP-ANACOM-ANATEL. 

Cabo Verde (ANAC) 
Em Dezembro de 2009, realizaram-se estudos de avalia-
ção da QoS dos serviços de voz, SMS e cobertura das redes 
GSM, nos principais aglomerados urbanos e eixos rodoviá-
rios da Ilha de Santiago – Cabo Verde. Pretendeu-se anali-
sar a qualidade dos referidos serviços que se suportam nas 
redes móveis GSM/General Packet Radio Service (GPRS)/
Enhanced Data Rates for GSM/DCS Evolution (EDGE). Foram 
realizados testes automáticos extremo-a-extremo nos prin-
cipais aglomerados urbanos e eixos rodoviários daquela ilha 
(8 e 4 horas de medidas, respectivamente, durante o período 
diurno e nocturno, na cidade da Praia, e 12 horas de medidas 
nos eixos rodoviários da Ilha de Santiago).

Equador (ANP)
O regulador do sector postal do Equador (ANP) manifestou 
interesse em aprofundar as relações de cooperação com o 
ICP-ANACOM e apresentou uma proposta de protocolo de 
cooperação. Foi então acordado avançar em parceria no 
desenvolvimento de novos modelos de cooperação, com uma 
componente pedagógica mais alargada e com uma redução 
de custos significativa para o ICP-ANACOM. Neste contexto 
está prevista a assinatura de um protocolo em 2010.

Hungria (NHH)
No âmbito do protocolo já existente entre a Autoridade Nacio-
nal de Comunicações da Hungria (NHH) e o ICP-ANACOM,  
teve lugar, em Outubro de 2009, nas instalações da NHH, 
uma nova acção de cooperação, na qual participaram 3 técni-
cos do ICP-ANACOM, dedicada às actividades de MCE. 

Marrocos (ANRT)
Realizou-se em Maio de 2009, em Lisboa, a primeira reunião 
de coordenação de frequências com o regulador marroquino, 
no âmbito do protocolo de cooperação estabelecido em 2007. 
A agenda incidiu essencialmente sobre os desenvolvimen-
tos ocorridos no âmbito da televisão digital e do switch off 
– passagem do sistema analógico para o sistema digital. Foi 
igualmente abordada a questão da coordenação dos planos 
de radiodifusão sonora e televisiva nos dois países.

S. Tomé e Príncipe (AGER)
Em Maio de 2009 foi levada a cabo uma acção de coope-
ração com a Autoridade Geral de Regulação de São Tomé e 
Príncipe (AGER) sobre o enquadramento regulamentar apli-
cável às comunicações electrónicas e ao sector postal, no 
âmbito do respectivo PAC.

Parceria INA/ICP-ANACOM
Na sequência das visitas de avaliação realizadas a todos os 
PALOP e a contratualização dos PIC e PAC, foi identificada a 
necessidade de novos modelos de formação.

Neste contexto foi celebrado um protocolo entre o  
ICP-ANACOM e o Instituto Nacional da Administração (INA), 
tendo-se realizado no final de 2009 a primeira edição do 
Curso Avançado para Técnicos e Dirigentes da ARCTEL- 
-CPLP, contando com a participação de 21 formandos de 
reguladores de todo o espaço CPLP, com excepção de Timor- 
-Leste e de Portugal.
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Protocolo de cooperação ICP-ANACOM – Unidade de Mis-
são Inovação e Conhecimento (UMIC) – Fundação para a 
Computação Científica Nacional (FCCN) – Universidade 
de Cabo Verde (UNICV)
O ICP-ANACOM assinou, em Março de 2009, um protocolo de 
cooperação entre a UMIC, FCCN, o ICP-ANACOM e a UNICV, 
que permitiu disponibilizar o acesso à base de dados B-on a 
esta Universidade.

O protocolo assegura à UNICV o acesso a cerca de 3000 
títulos de publicações científicas internacionais e a mais de  
1 milhão de registos bibliográficos da Biblioteca Científica 
online (B-on) de Portugal. 

ICP-ANACOM – Associação Empresarial de Telecomuni-
cações (ACIST-AET)
Tendo a ACIST-AET (membro do Conselho Consultivo do  
ICP-ANACOM — Comissão Especializada ITED) iniciado um 
projecto de internacionalização das suas associadas em 
2008 – projecto que assenta quer em missões empresa-
riais e criação de salas tecnológicas para formação em 
ITED, quer na realização de seminários (em Cabo Verde e 
em Moçambique) – o ICP-ANACOM assinou um protocolo 
com a UNICV para a criação de uma sala tecnológica nesta 
Universidade.
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o icP-AnAcom divulga as suas decisões e iniciativas, bem 
como um leque variado de informações relevantes para o 
mercado, através da recolha, análise, tratamento e produ-
ção de conteúdos, recorrendo aos suportes privilegiados de  
comunicação de que dispõe, como o seu sítio, o boletim  
mensal Spectru e diversas publicações, como o Relatório e 
Contas, o Relatório de Regulação, o Relatório sobre a Situação 
das Comunicações e o Relatório de Actividades, para além de 
relatórios estatísticos e relatórios de qualidade, entre outros.

esta Autoridade dedica, também, especial atenção ao relacio-
namento com o público em geral, particularmente os consu-
midores e utilizadores de serviços de comunicações, através 
do tratamento das diversas solicitações que lhe são dirigidas, 
contexto em que se insere o seu serviço de Atendimento ao 
Público (AtP). o centro de documentação e informação (cdi) 
constitui outra das vias de ligação com o público.

Presença na Internet

o sítio do icP-AnAcom, disponível em www.anacom.pt, 
renovado em 2008, sofreu alterações em 2009, com a intro-
dução de novas funcionalidades, das quais se destaca a ver-
são móvel (http://www.anacom.pt/mobile/). 
Foi também implementado um sistema de monitorização 
estatística que fornece aos utilizadores informação sobre as 
páginas mais vistas, as tags (termos que compõem a taxio-
nomia própria do icP-AnAcom) mais utilizadas e os tipos de 
conteúdos mais visualizados por todos aqueles que visitam 
o sito desta Autoridade. 

no início do segundo semestre de 2009, o icP-AnAcom  
registou a sua presença no Twitter, rede social da Web 2.0. 
Por esta via, a acção do regulador chega mais rapidamente a 
mais pessoas, reforçando-se a divulgação das notícias publi-
cadas, tanto em língua portuguesa como inglesa. 

o canal texto (bilingue) garante o acesso da população com 
necessidades especiais aos conteúdos e serviços dinâmicos 
do sítio, como aos formulários interactivos. Adicionalmente, 
este meio possibilita o acesso à informação por plataformas 
tecnológicas menos convencionais, como televisão e conso-
las de jogos.

o número total de visitas ao sítio desta Autoridade foi, em 
2009, superior a 2 milhões (2 277 038). Foram visualizadas 

aproximadamente 34 milhões de páginas (34 176 081), com 
um número médio diário de visitas na ordem das 6400.

o observatório de tarifários do serviço telefónico móvel – 
simulador que permite aos consumidores consultar e com-
parar, gratuitamente e de forma interactiva, os tarifários que 
se encontram em vigor, a nível nacional, para as chamadas 
de voz, sms e mms – continuou a registar, em 2009, uma 
utilização relevante: 10 363 acessos e 11 622 operações 
de simulação.

Foi mantida a colaboração com o Portal do cidadão e o 
Portal da empresa. no final de 2009, encontravam-se  
disponíveis no Portal do cidadão 12 serviços prestados pelo  
icP-AnAcom com diferentes níveis de sofisticação: servi-
ços informativos, serviços interactivos e serviços transaccio-
nais. Por sua vez, o Portal da empresa dispunha, associados 
a esta Autoridade, de 35 serviços com diferentes níveis de 
sofisticação: 8 serviços informativos; 15 serviços interacti-
vos; 12 serviços transaccionais.

Spectru

esta publicação periódica é o boletim oficial do regulador e 
um dos principais suportes da comunicação institucional do 
icP-AnAcom, contribuindo de forma decisiva para o conhe-
cimento alargado das questões associadas às comunica-
ções electrónicas e postais, através da divulgação perió-
dica de informação nacional e internacional sectorialmente 
relevante.

As comunicações em Portugal, na europa e no mundo  
continuaram a ser as três  grandes áreas temáticas em 2009, 
sendo divulgadas notícias de fontes internas sobre a activi-
dade regulatória nacional e a presença do icP-AnAcom em 
organizações internacionais, bem como conteúdos informati-
vos de origem externa, nomeadamente de entidades homó-
logas e outras instituições internacionais de referência. 

Além da sua edição regular, o boletim Spectru teve, 
em novembro de 2009, uma edição especial 20 Anos  
icP-AnAcom, alusiva à celebração do 20.º aniversário desta 
Autoridade, que ilustrou a evolução do sector das comunica-
ções nos últimos anos. incluiu testemunhos dos presidentes 
do cA do icP-AnAcom desde 1989, bem como do ministro 
das obras Públicas, transportes e comunicações e de diogo 

  4.1 Comunicação externa
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vasconcelos, presidente da Associação Portuguesa para o 
desenvolvimento das comunicações (APdc).

o boletim Spectru é editado em papel apenas na versão  
portuguesa com uma tiragem de 500 exemplares, sendo  
distribuído por diversos organismos, nomeadamente minis-
térios, instituições de defesa dos consumidores, operadores 
e prestadores de serviços de comunicações, indústria, orga-
nismos homólogos nacionais e da cPlP. no caso da versão 
em língua inglesa, editada electronicamente, os destinatá-
rios são, fundamentalmente, os responsáveis e colaborado-
res de autoridades reguladoras nacionais, estrangeiras, da 
comissão europeia e de diferentes entidades internacionais 
relevantes.

As duas versões electrónicas do Spectru, uma em portu-
guês e a outra em inglês, são disponibilizadas no sítio do  
icP-AnAcom, recebendo mensalmente os respectivos subs-
critores um alerta em simultâneo com a publicação de uma 
nova edição. A possibilidade de subscrição online é gratuita.

no quadro das comemorações dos 20 anos desta Autori-
dade, o cA decidiu, em Fevereiro de 2009, lançar o processo 
de renovação da imagem do icP-AnAcom (rebranding), 
no sentido de uma evolução sem rupturas com a anterior  
imagem de credibilidade e sobriedade, actualizando o logó-
tipo e imprimindo-lhe uma nova dinâmica, por forma a assi-
nalar um novo ciclo de modernidade associado aos actuais 
desafios no sector das comunicações. Por sua vez, foi man-
tida a assinatura “Fluidez nas comunicações”, afirmando o 
papel desta Autoridade como garante e promotor de uma 
comunicação transparente e eficaz. 

os trabalhos de desenvolvimento conceptual e criativo da 
nova identidade e suas aplicações tiveram início no segundo 
semestre de 2009, estendendo-se ao primeiro semestre  
de 2010. A nova imagem foi dada a conhecer, em primeira 
mão, aos colaboradores do icP-AnAcom, no âmbito do  
jantar comemorativo do seu 20.º aniversário, realizado a 6 
de novembro de 2009. 

Publicações 

em 2009, foram publicados, em papel e em formato electró-
nico, em português e com tradução em inglês, o Relatório e 
Contas, o Relatório de Regulação e o Relatório de Activida-
des, todos relativos a 2008, bem como o Plano estratégico 
2010-2012 e a edição de 2009 do Anuário do sector das 
comunicações em Portugal. A situação das comunicações 
foi a única publicação disponibilizada apenas em formato 
electrónico, tanto na versão portuguesa como na inglesa.

Quanto à publicação de estudos de cariz técnico, realizados 
por esta Autoridade, destaca-se a disponibilização, no sítio 
desta Autoridade, dos seguintes títulos:

•  e-iniciativas – estudo sobre a adesão e o impacto.
•  sistemas de comunicações móveis – Avaliação da Qos dos 

serviços de voz (Gsm), videotelefonia (umts) e cobertura 
das redes (Gsm e WcdmA), nos principais aglomerados 
urbanos e eixos rodoviários de Portugal continental. 

•  Aferição da qualidade do serviço de acesso à internet 
de banda larga.

•  rede de estabelecimentos postais dos ctt no final de 
2008 e no final do primeiro trimestre de 2009.

•  inquérito ao consumo dos serviços postais – população 
residencial.

  4.2. Imagem institucional 
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•  comparações de preços dos prestadores do serviço 
universal postal na ue.

Foram também publicados no sítio desta Autoridade, os 
seguintes trabalhos encomendados pelo icP-AnAcom:

•  Vertical functional separation in the electronic com-
munications sector – What are its implications for the 
Portuguese market? (realizado pela oxera e pela ellare 
consulting). 

•  The Broadband Adoption Index: Improving Measure-
ments and Comparisons of Broadband Deployment and 
Adoption (realizado pelo Phoenix center for Advanced 
legal and economic Public Policy studies).

•  inquérito ao consumo dos serviços de comunicações 
electrónicas – população residencial (realizado pelo 
icP-AnAcom e pela tns-euroteste).

•  Scientific research project coordinated by ICP-ANACOM 
and Agência nacional de telecomunicações (AnAtel) 
with a focus on mobile broadband – Final Report (rea-
lizado pela Academic team).

Eventos e reuniões

A terceira conferência internacional do icP-AnAcom, que 
teve lugar a 30 de setembro de 2009, em lisboa, subordi-
nada ao tema 20 Anos depois: regular Para Quê?, constituiu 
o principal evento promovido no contexto das comemora-
ções do 20.º aniversário desta Autoridade, que se celebrou a 
6 de novembro de 2009.

esta iniciativa teve como objectivo promover uma reflexão 
conjunta sobre os grandes temas com que a regulação do 
sector das comunicações se confronta face aos desafios que 
se antecipam, num ambiente marcado pelo ritmo da evo-
lução tecnológica e pelas suas implicações nos mercados 
(telecomunicações e serviços postais). 

os trabalhos desenvolveram-se em torno de quatro temas 
principais: 20 Anos de regulação: construir o futuro com 
o presente e o passado; regular para o investimento?  
A concorrência como variável para investir; espectro e con-
corrência: regular os próximos 20 anos e Governação da 
regulação: âmbito, legitimidade e responsabilidade. Para 
apresentar e lançar o debate sobre as questões associa-
das, estiveram presentes oradores de mérito reconhecido, 

em representação de um leque variado de instituições rele-
vantes.

A conferência contou com 242 participantes, incluindo deci-
sores políticos, académicos, representantes de operadores e 
de entidades representativas do sector, membros de orga-
nizações internacionais e de autoridades reguladoras de 
outros países.

o icP-AnAcom organizou também o 3.º congresso do 
comité Português da união radiocientífica internacio-
nal (ursi), submetido ao tema radiocomunicações: da terra 
ao universo. este congresso, que decorreu nos dias 3 e 4 de 
novembro de 2009, em lisboa, foi precedido de convite pré-
vio à academia para apresentação de propostas de trabalhos 
em áreas relacionadas com a respectiva temática (call for 
papers). em paralelo com o congresso, foi organizada uma 
mostra técnica que contou com 9 expositores. 

o comité Português da ursi, também com o apoio desta 
Autoridade, passou a atribuir, anualmente, um prémio de 
carreira, para galardoar a excelência de um cientista portu-
guês que tenha contribuído para o avanço da área de ciência 
rádio em Portugal nos últimos anos. em 2009, o prémio foi 
atribuí-do ao Prof. dr. carlos salema.

Ao longo de 2009 tiveram lugar diversos workshops, promo-
vidos e/ou organizados pelo icP-AnAcom:

•  Expert Workshop ocde-AnAcom sobre indicadores 
estatísticos dos serviços prestados através de tecno-
logias móveis/sem fios, que decorreu nos dias 19 e 20 
de Fevereiro e contou com 160 participantes.

•  Expert Workshop ocde-WPisP sobre Sensors Based 
Environments, que se realizou nos dias 8 e 9 de Junho 
e que contou com 50 participantes.

•  o dividendo digital: desafios do mercado e objectivos 
de interesse Público, realizado a 16 de Abril e que con-
tou com 150 participantes. esta iniciativa funcionou 
como um instrumento catalisador da consulta pública 
sobre o dividendo digital, lançada em 30 de março de 
2009, para aferir as tendências e o interesse do mer-
cado nas frequências que resultarão do processo de 
migração do sistema analógico para o digital.

•  resiliência de infra-estruturas de comunicações elec-
trónicas, que decorreu entre os dias 18 e 19 de maio, 
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organizado com o apoio da comissão europeia, da 
Agência europeia para a segurança das redes e da 
informação (enisA) e da Bell labs e que contou com 
70 participantes.

•  cnsA-lAP combate ao Spam, realizada entre 7 e 9 de 
outubro, sendo uma iniciativa da rede de contacto 
das Autoridades responsáveis pelo combate ao Spam 
(cnsA) e do Plano de Acção de londres (lAP) e que 
contou com 130 participantes. 

•  enum: Que Futuro?, que decorreu entre 28 e 29 de 
outubro, sobre a funcionalidade Electronic Numbering 
(enum), contando com 100 participantes. visou divul-
gar os desenvolvimentos tecnológicos no sector das 
comunicações electrónicas e lançar um amplo debate 
entre os agentes de mercado, nomeadamente através 
da apresentação de soluções comerciais noutros paí-
ses da europa. Pretendeu, ainda, verificar a apetência 
do mercado para o user-enum, assim como apurar o 
empenho e a disponibilidade dos prestadores para 
desenvolver o trabalho necessário a tornar efectivo o 
enum em Portugal.

•  Aplicação do regime r&tte em Portugal, que teve lugar 
a 3 de dezembro e que contou com 100 participantes. 
teve como objectivo desenvolver um espaço de debate 
susceptível de contribuir para o esclarecimento de 
aspectos fundamentais relacionados com a colocação 
no mercado de equipamentos de comunicações electró-
nicas por parte dos fabricantes e ou distribuidores.

manteve-se, em 2009, a iniciativa dos seminários AnAcom, 
sede em que se visa promover o conhecimento, a reflexão e 
o debate em torno de temáticas de relevo para o sector das 
comunicações, através da apresentação e discussão de tra-
balhos ou projectos académicos e outros, de autores nacio-
nais e estrangeiros. Foram organizados quatro seminários 
subordinados às temáticas seguintes: 

•  os elementos escondidos da tarifação ao segundo – 
steffen Heinz Hoernig, da Faculdade de economia, da 
universidade nova de lisboa (Janeiro).

•  The Work of the Communications Consumer Panel – 
roger darlington, membro-fundador do Communica-
tions Consumer Panel (anteriormente ofcom Consu-
mer Panel), Reino Unido.

•  Communications Industries: Consumer Markets and 
Consumer Strategy – marek Havrda, da direcção-Geral 

da saúde e Protecção dos consumidores, da comissão 
europeia.

•  The Future Direction of Regulation – michael crew, 
director do center for research in regulated indus-
tries (crri) da rutgers university.

Adicionalmente, foi promovido, ao longo de setembro 
e outubro de 2009, um ciclo de seminários sobre o novo 
regime das ited-itur, com o objectivo de debater e escla-
recer questões relacionadas com o novo regime jurídico das 
ited e das itur. estes seminários decorreram em lisboa, 
Porto, Algarve, Açores e madeira, e tiveram entre 200 e 800 
participantes.

Foram também organizadas 20 reuniões técnicas, no 
âmbito de grupos de organizações internacionais em que o  
icP-AnAcom participa, no quadro das suas atribuições de 
representação do sector das comunicações, como é o caso 
do irG, da cePt e da enisA. 

um evento de realce em 2009 foi o WtPF-09 da uit, cuja 
quarta edição decorreu no centro de congressos de lisboa, 
entre 22 e 24 de Abril, a convite do Governo português e 
sob organização do icP-AnAcom. o WtPF-09, que contou 
com a presença de cerca de 850 delegados, foi precedido 
por um debate estratégico sobre tic no contexto da actual 
crise económica. 

o icP-AnAcom colaborou ainda na organização da XiX 
cimeira de chefes de estado e de Governo ibero-Americanos, 
que decorreu no estoril de 30 de novembro a 1 de dezembro 
de 2009, subordinada ao tema inovação e conhecimento.

Campanhas

desencadeada pela aprovação, pelo Parlamento europeu, 
a 22 de Abril, de um conjunto de alterações ao regula-
mento (ce) n.º 717/2007, relativo à itinerância (roaming) 
nas redes telefónicas móveis públicas da comunidade, e 
da subsequente confirmação dessas regras pelo conselho 
de ministros da ue, a 8 de Junho de 2009, foi lançada pelo  
icP-AnAcom, ainda em Junho, a campanha informativa  
Roaming Light, dirigida ao público em geral.

dar a conhecer aos utilizadores de serviços de roaming 
as novas regras a que os operadores, pertencentes à  
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ue/ espaço económico europeu, passaram a estar sujeitos 
a partir de 1 de Julho de 2009, foi o objectivo desta cam-
panha, que decorreu até setembro de 2009. recorreu-se 
para o efeito a diversos meios, como a internet, a imprensa 
escrita e suportes exteriores. destaca-se a criação do sítio  
www.roaminglight.net, disponibilizando informações actu-
alizadas e úteis sobre os aspectos a ter em conta antes, 
durante e após qualquer deslocação ao estrangeiro. 

Ainda em 2009, o icP-AnAcom lançou também uma cam-
panha de divulgação do leilão de frequências BWA, o qual 
visa a atribuição de direitos de utilização de frequências nas 
faixas 3,4 - 3,6 GHz e 3,6 - 3,8 GHz para o desenvolvimento 
de aplicações de BWA. A campanha assentou em diversos 
meios da imprensa escrita, revistas nacionais e internacio-
nais da especialidade, incluindo o convite à participação 
numa sessão de esclarecimentos sobre o funcionamento do 
leilão, que teve lugar a 10 de novembro, contando com 60 
participantes.

Patrocínios e publicidade

em 2009, foi concedido um patrocínio à Fundação para as 
comunicações móveis (Fcm) no valor de 10 mil milhares de 
euros, que foi atribuído na sequência do pedido daquela enti-
dade para financiar os projectos desenvolvidos no âmbito do 
e-escolinhas, o qual mereceu despacho de concordância do 
ministro das obras Públicas, transportes e comunicações de 
28 de Abril de 2009.

no âmbito da realização do WtPF-09, que decorreu em 
lisboa entre 22 e 24 de Abril de 2009, o icP-AnAcom, na 
sequência de despacho do seAoPc, suportou os custos 
associados ao evento, no valor de cerca  de 2661 milhares 
de euros. 

Foram ainda concedidos 31 patrocínios, correspondendo 
maioritariamente a eventos específicos, promovidos por ins-
tituições de ensino, centros de estudos e entidades repre-
sentativas ou com actuação relevante no sector das comu-
nicações. Quanto às temáticas abordadas nas iniciativas 
patrocinadas, a maioria respeita a comunicações electróni-
cas e a radiocomunicações, incluindo também a sociedade 
da informação e outros temas com relevância sectorial de 
natureza transversal.

Foram mantidas parcerias, através de protocolos de patro-
cínio e cooperação, com entidades que contribuem para 
a investigação e a produção de estudos e conhecimento 
sobre o sector, como o instituto Jurídico da comunicação 
(iJc) e o centro de estudos de direito Público e regulação  
(cediPre). 

o projecto tic Pediátrica, da Fundação para a divulga-
ção das tecnologias de informação (Fdti), apoiado pelo 
icP-AnAcom desde a sua génese, continuou a ser acom-
panhado em 2009. em Julho, teve lugar o lançamento da 
quarta fase do projecto, incidindo sobre os seguintes hos-
pitais pediátricos: sousa martins, são João, são teotónio, 
centro Hospitalar de trás-os-montes e Alto douro, unidade 
local de saúde do Alto minho e Hospital de santo André. 

Foi mantida a parceria entre o icP-AnAcom e a APdc, bem 
como a parceria com a APQ relativamente ao projecto ecsi 
Portugal.

em 2009, foram também patrocinadas diversas iniciativas 
no âmbito do plano de actividades da Acist-Aet, dando  
continuidade a uma prática anteriormente iniciada. 

em simultâneo, foi decidida a atribuição de um patrocínio à 
conferência anual Fiber To The Home (FttH), realizada em 
2010 em Portugal, com o objectivo de proporcionar infor-
mação sobre os novos serviços, aplicações e conteúdos para 
FttH. o FttH council europe é uma organização que pro-
move a disponibilização das redes de acesso em banda larga 
suportadas em fibra óptica, as quais proporcionam um fluxo 
de novos serviços decisivos para a vida dos consumidores 
e das empresas, constituindo um valor acrescentado para a 
sociedade em geral.

em termos de presenças publicitárias, em 2009 foram  
analisadas cerca de 80 propostas, tendo o icP-AnAcom 
estado presente em alguns jornais, directórios e revistas 
com o seu anúncio institucional. 

Parcerias institucionais

esta Autoridade manteve parcerias institucionais com enti-
dades nacionais com relevância sectorial, procurando deste 
modo promover o sector das comunicações. 
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neste contexto, releve-se a sua actuação enquanto institui-
dor da Fundação Portuguesa das comunicações (FPc), com 
o acompanhamento directo da actividade dos órgãos em 
que está representado, para além da presença na exposição 
permanente do museu das comunicações, o que implica a 
manutenção do espaço AnAcom e das peças lúdicas e de 
divulgação associadas. o icP-AnAcom integrou, como habi-
tualmente, o Júri do concurso Prémio FPc.

em parceria com os ctt, o icP-AnAcom participou na orga-
nização da edição 2009 do concurso “A melhor carta”,  
dirigido aos jovens residentes em Portugal, com idades entre 
os 9 e os 15 anos, subordinado ao tema “explica como as 
boas condições de trabalho podem levar a uma vida melhor”.  
A entrega dos prémios teve lugar a 9 de outubro, dia  
mundial dos correios. A carta vencedora foi encaminhada 
para a uPu, para representar Portugal no concurso epistolar 
internacional promovido por esta organização. entretanto, 
foi lançada a edição de 2010 deste concurso, para a qual a 
uPu seleccionou o seguinte tema: “explica a importância de 
falar da sidA e proteger-se dela”.

em 2009, esta Autoridade aderiu à Associação para a Promo-
ção e desenvolvimento da sociedade de informação (APdsi) 
e manteve o relacionamento institucional com diversas orga-
nizações sectoriais, de que se destacam a APdc e a Associa-
ção de Promoção do multimédia em Portugal (APmP).

Tratamento de solicitações sobre o mercado

o icP-AnAcom assegura o tratamento das reclamações e 
pedidos de informação sobre o mercado, que lhe são ende-
reçados, promovendo a informação e o esclarecimento dos 
interessados. 

no âmbito desta actividade, foram mantidos em 2009 os 
habituais contactos informais e regulares com a dGc, no 
sentido de articular e maximizar o trabalho desenvolvido por 
cada uma das entidades em razão das respectivas áreas de 
competência sectorial. 

no que respeita, em particular, às reclamações efectuadas 
no livro de reclamações (decreto-lei n.º 156/2005, de 15 
de setembro), a dGc, em parceria com a imprensa nacional 
casa da moeda (incm), desenvolveu e colocou em funcio-
namento, a 17 de Agosto de 2009, a plataforma tecno-
lógica rtic (rede telemática de informação comum), que 
permite a gestão e tratamento de reclamações, e facilita a 
comunicação dos dados estatísticos apurados. neste con-
texto, foi promovida a integração da solução aplicacional 
para o tratamento de reclamações do icP-AnAcom com 
esta nova ferramenta, tendo sido celebrado, juntamente 
com a dGc, a incm e as restantes entidades reguladoras e 
de controlo de mercado, um protocolo de cooperação que 
visa o funcionamento e o acompanhamento sustentado da 
rtic. 

em 2009, foram recebidas no icP-AnAcom 41 989 recla-
mações, sendo que 79 por cento respeitam a serviços de 
comunicações electrónicas e cerca de 18 por cento a servi-
ços postais. esta Autoridade recebeu ainda 590 pedidos de 
informação, 45 sugestões, 40 petições e 178 comunicações 
de outra natureza.

comparativamente a 2008, o volume global de reclama-
ções sofreu, em 2009, um crescimento da ordem dos 24 por 
cento. como principal razão para esta tendência encontra-
se o aumento constante do volume de folhas dos livros de 
reclamações.

saliente-se que 78,8 por cento do total das reclamações 
recebidas são folhas de reclamação (instituídas no âmbito do 
decreto-lei n.º 156/2005, de 15 de setembro); 17 por cento 
foram remetidas em suporte electrónico (correio electrónico 

  4.3. Relacionamento 
directo com o público 
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ou balcão virtual) e apenas 4,2 por cento foram enviadas por 
carta ou fax.

o serviço de acesso à internet foi o que maior número de 
reclamações originou, seguido do stF e do serviço de car-
tões virtuais de chamadas.

o conteúdo das reclamações continua a ser, maioritaria-
mente, respeitante a questões de facturação, equipamento, 
atendimento ao cliente e assistência técnica.

no âmbito das acções desenvolvidas tendo em vista o 
reforço da protecção dos interesses dos consumidores e, em 
cumprimento do Plano estratégico para o triénio 2009-11, 
foi dado seguimento ao projecto de criação do centro nacio-
nal de Arbitragem para o sector das comunicações electró-
nicas, estando esta Autoridade presentemente empenhada 
na coordenação das tarefas inerentes à constituição do cen-
tro, em conjunto com todas as entidades envolvidas nesta 
iniciativa.

Atendimento ao público 

o relacionamento directo do icP-AnAcom com o público é 
essencialmente garantido pelo serviço de AtP, instalado no 
edifício sede, em lisboa, e nas delegações regionais (Porto, 
Açores e madeira). 

em 2009, foram recebidas no AtP um total de 45 378  
solicitações, ilustrando-se na tabela 12 a distribuição por 
meio de comunicação utilizado.

o AtP assegura a prestação de um importante conjunto de 
serviços, designadamente: i) a inscrição de projectistas e 
instaladores ited, incluindo o processamento das alterações 
associadas, a recepção e o tratamento dos termos de respon-
sabilidade e certificados de conformidade ited; ii) o registo 
de utilizadores do serviço rádio pessoal – Banda do cidadão 
(cB) e o processamento das alterações subsequentes; iii) a 
marcação, e realização de exames de amador e emissão dos 
respectivos certificados; iv) a inscrição de prestadores inter-
mediários de serviços em rede. 

o icP-AnAcom presta ainda um outro conjunto de servi-
ços, cujas solicitações, podendo ser recepcionadas no AtP, 
são tratadas pelos departamentos internos habilitados para 
o efeito. É o caso do licenciamento de redes e estações de 
serviços de radiocomunicações (smt, móvel marítimo, móvel 
aeronáutico, serviço de radiocomunicações fixas e por saté-
lite, entre outros), serviços de radiodifusão sonora e tele-
visiva, serviços postais, serviços de audiotexto e de valor 
acrescentado baseado no envio de mensagens e serviços de 
comunicações electrónicas.

Distribuição das solicitações recebidas no ATP
Tabela 12

Meio de comunicação Número %

via telefónica 22 338 49,2

via postal (inclui fax) 14 078 31,0

via electrónica 4 982 11,0

Presencial 3 980  8,8

Total 45 378 100
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relativamente à generalidade dos serviços prestados por esta Autoridade, foram recebidas em 2009, no AtP, 39 328 solicita-
ções. na tabela 13 apresenta-se a distribuição dessas solicitações por tipo de serviço.

Distribuição do número de solicitações por tipo de serviço
Tabela 13

Serviço Número

ited 19 362

Amador 6 696

rádio pessoal (cB) 5 793

smt – redes privativas 1 966

serviços indiscriminados 1 549

radiodifusão televisiva 593

não sectoriais 462

telefónico móvel 420

outros serviços de radiocomunicações 283

redes e serviços de comunicações electrónicas 301

radiodifusão sonora 293

telefónico em local fixo 277

Audiotexto 178

valor acrescentado – sms 228

transmissão de dados/acesso à internet 171

Postal 144

televisão digital 112

voz através da internet (voiP) 122

Postos públicos 67

WlAn 61

distribuição de televisão por cabo 34

cartões virtuais de chamadas 38

revenda de serviço telefónico em local fixo 26

móvel marítimo 35

revenda de serviço/acesso à internet 26

via satélite 26

Prestadores intermediários de serviços em rede 16

móvel aeronáutico 19

radiodifusão por satélite 15

operadores virtuais (mvno) 9

umts, t-dAB, FWA 6

Total 39 328
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no que respeita às solicitações recebidas por correio e por 
atendimento – telefónico e presencial – no âmbito dos ser-
viços AnAcom, verificou-se uma duração média de atendi-
mento de 10 minutos, sendo que 25 por cento das solici-
tações tiveram uma duração média de resposta inferior a 
4 minutos, 50 por cento inferior a 7 minutos e apenas um 
quarto das solicitações tiveram uma demora de resposta 
superior a 13 minutos.

nas solicitações recebidas por via electrónica, também no 
âmbito dos serviços AnAcom, a demora média de aten-
dimento foi de 178 horas, sendo que 25 por cento das  
mesmas foram respondidas em menos de 15 horas, 50 por 
cento em menos de 69 horas e apenas um ¼ das solicitações 
tiveram uma demora de resposta superior a 186 horas.

estas últimas, com demora média de resposta superior a 
186 horas, envolveram pedidos de parecer técnico às áreas 
competentes em razão da matéria em causa. releve-se que, 
tratando-se de um canal aberto 24 horas sobre 24 horas, 
estão contabilizadas, na duração da resposta, noites, sába-
dos, domingos e feriados.

Centro de Documentação e Informação (CDI)

o cdi centraliza todo o tipo de publicações e documentos 
de conhecimento essencial para o desenvolvimento e actua-
lização permanente dos colaboradores do icP-AnAcom.  
no entanto, está igualmente disponível ao público em geral, 
entre as 9 e as 17 horas, de 2.ª a 6.ª feira, podendo os inte-
ressados consultar documentação e aceder ao catálogo 
bibliográfico, bem como a outras bases de dados e serviços 
em linha. 

em 2009, ao nível dos utilizadores externos, foram dirigi-
dos ao cdi 144 pedidos telefónicos, 46 pedidos pessoais, 
2 pedidos escritos e 9 pedidos por correio electrónico, num 
total de 201 solicitações.
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Ao abrigo e em cumprimento do regime previsto no artigo 
29.º da lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, procedeu-se à 
publicação de aviso no diário da república divulgando a 
publicação no Jornal oficial das comunidades europeias de 
decisão da comissão europeia que altera a lista de normas 
harmonizadas. 

Organismo de Normalização Sectorial (ONS ICP-ANACOM)
este organismo funciona na base de um protocolo celebrado 
com o iPQ (organismo de normalização nacional) e a sua 
actividade desenvolve-se em torno do processo de prepara-
ção de normas técnicas, nomeadamente normas internacio-
nais, resultado do trabalho dos organismos de normalização 
internacional no que respeita às telecomunicações, activi-
dade postal e compatibilidade electromagnética. 

em 2009 foram criadas duas novas comissões técnicas 
electrotécnicas (cte): a cte 209, relativa a “redes de cabo 
para sinais de televisão, sinais de som e serviços interacti-
vos”, e a cte 215, relativa a “Aspectos electrotécnicos de 
equipamento de telecomunicações”, as quais, atendendo 
à crescente relevância das redes de fibra óptica, assumem 
especial importância.

Para além das duas novas comissões técnicas, o ons  
icP-AnAcom participa na cte 210 sobre “compatibilidade 
electromagnética” e na cte 46 relativa a “cabos, fios e guias 
de onda para equipamento de telecomunicações”. estas 
comissões reflectem a actividade desenvolvida no comité 
europeu de normalização electrotécnica (cenelec), na 
comissão electrotécnica internacional (cei) e no etsi.

no decurso de 2009, o icP-AnAcom procedeu ao con-
trolo de mercado de equipamentos de rádio e equipamen-
tos terminais de telecomunicações, através da realização 
de ensaios em equipamentos abrangidos pelo decreto-lei  
n.º 192/2000, de 18 de Agosto. Foram emitidos pareceres 
técnicos para processos em contencioso.

realizaram-se também várias acções de controlo de mer-
cado e da indústria, destinadas à verificação do requisito 
de compatibilidade electromagnética em equipamentos 
de comunicações electrónicas abrangidos pelo decreto-lei  
n.º 325/2007, de 28 de setembro. 

Por último e, na sequência das reclamações relativas à  
utilização da tecnologia Powerline Communications, foram 
efectuadas acções de verificação técnica em laboratório e no  
local de instalação de equipamentos envolvendo aquela  
tecnologia. 

  5.1. Normalização   5.2. Técnicas de suporte 
no âmbito do mercado de 
equipamentos de rádio e 
equipamentos terminais
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tendo presente a necessidade de racionalizar e optimizar 
a actividade laboratorial, foi desencadeado um processo 
tendo em vista alterar o modelo de acreditação dos labo-
ratórios (modelo clássico) para o modelo de acreditação fle-
xível. Para obtenção deste tipo de acreditação, foram rea-
lizadas reuniões com o instituto Português de Acreditação 
(iPAc), estando em curso a preparação do dossier de candi-
datura para submeter à entidade acreditadora.

Laboratório de Compatibilidade Electromagnética (LCEM) 
em 2009, o número de equipamentos ensaiados foi de 107, 
dos quais 14 por solicitação de entidades externas e 93 no 
âmbito do apoio que é prestado à área de fiscalização de 
mercado. 

mantém-se a acreditação concedida pelo iPAc segundo a 
norma nP en iso/iec 17025 para realização de ensaios. 

está prevista, para 2010, a participação do icP-AnAcom no 
exercício de comparação interlaboratorial a nível internacio-
nal, promovido pela organização de cooperação Ásia-Pacífico 
para a Acreditação.

no contexto da directiva r&tte (1999/5/ec), foi feita a 
aceitação do novo equipamento de teste para os ensaios de 
imunidade a perturbações radiadas e conduzidas, induzidas 
por campos de radiofrequência, dos equipamentos termi-
nais de telefonia vocal da rede telefónica pública comutada 
(Pstn), tal como previsto na norma harmonizada en 55024, 
bem como dos equipamentos sistema de telecomunicações 
digitais europeias sem fios (dect), tal como previsto na 
norma harmonizada en 301 489-6. 

Laboratório de Ensaios de Equipamentos de Radiocomu-
nicações (LR) 
no âmbito da fiscalização do mercado de equipamentos de 
rádio (directiva r&tte), foram ensaiados 184 equipamentos 

com distintas aplicações, sendo 15 referentes a uma cam-
panha europeia de fiscalização, 127 no âmbito do apoio à 
área de fiscalização de mercado e 42 referentes a acções de  
fiscalização de utilização do espectro radioeléctrico.

Foi também efectuada uma acção de peritagem a um equi-
pamento de radiocomunicações por solicitação de entidades 
judiciais/policiais.

o icP-AnAcom participou ainda na realização de ensaios 
tendentes a identificar eventuais perturbações nos radares 
do im, i. P., causadas por redes hiperlan, e a solucionar as 
interferências manifestadas no funcionamento da estação 
de radiocomunicações da radiomóvel.

Laboratório de Metrologia Radioeléctrica (LMR) 
em 2009, realizaram-se 193 calibrações – o que corresponde 
a um aumento de 35 por cento face ao ano anterior – sendo 
que 68 dessas calibrações respeitam a equipamentos de 
clientes externos. 

saliente-se que, tendo em vista a melhoria contínua do 
laboratório, foi implementada programação em MetCal que  
permite a emissão automática de certificados de calibração 
em corrente contínua (dc) e baixa frequência. Paralelamente, 
foi também desenvolvida programação em Visual Basic, que 
permitiu melhorar de forma significativa a eficiência do con-
trolo dos registos associados ao cálculo de incertezas, efec-
tuado em Excel, para os equipamentos associados a rádio 
frequência (rF).

mantém-se a acreditação concedida pelo iPAc de acordo com 
a norma nP en iso/iec 17025, para realização de calibra-
ções no domínio da área eléctrica e da frequência.

  5.3. Laboratórios
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Regulamento do 112L – Dados de localização
Foi publicado o regulamento n.º 99/2009, de 23 de Feve-
reiro, que estabelece os princípios e regras a cumprir pelas 
empresas que oferecem redes ou serviços telefónicos aces-
síveis ao público, na disponibilização às autoridades res-
ponsáveis pelos serviços de emergência das informações 
sobre a localização da pessoa que efectua a chamada para o 
número único de emergência europeu 112.

O icP-aNacOM realizou uma acção de supervisão sobre esta 
matéria, tendo concluído pela inexistência de situações de 
incumprimento por parte das empresas objecto da mesma, 
relativamente às soluções de localização móvel e fixa da 
pessoa que liga para o 112.

Avaliação e caracterização da segurança de comunica-
ções em redes públicas de comunicações electrónicas
Foi lançado um concurso público para a realização de um 
estudo de avaliação e caracterização da segurança de comu-
nicações em redes públicas de comunicações electrónicas.  
O estudo visa a análise da infra-estrutura e dos recursos dos 
operadores de rede e prestadores de serviço de comunica-
ções electrónicas, bem como das políticas, medidas, práticas, 
planos, meios e recursos por eles afectos para a segurança 
de redes, tendo presente o quadro regulamentar em vigor 
e as normas e recomendações internacionalmente reconhe-
cidas ou constantes de estudos, nomeadamente do estudo 
Availability and Robustness of Electronic Communication 
Infrastructures (areci). 

Estudo sobre a identificação e caracterização dos  
principais nós e vias de escoamento do tráfego interna-
cional e entre o Continente e as Regiões Autónomas
em 2009 foi realizada a primeira parte do estudo que res-
peita às comunicações entre o continente e as regiões 
autónomas, incluindo as comunicações intra-regionais.  
concluiu-se que há um aumento significativo da resiliên-
cia da rede nos açores devido à reformulação profunda da 
mesma efectuada pela Ptc após as falhas de comunica-
ções verificadas naquela região, e que, em termos gerais, 
são boas as condições de segurança existentes nas ligações 
entre o continente e as regiões autónomas.

112 – Número europeu de emergência
O icP-aNacOM colaborou com as autoridades responsáveis 
pelos serviços de emergência na reorganização e implemen-
tação do novo modelo do 112, o que se traduziu, nomeada-
mente em alterações e modernização dos meios ao dispor 
dos pontos de atendimento de segurança pública. 

Neste domínio saliente-se ainda a participação desta auto-
ridade na consolidação da resposta ao terceiro questionário 
de implementação do 112, realizado pela comissão europeia 
mediante o tratamento da informação respectiva, recolhida 
junto dos operadores e das entidades responsáveis pelos 
serviços de emergência.

Estudo sobre as interdependências entre as redes pri-
vativas do Estado e as redes públicas de comunicações 
electrónicas
dando continuidade ao proposto pelo icP-aNacOM e que 
mereceu o despacho n.º 16025/2009, de 2 de Junho, do 
Ministro das Obras Públicas transportes e comunicações, 
publicado no n.º 134 da 2.ª série do diário da república de 
14 de Junho, deu-se início à definição e caracterização dos 
tipos de interdependências existentes entre as redes públi-
cas de comunicações electrónicas e determinadas redes  
privativas do estado, no sentido de promover a resiliên-
cia destas mediante um melhor controlo dos factores que 
podem influenciar a sua integridade e disponibilidade. com 
este estudo pretende-se identificar os factores que, estando 
para além do domínio da entidade que superintende à ges-
tão da rede e dos respectivos serviços, podem comprometer 
os objectivos de segurança da rede e dos serviços por ela 
prestados, designadamente em termos de disponibilidade, 
integridade e confidencialidade. 

Interdependências entre as políticas de protecção civil 
e as políticas de comunicações electrónicas
Foram, neste domínio, desenvolvidas, ao longo de 2009, 
várias acções no sentido de encontrar as melhores soluções 
para que as entidades com responsabilidades na área da 
protecção civil possam dispor dos meios de comunicações  
adequados ao desenvolvimento das suas actividades.

  6.1 Segurança das comunicações
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Instituição do ICP-ANACOM enquanto Autoridade Nacio-
nal de Registo de Identificadores de Objectos (OID)
No âmbito da participação desta autoridade no conselho 
Gestor do sistema de certificação electrónica do estado 
(scee), foi identificada a necessidade de constituir uma 
autoridade Nacional de registo de identificadores de  
Objectos, de acordo com a recomendação uit-t X.660. 

Neste contexto, o icP-aNacOM apresentou um projecto 
de decreto-Lei que enquadrou as atribuições e competên-
cias do icP-aNacOM na área da Gestão da identidade digi-
tal e designadamente na atribuição e registo de Oid. esta 
proposta vem preencher a lacuna numa matéria que, em 
resultado dos desenvolvimentos de mercado e tecnológicos, 
nomeadamente em termos de convergência e de evolução 
das redes e serviços de comunicações electrónicas para as 
NGN, se tornou cada vez mais importante. 

Privacidade das comunicações
No âmbito das competências que detém relativamente ao 
tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade 
no sector das comunicações electrónicas, previstas na Lei 
n.º 41/2004 de 18 de agosto, o icP-aNacOM realizou um 
inquérito às empresas que oferecem redes ou serviços de 
comunicações electrónicas. concluiu-se que, entre 2006 e 
2008, não se registaram quaisquer incidentes nas redes ou 
serviços de comunicações electrónicas públicas.

Combate às comunicações não solicitadas (spam)
No âmbito do workshop que decorreu entre os dias 7 e 9 de 
Outubro de 2009 e que reuniu membros da cNsa e do LaP, 
bem como representantes de várias entidades nacionais 
e algumas empresas nacionais, a comissão europeia, que 
coordena a cNsa, fez a divulgação dos resultados de um 
estudo de diagnóstico das medidas de combate ao spam 
adoptadas na ue pelos estados-Membros. O estudo ver-
sou a identificação de actividades de combate às ameaças 
à confiança na sociedade de informação, tais como spam, 
spyware e software malicioso. as principais conclusões 
para o caso português apontam para as fragilidades que 
justificam a fraca actividade por parte de Portugal no com-
bate ao spam, e que respeitam, essencialmente, ao enqua-
dramento legal.

Protecção das infra-estruturas críticas da informação
a comissão europeia publicou a comunicação cOM(2009)149 
“Proteger a Europa contra os ciberataques e as perturba-
ções em grande escala: melhorar a preparação, a segurança 
e a resiliência”, que apresenta um plano de acção que se 
desenvolve nos seguintes eixos: preparação e prevenção, 
detecção e resposta, mitigação e recuperação, cooperação 
internacional e critérios aplicáveis às infra-estruturas crí-
ticas europeias no sector das tic. este plano está intima-
mente associado às alterações ao quadro regulatório euro-
peu para as comunicações electrónicas, publicadas já no final 
de 2009, e à revisão do mandato da eNisa, e estabelece um 
conjunto de objectivos para 2009-2010.

O icP-aNacOM colaborou nas acções que se desenvolveram 
após a publicação daquela comunicação, tendo participado 
na conferência Ministerial tallinn sobre a protecção das 
infra-estruturas críticas da informação, nas reuniões reali-
zadas para o estabelecimento da parceria público/privada 
europeia para a resiliência, e no Fórum europeu de partilha 
de informações entre os estados-Membros.

releve-se ainda que a cOM(2009)149 foi posteriormente 
acolhida pelo conselho de Ministros europeus através de 
uma resolução, publicada a 18 de dezembro, que aborda a 
colaboração europeia no domínio da segurança das redes e 
da informação.

Sub-registo do ICP-ANACOM
Na sequência da decisão de se estabelecer um sub-registo 
no icP-aNacOM para o tratamento, gestão e controlo de 
toda a matéria classificada que, no âmbito das suas compe-
tências, lhe possa vir a ser exigido em termos de segurança 
nacional, foram concluídas, em 2009, todas as actividades 
previstas para o respectivo processo de criação, tendo sido 
concedida a competente autorização de entrada em funcio-
namento pela autoridade Nacional de segurança no mês de 
agosto. 

O sub-registo passou, desde essa data, a exercer a respec-
tiva missão, articulando, de entre outros, com a agência  
Nacional de distribuição e com o Posto de controlo do  
icP-aNacOM que já existia, dada a necessidade de trata-
mento de matérias classificadas na Organização do tratado 
do atlântico Norte (OtaN).
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Foram, ainda, desenvolvidas as acções necessárias junto da 
autoridade Nacional de segurança para dotar o sub-registo 
do icP-aNacOM de um sistema de segurança electrónica da 
informação (seiF), estando prevista para breve a sua con-
cretização.

Segurança interna do ICP-ANACOM
Foi concluída, em Junho, a primeira fase do projecto de imple-
mentação de um sistema de Gestão de segurança da infor-
mação no icP-aNacOM, tendo sido definidas as principais 
linhas de acção, o roadmap de acordo com o proposto e o 
levantamento dos meios necessários com vista à certifica-
ção dos processos escolhidos. 

Foi ainda preparado um questionário de análise de riscos, 
com o objectivo de avaliar as respostas obtidas quanto à 
vulnerabilidade percepcionada relativamente à segurança 
da informação no icP-aNacOM.

Plano de contingência do ICP-ANACOM
Foi preparado um plano de contingência para o icP-aNacOM, 
para proactivamente ficar dotado de um instrumento de 
referência que forneça as linhas orientadoras para enfrentar 
uma situação de eventual pandemia para a Gripe a (H1N1). 
Foram assinaladas as actividades críticas e os recursos 
humanos e materiais imprescindíveis para as concretizar. Foi 
ainda criado um grupo de trabalho para o acompanhamento, 
avaliação da potencial situação de crise pandémica e do res-
pectivo impacto no desempenho das actividades assegura-
das pelo icP-aNacOM.

ainda no âmbito da segurança das comunicações, desta-
quem-se as seguintes actividades:

•  celebração de um protocolo entre o ICP-ANACOM e a 
uMic no âmbito do projecto internet segura;

•  participação no SCEE;
•  participação no Conselho Técnico de Credenciação 

da autoridade Nacional de segurança, no âmbito do 
regime da assinatura electrónica;

•  participação na Comissão de Facilitação e Segurança 
(FaLsec) do iNac;

•  participação no Conselho de Administração da ENISA e 
no grupo de trabalho sobre segurança das redes e da 
informação do irG/Nis.

Regime aplicável à construção e acesso a infra-estru-
turas aptas ao alojamento de redes de comunicações 
electrónicas e à construção de infra-estruturas de tele-
comunicações em loteamentos, urbanizações, conjun-
tos de edifícios e edifícios
dando cumprimento ao estabelecido na resolução do conse-
lho de Ministros n.º 120/2008, de 30 de Julho, o icP-aNacOM  
prosseguiu com o trabalho de elaboração dos actos legislati-
vos necessários a garantir o acesso, em condições não discri-
minatórias, por parte de todos os operadores à rede de con-
dutas e demais instalações relevantes para a instalação de 
redes de comunicações electrónicas e à eliminação de entra-
ves à instalação, em edifícios, de soluções ópticas associa-
das às NGN. estes trabalhos incluíram alterações na regu-
lamentação técnica em vigor, designadamente no Manual 
ited e na criação das especificações técnicas itur.

este processo culminou com a aprovação do decreto-Lei  
n.º 123/2009, de 21 de Maio, que aprovou o regime jurídico 
da construção, acesso e instalação de redes e infra-estruturas  
de comunicações electrónicas e de construção de infra- 
-estruturas de telecomunicações em loteamentos, urbani-
zações, conjuntos de edifícios e edifícios, bem como com a 
aprovação da Lei n.º 32/2009, de 9 de Julho, e do decreto- 
-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro.

este regime, enformado pelos princípios gerais da concorrên-
cia, do acesso aberto, da não discriminação, da eficiência e da 
transparência, dirige-se ao fomento da construção, instalação 
e acesso a infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações electrónicas – numa abordagem tecnologica-
mente neutra – em bens detidos por entidades da área pública. 
estabelece-se, assim, uma regra de acesso aberto e não discri-
minatório a condutas, postes e outras instalações pertencen-
tes a entidades que, operando noutros sectores, são detento-
ras de redes de condutas de significativa importância. com as 
alterações introduzidas pelo decreto-Lei n.º 258/2009, este 
regime passou também a abranger as empresas de comuni-
cações electrónicas, bem como as entidades que detenham 
infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunica-
ções electrónicas que sejam utilizadas por aquelas.

este regime visa operar a remoção ou atenuação de barrei-
ras à construção de infra-estruturas destinadas ao aloja-
mento de redes de comunicações electrónicas, sendo pre-
vistas normas que, igualmente, facilitam a coordenação 

  6.2 Assessoria ao Governo
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das intervenções no subsolo. um outro aspecto relevante 
é o da harmonização de procedimentos, especialmente no 
relacionamento dos operadores com as autarquias locais, o 
que se reveste de importância inquestionável para eliminar 
incertezas e entraves à instalação de infra-estruturas aptas 
ao alojamento de NGN. Nesta medida, estabelece-se que a 
construção dessas infra-estruturas está sujeita ao procedi-
mento de comunicação prévia à câmara municipal, previsto 
no regime jurídico da urbanização e edificação.

No que diz respeito ao acesso a infra-estruturas, o diploma 
contém um conjunto de disposições destinadas a assegurar 
o acesso aberto a infra-estruturas já existentes e a cons-
truir, devendo esse acesso ser assegurado em condições de 
igualdade, transparência e não discriminação, e mediante 
condições remuneratórias orientadas para os custos.

Paralelamente, procede-se à criação de um sistema de infor-
mação centralizado (sic), o qual conterá a informação con-
siderada relevante para assegurar quer o direito de utiliza-
ção do domínio público, quer o direito de acesso a condutas 
e outras infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações electrónicas. O sic assenta num princípio de 
partilha de informação e de reciprocidade, a ele podendo 
aceder as entidades que assegurem o cumprimento das 
obrigações de informação que o integram.

Por fim, define-se, pela primeira vez, o regime jurídico apli-
cável às itur e estabelece-se o regime aplicável às ited, 
que neste contexto consubstancia uma evolução do enqua-
dramento definido pelo decreto-Lei n.º 59/2000, de 19 de 
abril, ora revogado.

através do aviso n.º 22358/2009, publicado no diário  
da república n.º 240, 2.ª série, de 14 de dezembro, o  
icP-aNacOM, tornou pública a aprovação da 2.ª edição do 
Manual ited e da 1.ª edição do Manual itur. 

Notificação à Comissão Europeia da publicação do 
Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, da Lei  
n.º 32/2009, de 9 de Julho, e do Decreto-Lei n.º 258/2009, 
de 25 de Setembro
Nos termos da directiva 2002/21/ce do Parlamento euro-
peu e do conselho de 7 de Março de 2002, relativa a um 
quadro regulamentar comum para as redes e serviços de 
comunicações electrónicas (directiva-Quadro), compete aos 

estados-Membros comunicar à comissão o texto das dispo-
sições de direito interno que adoptarem no domínio regido 
por esta directiva, bem como quaisquer alterações a essas 
disposições.  

Nesse sentido, foi informado o GPeri do MOPtc da neces-
sidade de dar cumprimento ao citado preceito da directiva- 
-Quadro, na sequência da publicação do decreto-Lei  
n.º 123/2009, de 21 de Maio, da Lei n.º 32/2009, de 9 de 
Julho, bem como o respectivo decreto-Lei autorizado –  
decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro, dado que se 
trata de disposições legislativas cujos objecto e âmbito se 
inserem no domínio do quadro legal definido pela Lei das 
comunicações electrónicas, diploma que transpõe para a 
ordem jurídica interna as directivas decorrentes do processo 
de “revisão 99”.

Regime Geral das radiocomunicações – Decreto-Lei  
n.º 264/2009, de 28 de Setembro, que alterou o 
Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho
em 28 de setembro de 2009, foi publicado o decreto-Lei  
n.º 264/2009, que veio alterar o decreto-Lei n.º 151-a/2000, 
de 20 de Julho, em matérias como as obrigações dos utilizado-
res, a transmissibilidade e a revogação das licenças radioeléc-
tricas e as taxas. tratou-se de uma actualização e alteração 
pontuais decorrentes sobretudo da experiência colhida com a 
sua aplicação e a entrada em vigor, em 2004, da nova legis-
lação enformadora da actividade do sector das comunicações 
electrónicas. este diploma estabelece, como medida de sim-
plificação, que nos procedimentos que envolvem a comuni-
cação entre o icP-aNacOM e os titulares de licença de rede 
ou de estação, designadamente no que se refere à emissão, 
alteração, transmissão e revogação de licenças, bem como 
em todos os requerimentos a submeter a esta autoridade,  
possam ser utilizados meios electrónicos a definir e publicitar 
pelo icP-aNacOM.

Projecto de Resolução do Conselho de Ministros que iden-
tifica as entidades beneficiárias de redução das taxas  
de utilização do espectro radioeléctrico
esta resolução, habilitada no decreto-Lei n.º 151-a/2000, 
de 20 de Julho, visou i) adequar a resolução do conselho de 
Ministros n.º 23/98, de 12 de Fevereiro (ela própria mantida 
em vigor pelo decreto-Lei n.º 151-a/2000, de 20 de Julho, que 
revogou a legislação de 1997 em que a resolução em causa 
se habilitava) com a nova redacção decorrente da alteração 
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introduzida pelo decreto-Lei n.º 264/2009, de 28 de setem-
bro; ii) actualizar o conteúdo da resolução do conselho de 
Ministros n.º 23/98 face às novas designações de várias enti-
dades nele mencionadas, fruto da evolução do respectivo 
quadro legal enformador; iii) alargar o âmbito das entidades 
então elencadas, atendendo ao surgimento, na área da pre-
venção, detecção, vigilância e combate a incêndios, de novos 
intervenientes, como as associações de agricultores.

Transposição da Directiva 2008/6/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de Fevereiro de 2008, 
que altera a Directiva 97/67/CE no respeitante à plena 
realização do mercado interno dos serviços postais da 
Comunidade
O icP-aNacOM desenvolveu, ao longo do ano, trabalhos  
preparatórios da transposição desta directiva, cujo prazo 
termina em 31 de dezembro de 2010. estes trabalhos 
incluíram a realização, em Novembro, de uma reunião com a 
comissão europeia, a pedido desta, cujo objectivo foi discu-
tir o estado da transposição no nosso país e assegurar que 
a implementação se faça em sintonia com os princípios esti-
pulados na directiva.

Análise das possíveis soluções para revisão do contrato 
de concessão do serviço público de telecomunicações
com o objectivo de assegurar o cumprimento das exigências 
fixadas na directiva n.º 2002/22/ce, do Parlamento europeu 
e do conselho, de 7 de Março de 2002, relativa ao su e aos 
direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de 
comunicações electrónicas (directiva serviço universal) rela-
tivamente à designação do prestador do su, e pôr termo ao 
processo de incumprimento iniciado pela comissão europeia 
contra o estado português, o icP-aNacOM, no âmbito das 
suas funções de assessoria ao Governo, procedeu à análise 
das várias possibilidades de revisão do contrato de conces-
são do serviço público de telecomunicações celebrado entre 
o estado e a Ptc.

com efeito, a vigência do contrato de concessão, no âmbito 
do qual a Ptc fica incumbida de assegurar a prestação do su 
até 2025, constitui uma das questões que se torna impres-
cindível solucionar para que possa ser iniciado o processo de 
selecção de um ou vários prestadores daquele serviço em 
observância da directiva serviço universal.

Preparação dos instrumentos do concurso para a selec-
ção do(s) prestador(es) do SU de comunicações electró-
nicas
durante o ano de 2009, prosseguiram os trabalhos de pre-
paração dos instrumentos do concurso para a selecção do(s) 
prestador(es) do su – regulamento do concurso e cadernos 
de encargos – tendo em vista a apresentação ao Governo de 
projectos alinhados com as conclusões e recomendações fei-
tas pelo icP-aNacOM no termo da consulta pública sobre a 
designação do(s) prestador(es) do su.

a decisão relativa a esta selecção compete ao Governo, por 
resolução do conselho de Ministros, na sequência de con-
curso, cujo regulamento é aprovado por portaria conjunta 
dos membros do Governo responsáveis pelas finanças e 
pelas comunicações electrónicas.

Os instrumentos do concurso serão apresentados ao Governo 
no início de 2010, de modo a que possa, tão rapidamente 
quanto possível, ser iniciado o processo de selecção da enti-
dade ou das entidades responsáveis pelas várias prestações 
que integram aquele serviço.

Concursos públicos para a instalação, gestão, explora-
ção e manutenção de redes de comunicações electróni-
cas de alta velocidade
O icP-aNacOM assessorou o Governo na elaboração dos 
instrumentos dos cinco concursos públicos lançados para a 
instalação, gestão, exploração e manutenção de redes de  
comunicações electrónicas de alta velocidade. 

com esta iniciativa o Governo pretende seleccionar as enti-
dades com as quais celebrará um contrato para a instalação, 
gestão, exploração e manutenção de redes de comunicações 
electrónicas de alta velocidade, de modo a cobrir pelo menos 
50 por cento da população da área geográfica de cada um 
dos concelhos abrangidos pelas 5 zonas do território nacio-
nal – Norte, centro, alentejo e algarve, açores, Madeira – 
para as quais foram abertos os concursos. 

a esta autoridade competiu designar o Júri dos procedimen-
tos concursais, tendo sido também designada como enti-
dade instrutora dos processos de concurso. a pedido do Júri, 
os serviços técnicos do icP-aNacOM prestaram assessoria 
na análise e apreciação das propostas apresentadas.
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também no quadro destes concursos, o icP-aNacOM asses-
sorou o Governo em aspectos relacionados com os mesmos, 
de entre os quais se destaca a apreciação de medidas des-
tinadas a verificar a sua compatibilidade com as orientações 
publicadas pela comissão europeia em matéria de auxílios 
de estado à implantação rápida de redes de banda larga.

Projecto de Portaria que regulamenta a Lei n.º 32/2008, 
de 17 de Julho
Foi emitido parecer sobre o projecto de Portaria que esta-
belece os termos das condições técnicas e de segurança 
em que se processa a comunicação electrónica entre auto-
ridades competentes e fornecedores de serviços de comu-
nicações electrónicas, publicamente disponíveis ou de uma 
rede pública de comunicações, para efeitos da transmis-
são de dados de tráfego e de localização prevista na Lei n.º 
32/2008, de 17 de Julho.

Projecto de Proposta de Lei n.º 102/2009, de 26 de 
Fevereiro de 2009 (Lei da Rádio)
Por solicitação do seaOPc, foi emitido parecer sobre esta 
proposta de Lei, que tinha por objecto regular o acesso à 
actividade de rádio no território nacional e o seu exercício.

Projecto de Portaria prevista no artigo 104.º do Decreto- 
-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio
Foi emitido parecer sobre a Portaria que aprova a forma de 
cálculo dos custos incorridos por uma empresa de comunica-
ções electrónicas na instalação de uma infra-estrutura par-
tilhável, a forma de pagamento entre operadores, designa-
damente a responsabilidade pela gestão do relacionamento 
entre os operadores e os condomínios, bem como todos os 
demais aspectos necessários à concretização do disposto no 
artigo 104.º do decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio. 

Anteprojecto de Decreto-Lei para execução do Regula-
mento (CE) n.º 765/2008
Foi efectuada análise e remetido ao Governo o contributo 
do icP-aNacOM sobre o anteprojecto de decreto-Lei para  
execução do regulamento (ce) n.º 765/2008, do Parlamento 
europeu e do conselho, de 9 de Julho de 2008, que esta-
belece os requisitos de acreditação e fiscalização do mer-
cado relativos à comercialização de produtos e que revoga o 
regulamento (cee) n.º 339/93.

Proposta de alteração à Lei n.º 60/2007 (regime jurí-
dico da urbanização e edificação) 
Foi emitido parecer sobre a Proposta n.º 64/2009, que a 
câmara Municipal de Lisboa submeteu ao Governo e aos  
Grupos Parlamentares representados na assembleia da repú-
blica relativamente à possibilidade de se proceder à revisão 
do decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de dezembro (regime jurí-
dico da urbanização e edificação), com a redacção que lhe foi 
dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro. 

Foi também emitido parecer sobre o projecto de alteração ao 
regime jurídico da urbanização e edificação preparado pelo 
Governo.

Fusão por incorporação da Superemprego, Sistemas de 
Informação para a Gestão de Recursos Humanos, S. A. 
na PTC
de acordo com o que prevê o artigo 26.º das Bases da  
concessão do serviço Público de telecomunicações anexas 
ao decreto-Lei n.º 31/2003, de 17 de Fevereiro, as fusões e 
cisões da concessionária ficam sujeitas à prévia autorização 
do concedente, não podendo a autorização ser infundada-
mente recusada. 

em cumprimento desta disposição do contrato de concessão, 
a Ptc, em 25 de setembro de 2009, endereçou ao MOPtc um 
pedido de autorização da operação de fusão por incorporação 
da sociedade superemprego, sistemas de informação para a 
Gestão de recursos Humanos, s. a. na Ptc, pedido este que 
foi remetido ao icP-aNacOM para avaliação e informação.

a operação projectada foi objecto de análise e o subse-
quente parecer remetido ao Gabinete do seaOPc.

Preparação da resposta a remeter à Comissão Europeia 
sobre a isenção conferida em favor da PTC no regime 
das taxas aprovado pela Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 
de Dezembro
a pedido do secretário-Geral do MOPtc, o icP-aNacOM pro-
nunciou-se sobre um conjunto de matérias necessárias à 
preparação da resposta a remeter pelo estado português à 
comissão europeia no âmbito do processo de averiguações 
que esta está a promover na sequência de denúncia relativa 
à isenção de taxas administrativas, conferida em favor da 

< VOLTAR AO ÍNDICE



Outras actividades 92

Ptc pela Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro, que 
fixa o regime das taxas a cobrar pela emissão das declara-
ções comprovativas dos direitos, emitidas pelo icP-aNacOM, 
pelo exercício da actividade de fornecedor de redes e ser-
viços de comunicações electrónicas, atribuição de direitos 
de utilização de frequências e de números, bem como pela 
utilização de frequências e de números, e a isenção que no 
mesmo se prevê em favor da Ptc.

Listam-se, de seguida, outras actividades desenvolvidas no 
âmbito da assessoria ao Governo:

•  análise e elaboração de parecer sobre a proposta de 
alteração ao decreto-Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho – 
regime das taxas da erc;

•  elaboração de contributos para os debates quinzenais 
do sr. Primeiro-Ministro na assembleia da república 
sobre o estado da Nação;

•  elaboração de projectos de resposta a enviar aos diver-
sos Grupos Parlamentares ou a diversos Municípios, no 
âmbito de propostas de alteração legislativas por estes 
apresentadas ou de esclarecimentos solicitados rela-
tivamente ao regime jurídico aplicável ao sector das 
comunicações electrónicas, designadamente no que 
respeita à taxa Municipal de direitos de Passagem.

•  transmissão ao GPeri e ao seaOPc do ponto de  
situação dos trabalhos de transposição da directiva 
2008/6/ce, do Parlamento europeu e do conselho, 
de 20 de Fevereiro de 2008, que altera a directiva  
97/67/ce no respeitante à plena realização do mer-
cado interno dos serviços postais da comunidade, e da 
directiva 2008/63/ce da comissão, de 20 de Junho de 
2008, relativa à concorrência nos mercados de equipa-
mentos terminais de telecomunicações;

•  participação em reunião realizada, em 30 de Abril, 
entre a comissão europeia e os ministérios responsá-
veis pela transposição de diversas directivas do mer-
cado interno, com vista a transmitir à comissão o ponto 
de situação da transposição da directiva 2008/6/ce;

•  participação, a pedido do GPERI, numa reunião multi-
lateral da comissão com os estados-Membros sobre 
o projecto “Orientações comunitárias relativas à apli-
cação das regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes de banda larga”, realizada 
em 22 de Junho de 2009. 
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Autoridade da Concorrência (AdC)
Listam-se, de seguida, os pedidos da adc que suscitaram a 
participação do icP-aNacOM ao longo do ano de 2009: 

•  O ICP-ANACOM foi chamado a pronunciar-se nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 28.º da Lei da concorrência (Lei  
n.º 18/2003, de 11 de Junho), sobre o projecto de deci-
são final a proferir pela adc no processo instaurado por 
práticas restritivas da concorrência, envolvendo abuso 
de posição dominante nos mercados grossista e reta-
lhista de acesso em banda larga, contra as empresas 
que em 2002 e 2003 constituíam o Grupo Pt. este 
processo, no qual o conselho da adc considerou ter 
existido um abuso de posição dominante por parte das 
empresas Portugal telecom s. G. P. s., s. a., Ptc, ZON 
Multimédia e ZON tv cabo, nos mercados grossista e 
retalhista de acesso em banda larga, reporta-se a factos 
anteriores à intervenção regulatória do icP-aNacOM  
sobre os preços da oferta grossista rede adsL Pt.

•  Veio a AdC dar conhecimento ao ICP-ANACOM de  
factos que a ZON tv cabo imputa à Ptc e que, na 
óptica da primeira das referidas empresas, são passí-
veis de consubstanciar práticas proibidas pelo artigo 
6.º da Lei da concorrência e pelo artigo 32.º do tra-
tado que institui a comunidade europeia. esta queixa 
prende-se com o lançamento no mercado de 4 pacotes 
multisserviços Meo, através dos quais são disponibili-
zados serviços de televisão por subscrição e video on 
Demand (vod), serviços de acesso à internet em banda 
larga (fixa e móvel) e/ou telefonia fixa que, na óptica da 
empresa denunciante, seriam oferecidos com margens 
negativas e, como tal, podem ser considerados indícios 
sérios da prática de preços predatórios. O icP-aNacOM  
pronunciou-se sobre os factos constantes da denúncia 
apresentada, facultando à adc elementos disponíveis 
que considerou poderem contribuir para a apreciação 
do processo em curso junto daquela entidade.

•  O ICP-ANACOM pronunciou-se sobre a notificação pré-
via de uma operação de concentração que consiste 
na aquisição pela Ptc do controlo exclusivo da reti – 
rede teledifusora independente, s. a. este processo 
ficou concluído com a decisão do conselho da adc, de 
24 de dezembro de 2009, que decidiu não se opor à 
operação de concentração, uma vez que a mesma não 
é susceptível de criar ou reforçar uma posição domi-
nante da qual possam resultar entraves significati-
vos à concorrência efectiva i) no mercado nacional do  
fornecimento grossista de serviços de difusão televi-
siva através de redes analógicas terrestres; ii) no mer-
cado nacional da disponibilização de espaços em torres 
para instalação de infra-estruturas de redes de comu-
nicações electrónicas.

•  O ICP-ANACOM emitiu parecer sobre os factos constan-
tes da denúncia apresentada pela Ptc contra a ZON tv 
cabo por abuso de posição dominante. Mais especifi-
camente, a denúncia efectuada faz referência a uma 
alegada margem negativa associada à oferta do ser-
viço de acesso aos canais de acesso condicionado com 
conteúdos cinematográficos Premium, no âmbito da 
oferta retalhista “ZON4 FiLMes”. considerando que os 
factos apresentados contêm indícios de práticas proibi-
das pelo artigo 6.º da Lei da concorrência e pelo artigo 
82.º do tratado que institui a comunidade europeia, a 
adc determinou a abertura do respectivo processo de 
inquérito no âmbito das práticas em causa.

•  O ICP-ANACOM remeteu à AdC o seu parecer sobre a 
notificação prévia de uma operação de concentração 
que consiste na aquisição, pelas empresas Ongoing 
Media, s. G. P. s., s. a. e vertix s. G. P. s., s. a., do con-
trolo conjunto sobre a empresa Grupo Media capital,  
s. G. P. s., s. a., através da aquisição, pela primeira, das 
acções representativas de até 35 por cento do seu 
capital.

  6.3. Articulação com outras autoridades e reguladores sectoriais
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Aprovação do relatório da consulta pública e do regu-
lamento de liquidação e cobrança de taxas devidas ao 
ICP-ANACOM 
Por deliberação de 25 de Março de 2009, o icP-aNacOM 
aprovou o projecto de regulamento de liquidação e cobrança 
de taxas devidas ao icP-aNacOM e submeteu o mesmo ao 
procedimento regulamentar previsto no artigo 11.º dos esta-
tutos do icP-aNacOM. analisadas as respostas à consulta, 
foi elaborado o respectivo relatório da consulta, tendo esta 
autoridade aprovado, em 1 de Julho de 2009, o relatório da 
consulta pública e o referido regulamento, o qual foi publi-
cado na 2.ª série do diário da república no dia 15 de Julho de 
2009 (regulamento n.º 300/2009).

Alteração dos Anexos III, V e VIII à Portaria n.º 1473-
B/2008, de 17 de Dezembro, de modo a reflectir as modi-
ficações operadas, quer pelo Decreto-Lei n.º 53/2009, 
de 2 de Março, quer pelo Decreto-Lei n.º 63/2009, de 10 
de Março 
de modo a reflectir as modificações operadas, quer pelo 
decreto-Lei n.º 53/2009, de 2 de Março, quer pelo decreto- 
-Lei n.º 63/2009, de 10 de Março, o icP-aNacOM aprovou, 
em 6 de Maio, um projecto de Portaria de alteração aos ane-
xos iii, v e viii à Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezem-
bro, que veio a ser publicada na 1.ª série, n.º 102 do diário da 
república, de 27 de Maio de 2009 (Portaria n.º 567/2009).

Projecto de Resolução de Conselho de Ministros, habili-
tada no Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho, que  
identifica as entidades beneficiárias de reduções das 
taxas de utilização do espectro radioeléctrico 
em 13 de Maio, o icP-aNacOM aprovou um projecto de 
resolução de conselho de Ministros, habilitada no decreto- 
-Lei n.º 151-a/2000, de 20 de Julho, que identifica as enti-
dades beneficiárias de reduções das taxas de utilização do 
espectro radioeléctrico. 

Aprovação da percentagem contributiva relativa à taxa 
anual devida pelo exercício da actividade de fornece-
dor de redes e serviços de comunicações electrónicas
O montante da taxa anual devida pelo exercício da activi-
dade de fornecedor de redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, a que alude a alínea b) do 
n.° 1 do artigo 105.° da Lei n.° 5/2004, de 10 de Fevereiro, 
é calculado – nos termos do n.° 1 do anexo ii da Portaria  
n.° 1473-B/2008, de 17 de dezembro – com base nos custos 

administrativos do icP-aNacOM e no valor dos proveitos 
relevantes directamente conexos com a actividade de comu-
nicações electrónicas, relativos ao ano anterior àquele em 
que é efectuada a liquidação da taxa, com base em 3 esca-
lões: t0, t1 e t2.

Por deliberação de 2 de Outubro de 2009, o icP-aNacOM 
adoptou um conjunto de medidas relacionadas com o novo 
regime tarifário em vigor desde 1 de Janeiro de 2009,  
consubstanciado no seguinte:

•  Aprovação do cálculo do montante dos custos de regu-
lação da actividade de fornecedor de redes e serviços 
de comunicações electrónicas, que é de 33 036 969 
euros. 

•  Aprovação do lançamento imediato de uma auditoria 
aos fornecedores de redes e serviços de comunicações 
electrónicas que, em 2008, apresentaram proveitos 
relevantes de valores mais elevados, bem como, por 
amostragem, para os restantes. 

•  Aprovação da emissão imediata de toda a facturação, 
com excepção da taxa anual devida pelo exercício da 
actividade de fornecedor de redes e serviços de comu-
nicações electrónicas, ou seja, a facturação imediata 
das taxas de utilização de números, das taxas de radio-
comunicações, das taxas de exercício de actividade de 
serviços postais e das taxas de exercício de actividade 
de audiotexto.

ainda neste âmbito, o icP-aNacOM deliberou, em 27 de 
Novembro, fixar em 0,005 826, a percentagem contributiva 
t2, a aplicar aos proveitos relevantes dos fornecedores de 
redes e serviços de comunicações electrónicas.

  6.4. Taxas aplicáveis às comunicações electrónicas
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em Fevereiro de 2009, o icP-aNacOM publicou um estudo, 
visando analisar o impacto das e.iniciativas (integrando os 
programas e.escola, e.professor e e.oportunidades) das polí-
ticas relacionadas, no que à adesão e utilização de tecno-
logias de comunicação (nomeadamente a banda larga) diz 
respeito, permitindo desta forma a eventual identificação de 
medidas para optimização do projecto.

decorrido cerca de 1 ano após a conclusão do primeiro 
estudo, o icP-aNacOM procedeu – com recurso a uma enti-
dade externa seleccionada através de concurso público  
(a KPMG & associados, sociedade de revisores Oficiais de 
contas, s. a.) e contando com a colaboração, à semelhança 
do primeiro, da FcM, do Gabinete de estatística e Planea-
mento da educação do Ministério da educação (GePe) e 
dos operadores móveis – a uma reavaliação do impacto das 
e.iniciativas junto dos públicos-alvo, tendo em conta a evolu-
ção das condições de mercado e das próprias e.iniciativas.

este segundo estudo foi concluído em dezembro de 2009.
Os dados de inquérito do estudo sugerem impactos directos 
positivos sobre os aderentes e os seus agregados familiares 
(em especial no que respeita a uma maior regularidade de 
utilização do computador e da internet).

a taxa de adesão das e.iniciativas, situava-se, em abril 
de 2009, em cerca de 41 por cento (o que compara com a 
taxa de adesão de 38 por cento registada, para Novembro 
de 2008, no estudo anteriormente publicado), valor que 
se aproxima do apurado através do inquérito concluído em 
Outubro de 2009 (43,8 por cento). 

acresce que as taxas de adesão, em especial no programa 
e.escola, tendem a ser maiores nas regiões do interior do 
que nas regiões do litoral, o que sugere que as e.iniciativas 
potenciam a adesão em zonas onde a escolha pela banda 
larga disponibilizada em condições comerciais normais tem 
vindo a processar-se a um ritmo menos rápido.

O custo é, de acordo com os resultados do inquérito, um dos 
principais motivadores da adesão, sendo que a mobilidade 
(p. ex. computador portátil e internet móvel) é relevante 
para um número expressivo de aderentes aos programas 
e.escola e e.professor.

Paralelamente, a maioria dos aderentes é proveniente de 
agregados familiares que dispunham de acesso à inter-
net previamente à adesão (cerca de 86 por cento no pro-
grama e.professor, 82 por cento no programa e.escola, e 62 
por cento no programa e.oportunidades), maioritariamente 
através de um acesso fixo, o que sugere que a mobilidade 
no acesso à internet é valorizada, em especial, no programa 
e.escola.

Globalmente, os resultados do inquérito realizado no âmbito 
do estudo apontam para que cerca de quatro quintos dos 
aderentes se podem considerar “adeptos” das e.iniciativas.

  6.5. Programa e.iniciativas
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O icP-aNacOM efectuou um estudo sobre os cidadãos com 
necessidades especiais analisando a existência de barreiras 
ao acesso às comunicações electrónicas, case studies euro-
peus e as ofertas disponibilizadas em Portugal.

Na sequência deste estudo pretende esta autoridade  
elaborar um guião sobre as ofertas existentes para estes 
cidadãos.

  6.6. Cidadãos com necessidades especiais
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  Parecer do Conselho Consultivo

Introdução

No dia 28 de Julho de 2010, em sessão do Conselho Consul-
tivo convocada para o efeito, foi o Relatório de Actividades 
respeitante ao ano de 2009 apresentado pelo Conselho de 
Administração do ICP-ANACOM, com o pedido do parecer pre-
visto no supra citado art.º 37.º dos Estatutos da Autoridade 
Nacional de Comunicações.

A Comissão Especializada, anteriormente constituída por 
deliberação deste Conselho, mandatada para o efeito e com-
posta pelos seguintes membros do Conselho Consultivo: 
CTT – Correios de Portugal, DECO, Onitelecom, PT Comunica-
ções, Sonaecom e Vodafone Portugal, reuniu-se três vezes: 
a primeira, para uma leitura inicial dos documentos e defi-
nição da metodologia de trabalho; a segunda, para debater 
e integrar os contributos de cada um dos seus membros;  
a terceira, para deliberar sobre a versão final do projecto de 
Parecer a submeter ao Conselho Consultivo, cuja reunião foi 
convocada para o dia de hoje, que se segue:

Relatório de Actividades

1.  É entendimento do Conselho Consultivo que a organiza-
ção e sistematização do Relatório de Actividades em boa 
parte convergente ou mesmo coincidente com o Relatório 
de Regulação permite uma visão integrada do exercício 
da actividade efectiva desenvolvida pelo ICP-ANACOM no 
período de tempo a que respeita.

2.  Se a acção regulatória do ICP-ANACOM deve ser compre-
endida em função das metas concretas alcançadas em 
razão das medidas tomadas e executadas no domínio da 
concorrência, qualidade, diversificação e preços da oferta 
de serviços, já as actividades realizadas devem ser aferi-
das pelo seu grau de execução como também pelos resul-
tados conseguidos face aos objectivos propostos para o 
mesmo período. Importa por isso e neste caso considerar 
os recursos e meios usados e confrontá-los com os efeitos 
obtidos. Entende-se que assim procedendo o Relatório de 
Actividades se poderá distinguir de uma enumeração de 
acções ordenada lógica e temporalmente. 

3.  O Conselho Consultivo já tem recomendado que o Rela-
tório de Actividades contemple um capítulo relativo ao 
emprego e utilização de recursos humanos, técnicos e 
financeiros de molde a uma melhor apreciação da activi-
dade desenvolvida e dada a vasta panóplia de atribuições 
do ICP-ANACOM.

4.  O Conselho Consultivo tem igualmente recomendado que 
acções destinadas à auscultação das entidades reguladas 
devam ser incrementadas e evitarem o carácter avulso 
que por vezes tendem a assumir. O reforço e sistemati-
zação do diálogo entre Regulador e Regulados poderão 
contribuir positivamente para a formação de um ambiente 
que favoreça a prossecução dos objectivos definidos.

O presente parecer sobre o Relatório de Actividades não tem 
natureza vinculativa e recomenda a sua aprovação.

28 de Julho de 2010
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ADSL Linha de subscrição digital assimétrica

AP Assembleia de Partes

BWA Acesso de banda larga via rádio

CAN Certificados de Amador Nacional

CB Serviço rádio pessoal - Banda do Cidadão 

CPA Código do Procedimento Administrativo

DC Corrente contínua 

DECT Sistema de telecomunicações digitais 
europeias sem fios 

DVB-H Digital Video Broadcasting – Handheld 

ECSI Índice Nacional de Satisfação do Cliente

EDGE Enhanced Data Rates for GSM/DCS  
Evolution 

EFIS ERO Frequency Information System 

ENUM Electronic Numbering

FM Frequência Modulada

FTTH Fiber To The Home

FWA Acesso fixo via rádio

GMDSS Sistema mundial de socorro e segurança  
marítima

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Sistema global para comunicações móveis

HF High Frequency

IPC Índice de Preços do Consumidor 

IPSAS International Public Sector Accounting 
Standards 

IPTV Televisão sobre o protocolo de Internet

ITED Infra-estruturas de Telecomunicações em 
Edifícios

ITS Sistemas de transporte inteligentes  

ITUR Infra-estruturas de Telecomunicações em 
Urbanizações

KPI Key Project Indicators

LEUC Licenças de Estação de Uso Comum

LR Laboratório de ensaios de equipamentos de 
Radiocomunicações 

LTE Long Term Evolution

MCE Monitorização e Controlo do Espectro

MCV Comunicações móveis a bordo  
de embarcações

MFCN Mobile / Fixed Communications Networks

MMS Serviço de mensagens multimédia 

NGN Redes de nova geração

NRA Novas Redes de Acesso

OOL Oferta do lacete local 

OPS Outros Prestadores de Serviços

ORAC Oferta de Referência de Acesso a Condutas

ORALL Oferta de Referência para Acesso ao Lacete 
Local

ORCA Oferta de Referência de Circuitos Alugados

ORLA Oferta de Realuguer da Linha de Assinante

ORPT Operadores de redes públicas  
de telecomunicações

PDM Plano Director Municipal 

PLC Comunicações através de rede  
de transmissão eléctrica

  Anexo I – Lista de acrónimos e siglas
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PMR Rede móvel profissional / privada 

PMS Poder de Mercado Significativo

PNN Plano Nacional de Numeração

PRI Proposta de Referência de Interligação

PT Equipa de projecto 

PWMS Rádio microfones profissionais 

QNAF Quadro Nacional de Atribuição  
de Frequências

QoS Qualidade de Serviço

RF Rádio Frequência

RLAN Rede local via rádio 

RQS Regulamento da Qualidade de Serviço

RR Regulamento das Radiocomunicações 

RSC Comité do Espectro Radioeléctrico

SAB Serviços auxiliares de radiodifusão

SAP Serviços auxiliares de produção  
de programas 

SEAOPC Secretário de Estado Adjunto das Obras 
Públicas e das Comunicações

SEIF Sistema de segurança electrónica  
da informação

SIC Sistema de Informação Centralizado

SINCRER Sistema Nacional de Controlo Remoto das 
Emissões Radioeléctricas

SMM Serviço Móvel Marítimo

SMRP Serviço Móvel com Recursos Partilhados

SMS Serviço de mensagens curtas

SMT Serviço Móvel Terrestre 

SNG Satellite News Gathering 

SRD Estações de pequena potência e curto 
alcance

SRR Radares de curto alcance

STF ServiçoTelefónico em local Fixo

SU Serviço Universal

TDT Televisão Digital Terrestre

TIC Tecnologias da Informação  
e da Comunicação

TTE Conselho dos Transportes,  
Telecomunicações e Energia 

UMTS Sistema de comunicações móveis  
de 3.ª geração 

UWB Banda ultralarga

VoIP Voz sobre o protocolo Internet

VTS Sistema de controlo de tráfego marítimo 

WAPECS Política de acesso sem fios a serviços de 
comunicações electrónicas

WLAN Redes locais via rádio 

WRC Conferência Mundial de Radiocomunicações 
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Airplus Airplus Television Portugal, s. A.

AR Telecom AR Telecom – Acessos e Rede de Telecomu-
nicações, s. A.

Bragatel Bragatel – Companhia de Televisão por Cabo 
de Braga, s. A.

Bluecard Blue Card – serviços de Telecomunicações 
Informáticas, Lda.

Cabovisão Cabovisão – sociedade de Televisão por 
Cabo, s. A.

CTT CTT – Correios de Portugal, s. A.

nortenet nortenet – sistemas de Comunicação s. A.

onitelecom oniTelecom – Infocomunicações, s. A.

PT Prime PT Prime – soluções empresariais de Teleco-
municações e sistemas, s. A

PTC PT Comunicações, s. A.

Radiomóvel Radiomóvel – Telecomunicações, s. A.

Repart Repart – sistemas de Comunicação de 
Recursos Partilhados, s. A.

RnT RnT – Rede nacional de Telecomunicações, 
s. A.

sonaecom sonaecom – serviços de Comunicações, s. A.

Telemilénio Telemilénio – Telecomunicações, sociedade 
Unipessoal, Lda. 

TMn TMn – Telecomunicações Móveis nacionais, 
s. A.

Vodafone Vodafone Portugal – Comunicações  
Pessoais, s. A.

Zon Multi-
média

Zon Multimédia – serviços de Telecomuni-
cações e Multimédia, s. G. P. s., s. A.

Zon TV 
Cabo

Zon TV Cabo Portugal, s. A.

 

  Anexo II – Lista de operadores
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ACIsT-AeT Associação empresarial de Telecomunica-
ções

AdC Autoridade da Concorrência

AICeP Associação dos operadores de Correios e 
Telecomunicações dos Países e Territórios 
de Língua oficial Portuguesa

AGeR Autoridade Geral de Regulação de são Tomé 
e Príncipe

AnAC Agência nacional das Comunicações 

AnATeL Agência nacional de Telecomunicações

AnPC Autoridade nacional de Protecção Civil

APDsI Associação para a Promoção e Desenvolvi-
mento da sociedade de Informação

AnPF Acordo nacional de partilha de frequências 
em tempo de paz 

APDC Associação Portuguesa para o Desenvolvi-
mento das Comunicações

APQ Associação Portuguesa da Qualidade

ARCoM Autoridade Reguladora das Comunicações 
de Timor-Leste

ARCTeL- 
-CPLP

Associação de Reguladores de Comunica-
ções e Telecomunicações da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa

AReCI Availability and Robustness of Electronic 
Communication Infrastructures 

ARn Autoridade Reguladora nacional

ATP Atendimento ao Público

CA Conselho de Administração

CCe Conselho Consultivo e executivo

Cde Centro de excelência

CDI Centro de Documentação e Informação

CeDIPRe Centro de estudos de Direito Público e 
Regulação

Ce Comissão europeia

CeI Comissão electrotécnica Internacional

CeneLeC Comité europeu de normalização electro-
técnica

CePT Conferência europeia das Administrações de 
Correios e Telecomunicações

CeRP Comité europeu de Regulação Postal

CnsA Rede de Contactos de Autoridades Anti-spam

CPLP Comunidade dos Países de Língua oficial 
Portuguesa

CoCoM Comité das Comunicações

CoP Conselho de operações Postais

CoRePeR Comité de Representantes Permanentes

CPG Grupo de preparação de conferências

CsIsAC Civil Society Information Society Advisory 
Council 

CTe Comissões Técnicas electrotécnicas

DGC Direcção-Geral do Consumidor

eCC Comité de Comunicações electrónicas

eCo Gabinete europeu de Comunicações

eGeA Grupo de peritos em acesso de emergência

eMC Compatibilidade electromagnética

eMeRG Euro-Mediterranean network of Regulators

eMGFA estado-Maior-General das Forças Armadas 

enIsA Agência europeia para a segurança das 
Redes e da Informação

eRC entidade Reguladora para a Comunicação 
social

eRG Grupo de Reguladores europeus
european Regulators Group

eRo Gabinete europeu de Radiocomunicações

  Anexo III – Lista de outras entidades / organizações
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eTsI Instituto europeu de normas de Telecomu-
nicações

eTo Gabinete europeu de Telecomunicações

eUTeLsAT organização europeia de Telecomunicações 
por satélites

FALseC Comissão de Facilitação e segurança

FCCn Fundação para a Computação Científica 
nacional

FCM Fundação para as Comunicações Móveis 

FPC Fundação Portuguesa das Comunicações

GAM-TD Grupo de acompanhamento da migração 
para a televisão digital 

GePe Gabinete de estatística e Planeamento da 
educação

GnR Guarda nacional Republicana

GPIAA Gabinete de Prevenção e Investigação de 
Acidentes com Aeronaves 

GPeRI  Gabinete de Planeamento estratégico e 
Relações Internacionais

GsR simpósio Global para Reguladores

ICAo organização Internacional da Aviação Civil

ICCP Comité das Políticas de Informação, Informá-
tica e Telecomunicações

IM Instituto de Meteorologia

IMo organização Marítima Internacional

IMso organização Internacional de satélites 
Móveis
International Mobile satellite organization

InAC Instituto nacional de Aviação Civil

InACoM Instituto Angolano das Comunicações

InCM  Imprensa nacional Casa da Moeda

IPAC Instituto Português de Acreditação

IPQ Instituto Português da Qualidade

IPTM Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos

IRG Grupo de Reguladores Independentes

IRGIs sistema de Informação do Grupo de Regula-
dores Independentes

IseGI Instituto superior de estatística e Gestão da 
Informação 

ITAC Internet Technical Advisory Committee 

ITso organização Internacional de Telecomunica-
ções por satélite

LAP Plano de Acção de Londres

LCeM Laboratório de Compatibilidade electromag-
nética 

LMR Laboratório de Metrologia Radioeléctrica 

LRIC Long Run Incremental Cost

LRIT sistema de identificação e seguimento de 
navios a longa distância

MoPTC Ministério das obras Públicas, Transportes e 
Comunicações

nVIs Near Vertical Incident Sky Wave 

oCDe organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento económico 

oID Identificadores de objectos  

oTAn organização do Tratado do Atlântico norte 

oMC organização Mundial de Comércio

PAC Planos anuais de cooperação

PIC Programas indicativos de cooperação 

PJ Polícia Judiciária 

PMI Projecto de monitorização integrada 

PsP Polícia de segurança Pública
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RCC Comunidades Regionais na área das Comu-
nicações 

RTIC Rede telemática de informação comum

ReGULATeL Fórum Latino-americano das entidades 
Reguladoras de Telecomunicações

ReLoP Reguladores de energia dos Países de Lín-
gua oficial Portuguesa

RsPG Grupo de Política do espectro Radioeléctrico

sCee sistema de certificação electrónica do 
estado

TCAM Comité de Avaliação de Conformidade e 
Acompanhamento do Mercado de equipa-
mentos Terminais de Telecomunicações e de 
equipamentos de Rádio

TDAG Grupo Consultivo para o Desenvolvimento 
das Telecomunicações 

TJUe Tribunal de Justiça da União europeia 

TsAG Grupo Consultivo da normalização das 
Telecomunicações 

Ue União europeia

UIT União Internacional de Telecomunicações

UIT-D sector do Desenvolvimento das Telecomu-
nicações 

UIT-R sector das Radiocomunicações

UIT-T sector da normalização das Telecomunica-
ções

UMIC Unidade de Missão Inovação  
e Conhecimento

UPAeP União Postal das Américas, espanha e 
Portugal

UPU União Postal Universal

URsI União Radiocientífica Internacional 

UsoAP Universal Safety Oversight Assessment 
Program 

WG Grupo de Trabalho

WPIsP Grupo de trabalho de segurança da informa-
ção e privacidade 

WTPF World Telecommunications Policy Forum

WTsA Assembleia Mundial de normalização das 
Telecomunicações 
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