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2. Gestão do espectro

2.1 Planeamento e estudos de
compatibilidade

Em 2005, prosseguiu, na UE e a nível nacional, a análise
e discussão, iniciada em 2003, dos novos conceitos intro-
duzidos no planeamento e gestão do espectro radioeléctrico
e que dizem respeito aos direitos de uso de espectro e ao
comércio secundário do espectro.

Estas noções, decorrentes do quadro comunitário transposto
para o enquadramento nacional pela Lei das Comunicações
Electrónicas, carecem de estudo aprofundado, com vista
à sua interpretação, clarificação e consolidação, bem como à
determinação inequívoca das implicações decorrentes da
sua implementação, tanto ao nível do mercado das comuni-
cações electrónicas como no plano da gestão do espectro.

Tendo em vista a definição de um enquadramento para
transmissão de direitos de utilização de frequências ade-
quado à realidade nacional, foram encetadas algumas
acções, nomeadamente através do lançamento de uma con-
sulta limitada para a realização de um estudo sobre o comércio
secundário de espectro.

No que se refere ao planeamento do espectro, assumiu
importante destaque, a nível nacional, a revisão do quadro
nacional de atribuição de frequências (QNAF), decorrente
da aplicação da Lei das Comunicações Electrónicas, onde
se determina que compete ao ICP-ANACOM, no âmbito da
gestão do espectro, planificar as frequências em confor-
midade com os critérios da disponibilidade de espectro
radioeléctrico, da garantia de condições de concorrência
efectiva nos mercados relevantes e da utilização efectiva
e eficiente das frequências.  

Neste contexto, por deliberação de 29 de Novembro de 2005,
foi aprovada, para efeitos de procedimento geral de consulta,
a revisão do QNAF a vigorar em 2006.

O QNAF é constituído por três partes: a primeira contém
a tabela de atribuição de frequências; na segunda, estão
identificadas as faixas de frequências e o número de canais
utilizados para funcionamento das redes e serviços de
comunicações electrónicas acessíveis ao público, licencia-
das até à data de 31 de Outubro de 2005, e as faixas de
frequências reservadas e a disponibilizar em 2006, para

funcionamento de redes e serviços de comunicações elec-
trónicas acessíveis e não acessíveis ao público; por sua vez,
a terceira parte diz respeito às situações de utilização
de espectro isentas de licenciamento radioeléctrico.

Ao nível do planeamento e dos estudos de compatibilidade
e novas tecnologias, evidencia-se o seguinte:

Redes metropolitanas sem fios

A necessidade de cobrir zonas economicamente pouco
atractivas (zonas rurais de baixa penetração e até mesmos
países em vias de desenvolvimento onde as infra estruturas
de comunicações estão pouco desenvolvidas), a massifi-
cação da utilização de equipamentos Wi-Fi e a necessidade
de mobilidade do utilizador originou o aparecimento de uma
nova tecnologia para redes metropolitanas: o WiMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave Access). Esta
nova tecnologia vem permitir o acesso à Internet de banda
larga, que se apresenta como alternativa à utilização do
ADSL e do cabo, oferecendo ligações fixas e móveis numa
área de cobertura de raio até 50 km.

Actualmente estão identificadas as faixas de frequência
3.4-3.8 GHz e 5.8 GHz (5725-5875 MHz) para a introdução,
na Europa, de sistemas apoiados em tecnologia WiMAX, com
a faixa 3.4-3.6 GHz a apresentar-se como preferencial em
resultado de um grau de disponibilidade maior do que a faixa
3.6-3.8 GHz.

A faixa de frequências de 5.8 GHz (5725-5875 MHz),
embora seja uma das que foi identificada inicialmente para
a introdução desta tecnologia, devido a problemas de inter-
ferência com aplicações que operam nessa faixa, irá ser
objecto de estudos de compatibilidade, a serem desenvol-
vidos no seio da CEPT (Conferência Europeia das Adminis-
trações de Correios e Telecomunicações).

Aplicações SRR (short range radar)

Com a adopção pela Comissão Europeia, a 17 de Janeiro de
2005, da Decisão 2005/50/CE, relativa à harmonização do
espectro na faixa de frequências dos 24 GHz para utiliza-
ção, limitada no tempo, dos radares de curto alcance (SRR)
por automóveis na comunidade, e a consequente disponibi-
lização desta faixa para este tipo de aplicações em Portugal,



durante 2005 o trabalho desenvolvido centrou-se na as-
sistência à Comissão, garantindo a prestação das informa-
ções por esta solicitadas, relacionadas com a utilização
deste tipo de sistemas em Portugal. 

Face aos constrangimentos da faixa, de acordo com os estu-
dos realizados, não existirão problemas de interferências
prejudiciais se o número total de veículos matriculados,
colocados no mercado ou colocados em serviço equipados
com radar de curto alcance na faixa dos 24 GHz, não exceder
sete por cento do número total de veículos em circulação em
cada Estado-Membro, não sendo actualmente de prever que
este limiar seja atingido antes da data de referência de
Junho de 2013.

Para fins de verificação da taxa de penetração de veículos
automóveis equipados com radares de curto alcance, será
exigido um conjunto de dados para análise da situação
particular de cada Estado-Membro. Será assim necessário,
em 2006, estabelecer com a Direcção-Geral de Viação méto-
dos de aferição que permitam controlar a monitorização
desta situação.

Outras aplicações isentas de licenciamento 

Em 2005, foram disponibilizadas novas faixas de frequên-
cias para utilização por equipamentos de pequena potência
e curto alcance (short range devices), em redes ou estações
isentas de licenciamento radioeléctrico, para aplicações de
uso geral, aplicações em caminhos de ferro, alarmes em geral,
alarmes sociais, sistemas sem fios para aplicações médicas,
canais de retorno dos microfones emissores e sistemas
de identificação por radiofrequência (RFID – Radio Frequency
Identification).

GSM Onboard

Foi iniciado, em 2005, um estudo com vista a analisar
o impacte da introdução de terminais móveis a bordo das
aeronaves no serviço móvel terrestre. O objectivo é fornecer
aos passageiros o serviço móvel terrestre baseado na tecno-
logia GSM 1800 durante certas etapas do voo, estando a ser
preparada uma Decisão da CEPT sobre a livre circulação
e utilização dos terminais GSM a bordo das aeronaves.

DVB-T

A Conferência Regional de Radiocomunicações (RRC), orga-
nizada no seio da União Internacional das Telecomunicações
(UIT), é composta por duas sessões (a primeira – RRC-04
– teve lugar em 2004 e a segunda – RRC-06 – decorre em
2006), de onde sairá a revisão do Plano de Estocolmo de
1961, em vigor, e terá como resultado a elaboração de um
novo plano para a introdução da televisão digital na Europa,
África e nalguns países árabes. Este plano de frequências
formará o quadro de desenvolvimento da televisão para
as próximas décadas. 

No âmbito do planeamento da televisão digital terrestre,
e na sequência da RRC-04, desenvolveram-se, ao longo de
2005, as actividades associadas ao período intersessões,
nomeadamente o envio dos requisitos nacionais para os dois
exercícios de planeamento previstos. 

Os requisitos apresentados tiveram em conta as aspirações
de curto/médio/longo prazo que Portugal tem para a televi-
são no seu todo, contemplando as suas diversas vertentes,
pois o projecto de plano de frequências resultante dos
exercícios de planeamento, a acordar na RRC-06, será
determinante, no futuro, para a administração portuguesa.  

A RRC-06 realizar-se-á em Genebra, de 15 de Maio de 2006
a 16 de Junho de 2006.

Radiodeterminação por satélite – sistema Galileo

O grupo (GLS) composto pelas administrações notificadoras
à UIT-R (sector das radiocomunicações da UIT) do sistema
Galileo, desenvolveu um memorando de entendimento (MoU)
com o objectivo de criar um mecanismo legal que permita
a uma entidade, criada no âmbito da Comissão Europeia,
gerir a utilização das frequências notificadas à UIT para
o sistema Galileo. Esta entidade, designada por entidade
gestora do Galileo (GME), poderá, através de contrato com o
operador de satélites que vier a ser seleccionado pela
Comissão Europeia, utilizar as frequências que foram atem-
padamente notificadas (filings) à UIT-R por um grupo de
administrações.
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Com a entrada em vigor do referido MoU, em Dezembro de
2004, o GLS extinguiu-se e deu lugar a um Steering Committee
(SC), formado por representantes das administrações
signatárias.

O ICP-ANACOM assegura a representação nacional no SC,
o qual, em Dezembro de 2005, aprovou uma licença que foi
emitida à Agência Espacial Europeia (ESA) para a utilização
das frequências pelos primeiros satélites de teste do sistema
Galileo e durante a fase In-Orbit validation.

Sistemas Ultra-Wide-Band (UWB)

A tecnologia UWB permite desenvolver vários sistemas com
diferentes aplicações, nomeadamente sistemas de comuni-
cação, de medida, de visualização, de vigilância e de locali-
zação, entre outros. Esta tecnologia destina-se a comuni-
cações sem fios em distâncias curtas, com uma taxa de
transmissão muito elevada, que pode ir até aos 500 Mbps,
utiliza potências reduzidas e espalhamento no espectro,
características que fazem com que os dispositivos UWB
possam afectar vários serviços de radiocomunicações.

Na sequência dos mandatos da Comissão Europeia para que,
no seio da CEPT, fosse desenvolvida uma solução com vista
à harmonização do uso do espectro rádio por sistemas UWB,
o ICP-ANACOM participou activamente nos estudos elabora-
dos pela CEPT, tendo sido realizadas campanhas de medidas
de interferência, análises de impacto, cálculo dos link budgets
para as aplicações UWB, estudos de técnicas de mitigação
de interferências e ainda estudos técnicos complementares. 

Sistemas de acesso fixo via rádio (FWA)

Na sequência da publicação da Portaria n.º 1062/2004,
de 25 de Agosto, através da qual foi alterado o modelo de
exploração dos sistemas FWA, e da consulta efectuada aos
operadores de FWA para manifestação de interesse na utili-
zação das frequências, ficou definido, em 2005, um plano
de acção que consta de duas fases (fase I e fase II).

Na fase I, o ICP-ANACOM, ouvidos que foram os operadores,
irá redimensionar os direitos de utilização de espectro de
acordo com o modelo decorrente da Portaria n.º 1062/2004
e do interesse e necessidades justificadas pelos operadores.
Na fase II, será definido o modo de atribuição de frequências
face ao espectro disponível. 

2.2 Gestão e supervisão

Licenciamentos radioeléctricos

Nesta área, tendo 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
(redes privativas e públicas), do serviço fixo e do serviço
de radiodifusão (sonora e televisiva), o ICP-ANACOM assegurou,
em 2005, a análise e tramitação dos respectivos processos
de licenciamento, incluindo a consignação de frequências.
O quadro seguinte mostra a distribuição, pelos diversos
serviços de radiocomunicações, das actividades do
ICP-ANACOM na área de licenciamento de redes e estações
durante o ano de 2005.



Ainda no âmbito das actividades de licenciamento, merecem
ser evidenciados alguns aspectos: 

Licenciamento e reorganização de redes/estações 

No âmbito do serviço móvel terrestre – redes privativas, foi
iniciado um processo de regularização do licenciamento de
redes/estações de várias entidades, nomeadamente do
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil.

Foram igualmente licenciadas diversas estações do serviço
de radiodeterminação, tendo sido regularizadas várias
situações pendentes.

Sistema SIRESP (sistema integrado das redes de

emergência e segurança de Portugal)

Em 2005, foi dado início ao processo de licenciamento da rede
de radiocomunicações de emergência e segurança da Madeira
(SICOSEDMA), a integrar futuramente no SIRESP, em conformi-
dade com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2003. 

Serviços de amador e de amador por satélite

Em 2005, foi reforçada a aproximação às associações de
amadores e procedeu-se ao licenciamento das estações
repetidoras de fonia do serviço de amador nas faixas de
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Amador

Móvel

Fixo

Radiodifusão

Satélite

Radiodeterminação

Unidade: número de pedidos

Fonte: ICP-ANACOM

Estação Rede Estação Rede

Quadro 140 – Actividades de licenciamento radioeléctrico por serviço de radiocomunicações, em 2005

Serviço de Radiocomunicações Alteração ou
Novas licenças  renovação de licenças Solicitações diversas

Amador 323 - 543 - 1.1

Terrestre — redes privativas - 132 - 96 666

Terrestre — redes públicas (GSM) - - - 7 45

Terrestre — redes públicas (UMTS) - - - 6 81

Terrestre — recursos partilhados - - - 5 18

Marítimo 28 - 12 - 44

Aeronáutico 3 - 6 - 22

Ligações ponto-ponto - 50 - 103 183

Ligações ponto-multiponto - 3 - 1 5

Ligações estúdio-emissor - 6 - 27 139

Feixes transportáveis - - - - 4

Sonora (analógica) 23 - 37 - 259

Sonora (digital) - - - - 2

Televisiva (analógica) 39 - 5 - 51

Fixo por satélite - - 10 - 18

VSAT (very small aperture terminal) - 2 - - 25

SNG (satelite news gathering) 19 - - - 38

Exploração da terra por satélite - - - - -

Móvel por satélite - - - - -

Radiolocalização 1 - 27 - 7

Radionavegação marítima - - 1 - 6

Radionavegação aeronáutica 15 - 7 - 59
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VHF e de UHF. Iniciaram-se ainda os trabalhos com vista
à alteração da regulamentação específica associada a estes
serviços. 

Tarifário

Em 2000, o Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho,
estabeleceu o regime aplicável ao licenciamento de redes
e estações de radiocomunicações e à fiscalização da insta-
lação das referidas estações e da utilização do espectro
radioeléctrico, incluindo os princípios aplicáveis às taxas
radioeléctricas, à protecção da exposição a radiações electro-
magnéticas e à partilha de infra-estruturas de radiocomuni-
cações.

Na sequência da publicação desse diploma, mediante
a Portaria n.º 667-A/2001, de 2 de Julho, foram introduzidas
alterações às taxas radioeléctricas, com o objectivo de,
gradualmente, virem a reflectir uma maior adequação entre
o encargo que representam para os respectivos titulares
e o benefício que estes retiram da utilização das redes e
estações de radiocomunicações, contribuindo-se, também,
para uma mais eficiente utilização do espectro radioeléc-
trico. 

Neste contexto, dando continuidade ao processo de tran-
sição referido, foram aplicadas em 2005 algumas alterações
ao tarifário, reflectidas na Portaria n.º 126-A/2005,
publicada em 31 de Janeiro. 

Assim, foi consagrada uma redução de 5 por cento das taxas
de radiocomunicações públicas relativas ao serviço móvel
terrestre público – taxas de utilização de espectro aplicáveis
às estações de base e móveis das redes de GSM, DCS1800
e UMTS –, dando assim continuidade ao ajustamento
gradual e progressivo das taxas à efectiva utilização
do espectro radioeléctrico.

De igual forma, o valor mínimo da taxa de utilização passou
a ser aplicável às licenças de estação e de rede de todos os
serviços de radiocomunicações, com excepção das aplicáveis
às estações incluídas nas licenças de rede do serviço móvel
terrestre (radiocomunicações públicas), do SMRP e dos
serviços móveis por satélite (radiocomunicações privativas
e públicas). 

Foram ainda alteradas as taxas de utilização do espectro
radioeléctrico aplicáveis às estações terrenas do serviço fixo
por satélite, do serviço móvel por satélite e ainda às redes
de estações terrenas VSAT (very small aperture terminal).

Por outro lado, optou-se por incluir na actual Portaria do
tarifário as taxas aplicáveis ao FWA, até então constantes
na Portaria n.º 1062/2004, de 25 de Agosto.

No final de 2005, foi adjudicada a realização de um estudo
a consultores externos visando habilitar uma tomada de
decisão no que concerne à revisão do sistema de tarifário do
espectro radioeléctrico. Este estudo vem na sequência do
processo de transição, iniciado em 2001, com a publicação
da Portaria n.º 667-A/2001 atrás mencionada.

Sistemas de informação relativos à gestão

do espectro

Sistema integrado de gestão do espectro (SIGE)

Relativamente ao SIGE, efectuou-se em 2005 um reforço
em termos de adaptação aplicacional, com a instalação e a
melhoria dos programas de cálculo. Um passo bastante
importante foi dado com a interligação deste sistema ao
sistema nacional de controlo remoto das emissões radio-
eléctricas (SINCRER).

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
concedidas para o funcionamento e utilização de redes
e estações de radiocomunicações, obriga-se, na perspectiva
de salvaguardar a sua operacionalidade, a assegurar-lhes
a necessária e possível protecção, de modo a que as mesmas
prossigam os seus objectivos. 



Assim, em 2005, foram elaborados diversos pareceres
relativos a processos sobre as seguintes matérias:

• Revogação de servidões: 30;
• Constituição de servidões: 78;
• Revisão de planos directores municipais: 57;
• Edificação/urbanizações: 42;
• Estudo/avaliação de impacte ambiental: 36;
• Implementação de parques eólicos: 168;
• Implementação de linhas aéreas de alta tensão: 38;
• Corredores de estudo de linhas de alta velocidade: 16;
• Instalação de infra-estruturas de radiocomunicações: 48;
• Outros casos: 25.

Monitorização e controlo do espectro (MCE)

A MCE constitui uma parte do processo de gestão de fre-
quências que tem como objectivos principais a fiscalização
das condições de operação das redes e estações de radio-
comunicações, de acordo com a legislação em vigor, nomea-
damente o Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho,
e a recolha de informação no terreno para auxiliar as acti-
vidades de planeamento do espectro e de licenciamento das
redes e estações de radiocomunicações.

Ainda que as actividades nucleares da MCE tenham uma
vertente predominantemente operacional, é de realçar
a importância das respectivas actividades de suporte, que
garantem que as acções no terreno são executadas de
acordo com regras estabelecidas e que os equipamentos
utilizados são adequados e se encontram em perfeitas
condições.

Em 2005, relevam-se as actividades desenvolvidas no ape-
trechamento e modernização tecnológica das infra-estru-
turas de suporte destas actividades, tendo sido promovida
a aquisição de equipamento diverso, com especial destaque
para:

• A actualização do software aplicacional do sistema
SINCRER, tendo em vista a sua modernização tecnológica
e a sua integração com o SIGE; 

• A conclusão do processo de aquisição de dois
radiogoniómetros móveis de VHF e UHF com integração
no SINCRER;

• A aquisição de um radiogoniómetro fixo de HF;
• A aquisição de dois receptores de comunicações com

capacidade de medição, um para o SINCRER, outro para
a delegação dos Açores (projecto de monitorização
integrada);

• A aquisição de um novo sistema de alarmes para o SINCRER;
• A aquisição de dois sistemas de teste e aferição da quali-

dade de serviço para as redes celulares 2, 2.5 e 3G (UMTS);
• A aquisição de equipamentos para formação e testes

internos ao nível das novas tecnologias WLAN e PLC;
• A aquisição de duas estações móveis de controlo do

espectro com integração no SINCRER.

Prosseguiram, em 2005, os desenvolvimentos no âmbito
do projecto de monitorização integrada, tendo-se concluído
e aprovado o relatório referente à componente do centro
de monitorização e controlo do espectro (CMCE) dos Açores.
Em sequência, implementou-se a nova plataforma de
hardware, sobre a qual correrá o software aplicacional
e desenvolveram-se os diversos módulos. Estes trabalhos
foram desenvolvidos em colaboração com o Instituto das
Telecomunicações.

Para concluir o projecto nos Açores faltam acertos de por-
menor no software e a integração do novo receptor adquirido,
cujo fornecimento ocorreu nos últimos dias de Dezembro.
Todavia, é neste momento já uma realidade a possibilidade
de operação local e operação remota pelo CMCE de Barcarena
dos equipamentos instalados no CMCE dos Açores.

Foram ainda desenvolvidos trabalhos para a caracterização
de procedimentos técnicos harmonizados.

No âmbito da gestão técnica dos equipamentos e sistemas de
MCE do ICP-ANACOM, destacam-se as seguintes actividades:

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

mentos;
• Calibração interna de 83 equipamentos de um universo

previsto de 96 unidades;
• Calibração externa de 11 equipamentos;
• Conservação correctiva dos equipamentos de todos os

centros de MCE, tendo sido efectuadas um total de 179
intervenções, das quais apenas 14 com recurso a meios
humanos exteriores ao ICP-ANACOM.
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Finalmente, promoveu-se a celebração de um protocolo
entre o ICP-ANACOM e a Universidade de Aveiro, visando
a colaboração em acções de formação, realização de projec-
tos de índole científica, acompanhamento de normas inter-
nacionais na área das telecomunicações e de consultoria
técnico-científica.

Na vertente operacional da MCE, embora a estrutura de
actuação tenha uma componente reactiva importante, ou
seja, baseada em reclamações/solicitações, foram desenvol-
vidas campanhas periódicas de monitorização, no sentido
de verificar se a operação das estações e das redes se
encontra em conformidade com a legislação em vigor,
designadamente com as condições impostas nas licenças
das redes e estações de radiocomunicações.

Em 2005, foram asseguradas as respostas a cerca de 1.100
solicitações e ou reclamações, na sua grande maioria com
necessidade de intervenção local.

Destas 1.100 solicitações e ou respostas, que resultaram
em uma ou mais acções, cerca de 60 por cento foram
originadas por reclamações de interferências. Os restantes
40 por cento englobam todas as outras actividades opera-
cionais de gestão do espectro em que se incluem acções de
fiscalização sobre redes e estações de radiocomunicações
com o objectivo de verificar o cumprimento das condições
de licenciamento.

Do conjunto de reclamações de interferências, 60 por cento
são oriundas do público em geral queixando-se de
interferências na recepção hertziana do sinal de televisão.
As queixas sobre as redes e estações do serviço móvel aero-
náutico, essencialmente nas comunicações das torres de
controlo de tráfego e terra/ar, constituíram o outro grande
grupo de situações, representando 30 por cento do total. 

Nos 40 por cento de solicitações que não resultaram de
reclamações de interferências, a actividade de fiscalização,
que visa a verificação do cumprimento dos níveis de refe-
rência para a protecção da população em geral, constituiu
cerca de 40 por cento do trabalho operacional da gestão
do espectro. 

Apesar da actuação pedagógica sobre os utilizadores
de espectro que os técnicos com funções de fiscalização

da área da gestão de espectro, desde há anos, têm vindo
a seguir, houve necessidade de enviar 60 processos para
contencioso.

Merecem também destaque, durante 2005, o trabalho de
identificação, detecção e resolução que afectava, de forma
não permanente, a frequência da torre de controlo de trá-
fego aéreo do Aeroporto da Portela, em Lisboa, usada para
as comunicações de aproximação das aeronaves às pistas
de aterragem e a aferição da qualidade de serviço das redes
GSM900/1800, incluindo os principais eixos rodoviários.

A monitorização dos parâmetros de todas as estações de
radiodifusão sonora que operam na banda II, de VHF
(vulgarmente designadas por estações FM) e a participação
nos eventos internacionais MTV Awards – 2005 e Lisboa-
-Dakar, através da monitorização do espectro e fiscalização
das redes e estações de radiocomunicações que neles
participaram, foram outras actividades que importa
destacar.

Nas actividades MCE, a prioridade máxima é atribuída às
solicitações sobre interferências prejudiciais que afectam as
frequências, os canais e as estações do serviço móvel aero-
náutico (R) utilizadas nas comunicações de aproximação
à pista, perigo e socorro e das torres de controlo dos vários
aeroportos nacionais e dos canais de chamada, perigo
e socorro do serviço móvel marítimo, das estações dos
serviços de radionavegação aeronáutica e marítima
(radiofaróis, radares, etc.).

Não raras vezes, o ICP-ANACOM, através dos serviços
operacionais da gestão de espectro, é chamado a colaborar
com as entidades responsáveis pela busca e salvamento
(Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo
e ou Força Aérea Portuguesa), com o objectivo de detectar,
localizar e eliminar alarmes indiciados como falsos ou enga-
nosos, o que, por razões evidentes, também é actividade
prioritária.

Em todos estes casos, a actuação tem por base o princípio
de que é fundamental a eliminação da interferência
prejudicial no mais curto espaço de tempo, recorrendo,
se for caso disso, a medidas excepcionais que podem ir
(e vão normalmente) até ao encerramento da rede ou
estação perturbadora.



Em 2005, identificaram-se cerca de 90 situações deste tipo,
que foram prontamente resolvidas, após identificação da
estação interferente.

Quando, nas situações prioritárias acima descritas, se cons-
tata que a interferência é causada por uma estação estran-
geira e ou fora da jurisdição de actuação desta Autoridade,
a sua resolução pode ser bastante demorada, pelo que assu-
mem especial relevância os procedimentos de notificação
do Regulamento das Radiocomunicações (RR).  Em 2005,
foram objecto de notificação cinco estações, potencial-
mente interferentes em estações nacionais, que operavam
nas faixas do serviço móvel marítimo e serviço móvel
aeronáutico (R) em derrogação ao RR, dando cumprimento
ao estabelecido na Resolução n.º 207 do RR e uma infracção
técnica e operacional ao RR, que originou interferências
prejudiciais em estações nacionais, entretanto resolvidas.

No que diz respeito à cooperação internacional neste
contexto, registaram-se em 2005 cerca de 220 situações
de troca de informação pontual com outros centros de moni-
torização internacionais. Ainda durante 2005, foi garantida
a realização da actividade relacionada com o sistema inter-
nacional de monitorização do espectro, que é de carácter
regular anual sob responsabilidade da UIT, tendo sido moni-
torizadas 453 estações e identificada uma infracção ao RR.
Para além desta, executaram-se cinco campanhas de moni-
torização, sendo três no âmbito da CEPT, dedicada às faixas
entre os 4.200 e os 22.500 kHz, os 5.000 e os 6.000 kHz
e os 5.212 e os 27.888 kHz, e duas no âmbito da coope-
ração entre estações de monitorização da CEPT, nas faixas
entre os 500 e os 1.600 kHz e os 5.000 kHz e os 6.000 kHz.

Em 2005, deu-se início à exploração de um chat inter-
nacional, sediado em Portugal, na infra-estrutura tecno-
lógica do ICP-ANACOM, que desde logo se assumiu como o
meio preferencial de comunicação para a cooperação
internacional entre os principais centros de monitorização
da Europa.

Finalmente, são de referir as acções de cooperação técnica
com a Hungria e com os países da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP), bem como a cooperação através
de gravações e verificação de operacionalidade de estações
de radiodifusão sonora, ao abrigo do protocolo de coopera-
ção com o Instituto da Comunicação Social (ICS). 

3. Supervisão, fiscalização
e contencioso

3.1 Supervisão

Comunicações electrónicas

Supervisão do cumprimento das obrigações do serviço

universal de comunicações electrónicas – lista

telefónica e serviço de informações de listas

No contexto da supervisão do cumprimento das obrigações
do serviço universal de comunicações, foi promovida, em
2005, a supervisão do cumprimento, por parte dos presta-
dores de serviços telefónicos acessíveis ao público, das obri-
gações estabelecidas para assegurar a disponibilização
de uma lista telefónica completa e de um serviço completo
de informações de listas, em execução das obrigações do
serviço universal de comunicações. Procedeu-se ao segui-
mento das medidas que, neste domínio, foram levadas a cabo
pelos vários prestadores em cumprimento do determinado
pelo ICP-ANACOM e efectuou-se um levantamento das
situações de incumprimento. 

Taxa municipal de direitos de passagem (TMDP)

Após a publicação, em 29 de Setembro de 2004, do Regula-
mento n.º 38/2004, relativo aos procedimentos de cobrança
e entrega aos municípios da TMDP, procedeu-se ao acompa-
nhamento do respectivo processo de implementação,
envolvendo: (1) a resposta a grande número de pedidos
de esclarecimento de câmaras municipais e de operadores;
(2) a análise e tomada de posição sobre questões colocadas
por diversas entidades (ANMP – Associação Nacional de Muni-
cípios Portugueses, APRITEL – Associação dos Operadores
de Telecomunicações, DECO – Associação Portuguesa para
a Defesa do Consumidor e Provedor de Justiça); e (3) a sen-
sibilização do Governo (Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações e DGAL
– Direcção Geral das Autarquias Locais) para a resolução
de questões que extravasam o âmbito de competências do
ICP-ANACOM neste domínio.
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Portabilidade

Em 2005, procedeu-se ao habitual acompanhamento da
evolução do número de reclamações sobre esta matéria,
da quantidade de números portados e dos preços cobrados
pelos operadores receptores aos utilizadores finais no âmbito
de processos de portabilidade. Manteve-se, igualmente,
o acompanhamento da questão da transparência tarifária
no âmbito da portabilidade, tendo-se constatado que as recla-
mações sobre o aviso gratuito on-line, dirigidas tanto ao
ICP-ANACOM como aos próprios operadores de serviços
móveis, são, neste momento, diminutas. Entretanto, por
deliberação de 19 de Outubro de 2005, foram aprovadas
recomendações dirigidas aos prestadores com obrigações de
portabilidade, na sequência de deficiências detectadas nos
serviços informativos dos preços das chamadas para
números portados, tendo sido definido um prazo de 30 dias
para a sua implementação. 

Foi também renegociado o contrato entre o ICP-ANACOM,
os prestadores com obrigações de portabilidade e a entidade
de referência para a portabilidade (Portabil), por adenda de
31 de Maio de 2005, na qual se acordaram períodos de reno-
vação automática com a duração de dois anos, bem como
uma nova tabela de preços por número portado.

Telephone Number Mapping ou Electronic Numbering

(ENUM)

O ENUM é uma função que permite estabelecer uma corres-
pondência entre números de telefone E.164 e aplicações
de comunicações electrónicas associadas aos mesmos. Para
isso, utiliza um protocolo elaborado pelo grupo de trabalho
com o mesmo nome, do Internet Engineering Task Force
(IETF) e faz uso de uma arquitectura baseada no Sistema
de Nomes de Domínio (Domain Name System – DNS). Trata-
-se de um serviço de directório electrónico com base na
numeração E.164 e que permite uma convergência entre as
redes de telecomunicações e a rede Internet.

Após um seminário promovido pelo ICP-ANACOM em Junho
de 2002, sobre o ENUM, ficaram reunidas as condições para
a consulta pública, uma vez que a tecnologia e as aplicações
que implementam o ENUM estão agora numa fase mais madura
do seu desenvolvimento e com estabilidade normativa.

Adicionalmente, é reconhecida a existência de uma grande
empatia entre o ENUM e o serviço de voz sobre a Internet
(VoIP), sendo considerado um seu facilitador. É, pois, de
grande interesse, face ao previsível crescimento da VoIP,
conhecer a apetência do mercado, e dos prestadores de
serviços de comunicações electrónicas em particular, para
a implementação deste serviço, visando definir um plano
de acção para a sua introdução em Portugal.

Ao longo de 2005, foi preparada a consulta sobre o serviço
ENUM, que veio a ser lançada já em 2006 (deliberação de
23 de Fevereiro), com o objectivo de recolher contributos
sobre diversos aspectos relevantes: a importância do ENUM
para os operadores/prestadores de serviços e para os utili-
zadores em geral; os serviços e aplicações que, através do
ENUM, poderão ser potenciados ou adicionalmente oferecidos
pelos prestadores de serviços, tendo em conta o enquadra-
mento regulamentar, as necessidades do mercado e o inte-
resse dos utilizadores; o modelo de gestão administrativa
e as soluções técnicas mais apropriadas e eficientes para
implementar o ENUM; e a disponibilidade para a realização
de testes e ou um período piloto e sua calendarização.

Numeração

Em 2005, a actividade desenvolvida no âmbito da nume-
ração ocorreu sobretudo em duas frentes:

1. Na atribuição de direitos de utilização;

2. Na observação e análise da utilização desses direitos
face à designação dos serviços e eventuais requisitos
associados à sua oferta.

No primeiro caso, procedeu-se à atribuição de 840.000
números geográficos para o serviço telefónico em local fixo,
120.000 números para os serviços não geográficos (gamas
800, 808, etc.), 200 números para os serviços de acesso
à Internet e 5.000 números para serviços de audiotexto.

Os quadros seguintes ilustram a evolução da situação.



No segundo caso, é de referir a utilização dos números
geográficos, quer para serviços VoIP quer para SMRP, em
que foram detectadas situações de não conformidade com
a definição de número geográfico que consta da Lei das
Comunicações Electrónicas e casos em que a designação
dos serviços efectivamente prestados não está ajustada
a esse tipo números.

Pelas situações a que o ICP-ANACOM deu resposta em 2005
nestas duas actividades, verificou-se existir a necessidade
de precisar os actuais critérios associados à atribuição de
recursos de numeração, clarificando, por um lado, eventuais
ambiguidades e aplicando, por outro, com mais rigor, esses
mesmos critérios.

A actividade desenvolvida ao longo de 2005 nesta área
será objecto de consulta pública em 2006.

Ainda no domínio da utilização de recursos de numeração,
foi analisado o pedido apresentado pela Colt, visando
a abertura do bloco de numeração 882 XXX XXX, nas redes
móveis para a prestação do serviço de cartões virtuais de
chamadas.

Regime da protecção de dados e obrigações associadas

à identificação da linha chamadora (CLI) 

No âmbito da acção de supervisão e fiscalização do cumpri-
mento do quadro regulamentar por parte das entidades
intervenientes no sector, foi analisado e emitido parecer
relativamente ao regime da protecção de dados e ao cum-
primento das obrigações associadas à CLI.
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2000 130.000 70.000 1.580.000 300.000 600 2.080.600

2001 180.000 60.000 350.000 1.320.000 200 1.910.200

2002 140.000 50.000 530.000 110.000 100 830.100

2003 30.000 20.000 20.000 100.000 300 170.300

2004 30.000 30.000 190.000 100.020 100 350.120

2005 130.000 100.000 610.000 120.000 200 960.200

Fonte: ICP-ANACOM

* 600, 707, 708, 760, 800, 808, 809

** 67 (ISP)

Área geográfica Área geográfica Restantes Áreas Serviços não- Serviços de
de Lisboa do Porto geográficas  -geográficos* Dados** Total

Quadro 141 – Números geográficos (119) e não

geográficos (120) – Evolução da situação nacional

Números que estão atribuídos antes de 2004 18.000 12.000 11.000 11.000 12.000 64.000

Números que são atribuídos em 2004 0 0 0 0 0 0

Números que são atribuídos em 2005 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

Números recuperados em 2004 12.000 8.000 9.000 9.000 2.000 40.000

Números recuperados em 2005 0 0 0 0 0 0

Números que estão actualmente atribuídos 7.000 5.000 3.000 3.000 11.000 29.000

Fonte: ICP-ANACOM

601 607 608 646 Concursos 648
 Geral  Televoto  Vendas e Passatempos  Eróticos Total

Quadro 142 – Números de audiotexto (121) – Evolução

da situação nacional

(119) Nota: os números são atribuídos em blocos de 10.000 para a gama 2.

(120) Nota: os números são atribuídos em blocos de 10.000 para as gamas 600, 707, 708, 760,
800, 808, 809 e unitariamente na gama 80080 (país directo). Para a gama 67 (serviços de
dados) são atribuídos em blocos de 100, por os últimos três dígitos estarem predefinidos a zeros.

(121) Nota: Os números são atribuídos em blocos de 1.000.
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Acesso a condutas/infra-estruturas

Em 2005, ficou concluído o processo iniciado com o pedido
da Colt para obter da PTC informação sobre as condições de
acesso e de utilização das condutas detidas pela empresa
concessionária em vários traçados da cidade de Lisboa.
No termo deste processo (deliberação de 8 de Setembro
de 2005), a PTC foi obrigada a comunicar à Colt as condições
de acesso e utilização de condutas que detém em vários
traçados da cidade de Lisboa.

No campo do acesso às condutas detidas pela concessio-
nária, foi ainda analisado o pedido apresentado pela Novis,
originado nas dificuldades invocadas por esta empresa no
acesso às condutas detidas pela PTC. A posição que sobre
este pedido foi transmitida à Novis teve em conta não só
os elementos facultados por esta empresa, mas também os
elementos que sobre os pedidos apresentados pela Novis
foram fornecidos pela PTC.

Também em 2005 foi dada sequência ao processo já
iniciado em 2004 com o pedido da Colt para que a Brisa
comunicasse as condições de acesso e utilização das condu-
tas existentes ao longo da auto-estrada Lisboa–Cascais.
Foram apreciadas as posições manifestadas pelas partes
sobre o sentido provável da decisão em que era determi-
nado à Brisa que comunicasse à Colt as condições de acesso
e utilização das condutas acima referenciadas, bem como
as condições de desobstrução daquelas condutas.

Ainda no âmbito da actividade de acompanhamento e super-
visão da actividade no sector, na sequência de um pedido de
intervenção por parte da Colt, de forma a assegurar o seu
acesso às infra-estruturas do Tagus Park, foi enviado a esta
entidade pedido adicional de informação. Em resposta,
a Colt informou ter chegado a acordo com a administração
do Tagus Park.

Auditoria aos elementos estatísticos dos operadores

do serviço móvel terrestre

Por deliberação de 9 de Fevereiro de 2005, e uma vez
decorrido o prazo concedido aos operadores do serviço móvel
terrestre para se pronunciarem sobre o relatório da auditoria
aos elementos estatísticos respectivos, na sequência de
deliberação de 23 de Novembro de 2004, foi recomendada e
ou determinada a implementação das correspondentes
medidas correctivas.

Acompanhamento de novas ofertas, tecnologias

e serviços

Oferta Optimus Home

Em 2005 foi efectuado o enquadramento da oferta Optimus
Home, lançada pela Novis em 7 de Dezembro de 2004, à luz
das disposições aplicáveis à oferta e exploração dos servi-
ços de comunicações electrónicas.  

Por deliberação de 25 de Fevereiro de 2005, foi aprovada
a decisão relativa ao serviço de comunicações electrónicas
em causa, tendo sido fixadas as condições associadas à explo-
ração do serviço. 

Televisão digital terrestre (TDT)

No âmbito da Unidade de Missão para a Televisão Digital
(UM-TD), constituída por uma equipa plurisdisciplinar do
ICP-ANACOM que tem por missão propor medidas tendentes
à eliminação de eventuais obstáculos ao efectivo desenvol-
vimento e massificação da televisão digital em Portugal
– e consequente migração/desactivação dos actuais siste-
mas analógicos – foi prosseguida, em particular, a actividade
em torno da preparação da introdução da TDT.

Em 2005, foi aprofundada a análise da vertente económica
da TDT. No seguimento do trabalho desenvolvido no ano
anterior, foi analisado e elaborado um parecer sobre o estudo
Digital Terrestrial Television – Business Model Analysis,
desenvolvido para o ICP-ANACOM pela A. T. Kearney, que
procurou testar a viabilidade económica de uma operação
de TDT em Portugal, de forma a potenciar o sucesso da ope-
ração, tendo por base os resultados do estudo de procura
elaborado em 2004.

Complementarmente, procedeu-se a uma análise comparativa
entre plataformas digitais, incluindo naturalmente a de TDT,
tendo em vista a criação de condições para a desactivação
do sistema de radiodifusão analógica terrestre em Portugal,
tanto quanto possível até 2012, conforme proposto pela
Comissão Europeia na sua Comunicação de 24 de Maio de
2005.



Pelo seu potencial impacto, desde já, na introdução da pró-
pria TDT, foram ainda avaliados alguns possíveis cenários
alternativos de utilização das frequências a serem liber-
tadas com a migração analógico-digital.

O processo de análise de modelos de implementação da TDT
em Portugal foi também articulado, durante 2005, com
a Alta Autoridade para a Comunicação Social (AACS) e com
o Instituto da Comunicação Social (ICS). Realizaram-se duas
reuniões com o ICS, em que foi apresentada, pelo ICP-ANACOM,
uma síntese dos modelos em equação, com identificação de
vantagens, desvantagens, impacto no mercado e factores
críticos pendentes de resolução, para prossecução do
processo.

Foi reiterada pelo ICP-ANACOM, à actual Tutela, a proposta
de introdução da TDT em Portugal e o calendário conside-
rado desejável, com os necessários ajustes, decorrentes da
evolução entretanto verificada, nomeadamente na vertente
tecnológica (ao nível de técnicas de compressão, como
o MPEG-4, e de normas para suporte de televisão móvel,
como a DVB-H) e de contexto de mercado (com o reforço do
posicionamento competitivo de plataformas alternativas e a
emergência de novas plataformas para suporte de televisão
digital), tendo voltado a ser frisados os factores críticos do
processo, onde se incluem os actuais termos de licencia-
mento de serviços de programas televisivos suportados
na plataforma hertziana terrestre decorrentes da Lei da
Televisão.

Adicionalmente, foram preparados diversos contributos
e pareceres apresentados no âmbito da televisão digital, foi
assegurada a participação num conjunto de reuniões,
nomeadamente com fabricantes, e eventos relevantes e pro-
cedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos do Grupo de
Radiodifusão do ETSI (Instituto Europeu de Normas de Tele-
comunicações) e o estudo de diversas normas relacionadas
com DVB-T, DVB-H, MHP, MHEG-5 e HDTV.

A um nível mais alargado, mas também com impacto no pro-
cesso de introdução da TDT, quer por questões regulamen-
tares, quer de mercado, importa realçar o contributo do
ICP-ANACOM para o processo de constituição da nova
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), tanto
na preparação dos seus estatutos, como do diploma sobre
o sistema de taxas de regulação a aplicar pela mesma.

O ICP-ANACOM participou, por outro lado, na análise do pro-
cesso de renovação das licenças da SIC – Sociedade Indepen-
dente de Comunicação (SIC) e da TVI Televisão Indepen-
dente, S.A. (TVI) – no âmbito do qual prepara uma consulta
pública – competindo-lhe, nomeadamente, analisar e proceder
à eventual renovação dos respectivos direitos de utilização
de frequências do serviço de radiodifusão analógico, cujos
termos não serão também alheios à necessidade de criação
de condições para a respectiva desactivação, se possível,
até 2012.

Redes locais via rádio (WLAN)

O grupo de trabalho das WLAN, criado em 2003, visou
congregar esforços e valências necessárias para efectuar
a análise e acompanhamento da situação actual em Portugal
(devidamente enquadrada num contexto internacional) no
domínio das WLAN, nas vertentes tecnológica e de mercado,
nomeadamente a oferta comercial disponível e o respectivo
enquadramento regulamentar.

O referido grupo de trabalho, englobando uma equipa
pluridisciplinar a nível interno, elaborou um relatório de
actualização da situação no domínio das WLAN, bem como
um documento acerca da tecnologia WiMAX, a qual se
encontra em franco desenvolvimento, que inclui as carac-
terísticas básicas das tecnologias, analisando aspectos
relativos ao licenciamento, concorrência, qualidade, possível
regulação assimétrica, potenciais problemas, interferências
e aspectos de segurança. 

Considerando também os desenvolvimentos internacionais
da tecnologia WiMAX, deverá entretanto ser realizada uma
consulta pública, que permita aferir do seu interesse ou neces-
sidade em Portugal, dotando desta forma esta Autoridade
dos instrumentos adequados a uma decisão sobre a matéria.

Powerline Communications (PLC)

O grupo de trabalho interno sobre PLC visa congregar
esforços e valências necessárias para assegurar a análise
e o acompanhamento da situação actual em Portugal
(devidamente enquadrada num contexto internacional) no
domínio da tecnologia PLC, nas vertentes tecnológica,
regulamentar e de mercado, designadamente a oferta comer-
cial disponível.
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O grupo de trabalho analisou, em 2005, entre outros,
aspectos relativos a potenciais perturbações na utilização
do espectro radioeléctrico, concorrência, acesso a infra-estru-
turas, qualidade de serviço e segurança, elaborando reco-
mendações e pareceres quando solicitados. Produziu um
documento de reflexão abordando a temática da PLC,
de forma a reunir um conjunto de informações que possa
servir de suporte à definição de medidas e acções que
assegurem a implementação e desenvolvimento da PLC,
num ambiente concorrencial.

De acordo com o estipulado na Recomendação da Comissão
sobre comunicações electrónicas em banda larga através
da rede eléctrica, de 6 de Abril de 2005, o grupo contribuiu,
igualmente, para a elaboração de um relatório sobre a imple-
mentação e as operações de PLC em Portugal.

Adopção/utilização do protocolo Internet  versão 6

(Ipv6) 

No âmbito da participação na equipa de projecto (PT) TRIS
do ECC (Comité das Comunicações Electrónicas) foi preparado
pelo ICP-ANACOM um projecto de relatório sobre a neces-
sidade, migração e funcionalidades do Ipv6, publicado para
consulta pública. O documento inclui as funcionalidades
e facilidades adicionais que esta versão do protocolo contém
face à versão quatro, apresentando também alguns cenários
de migração e técnicas de tradução, uma vez que as duas
versões não são compatíveis peer-to-peer; são ainda apre-
sentadas algumas soluções de proposta de implementação
para esta rede evolutiva. 

Serviços postais

Monitorização geral da actividade dos operadores

Foi efectuada a monitorização e verificação do cumprimento
das obrigações gerais dos operadores actuantes no sector
dos serviços postais, envolvendo a recolha, o tratamento
a verificação e a interpretação da informação relativa aos
referidos operadores, incluindo, nomeadamente, elementos
identificativos actualizados, informação sobre as respectivas
ofertas, dados financeiros e informação referente ao cumpri-
mento das obrigações gerais e específicas a que os mesmos
se encontram sujeitos nos termos da legislação aplicável. 

Neste contexto e no que diz respeito à concessionária
do serviço universal, foram promovidas, conforme definido
no respectivo enquadramento legal e regulamentar, a reali-
zação da auditoria ao sistema de contabilidade analítica dos
CTT referente ao exercício de 2004 e a realização de uma
auditoria aos indicadores de qualidade de serviço e ao sis-
tema de reclamações dos CTT, também referente ao ano de
2004. Foram também acompanhadas as situações referentes
à criação e encerramento de estabelecimentos postais
e mudanças de horário da concessionária do serviço postal
universal. Estas matérias são tratadas de forma detalhada
na parte 001, ponto 3 e parte 002, ponto 8 do presente
relatório

Outras actividades de monitorização no âmbito

dos serviços postais

Ainda na vertente de acompanhamento da actividade das
empresas sujeitas à supervisão do ICP-ANACOM, na sequência
da apreciação já realizada sobre o agenciamento das opera-
ções de atendimento nas estações de correios, foi analisado
o pedido do Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas
e das Comunicações sobre 11 contratos de agenciamento das
operações de atendimento em estações de correio dos CTT.

No domínio da actividade de correios, foi dada continuidade
às medidas destinadas à supervisão do cumprimento da
obrigação de aposição da marca do dia na correspondência
registada nos termos previstos Regulamento do Serviço
Público de Correios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/88,
de 18 de Maio.

Foi analisado o inventário da concessionária do serviço postal
universal relativo aos anos de 2001, 2002 e 2003, apre-
sentado pelos CTT em cumprimento do disposto nas Bases
da concessão.

Foi também analisada e comentada a minuta de um proto-
colo a celebrar entre os CTT e a Associação Nacional
de Municípios Portugueses, remetida ao ICP-ANACOM pela
concessionária.

Na sequência de solicitações recebidas no ICP-ANACOM, quer
da própria concessionária, quer do Secretário Regional da
Habitação e Equipamentos da Região Autónoma dos Açores,
foi analisado o problema da degradação da qualidade de



serviço do correio com destino aos Açores, tendo em conta
as obrigações decorrentes da concessão e, em especial,
do Convénio de qualidade do serviço postal universal. 

3.2 Fiscalização

Em 2005, e no âmbito das atribuições estatutariamente
fixadas, foi considerado prioritário manter o objectivo de
reforço da intervenção da fiscalização do ICP-ANACOM, tendo
sempre presente a preocupação de prevenir situações poten-
cialmente geradores de distorções no normal funcionamento
dos mercados, bem como a procura de soluções para
a eventual resolução de litígios entre operadores e ou entre
aqueles e os consumidores.

Deste modo, a fiscalização do ICP-ANACOM realizou diversas
intervenções.

Comunicações electrónicas

Serviço telefónico em local fixo

Neste domínio, a fiscalização do ICP-ANACOM realizou
21 acções de fiscalização, de que se destacam:

• Fiscalizações junto da entidade concessionária, relacio-
nadas com queixas apresentadas por outros operadores
e clientes;

• Fiscalização quanto à conformidade de uma oferta inte-
grada, disponibilizada pela concessionária;

• Fiscalização sobre práticas de recuperação de clientes
e ofertas associadas, disponibilizadas pela concessionária;

• Levantamento de três autos de notícia, relacionados com
a oferta de serviço sem título habilitante;

• Fiscalização sobre a oferta disponibilizada por um
operador sem título habilitante, com sede no estrangeiro,
com posterior barramento dos números de acesso;

• Verificação do cumprimento da deliberação do ICP-ANACOM
sobre oferta do serviço Optimus Home, em que foram
efectuadas 170 intervenções em espaços comerciais do
território nacional.

Número único de emergência europeu 112

• Verificação do cumprimento do artigo 51.º da Lei das
Comunicações Electrónicas por parte dos prestadores de
serviço telefónico – com a colaboração do Serviço de Coor-
denação do Serviço 112, foram realizados testes de diagnós-
tico, envolvendo dois centros de recepção de chamadas
telefónicas destinadas ao número único de emergência
europeu 112. 

Serviços informativos 118 e 12118

• Verificação do cumprimento das deliberações do ICP-ANACOM
sobre a disponibilidade de dados de todos os clientes dos
operadores de redes fixas e móveis no serviço 118;

• Verificação das condições de oferta do serviço informa-
tivo da PT Comunicações 12118.

Hora legal

• Verificação do sistema horário dos operadores de comuni-
cações electrónicas, abrangendo a utilização dos sistemas
horários de medida utilizados pelos operadores de redes
fixas e móveis e a sua conformidade com a hora legal
nacional – esta actividade será concluída em 2006.

Postos públicos

• Fiscalização da oferta do serviço de postos públicos por
parte de entidades não habilitadas pelo ICP-ANACOM,
tendo sido verificados 89 estabelecimentos comerciais
e levantados 23 autos de notícia. 

Serviços móveis

• Conclusão e divulgação do estudo de aferição da qualidade
de serviço das redes GSM – 2004;

• Definição da metodologia a observar para o estudo de
aferição da qualidade de serviço das redes GSM – 2005;

• Realização de estudo à qualidade de serviço das redes
GSM na rede de comboios alfa da CP;

• Realização de estudo à qualidade de serviço das redes
GSM em chamadas de longa duração;

• Realização de estudo à qualidade de serviço das redes
GSM no envio de SMS;
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• Realização de estudo à qualidade de serviço das redes
GSM na Região Autónoma dos Açores;

• Realização de estudo à qualidade de serviço das redes
GSM na Região Autónoma da Madeira;

• Verificação das condições de oferta e utilização de
cartões pré-pagos;

• Verificação das condições de oferta e funcionamento
do serviço de voz disponibilizado pelo operador habilitado
para a utilização de tecnologia Code Division Multiple
Access (CDMA);

• Verificação das condições de oferta e funcionamento do
serviço de serviço de dados em banda larga disponibilizado
pelo operador habilitado para a utilização de tecnologia
CDMA;

• Verificação da conformidade da informação presente nas
facturas detalhadas dos serviços disponibilizados pelos
operadores móveis;

• Verificação das condições de oferta de serviços de low cost,
disponibilizados pelos três operadores móveis;

• Verificação da configuração e funcionamento do prefixo
“66” (correio de voz) nas ligações destinadas a números
do serviço móvel;

• Verificação das condições de oferta e funcionamento de
serviços de 3.ª geração móvel (UMTS) disponibilizada
pelos operadores.

Cartões virtuais de chamadas

• Realização de 89 acções de fiscalização, das quais resul-
taram 19 autos de notícia.

Acesso à Internet

• Realização de uma auditoria à qualidade do serviço de
acesso à Internet nas ofertas de banda estreita (dial-up)
e banda larga (cabo e ADSL);

• Fiscalização a três entidades prestadoras do serviço de
acesso à Internet, sem título habilitante; 

• Análise das ofertas de banda larga no mercado português
e alguns países do espaço europeu, com especial inci-
dência nas características técnicas e tarifários aplicáveis.  

Utilização de infra-estruturas

• Fiscalização sobre as condições de utilização das condu-
tas da Brisa, na auto-estrada Lisboa-Cascais (A5);

• Fiscalização sobre a operacionalização da ORALL, com
a realização de 27 verificações junto de outras tantas
centrais da PTC.

Portabilidade

• Realização de dez acções de fiscalização, envolvendo
prestadores do STM e do STF, com obrigações no âmbito
da portabilidade, relativamente à existência e condições
de funcionamento de serviços informativos sobre o preço
das chamadas para números portados – na sequência destas
acções, foi emitida uma recomendação do ICP-ANACOM
para adopção de um conjunto de correcções sobre o modo
de funcionamento daqueles serviços informativos.

Serviços postais

Relativamente ao mercado dos serviços postais, destaca-se
a realização de 116 acções, abrangendo as seguintes vertentes:

• Fiscalização de prestadores de serviços postais não
habilitados para o exercício da actividade;

• Fiscalização às actividades desenvolvidas por entidades
classificadas no Instituto Nacional de Estatística (INE)
na subclasse 64120 – actividades postais independentes
dos correios nacionais;

• Fiscalização de prestadores de serviços postais, habilitados
junto do ICP-ANACOM, para verificação do cumprimento
de obrigações decorrentes dos respectivos títulos habili-
tantes;

• Verificação do cumprimento da norma que atribui o exclu-
sivo aos CTT como entidade prestadora de serviços
abrangidos pela classificação de serviço postal universal –
da acção não resultaram quaisquer indícios de irregulari-
dade quanto à prestação de serviços abrangidos pela
classificação de serviço postal universal.  

Equipamentos

O Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto, estabeleceu
o regime de livre circulação, colocação no mercado e colocação
em serviço, no território nacional, dos equipamentos de rádio
e equipamentos terminais de telecomunicações, bem como
o regime da respectiva avaliação de conformidade e marcação.



Ao ICP-ANACOM foram atribuídos poderes de fiscalização
do cumprimento deste regime, sem prejuízo da possibilidade
de se solicitar a colaboração da ASAE – Autoridade de Segu-
rança Alimentar e Económica [anterior Inspecção-Geral das
Actividades Económicas (IGAE)] e da Direcção-Geral das
Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo.

Os equipamentos abrangidos por este quadro regulamentar
são:

• Os equipamentos de rádio que utilizem frequências de
rádio (espectro radioeléctrico), contendo um transmissor
e ou um receptor. É o caso, nomeadamente, dos telefones
móveis (GSM), terminais de satélite, equipamento CB
(banda do cidadão), telefones marítimos, telefones sem
fios, equipamentos de pequena potência e curto alcance
(aplicações bluetooth, controlos remotos — alarmes sem
fios, dispositivos para abrir portas de garagem, LAN sem
fios e brinquedos de controlo remoto);

• Os equipamentos terminais de telecomunicações que,
através de um interface, são ligados à rede pública de
telecomunicações (as redes públicas GSM, as redes telefó-
nicas analógicas ou digitais e as redes de dados). É o caso,
nomeadamente, dos telefones, telex, aparelhos atende-
dores de chamada, modems e equipamento GSM (simulta-
neamente equipamento de rádio).

A fiscalização deste mercado envolve três procedimentos,
com vista à avaliação de conformidade dos equipamentos
colocados no mercado, designadamente:

• Procedimento 1 — acções de fiscalização directas (presen-
ciais e também efectuadas por catálogo e na Internet) aos
agentes económicos (distribuidores, importadores, comer-
ciantes);

• Procedimento 2 — acções de acompanhamento de mercado,
através de ensaios laboratoriais e análise de documen-
tação técnica, para verificação da conformidade dos equi-
pamentos;

• Procedimento 3 — acções de acompanhamento de mercado,
através da análise de documentação técnica para verifi-
cação da conformidade dos equipamentos.

Assim, e quanto aos procedimentos descritos, a actividade
realizada em 2005 teve a seguinte incidência:

• Procedimento 1 — 299 modelos de equipamentos. No âmbito
deste procedimento, foram apreendidas 3.071 unidades,
por se ter verificado que não cumpriam um ou vários
requisitos obrigatórios para a sua colocação em mercado
(ausência de marcação CE, ausência de declaração de
conformidade e de manuais em língua portuguesa); 

• Procedimento 2 — 338 modelos de equipamentos. Deste
total, 25 por cento foram ensaiados em 2005, tendo-se
registado uma taxa de não conformidades técnicas
(ensaios) de 33 por cento e de 23 por cento de não
conformidades documentais; 

• Procedimento 3 — 366 modelos de equipamentos.

A tipologia dos incumprimentos detectados nos procedi-
mentos 2 e 3 consta no quadro seguinte:
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Indicação se o equipamento se destina a ser utilizado no território nacional ou parte deste na embalagem 3,9%

Indicação se o equipamento se destina a ser utilizado no território nacional ou parte deste no manual 5,2%

Declaração de conformidade que deve acompanhar o equipamento – em formato reduzido (em português) ou em formato completo 3,2%

Documentação e manuais de instrução em língua portuguesa 1,3%

Existência de marcação CE no manual 3,9%

Designação do organismo notificado contactado (marcação) na embalagem 1,9%

Designação do organismo notificado contactado (marcação) no manual 1,3%

Identificação da classe do equipamento (marcação) na embalagem 1,3%

Identificação da classe do equipamento (marcação) no manual 3,2%

Símbolo informativo de que o equipamento utiliza faixas de frequência cujo uso não é harmonizado na UE(!) na embalagem 1,3%

Símbolo informativo de que o equipamento utiliza faixas de frequência cujo uso não é harmonizado na UE(!) no manual 2,6%

Notificação de acordo com o artigo 6.4 da Directiva R&TTE 2,6%

Descrição geral do equipamento 4,5%

Desenhos do projecto e fabrico 5,8%

Esquemas 7,1%

Especificações técnicas 2,6%

Diagrama de blocos 5,8%

Lista de componentes 6,5%

Lista de normas harmonizadas aplicadas no todo ou em parte 0,7%

Normas harmonizadas de rádio 0,7%

Normas harmonizadas de EMC 0,7%

Normas harmonizadas de LVD 0,7%

Normas harmonizadas de protecção da saúde 0,7%

Relatórios de ensaio de rádio 3,2%

Relatórios de ensaio de EMC 3,9%

Relatórios de ensaio de LVD 4,5%

Declaração emitida pelo fabricante em que os ensaios foram efectuados e que satisfaz os requisitos essenciais (anexo III); ou declaração emitida pelo

organismo notificado em que o dossier técnico comprova o cumprimento dos requisitos essenciais (anexo IV); ou declaração que comprove a avaliação

de conformidade de obrigações decorrentes do sistema de qualidade (anexo V) 0,7%

Declaração de conformidade em formato completo – fornecida com o equipamento 0,7%

Declaração de conformidade em formato completo – fornecida com a documentação técnica 1,9%

Campo electromagnético perturbador radiado (em ensaio laboratorial) 3,2%

Faixa de frequência não prevista no plano de frequências (em ensaio laboratorial) 11,0%

Erro frequência de emissão (em ensaio laboratorial) 0,7%

Deriva da frequência (em ensaio laboratorial) 2,6%

Largura da banda para equipamento de faixa larga (> 25kHZ) (em ensaio laboratorial) 0,7%

Fonte: ICP-ANACOM

Nota: o mesmo equipamento pode apresentar mais do que uma não conformidade.

Tipo de não conformidade

Quadro 143 – Não conformidades documentais e técnicas detectadas

%



No decurso do 1.º semestre do ano de 2006, será finalizada
a campanha de fiscalização, a nível europeu (a qual teve o
seu início em final do ano de 2005), a equipamentos de
pequena potência e curto alcance (como RLAN, controlo
remotos, equipamentos de transmissão de dados, entre
outros), com recurso à realização de ensaios laboratoriais,
permitindo verificar o nível de conformidade dos requisitos
de fabrico com os requisitos previstos no Decreto-Lei
n.º 192/2000, de 18 de Agosto, bem como a comparação
de resultados a obter nos diversos Estados-Membros. Esta
campanha europeia insere-se no âmbito das actividades
de fiscalização e cooperação administrativa de diversas enti-
dades congéneres, com vista a aumentar a sensibilidade, junto
dos consumidores e responsáveis por colocação em mercado,
aos requisitos previstos na Directiva 1999/5/CE, em relação
aos equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações
que são colocados no mercado europeu.

No caso de equipamentos de rádio que utilizam faixas de
frequência cuja utilização não esteja harmonizada em toda
a UE, tornou-se necessária, por imposição do referido Decreto-
-Lei n.º 192/2000, uma comunicação ao ICP-ANACOM. Esta
comunicação, da responsabilidade do fabricante, seu repre-
sentante legal ou importador, deve preceder, em quatro sema-
nas, a colocação em mercado e é sempre alvo de uma análise
por parte do ICP-ANACOM. O não cumprimento de indicações
do ICP-ANACOM relativas a estes equipamentos pode
traduzir-se numa restrição à colocação em serviço.

Em 2005, foram recebidas 1.610 notificações de equipa-
mentos de rádio, das quais 1.314 correctas e 296 incor-
rectas. Em termos de tipologia das notificações de equipa-
mentos de rádio incorrectas, verificou-se a seguinte
distribuição:
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Indicação de faixas de frequência atribuídas exclusivamente a outros serviços (radiodifusão-175 kHz; aeromodelos-34,990-35,230 MHz;

gestão militar; implantes médicos; áudio sem fios; aplicações indutivas; microfones emissores para uso não profissional) 10,2

Incorrecções quanto às antenas dos equipamentos (antenas não podem ser externas, exigência de antena integrada ou dedicada) 40,1

Faixas não adoptadas em Portugal 0,9

Indicação de espaçamento entre canais 12,3

Indicação do limite máximo de potência 21,6

Limite máximo de potência para aplicações com e sem TPC e DFS / faixas de frequências em que o DFS e o TPC são mandatórios 14,9

Fonte: ICP-ANACOM

Tipo de incorrecções

Quadro 144 – Incorrecções mais frequentes

% do total



Relatório de Actividades
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Em 2005, foram recebidas 12 cláusulas de salvaguarda, no
âmbito do mesmo Decreto-Lei n.º 192/2000.

Ainda no âmbito do regime jurídico deste diploma, o
ICP-ANACOM procedeu às diligências necessárias com vista
a que os operadores de redes públicas de telecomunicações
(ORPT) publicassem as especificações técnicas dos seus
interfaces.

No sítio do ICP-ANACOM, na área relativa ao regime R&TTE,
nove operadores de redes públicas de telecomunicações
tinham colocado on-line, no final de 2005, as referidas
especificações de interfaces. A listagem dos referidos
operadores é a seguinte: 

Alarme 35 2,2

Amador 7 0,4

Auscultador sem fios 21 1,3

Bluetooth 19 1,2

CB 23 1,4

Controlo remoto 80 5,0

DECT 8 0,5

Detector de movimento 6 0,4

Dispositivos médicos 5 0,3

GPS 13 0,8

GSM 5 0,3

Imobilizador 12 0,8

Links 57 3,5

Microfone sem fios 14 0,9

PMR 67 4,2

PMR 446 78 4,8

Radar 15 0,9

Radiodifusão 18 1,1

Receptores 2 0,1

RFID 17 1,1

RLAN 912 56,7

SMM 39 2,4

SRD não específico 58 3,6

Telemedida 13 0,8

TETRA 8 0,5

Transmissão de dados 72 4,5

Vídeo Sender 2 0,1

Walkie Talkie 4 0,3

Total 1.610 100,0

Fonte: ICP-ANACOM

Equipamentos

Quadro 145 – Tipo de equipamentos notificados

%N.º

Em termos da distribuição por tipo de equipamentos,
relativa às notificações de colocação em mercado de
equipamentos de rádio, verificou-se a seguinte situação:



Prevê-se a disponibilização das publicações relativas aos
operadores CATVP – TV Cabo Portugal, S.A. (TV Cabo), Novis
e Vodafone no primeiro semestre de 2006.

Compatibilidade electromagnética

O Decreto-Lei n.º 74/92, de 29 de Abril, confere ao ICP-ANACOM
competências de fiscalização das disposições legais em
matéria de compatibilidade electromagnética, sem prejuízo
das competências fixadas por lei a outras entidades.

A lista de equipamentos eléctricos e electrónicos que são
abrangidos pelo regime da compatibilidade electromagné-
tica é extremamente vasta. São exemplos os aparelhos eléc-
tricos domésticos, os aparelhos de escritório, os computa-
dores e outros equipamentos de tecnologias de informação,
equipamentos de iluminação e lâmpadas eléctricas, elec-
trónica de consumo (incluindo televisões), ou seja, de uma
forma geral, todos os equipamentos que podem afectar
ou ser afectados, no seu funcionamento, por perturbações
electromagnéticas.

Para além destes equipamentos, incluem-se também os equi-
pamentos R&TTE (anteriormente referidos), em termos de
verificação do requisito essencial de compatibilidade
electromagnética, o qual é também fiscalizado no âmbito
daquele regime.

Em termos de fiscalização do mercado, aplicam-se os três
procedimentos já descritos para a avaliação de conformi-
dade dos equipamentos de rádio e equipamentos terminais
de telecomunicações (procedimentos 1, 2 e 3).

A actividade realizada em 2005, neste âmbito, e excluindo
equipamentos R&TTE, teve a seguinte incidência:

• Procedimento 1 — 363 modelos de equipamentos;
• Procedimento 2 — 31 modelos de equipamentos;
• Procedimento 3 — 40 modelos de equipamentos.

Em 2005, o ICP-ANACOM colaborou com a Direcção-Geral de
Alfândegas e com a actual ASAE (anterior IGAE), em termos
de fiscalização de mercado, na verificação de requisitos obri-
gatórios de colocação em mercado e ainda de verificação
técnica (ensaios laboratoriais no ICP-ANACOM). Neste
âmbito, efectuou análise de equipamentos apreendidos por
aquelas entidades, a qual, em alguns casos, passou por
ensaios laboratoriais.

Relativamente ao tipo de não conformidades detectadas,
no âmbito dos procedimentos referidos, apuraram-se os
resultados descritos no quadro seguinte:
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AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A.

BT Portugal - Telecomunicações, Unipessoal, Lda.

Cabovisão - Televisão por Cabo, S.A.

Onitelecom - Infocomunicações, S.A.

Optimus - Telecomunicações, S.A.

PT Comunicações, S.A.

PT Prime - Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, S.A.

Refer Telecom - Serviços de Telecomunicações, S.A.

TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.

Fonte: ICP-ANACOM

Quadro 146 – Operadores de redes públicas de telecomunicações (ORPT) – publicação de interfaces on-line
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Em 2005, foram recebidas pelo ICP-ANACOM 17 cláusulas
de salvaguarda, ao abrigo do procedimento de cooperação
previsto neste âmbito, oriundas de outros Estados-Membros
da UE.

Entre Outubro de 2004 e Maio de 2005, o ICP-ANACOM
participou numa campanha europeia de fiscalização de
mercado, em sede de compatibilidade electromagnética, em
conjunto com mais 15 países europeus. Esta campanha
centrou-se na fiscalização da conformidade técnica de
vários tipos de lâmpadas de poupança de energia, através
da realização de ensaios laboratoriais (no ICP-ANACOM). Os
resultados a nível nacional apontam para uma taxa de não
conformidades técnicas de 23 por cento, num total de 13
equipamentos ensaiados (a cinco exemplares de cada
equipamento). 

De referir, ainda, que esta campanha europeia teve como
propósitos a troca de informação entre os Estados-
-Membros, a possibilidade dos novos Estados-Membros
participarem numa campanha de fiscalização e a promoção
da importância da compatibilidade electromagnética (CEM)
na consciência dos consumidores e da indústria – este
último aspecto é tanto mais importante pelo facto de se ter
registado, a nível europeu, uma taxa de não conformidades
técnicas de 29 por cento (50 tipos de equipamentos
ensaiados, num total de 174, apresentaram valores
superiores ao estipulado nas normas aplicáveis).

3.3 Contencioso

Multas contratuais 

Contrato de concessão do serviço postal universal

Por despacho de 10 de Maio de 2005, proferido nos termos
do n.º 2 da cláusula 27.ª do Contrato de concessão do serviço
postal universal, o Secretário de Estado Adjunto, das Obras
Públicas e das Comunicações, sob proposta do ICP-ANACOM,
determinou a aplicação aos CTT, de uma multa contratual,
no montante de 32.406,00 euros, correspondente a 0,006
por cento do volume anual de receitas decorrente da
exploração da concessão realizado no ano civil de 2002, por
incumprimento do disposto no n.º 3 da cláusula 20.ª daquele
contrato (por ter procedido ao encerramento de uma
estação móvel de correios sem prévia comunicação ao
ICP-ANACOM).

Processos de contra-ordenação 

Em 2005, foram instaurados 151 processos de contra-orde-
nação, dos quais 71 foram concluídos da seguinte forma: 

Declaração CE de conformidade foi emitida fora de um país da EU 6

Declaração CE de conformidade não menciona Directiva de compatibilidade electromagnética 2

Declaração CE de conformidade não se encontra assinada pelo responsável da entidade que a emitiu 1

Declaração CE de conformidade não refere modelo solicitado 5

Declaração CE de conformidade não menciona Directiva de compatibilidade electromagnética e normas técnicas aplicáveis 2

Declaração CE de conformidade não se encontra datada 2

Não foi entregue declaração CE de conformidade 2

Tensão perturbadora aos terminais de alimentação (em ensaio laboratorial) 5

Total 25

Nota: o mesmo equipamento pode apresentar mais do que uma não conformidade

Fonte: ICP-ANACOM

Tipo de não conformidade

Quadro 147 – Não conformidades documentais e técnicas detectadas

N.º



• 16 com o pagamento voluntário do valor mínimo da coima
aplicável (1.646 euros);

• 10 com decisões de absolvição;
• 8 com decisões de admoestação;
• 37 com decisões de condenação no pagamento de

coimas, num total de 109.051 euros, das quais: 
• 6 foram integralmente pagas (21.844,96 euros);
• 3 foram remetidas para execução coerciva (10.498,80

euros);
• 21 encontram-se ainda por pagar (12.513,25 euros); e 
• 7 foram objecto de recursos judiciais (64.193,99 euros).

Foram ainda tratados 81 processos de contra-ordenação
transitados de anos anteriores, os quais tiveram os
seguintes desenvolvimentos: 

• 6 foram arquivados; 
• 1 terminou com o pagamento voluntário do valor mínimo

da coima aplicável (124 euros);
• 15 terminaram com decisão de absolvição;

• 7 findaram com decisões de admoestação;
• 35 terminaram com decisões de condenação no

pagamento de coimas (351.526,44 euros), sendo que: 
• 10 foram integralmente pagas (27.490,40 euros); 
• 11 foram remetidas para execução coerciva (46.542,06

euros); 
• 7 encontram-se por pagar (122.000 euros); e
• 7 foram objecto de recursos judiciais (155.493,98

euros);
• 7 coimas aplicadas em 2004 foram liquidadas em 2005,

no valor total de 16.901,64 euros; 
• 7 processos de 2004 foram remetidos para execução

coerciva (47.333,34 euros); e
• 3 processos de 2004 foram objecto de recurso judicial

(44.500 euros).

Apresentam-se nos quadros seguintes os tipos de ilícitos
que determinaram a instauração de processos de contra-
-ordenação em 2005. 
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Redes e serviços de comunicações electrónicas 21

(Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro)

Início de actividade sem comunicação prévia à autoridade reguladora nacional (ARN) – Regime da autorização geral (artigo 21.º/1) 14

Incumprimento da obrigação de prestar informações à ARN (artigo 108.º)  1

Incumprimento de ordens ou mandados legítimos da ARN [artigo 113.º/1, al. Vvv), e n.º 2] 2

Violação do direito dos utilizadores de acederem, em termos de igualdade, às redes e serviços acessíveis ao público [artigo 39.º/1, al. a)] 1

Suspensão da prestação de serviços telefónicos sem pré-aviso (artigo 52.º/1) 1

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

Utilização de contratos de adesão sem prévia aprovação da ARN (artigo 39.º/4) 1

Fonte: ICP-ANACOM

Quadro 148 – Processos instaurados por violação à Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro
Processos



Relatório de Actividades
Supervisão, fiscalização e contencioso

Tratamento de dados pessoais e protecção da privacidade 2

(Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto)

Violação da obrigação de anular a eliminação da apresentação da linha chamadora (artigo 10.º) 1

Violação do direito dos assinantes de receberem facturas não detalhadas (artigo 8.º/1) 1

Serviços postais 21

(Decreto-Lei n.º 150/2001, de 7 de Maio)

Prestação de serviços postais sem o adequado titulo habilitante ao exercício da actividade (artigo 4.º/1 e artigo 3.º/1 e 2) 21

Actividade de televisão          2

(Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 126/2002, de 10 de Maio)

Incumprimento da obrigação de manter as redes e estações em bom estado de funcionamento, abstendo-se de provocar interferências noutras

redes e estações de radiocomunicações [artigo 10.º, al. b)] 1

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

Violação da obrigação de aposição em todas as estações fixas de placa identificadora do utilizador [artigo 10.º, al. h)] 1

Actividade de radiodifusão sonora 14

(Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho, aplicável por força artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 126/2002, de 10 de Maio)

Utilização de estações carecendo de licença e em desconformidade com o projecto técnico apresentado para efeitos de licenciamento (artigo 8.º/ 3) 1

Utilização de estações de radiocomunicações violando os parâmetros técnicos fixados pelo ICP-ANACOM [artigo 10.º, al. g)] 11

Violação da obrigação dos utilizadores de redes e estações de radiocomunicações permitirem a fiscalização das estações, bem como o acesso

ao local da respectiva instalação [artigo 10.º, al. e)] 2

Actividade de radiodifusão sonora (RDS)    3

(Decreto-Lei n.º 272/1998, de 2 de Setembro)

Utilização do sistema de RDS, em violação dos limites e condições estabelecidas na autorização (artigo 7.º/1). 3

Serviço de amador de radiocomunicações 1

(Decreto-Lei n.º 5/95, de 17 de Janeiro)

Utilização de faixas de frequência diferentes das autorizadas para o serviço de amador [artigo 18.º e artigo 23.º/2, al. l)] 1

Serviço móvel marítimo 1

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

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

Serviço rádio pessoal (CB) 52

(Decreto-Lei n.º 47/2000, de 24 de Março)

Utilização de estações de CB por entidades não registadas (artigo 3.º/1) 52

Fonte: ICP-ANACOM

Quadro 149 – Processos instaurados por violação de outros diplomas
Processos



Contencioso administrativo

Em 2005, para além de terem sido sustentadas as posições
do ICP-ANACOM em duas novas providências cautelares
de suspensão de eficácia e numa nova providência cautelar
de intimação (para o Conselho de Administração do 
ICP-ANACOM adoptar uma determinada conduta), e um pro-
cesso de intimação para passagem de certidão, foram
acompanhadas seis novas acções administrativas especiais
e duas acções de reconhecimento de um direito (em matéria

tributária), tendo ainda continuado a ser acompanhados
20 processos judiciais transitados dos anos anteriores.

Os processos novos são os seguintes: 

Serviço de telecomunicações complementar móvel – SMRP:

• Providência cautelar – pedido de intimação do ICP-ANACOM
para se abster de reemitir a licença concedida à Radio-
móvel, atenta a violação das regras da concorrência e do
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Serviço móvel terrestre de uso privativo 30

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

Utilização de uma rede de radiocomunicações sem licença (artigo 7.º/1) 17

Utilização de estações de radiocomunicações provocando interferências noutras redes e estações de radiocomunicações, bem como a utilização

de frequências não consignadas [artigo 10.º, al. b) e f)] 2

Utilização de estações de radiocomunicações sem licença, bem como utilização de frequências não consignadas [artigo 8.º/3 e artigo 10.º, al. f)] 1

Utilização de estações de radiocomunicações sem licença (artigo 8.º/3) 4

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

Violação da obrigação de aposição em todas as estações fixas de placa identificadora do utilizador [artigo 10.º, al. h)] 1

Violação da obrigação de manutenção das redes e estações em bom estado de conservação, sem provocar interferências noutras redes e estações

de radiocomunicações [artigo 10.º, al. b)] 2

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

Compatibilidade electromagnética 2

(Decreto-Lei n.º 74/92, de 29 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 98/95, de 17 de Maio)

Colocação no mercado de equipamentos sem a marcação CE de conformidade (artigo 5.º/1) 2

Equipamentos terminais e rádio 2

(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 avaliação

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 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 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] 2

Fonte: ICP-ANACOM

Quadro 149 (continuação)
Processos



Relatório de Actividades
Supervisão, fiscalização e contencioso

princípio da igualdade entre os prestadores de serviços
de comunicações electrónicas, requerida pela Vodafone
e pela TMN.

Em 6 de Julho de 2005, o Tribunal Administrativo e Fiscal
de Lisboa negou provimento à referida providência cau-
telar, com fundamento na falta de instrumentalidade da
mesma face ao processo principal.

Não se conformando, a Vodafone e a TMN interpuseram
recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul, o qual,
por acórdão proferido em 17 de Novembro de 2005, deci-
diu negar provimento ao recurso, confirmando a sentença
recorrida.

Novamente inconformadas com a decisão do Tribunal
Central Administrativo, a Vodafone e a TMN interpuseram,
em 9 de Dezembro de 2005, recurso de revista para
o Supremo Tribunal Administrativo. Encontra-se pendente.

• Acção administrativa especial intentada pela Vodafone
e pela TMN, destinada  a que fosse declarada a nulidade
das deliberações do ICP-ANACOM de 14 de Março de
2002, 2 de Maio de 2002, 8 de Maio de 2002, 23 de
Outubro de 2003 e 26 de Março de 2004, bem como
a que o ICP-ANACOM fosse condenado a restabelecer a
situação que existiria se os referidos actos não tivessem
sido praticados, reemitindo a licença de que é titular a
Radiomóvel, e ainda a condenação do Estado ao ressar-
cimento dos danos sofridos pelas autoras. Encontra-se
pendente. 

• Acção administrativa especial intentada pela Optimus,
contra o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comu-
nicações e o ICP-ANACOM, visando a impugnação das
deliberações do ICP-ANACOM de 31 de Março de 1999,
2 de Maio de 2002, 8 de Maio de 2002 e 26 de Março
de 2004, e do despacho do Secretário de Estado Adjunto
e dos Transportes, bem como a condenação do Ministério
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do
ICP-ANACOM à adopção dos actos e operações necessá-
rios para reconstituir a situação que existiria se os actos
impugnados não tivessem sido praticados. O ICP-ANACOM
apresentou a sua contestação. Encontra-se pendente. 

• Providência cautelar de suspensão da eficácia requerida
pela Radiomóvel, pedindo a suspensão da deliberação do
ICP-ANACOM, de 20 de Outubro de 2005, na parte em que
a mesma determina a interdição imediata, por um período
de seis meses, da oferta/prestação de um serviço/produto
de comunicações electrónicas produzido e comercializado
pela Radiomóvel, bem como na parte em que a mesma
impõe a outro operador (Jazztel) a cessação imediata e por
um período máximo de seis meses da cedência dos direitos
de utilização de números geográficos àquela operadora.
O ICP-ANACOM deduziu oposição. Encontra-se pendente.

Redes e serviços de comunicações electrónicas:

• Providência cautelar de suspensão da eficácia requerida
pela Vodafone, relativamente à deliberação do ICP-ANACOM
de 9 de Fevereiro de 2005 – Auditoria aos elementos esta-
tísticos dos operadores do serviço móvel terrestre – por
forma a que o ICP-ANACOM fosse impedido de cobrar taxas
de espectro nos termos constantes da referida deliberação. 

Em 21 de Abril de 2005, o ICP-ANACOM usou a faculdade
que lhe é conferida pelo n.º 1 do artigo 128.º do Código de
Processo nos Tribunais Administrativos e aprovou uma
resolução, reconhecendo que havia prejuízo grave para
o interesse público do diferimento da execução da delibe-
ração de 9 de Fevereiro de 2005, no tocante à liquidação
das taxas de 2005. Em 10 de Maio de 2005, foi enviada
à Vodafone uma factura emitida pelo ICP-ANACOM,
relativa às taxas de utilização do espectro radioeléctrico
correspondentes ao 1.º semestre de 2005, tendo a
Vodafone, em 20 de Maio de 2005, requerido que a
mesma fosse julgada como um acto de execução indevida,
o que veio a suceder, tendo o Tribunal declarado ineficaz
o acto, entre o momento em que foi praticado e o
momento em que o ICP-ANACOM foi notificado da
sentença que negou provimento à suspensão da eficácia.
Apesar de se ter recorrido desta decisão, ela foi mantida
por Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul.

Por sentença proferida em 20 de Maio de 2005, o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Lisboa decidiu julgar improce-
dente a requerida suspensão de eficácia. No mesmo
sentido decidiu o Tribunal Central Administrativo Sul,
em 13 de Outubro de 2005, em recurso interposto pela
Vodafone.



O processo está findo.

• Acção administrativa especial de anulação de acto admi-
nistrativo – intentada pela Vodafone, para impugnação da
deliberação do ICP-ANACOM de 9 de Fevereiro de 2005,
relativa à Auditoria aos elementos estatísticos dos
operadores do serviço móvel terrestre. O ICP-ANACOM
apresentou a sua contestação. Encontra-se pendente. 

• Processo de intimação para passagem de certidão – acção
intentada pela Optimus, pedindo a intimação do conselho
de administração do ICP-ANACOM para fornecer fotocópia
autenticada dos benchmarks sobre terminação móvel por
operador que foram analisados pelo ICP-ANACOM, referi-
dos na página 23 do relatório das consultas, aprovado por
deliberação daquele órgão de 25 de Fevereiro de 2005.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, por sentença
proferida em 5 de Setembro de 2005, julgou parcialmente
procedente a intimação e condenou a entidade requerida
(ICP-ANACOM) a fornecer, no prazo de dez dias, à reque-
rente (Optimus), os benchmarks por operador pretendidos
por esta, expurgados de qualquer referência à identidade
das empresas ou entidades envolvidas.

Em 26 de Setembro de 2005, o ICP-ANACOM interpôs
recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul.
Encontra-se pendente. 

• Acção administrativa especial intentada pela Optimus, contra
o ICP-ANACOM, tendente à anulação parcial das decisões
aprovadas por deliberação do ICP-ANACOM em 25 de
Fevereiro de 2005 (relativas ao mercado 16).

O ICP-ANACOM apresentou a sua contestação. Encontra-
-se pendente. 

• Acção administrativa especial intentada pela PTC, que tem
por objecto a declaração de nulidade parcial ou a anulação
parcial da deliberação do ICP-ANACOM de 13 de Abril
de 2005, relativa às alterações de preços a introduzir na
ORALL. O ICP-ANACOM apresentou a sua contestação.
Encontra-se pendente.  

Actividade de operador de redes públicas

de telecomunicações e de prestador de serviços

de telecomunicações de uso público (UMTS):

• Acção para reconhecimento de um direito (em matéria tri-
butária) – acção interposta pela TMN, em que é requerido
o reconhecimento: 

- do seu direito a deduzir o imposto sobre o valor acres-
centado (IVA) que alegadamente terá suportado quando
efectuou o pagamento da taxa devida pelo acto de atri-
buição de frequências para exploração de sistemas de
telecomunicações móveis internacionais (IMT2000/
/UMTS); e

- 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 con-
selho de administração do ICP-ANACOM apresentou
a sua contestação, alegando que carece de legitimidade
passiva para intervir na acção – tendo requerido que
fosse julgada procedente a excepção da ilegitimidade
passiva deduzida e que fosse determinada a sua absol-
vição da Instância. Posteriormente, o conselho de admi-
nistração foi notificado de dois despachos proferidos no
âmbito do processo em questão, da réplica apresentada
pela TMN, de requerimentos apresentados por alguns
dos intervenientes e de documentos juntos ao processo
– tendo decidido não reagir (uma vez que a posição por
si sustentada na contestação apresentada não era posta
em causa através de qualquer dos documentos notifi-
cados). Encontra-se pendente. 

• Acção para reconhecimento de um direito (em matéria tri-
butária) – acção proposta pela Vodafone, em que é reque-
rido o reconhecimento: 

- do seu direito a deduzir o IVA que alegadamente terá
suportado quando efectuou o pagamento da taxa devida
pelo acto de atribuição de frequências para exploração
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Relatório de Actividades
Supervisão, fiscalização e contencioso

de sistemas de telecomunicações móveis internacio-
nais (IMT2000/UMTS); e

- 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 relativa-
mente ao segundo pedido mencionado). O conselho de
administração do ICP-ANACOM apresentou a sua contes-
tação, alegando que carece de legitimidade passiva
para intervir na acção – tendo requerido que fosse
julgada procedente a excepção da ilegitimidade passiva
deduzida e que fosse determinada a sua absolvição
da instância. Encontra-se pendente. 

• Acção administrativa especial intentada pela PTC, contra
o ICP-ANACOM, visando a impugnação da deliberação de
25 de Fevereiro de 2005, que veio permitir à Optimus,
licenciada para prestação do serviço móvel terrestre, utili-
zar as frequências GSM da rede móvel terrestre na rede
de acesso local para a prestação pela Novis, do serviço
apresentado ao ICP-ANACOM em 7 de Dezembro de 2004
(Optimus Home). O ICP-ANACOM apresentou a sua contes-
tação. Encontra-se pendente. 

Dos 20 processos que foram acompanhados em 2005,
tiveram desenvolvimentos os seguintes:

Serviço universal de telecomunicações:

• Recurso jurisdicional – o ICP-ANACOM foi notificado para
apresentar as suas alegações no recurso jurisdicional
interposto pela PTC, do despacho proferido em 4 de
Novembro de 2002, que rejeitou o recurso contencioso
de anulação interposto pela PTC contra a deliberação
do ICP-ANACOM de 14 de Junho de 2002, relativa às con-
dições de disponibilização do serviço de listas telefónicas
e serviço informativo no âmbito do serviço universal.
O ICP-ANACOM apresentou as suas alegações em 2005.
Encontra-se pendente.

Interligação (processo relativo à interligação das redes
da Optimus e da Vodafone Portugal com a rede
da Oniway-Infocomunicações, S.A.):

• Recurso contencioso de anulação interposto em 2002 pela
Vodafone Telecel – Comunicações Pessoais, S.A.,
na sequência da deliberação do ICP-ANACOM de 24 de
Setembro de 2002. Em 2004, o ICP-ANACOM requereu
a inutilidade superveniente da lide. Por sentença pro-
ferida em 26 de Abril de 2005, o Tribunal Administrativo
e Fiscal de Lisboa decidiu declarar extinta a instância por
impossibilidade superveniente da lide. O processo
encontra-se findo.

Instalação das infra-estruturas de telecomunicações

em edifícios (ITED):

• Recurso contencioso de anulação interposto em 2003
pela empresa Meira de Sá – Projectos Engenharia
e Serviços, Lda. (Meira de Sá), relativamente à deliberação
do ICP-ANACOM de 12 de Dezembro de 2002 (suspensão
da actividade). Em 2003, foi declarada a extinção da ins-
tância por inutilidade superveniente da lide. Todavia,
a empresa Meira de Sá interpôs recurso para o Supremo
Tribunal Administrativo em 2004. O recurso foi admitido
e o ICP-ANACOM apresentou as correspondentes alegações
em 8 de Julho de 2004. Em 9 de Junho de 2005, o Supremo
Tribunal Administrativo concedeu provimento ao recurso
jurisdicional, ordenando a baixa do processo ao tribunal
a quo para aí prosseguir os seus termos. A recorrente
apresentou alegações em 28 de Outubro de 2005, tendo
esta Autoridade junto as respectivas alegações em 10
de Novembro de 2005. Encontra-se pendente.

Serviço de aluguer de circuitos:

• Pedido de suspensão de eficácia apresentado em 2004
pela PTC, no seguimento da deliberação do ICP-ANACOM
de 10 de Fevereiro de 2004, relativa à “reestruturação
das condições associadas ao serviço de aluguer de circuitos
prestado pela PTC”. Por sentença proferida em 6 de
Setembro de 2005, o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Lisboa decidiu indeferir o pedido de suspensão de eficácia
da deliberação do ICP-ANACOM. O processo encontra-se
findo. 



• Acção administrativa especial para impugnação de acto
administrativo, intentada em 2004 pela PTC, relativamente
à deliberação do ICP-ANACOM de 10 de Fevereiro de 2004,
supra referida. O processo encontra-se pendente. 

Redes e serviços de comunicações electrónicas

– acesso a condutas:

• Intimação para adopção de uma conduta por parte da
Administração – apresentada em 2004 pela Novis, para
que o ICP-ANACOM adoptasse nova decisão sobre o acesso
às condutas da PTC, garantindo eficazmente o seu direito.
O ICP-ANACOM deduziu a sua oposição. Em 2005 a Novis
requereu a apensação da providência cautelar requerida
pela PTC ao seu processo. O Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto, por despacho de 30 de Maio de 2005, indeferiu
o pedido de apensação em apreço. Em 11 de Agosto de
2005, o ICP-ANACOM, notificado pelo Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal do Porto do recurso de agravo apresentado
pela Novis do despacho datado de 30 de Maio de 2005,
apresentou as suas alegações. Por despacho proferido em
14 de Novembro de 2005, o Tribunal Administrativo
e Fiscal do Porto julgou extinta a instância por inutilidade
superveniente da lide no que respeita à apreciação
e julgamento do recurso de agravo. Encontra-se pendente.

Exploração de redes públicas de telecomunicações:

• Recurso contencioso de anulação interposto em 2003
pela HLC, Telecomunicações Multimédia, S.A. (HLC), na
sequência de uma decisão do ICP-ANACOM de não instaurar
processos de contra-ordenação à PTC, por alegada viola-
ção ao Regulamento do serviço fixo de telefone e ao Regu-
lamento de exploração de redes públicas de telecomuni-
cações. Por decisão de 31 de Março de 2005, o Tribunal
Administrativo de Círculo de Lisboa declarou-se material-
mente incompetente para apreciar o recurso do acto impug-
nado. Em 6 de Junho de 2003, a HLC recorreu de agravo
desta decisão para o Supremo Tribunal Administrativo,
que se veio pronunciar, por acórdão de 11 de Maio de 2005,
negando provimento ao recurso interposto.

O processo encontra-se findo.

Acompanharam-se, ainda, no Tribunal Administrativo do
Círculo de Lisboa, duas acções declarativas de condenação
interpostas contra o ICP-ANACOM, uma das quais aguarda
sentença e, a outra, a elaboração de especificação e ques-
tionário (STVA – Serviços de Telecomunicações de Valor
Acrescentado, Lda., e Casa Viola – Lotarias, Lda.).

Impugnações judiciais de taxas aplicadas pelo

ICP-ANACOM

Em 2005, a Vodafone, propôs uma acção de impugnação
judicial do acto de liquidação das taxas de utilização
do espectro radioeléctrico relativo ao 2.º semestre de 2004
e ao 1.º semestre de 2005. 

Acompanharam-se também 12 processos de impugnação
judicial de taxas desencadeados pela TVI, dos quais quatro
finalizaram em 2005.

Jurisdição cível 

Continuaram a acompanhar-se, ao longo de 2005, os quatro
processos judiciais cíveis que transitaram dos anos ante-
riores.

A acção em que era requerida a condenação do ICP-ANACOM
no pagamento de uma quantia certa (intentada pela
sociedade imobiliária Manzaca & Filhos, Lda.) veio a findar,
em 2005, com a absolvição do ICP-ANACOM do pedido, em
virtude de o tribunal ter considerado que os factos provados
não lhe permitiam atribuir qualquer responsabilidade.

Processos judiciais especiais de recuperação

de empresas e de falências

Acompanharam-se 38 processos judiciais especiais de recu-
peração de empresas e de falências, em que o ICP-ANACOM
intervém na qualidade de credor, em geral por possuir cré-
ditos provenientes da falta de pagamento de taxas, sendo
que, durante o ano de 2005, finalizou um dos processos
pendentes. 
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Execuções fiscais

Acompanharam-se, ao longo de 2005, oito processos de exe-
cução fiscal que transitaram de anos anteriores.

Contencioso comunitário

Respondendo a pedido de informação do Secretário de Estado
Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, relativa-
mente à notificação de incumprimento enviada pela Comissão
Europeia às autoridades portuguesas sobre o processo de
designação do prestador do serviço universal de comunicações
electrónicas em Portugal, o ICP-ANACOM informou sobre os
antecedentes relevantes nessa matéria. 

4. Representação

Em conformidade com a alínea r) do n.º 1 do artigo 6.º dos
seus estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 309/2001,
de 7 de Dezembro, o ICP-ANACOM deve designadamente
assegurar a representação técnica do Estado português nos
organismos internacionais do sector, o acompanhamento da
actividade das entidades reguladoras afins e das experiências
estrangeiras de regulação das comunicações e o estabele-
cimento de relações com outras entidades reguladoras bem
como, no plano técnico, com os organismos comunitários
e internacionais.

A representação do Estado português é coordenada com os
membros do Governo ligados à área das comunicações, com
o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com os operadores
e prestadores de serviços de comunicações electrónicas
e de correios, quando aplicável.

O ICP-ANACOM deve ainda, em assessoria ao Governo,
desencadear e acompanhar os processos de transposição
dos instrumentos fundamentais de algumas dessas organi-
zações internacionais para a ordem jurídica interna.

4.1 União Europeia (UE)

Conselho

Em colaboração com os representantes permanentes
nacionais junto da UE (REPER), o ICP-ANACOM participou, em
2005, na formulação e defesa das posições nacionais
sectoriais e marcou presença nas reuniões do Grupo de
Telecomunicações, Sociedade de Informação e Serviços
Postais (no âmbito do Conselho dos Transportes, Telecomu-
nicações e Energia – TTE), por forma acompanhar directa-
mente os assuntos que resultam das suas atribuições.

O ICP-ANACOM participou, designadamente, na preparação
dos pontos relevantes das agendas em áreas como o espec-
tro radioeléctrico, a estratégia “i2010”, a Cimeira Mundial
para a Sociedade de Informação e a transição da radiodifusão
analógica para digital. O ICP-ANACOM integrou a delegação
nacional aos Conselhos de Ministros TTE realizados em
27 de Junho e 1 de Dezembro de 2005. Colaborou, igual-
mente, em outras áreas com implicações sectoriais: merca-
dos públicos, serviços de interesse geral, protecção de dados,
investigação e desenvolvimento, fundos estruturais, Galileo,



protecção dos consumidores, campos electromagnéticos
e relações externas da comunidade no quadro da coorde-
nação assegurada ao nível nacional pelo Ministério dos
Negócios Estrangeiros (OMC, Euromed, Mercosul). 

Comissão Europeia

Em 2005, o ICP-ANACOM participou nas actividades de comi-
tologia, em particular nas seguintes instâncias: Comité das
Comunicações (COCOM); Comité do Espectro Radioeléctrico
(RSC); Comité da Directiva Postal; Comité TCAM (Avaliação
de Conformidade e Acompanhamento do Mercado de
Equipamentos Terminais de Telecomunicações e de Equipa-
mentos de Rádio); Comité do Regulamento Financeiro das
Redes Transeuropeias de Telecomunicações; Comité das
Orientações das Redes Transeuropeias de Telecomunica-
ções; Comité da Sociedade de Informação; e Comité do
Plano de Acção da Internet. Acompanhou igualmente os
trabalhos da Agência Europeia para a Segurança das Redes
e da Informação.

Relativamente a 2005, salientam-se as participações em três
desses Comités: 

• O COCOM, que reuniu por quatro vezes, tendo o ICP-ANACOM,
a quem cabe a representação nacional, estado presente
em todas as reuniões, bem como numa sessão extraordi-
nária. No âmbito do COCOM, existem quatro subgrupos,
encarregues das temáticas das necessidades especiais
(INCOM), da normalização, da TV digital (CBISS) e das
comunicações de segurança e emergência. O ICP-ANACOM
fez parte do grupo de Especialistas em normalização que
analisou o trabalho do ETSI respeitante à lista de normas
do âmbito das comunicações electrónicas.

• O Comité da Directiva Postal, que reuniu por duas vezes,
tendo analisado os trabalhos realizados pelo Comité Euro-
peu de Normalização (CEN), bem como a matéria da infor-
mação estatística e de mercado do sector postal. Reali-
zaram-se ainda dois workshops para apresentação dos
estudos “Evolução do modelo regulatório para os serviços
postais europeus” e “Desenvolvimento da concorrência
no sector postal europeu”.

No âmbito da comitologia, merecem destaque os seguintes
documentos adoptados pela Comissão em 2005:

• Decisão da Comissão 2005/50/CE, de 17 de Janeiro de 2005,
relativa à harmonização do espectro na faixa de frequên-
cias dos 24 GHz para utilização, limitada no tempo, em
equipamentos de radar de curto alcance, por automóveis
na Comunidade; e

• Decisão da Comissão 2005/513/CE, de 11 de Julho de 2005,
relativa à harmonização de espectro na faixa de frequên-
cias dos 5 GHz, para implementação de sistemas de acesso
sem fios incluindo redes locais via rádio (WAS/LANS).

Na qualidade de ARN, o ICP-ANACOM participou nas quatro
reuniões do ERG realizadas em 2005, sendo de relevar,
de entre os assuntos debatidos, a posição comum sobre
as obrigações no âmbito do novo quadro regulamentar, a
posição comum sobre o roaming internacional grossista, o
relatório sobre experiências de análise de mercado e aplicação
de obrigações e o relatório, coordenado pelo ICP-ANACOM,
sobre transparência na portabilidade.

Na mesma qualidade, o ICP-ANACOM participou nas três
reuniões do Grupo de Política do Espectro Radioeléctrico
(RSPG) que tiveram lugar em 2005, sendo de destacar, como
resultados, a adopção de duas Opiniões, uma sobre política
coordenada de espectro na UE para plataformas de acesso
sem fios para serviços de comunicações electrónicas (WAPECS)
e outra sobre as prioridades e objectivos a defender pela UE
na Conferência Mundial de Radiocomunicações da UIT que
terá lugar em 2007 (WRC-07).

Por decisão da Comissão Europeia de 24 de Outubro de 2005,
foi criado um grupo de peritos em comércio electrónico, com
a finalidade de promover um novo fórum de discussão sobre
os problemas relacionados com a aplicação da Directiva
sobre o Comércio Electrónico (2000/31/CE), que possa vir
a incentivar e facilitar a cooperação entre os Estados-
-Membros e a Comissão Europeia neste domínio. Em linhas
gerais, este grupo tem por missão fundamental a prestação
de consultoria à Comissão Europeia nos domínios abran-
gidos pela referida Directiva. O ICP-ANACOM participou na
primeira reunião deste grupo, que decorreu ainda em 2005. 
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O ICP-ANACOM participou, ainda, na quinta reunião das auto-
ridades nacionais europeias competentes para a matéria do
spam, que versou sobre os mais diversos temas relacio-
nados com a cooperação intra-comunitária, as iniciativas
nacionais e a cooperação internacional no combate ao
fenómeno do spam. 

Adicionalmente, o ICP-ANACOM colaborou com a Comissão
Europeia no acompanhamento da implementação das diversas
medidas regulamentares e na preparação de medidas asso-
ciadas à convergência e ao comércio electrónico. Acompa-
nhou, também, as questões de concorrência relativas aos
serviços das telecomunicações e aos serviços postais, em
particular as decisões da Direcção Geral da Concorrência
e do Tribunal de Justiça, e contribuiu para as negociações
sectoriais no âmbito da Organização Mundial de Comércio
(OMC), no quadro da coordenação europeia (Comité 133).
Por último, acompanhou diversos temas da política comuni-
tária de relevo para o sector, designadamente a proposta
de directiva sobre o mercado interno, as ajudas estatais e a
cooperação com países terceiros (MERCOSUL e Comunidade
Andina, entre outros).

4.2 Grupo de Reguladores Independentes
(IRG)

O IRG agrupava, em 2005, as ARN do sector das comunicações
dos 25 Estados-Membros da UE, dos países do Espaço Econó-
mico Europeu (Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein)
e dos países candidatos à adesão da UE (Bulgária, Roménia,
Turquia e Croácia).

Em 2005, o ICP-ANACOM participou em todas as reuniões
plenárias do IRG e nas reuniões preparatórias que as ante-
cedem, através de um grupo operacional intermédio de repre-
sentantes de cada país, denominado Rede de Contactos.
Além disso, o ICP-ANACOM contribuiu activamente para
a recolha e distribuição de informações entre as diversas
ARN, tendo lançado cinco questionários e respondido a 83,
da responsabilidade de outras ARN.

Durante 2005, o ICP-ANACOM privilegiou a presença e parti-
cipação nos grupos de trabalho (GT) Poder de Mercado
Significativo, Redes Fixas, Mercado Móvel, Utilizadores
Finais, Custeio Regulatório, Implementação e IRGIS (sítio
do IRG na Internet), dos quais presidiu a três (GT das Redes

Fixas, GT dos Utilizadores Finais e IRGIS), assim como um
subgrupo sobre Serviço Universal. Participou ainda nas
equipas de projecto (PT) Obrigações (Remédios), Roaming
Internacional, Transparência das Tarifas de Retalho, VoIP
e Revisão 2006.

O convite do ICP-ANACOM, decorreu em Portugal, em
Novembro de 2005, a cimeira IRG-Regulatel (Foro Latino-
-americano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones),
em que os principais temas em discussão foram a banda
larga, a VoIP e o serviço universal. 

4.3 Regulatel

O Regulatel é o fórum latino-americano de autoridades regu-
ladoras das telecomunicações. Os principais objectivos deste
grupo prendem-se com o intercâmbio de informações sobre
o quadro regulamentar de cada país, com a harmonização de
regras e actividades das autoridades reguladoras dos países
que o integram a fim de contribuir para uma maior integra-
ção da região e com a identificação e defesa dos interesses
regionais por forma a adoptar uma posição comum a nível
internacional, promovendo, assim, o desenvolvimento do
sector na América Latina.  

Em Janeiro de 2005, o ICP-ANACOM integrou a Regulatel
como observador externo, no decorrer do seu IV Encuentro
de Corresponsales, que decorreu no Perú. Em Novembro,
e antecedendo a mencionada cimeira IRG-Regulatel,
o ICP-ANACOM organizou a reunião plenária da Regulatel,
na qual foram apresentados relatórios de actividades e o
plano de acção para 2006.

4.4 União Internacional das
Telecomunicações (UIT)

A UIT é, desde 1947, a agência especializada das Nações
Unidas para as telecomunicações, contando actualmente
com 189 Membros. O órgão máximo da UIT é a Conferência
de Plenipotenciários (PP), que reúne de quatro em quatro
anos. No período entre duas PP, a gestão da UIT
é assegurada pelo Conselho, composto por 46 Estados-
-Membros, eleitos pela PP, órgão que Portugal integra desde
1994.



Manteve-se, em 2005, o intenso envolvimento do
ICP-ANACOM na actividade da UIT que também caracterizou
o ano 2004. 

Em particular, e na sequência da sessão do Conselho de 2005
(Genebra, 11 a 22 de Julho de 2005) onde foi revisto
o mandato do Novo Grupo de Supervisão do Conselho (NCOG),
Portugal acabou por ser novamente conduzido à presidência
deste grupo, que tem a seu cargo a supervisão da acção da
UIT com vista à implementação de um conjunto de medidas que
objectivem o aperfeiçoamento e a racionalização da gestão
financeira da União, bem como a correspondente revisão
dos sistemas de informação. Desta sessão do Conselho saíram
outras decisões com implicações directas na actividade
do ICP-ANACOM no seguimento dos assuntos UIT, designa-
damente a aprovação do orçamento para o biénio 2006/
/2007, a aprovação do método de recuperação de custos
para o tratamento de notificações de redes de satélites e trata-
mento de facturas já emitidas e a criação do grupo de traba-
lho encarregue de preparar os planos estratégico e finan-
ceiro a aprovar na PP06 – grupo presidido pela França e que
o ICP-ANACOM tem acompanhado.

No Sector da Normalização das Telecomunicações (UIT-T),
destaca-se a realização, em 2005, de dois encontros plená-
rios do respectivo Grupo Consultivo (TSAG). O ICP-ANACOM
participou igualmente nas Comissões de Estudos da UIT-T,
em particular nas Comissões de Estudos 2 e 13, fazendo
desta forma o acompanhamento dos assuntos relativos
à numeração, endereçamento e interligação e redes da
próxima geração (NGN).

No quadro do Sector do Desenvolvimento das Telecomuni-
cações (UIT-D), manteve-se a participação no respectivo Grupo
Consultivo (TDAG), que teve uma única reunião em 2005,
em que foram analisadas as repercussões da segunda fase
da Cimeira Mundial da Sociedade da Informação (CMSI) nas
actividades da UIT-D e se procedeu à preparação da Confe-
rência Mundial de Desenvolvimento das Telecomunicações
(WTDC), agendada para Março de 2006. 

A actividade do Sector das Radiocomunicações (UIT-R)
reveste-se de importância particular, atendendo à natureza
estratégica das suas actividades e das decisões aprovadas
nas conferências mundiais e regionais que se realizam no
seu seio. Essas decisões consubstanciam-se em tratados

internacionais de aplicação obrigatória pelos Estados-
-Membros da UIT, com impacto directo em áreas de interesse
vital para cada um deles, incluindo a segurança nacional.

No âmbito da UIT-R, o ICP-ANACOM privilegiou, em particular,
o acompanhamento das actividades dos seguintes grupos
de trabalho: 

• Grupo Inter-sessões de Planeamento (IPG), para preparação
da segunda sessão da Conferência Regional de Radio-
comunicações (RRC-06), agendada para 2006 e que fará
o planeamento do serviço de radiodifusão digital terrestre
em parte das Regiões 1 e 3; este grupo ocupa-se das
actividades relacionadas com o planeamento, incluindo
a preparação de um plano para a introdução da televisão
digital;

• Grupo de Procedimentos e Assuntos Regulamentares
(RPG), que também prepara a segunda sessão da RRC-06,
encarregando-se dos assuntos de natureza regulamentar
e de procedimentos relativos ao novo Acordo, que será um
dos resultados da RRC-06, e da necessária revisão dos
acordos regionais de Estocolmo (1961) e de Genebra
(1989); 

• Grupo Consultivo de Radiocomunicações (RAG), que teve
uma reunião em 2005, em que foi analisada uma proposta
do plano estratégico, plano operacional e plano financeiro
da UIT-R para o período 2008/2011; 

• Grupos de trabalho específicos no âmbito da engenharia
do espectro, nomeadamente sobre técnicas de gestão do
espectro, fiscalização do espectro, propagação radioeléc-
trica relacionada com aplicações ponto-multiponto,
propagação terrestre de radiodifusão, acesso rádio sem
fios e planificação do serviço fixo.

O ICP-ANACOM participou também nas actividades de algumas
Comissões de Estudos da UIT-R: a Comissão de Estudos 8,
que se ocupa dos serviços móveis; o grupo de trabalho 4-9S
(partilha entre serviço fixo por satélite e serviço fixo);
o grupo de trabalho 9B (planificação do serviço fixo);
e vários grupos de trabalho específicos no âmbito da gestão
do espectro.

Mantiveram-se pendentes, em 2005, os seguintes proces-
sos de ratificação, remetidos pelo ICP-ANACOM em 2001 ao
então Ministério do Equipamento Social e ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros:
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• Actos Finais da Conferência Europeia de Radiodifusão
para a planificação do serviço de radiodifusão em ondas
métricas e decimétricas, Estocolmo 1961; 

• Actos Finais da Conferência Administrativa Regional para
a planificação dos serviços móvel marítimo e de radio-
navegação aeronáutica em ondas hectométricas (Região
1), Genebra 1985;

• Actos Finais da Conferência Mundial de Radiocomunica-
ções de 1997 (WRC-97).

4.5 Conferência Europeia das
Administrações de Correios
e Telecomunicações (CEPT)

A CEPT tem como objectivos essenciais a harmonização em
matéria técnica e de regulação, assim como a coordenação
de posições regionais europeias para os trabalhos das orga-
nizações internacionais do sector, ou seja, a UIT e a União
Postal Universal (UPU). No final de 2005, a CEPT integrava
membros de 46 países europeus.

O ICP-ANACOM participa em todas actividades da CEPT,
na qualidade de representante da administração portuguesa. 

Em 2005, o ICP-ANACOM participou nas duas Assembleias
Plenárias realizadas, tendo a última sido marcada pela
inexistência de quórum com a consequente impossibilidade
de tomar decisões. 

Participou também no Grupo da Assembleia responsável pela
coordenação da CEPT para os trabalhos da UIT (WG ITU), que
intensificou a sua actividade em 2005, com a aproximação
da WTDC-06 e da PP-06, da UIT, agendadas para 2006.
Os respectivos sub-grupos – designadamente o PT WTDC-06
e o PT PP-06 -, criados em 2004 para preparar cada uma
daquelas conferências, prosseguiram as suas actividades. 

Assim, ao longo de 2005, a CEPT prosseguiu a preparação
das propostas comuns europeias (ECP) a defender na PP-06,
abarcando assuntos tão diversificados como os planos finan-
ceiro, estratégico e operacional, os regulamentos internacionais
de telecomunicações, a redução do número de exposições
(Tipicamente designadas por TELECOM), a descontinuidade
do Comité de Coordenação, a diminuição do número de
oficiais eleitos, a consolidação das disposições relativas aos
observadores dos membros dos Sectores, a alteração das

disposições sobre os observadores no Conselho, as contri-
buições dos membros dos sectores e associados, a questão
do cost-recovery das notificações de satélites, a estabilidade
financeira da organização, a revisão de várias decisões,
recomendações e resoluções e a antecipação das eleições
durante a PP-06 e do anúncio da unidade de contribuição.

O ICP-ANACOM manteve igualmente uma participação
activa nos trabalhos dos comités permanentes da CEPT
– Comité das Comunicações Electrónicas (ECC) e Comité Euro-
peu de Regulação Postal (CERP) – e respectivos grupos
de trabalho e equipas de projecto, bem como nos conselhos
de administração do Gabinete Europeu de Radiocomunicações
(ERO) e do Gabinete Europeu de Telecomunicações (ETO).

Ao nível do ECC, foi privilegiada, em particular, a presença
nos grupos de Gestão de Frequências (GT FM), de Enge-
nharia do Espectro (GT SE), de Assuntos de Regulação (GT
RA), de Numeração, Nomes e Endereçamento (GT NNA), bem
como nas equipas responsáveis pelo IMT2000/UMTS 
e Outros Sistemas (PT1) e pelos Aspectos Técnicos relativos
à Interligação (PT TRIS). Além disso, foram activamente
acompanhados os trabalhos dos grupos que têm a seu cargo
a preparação de conferências da UIT, como é o caso do GT
RRC-06 (associado à segunda sessão da Conferência
Regional de Radiocomunicações, para o planeamento do
serviço de radiodifusão digital terrestre em parte das
Regiões 1 e 3), no âmbito do qual merece destaque o
projecto de ECP relacionado com o período de transição, da
televisão analógica para digital, em que a CEPT irá propor
como limite máximo a data de 2015, e do Grupo de
Preparação de Conferências (CPG), que prosseguiu o
processo de preparação das ECP que serão submetidas à
WRC-07, em cujo contexto continuou a assegurar a presi-
dência do respectivo PT1, responsável pelo tratamento dos
aspectos regulamentares e procedimentos associados com
os temas em discussão na agenda da WRC-07. 

O CERP tem como objectivo a coordenação entre os seus
membros no sentido de defender os interesses europeus
em relação ao sector postal, quer junto da Comissão Euro-
peia, quer da UPU. Em 2005, o ICP-ANACOM promoveu
a realização em Lisboa de uma reunião conjunta dos grupos
de trabalho Assuntos Regulamentares, Assuntos UPU
e Assuntos Económicos, prévia à plenária do CERP que
debateu a respectiva reestruturação.



A reorganização entretanto decidida implicou a criação de
três novos grupos de trabalho: Assuntos Políticos (assuntos
da UPU e da OMC/GATS, directiva postal, âmbito e finan-
ciamento do serviço universal, autoridades regulatórias
nacionais e liberalização); Assuntos Económicos (sistemas
de controlo de preços, contabilidade analítica, custos,
concorrência, regime de licenciamento e estudos e análises
da evolução de mercado); Supervisão e Informação de
Mercado (medição da qualidade de serviço, relações com
os consumidores, reclamações, estatísticas, tendências de
mercado e operadores licenciados e autorizados). 

O ICP-ANACOM continuou, em 2005, a acompanhar os
Conselhos do ERO e do ETO, na qualidade de Conselheiro
de ambos os gabinetes, os quais continuaram a funcionar
conjuntamente. Voltou, porém, a insistir-se na urgência em
prosseguir com o processo de aceitação, aprovação e ratifi-
cação das emendas à Convenção do ERO que irão formalizar
a junção dos dois gabinetes e consequente criação do
Gabinete Europeu de Comunicações (ECO). Acordou-se desi-
gnadamente em lançar o concurso para a substituição do
Director do ERO, para o que foi decidido criar, por sugestão
de Portugal, um painel de recrutamento composto por três
Conselheiros, que conduzirá o processo de selecção e produ-
zirá uma lista ordenada dos candidatos para servir de base
à escolha pelo Conselho do novo Director, o que acontecerá
em Maio de 2006. 

4.6 Organização Internacional
de Telecomunicações por Satélites (ITSO)

A ITSO é uma organização intergovernamental de âmbito
mundial que resultou da reestruturação da INTELSAT, da
qual fazem parte 148 países (Partes).

O ICP-ANACOM assegura a representação de Portugal
na Assembleia de Partes da ITSO, que reúne de dois em dois
anos. Em 2005 não se realizou qualquer sessão, tendo 
a 29.ª Assembleia sido agendada para o início de 2006.

4.7 Organização Internacional de Satélites
Móveis (IMSO)

A IMSO, organização intergovernamental de âmbito mundial
que resultou da reestruturação da Inmarsat, é constituída
por 88 Estados (Partes).

O ICP-ANACOM assegura a representação nacional tanto na
Assembleia de Partes da IMSO, que reúne de dois em dois
anos, como no respectivo Comité consultivo (como obser-
vador), órgão que apoia o Director-geral e o secretariado
da organização.

Em 2005 registou-se intensa actividade do Comité Consul-
tivo, na sequência da 17.ª Assembleia, que teve lugar em
Outubro de 2004. Esta Assembleia acordou, em princípio,
um conjunto de emendas à Convenção da IMSO no sentido
de permitir que a organização possa vir a desempenhar
o papel de supervisão de futuros prestadores de serviços no
âmbito do GMDSS em moldes semelhantes aos actualmente
aplicados à Inmarsat. No entanto, a adopção dessas emen-
das ficou sujeita à definição, para aprovação em conjunto,
de todos os elementos associados e ou delas decorrentes,
tendo o Comité Consultivo sido encarregado dessa activi-
dade, a qual desenvolveu ao longo de 2005. Embora esti-
vesse inicialmente prevista a realização de uma Assembleia
extraordinária em 2005 para adopção formal das emendas,
foi considerado mais adequado submetê-las à sessão ordi-
nária de 2006, tanto por razões de ordem financeira, como
para possibilitar uma maior sensibilização dos membros da
organização não envolvidos no Comité Consultivo quanto
ao respectivo trabalho. Portugal teve um papel activo nos
trabalhos do Comité, à luz da posição defendida na 17.ª
Assembleia.
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4.8 Organização Europeia
de Telecomunicações por Satélite
(EUTELSAT IGO)

A EUTELSAT IGO é uma organização intergovernamental de
âmbito europeu que resultou da reestruturação da Eutelsat,
da qual fazem parte 48 Estados (Partes).

O ICP-ANACOM assegura a representação nacional na Assem-
bleia de Partes da EUTELSAT IGO, que reúne de dois em dois
anos e, desde 2004, também no Comité Consultivo, órgão
de apoio da estrutura executiva da organização, composta
pelo secretariado e pelo secretário executivo.

Em Abril de 2005, teve lugar a 33.ª Assembleia de Partes, em
que foi eleito o novo secretário executivo da organização.
Foram igualmente aprovadas, para além de uma alteração ao
acordo que rege o relacionamento entre a EUTELSAT IGO e a
companhia EUTELSAT, resoluções relativas ao processo de
refinanciamento dos accionistas principais da Eutelsat, por
via do estabelecimento de uma cascata de holdings aos
canais televisivos não europeus transmitidos pelo sistema
EUTELSAT, e à nova composição do Comité Consultivo, man-
tendo-se cinco dos anteriores membros – Espanha, França,
Luxemburgo, Portugal e Suíça – e entrando um novo membro
– República Checa. 

Ao longo de 2005, registou-se ainda intensa actividade
do Comité Consultivo, sobretudo apoiando o secretário execu-
tivo nas negociações com a Eutelsat, na sequência da reso-
lução da 33.ª sessão da Assembleia sobre a estrutura finan-
ceira da companhia. Dos resultados alcançados, destaca-se
a obtenção de um lugar de observador no Conselho de
Directores para o secretário executivo da IGO, o qual passa
a ser integrado automaticamente no Conselho sem que
tenha que ser aprovado nem pelo Conselho nem pela
Assembleia Geral de Accionistas.

4.9 Instituto Europeu de Normas
de Telecomunicações (ETSI)

O ETSI é uma organização europeia de normalização, cuja
principal missão é a produção de normas nas áreas das
telecomunicações. O ICP-ANACOM é membro do ETSI na
categoria Administração. Nessa qualidade, o ICP-ANACOM
participou nas duas sessões da Assembleia Geral, órgão
máximo do ETSI, que se realizaram em 2005.

Comité Técnico TISPAN 

No comité técnico TISPAN, o trabalho normativo do ETSI
tem como objectivo a definição de arquitecturas, requisitos,
sinalização e serviços, para permitir a migração das actuais
redes de telecomunicações para uma rede de convergência
baseada em IP – a plataforma IMS.

Esta plataforma teve origem na normalização realizada pela
organização 3GPP, que tem como principal objectivo toda
a normalização a nível da rede móvel. A harmonização das
redes fixa e móvel é um dos objectivos do TISPAN, que está
neste momento a concluir, tal como a UIT-T, a primeira
versão de normas, que permitirá desde logo implementar
todos os serviços principais já existentes nas redes
PSTN/ISDN/PLMN. 

O grupo de trabalho que é acompanhado pelo ICP-ANACOM
é o GT4, que trata das áreas de numeração, endereçamento
e encaminhamento, no qual foram produzidos dois relatórios
técnicos, que serão concluídos em 2006, sobre identifica-
dores NGN e interligação em IP.

Grupo EMTEL (Emergency Telecommunication) 

O ICP-ANACOM participou no Grupo EMTEL (Emergency Tele-
communication), que tem como principal objectivo a criação
de um conjunto de requisitos a que as redes e serviços de
comunicações electrónicas devem obedecer em situações
de crise para assegurar as comunicações entre serviços de
emergência, autoridades, organismos públicos e cidadãos.  

4.10 União Postal Universal (UPU)

A UPU, organização intergovernamental com 190 países
membros, é a agência especializada das Nações Unidas para
o sector postal.

Em 2005, o ICP-ANACOM participou activamente nos traba-
lhos da UPU, na qualidade de país membro e de administra-
ção postal, em particular nos grupos, comissões e plenárias
do Conselho de Administração (CA) e do Conselho de Opera-
ções Postais (COP). Na estrutura actual da UPU, o CA repre-
senta essencialmente os interesses dos Governos e dos
reguladores, enquanto o COP representa essencialmente



os interesses dos operadores, reflectindo uma necessidade
crescente de maior distinção entre as funções regulatórias
e as operacionais.

Foram prosseguidos os trabalhos de reforma da União, de
acordo com as decisões adoptadas pelo Congresso de Buca-
reste, em 2004, e com a Estratégia Postal Mundial de Bucareste,
a qual visa uma maior adaptação da UPU às mudanças
estruturais do sector, registadas a nível mundial, incluindo
uma maior consciencialização da necessidade de garantia
de um serviço postal universal de qualidade prestado a todos
os cidadãos, a preços acessíveis, e do aumento de concor-
rência no sector. 

Em 2005, o CA teve uma sessão plenária e reuniu as suas
três Comissões (Reforma da União, Questões Regula-
mentares e Finanças) e os diversos grupos de projecto
(Estrutura e Composição da União, Repartição de Respon-
sabilidades, Serviço Postal Universal, Questões relativas à
OMC, Actos da União e Encargos Terminais). O ICP-ANACOM,
como representante de Portugal (membro do CA), participou
activamente nos trabalhos respectivos.

Foram aprovados pelo CA o programa e orçamento para
o exercício financeiro 2005/2006, bem como a estrutura
e composição finais dos seus órgãos para o período 2005-
-2008. Foi, ainda, aprovado o texto definitivo do regulamento
interno do CA.

No âmbito da Conferência Estratégica que terá lugar em 2006,
no Dubai, foi apresentado ao CA um documento com infor-
mações preliminares relativas à organização da conferência,
incluindo a data de realização – 14 a 16 de Novembro de
2006 – e a criação de um comité ad hoc para a sua prepa-
ração. 

O COP reuniu também as diversas Comissões (Normas e Pro-
cedimentos, Questões Económicas e Questões Operacionais
e Mercados), além da sua própria sessão anual plenária, em
que foram aprovados o regulamento interno deste Conselho
e o regulamento das correspondências, das encomendas
e dos serviços de pagamento de correio. 

No âmbito do COP, destaca-se a Presidência da Comissão 1
(normas e procedimentos) atribuída a Portugal. O trabalho
desenvolvido por esta Comissão em 2005 teve como

objectivo actualizar os Regulamentos da União, como conse-
quência das decisões tomadas no Congresso de Bucareste.
As Comissões 2 (Questões Económicas), 3 (Questões Opera-
cionais) e 4 prosseguiram os seus trabalhos no âmbito das
respectivas competências. 

Por sua vez, o Comité Consultivo, cujo regulamento interno
foi revisto pelo CA, reuniu durante as sessões anuais do CA
e do COP. 

O Grupo de Planeamento Estratégico definiu os principais
trabalhos a levar a cabo até à sessão anual do COP, em 2006,
ou seja: elaboração dos termos de referência relativos ao
acompanhamento e a avaliação da Estratégia Postal Mundial
de Bucareste, por parte dos governos, administrações postais
e uniões restritas; elaboração de cenários para o desenvol-
vimento futuro do sector postal; organização e finalização
do conteúdo e estrutura da Conferência Estratégica do
Dubai e preparação da respectiva lista de oradores.

A participação na UPU conduziu ainda à preparação, no seio
do ICP-ANACOM, durante o ano 2005, do processo para
ratificação dos Actos Finais do Congresso de Bucareste, que
incluem o sétimo protocolo adicional à Constituição da UPU,
as declarações efectuadas por ocasião da assinatura dos
actos, o Regulamento Geral da UPU, a Convenção Postal
Universal e seu Protocolo Final e o Acordo referente aos
Serviços de Pagamento de Correio.

4.11 União Postal das Américas, Espanha
e Portugal (UPAEP)

A UPAEP é uma organização intergovernamental, da qual
fazem actualmente parte 27 membros. Em 2005, o
ICP-ANACOM, na qualidade de país membro e de administração
postal, esteve presente quer no seu Conselho Consultivo
e Executivo (CCE) e respectivos grupos de trabalho, quer
no Congresso do Rio de Janeiro.

Ao CCE de 2005 reportaram os Grupos de Trabalho Reestru-
turação da UPU, incluindo o Subgrupo Desenvolvimento
Futuro da UPAEP (presidido por Portugal), Cooperação Técnica,
Regulação Postal (que reuniu pela primeira vez durante
o CCE de 2005), Estado da Dívida dos Países Membros,
Segurança Postal, Certificação ISO 9000 Sistema de Gestão
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da Qualidade, Filatelia, Comércio Electrónico. Desta reunião
do CCE saíram várias propostas, produzidas pelos seus grupos
de trabalho, que foram subsequentemente apresentadas
no Congresso do Rio de Janeiro.

Foi assinado, em 2005, um acordo de cooperação entre a UPAEP
e a UPU que se insere no âmbito do projecto de Planos
Integrais de Reforma e Desenvolvimento (PIDEP), assim
como no das recomendações estabelecidas pela Estratégia
Postal Mundial de Bucareste.

Tendo em vista a preparação do Congresso do Rio de Janeiro
(XIX Congresso), foram efectuadas em 2005 diversas
reuniões de coordenação, quer entre ICP-ANACOM e os CTT,
quer entre Portugal e Espanha, de que resultou uma pro-
posta de solução para o problema da dívida acumulada na
União, bem como uma proposta de medidas (plano temporal)
para evitar o surgimento de novas dívidas. 

Entre as várias decisões adoptadas pelo XIX Congresso,
salienta-se: a criação de um novo artigo na Constituição da
UPAEP dedicado à missão da União; a aprovação do plano
temporal para o período 2006/2009, que prevê a adopção
de medidas extraordinárias para a resolução da questão das
dívidas por parte de alguns países membros, bem como da
situação financeira da União; a aprovação de um sistema de
sanções automáticas a aplicar aos países devedores;
a criação de um grupo de trabalho (composto por dez países
representativos da União, incluindo Portugal) que estudará
a reforma da UPAEP, acelerando o seu processo de reestru-
turação, a submeter a um Congresso extraordinário em 2007,
cuja necessidade foi constatada; a criação formal do grupo
de trabalho permanente de regulação postal (do qual
Portugal também fará parte) e a realização periódica de um
fórum para tratamento de aspectos relacionados com a regu-
lação do sector postal, a ser convocado pelo Conselho Con-
sultivo e Executivo; a manutenção do Grupo de Trabalho
Reestruturação da UPU e do subgrupo de trabalho desen-
volvimento futuro da UPAEP, mantendo Portugal a presi-
dência deste último; a aprovação do manual de cooperação
técnica e a manutenção do grupo de trabalho cooperação
técnica, de que Portugal é membro; a aprovação do plano e
orçamento para o período 2006/2009; a aprovação da
proposta de diminuição do período entre Congressos para
quatro anos, assim como das correspondentes propostas ao
nível dos cargos eleitos. Além disso, realizaram-se, no decurso

do Congresso, eleições para os cargos de Secretário(a) Geral
e Conselheiro(a), bem como para os membros do Comité de
Gestão. Para o cargo de Secretário Geral foi eleito um
representante do Uruguai, enquanto para o cargo de
Conselheiro foi eleito um representante de Espanha.

No que se prende com as propostas apresentadas ao Con-
gresso, para além das propostas de co-autoria resultantes
dos grupos de trabalho, Portugal apresentou 20 propostas
– 12 relativas à Constituição, sete relativas ao Regulamento
Geral e uma de ordem geral – tendo sido aprovadas 17. 

No decurso do XIX Congresso, teve lugar um Colóquio sobre
Reforma Postal e Cooperação Técnica.

4.12 Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Económico (OCDE)

No âmbito da OCDE, o ICP-ANACOM acompanha e participa
sobretudo nas actividades desenvolvidas no seio do Comité
das Políticas de Informação, Informática e Telecomunicações
(ICCP), instância 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.

O ICCP tem associados quatro grupos de trabalho de rele-
vância para o sector das comunicações: GT sobre Políticas
de Serviços de Telecomunicações e Informação (TISP), GT
sobre Economia da Informação (IE), GT sobre Indicadores
da Sociedade da Informação (IIS) e GT sobre a Segurança da
Informação e a Privacidade (ISP). Em 2004 foi criado um
grupo temporário sobre combate ao spam, que continuou
a funcionar em 2005.

O ICP-ANACOM participou nas duas reuniões do GT TISP
realizadas em 2005, em que foram analisadas temáticas
como a VoIP, o acesso ao serviço universal e a evolução das
obrigações respectivas em ambiente de novas redes, a estru-
tura institucional dos organismos reguladores nos vários
países membros, a implicação do wi-fi na regulação e na
concorrência, a convergência de redes (multiple play) e a
evolução da Internet e o seu impacto nas transacções



comerciais. Foi também no âmbito deste grupo que, durante
2005, se procedeu à revisão dos cabazes de preços
utilizados para as comparações internacionais da OCDE, com
vista à sua implementação a partir do 1.º trimestre de 2006.

Também o GT ISP reuniu duas vezes durante 2005. Os traba-
lhos deste grupo incidiram, essencialmente, sobre a implemen-
tação das linhas orientadoras para a segurança das redes
e dos sistemas de informação, a autenticação electrónica,
a protecção de dados, a segurança da informação, a privaci-
dade relativamente à melhoria da segurança das viagens
internacionais, o spam e o impacto da aplicação de novas
tecnologias (como, por exemplo, os sistemas de radio fre-
quency identification – RFID) na segurança e na privacidade.

O ICP-ANACOM acompanhou igualmente as duas reuniões
do GT IE realizadas em 2005, em que foram prioritariamente
abordados assuntos relativos às tecnologias de informação
e comunicação (TIC) – conteúdos digitais de banda larga,
outsourcing e offshoring de tecnologias de informação, peer
reviews sobre o impacto das tecnologias de informação nas
empresas e a edição do OECD Information Technology
Outlook 2006. 

Quanto à actividade do GT IIS, o ICP-ANACOM participou
na reunião de trabalho anual e contribuiu para a definição
dos indicadores e metodologia de recolha de informação
internacionalmente comparável no âmbito da oferta e pro-
cura e impactos das TIC, em particular na actualização dos
questionários dos inquéritos à utilização das TIC pelas
empresas e pelas famílias e no desenvolvimento do “Guia
para a medição da Sociedade de Informação”. 

O ICP-ANACOM manteve, ainda, a sua colaboração nos traba-
lhos desenvolvidos pela OCDE, através da resposta a con-
sultas e a inquéritos promovidos por esta organização
no respectivo esforço de combate contra o spam.

4.13 Organização do Tratado do Atlântico
Norte (NATO)

No âmbito da cooperação que mantém com as entidades
militares, o ICP-ANACOM participou, em 2005, nos trabalhos
dos comités civis/militares da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (NATO) que são responsáveis por questões

de espectro, nomeadamente, o sub-comité de gestão do
espectro (NATO FMSC) e o grupo de trabalho de políticas
(NATO PWG). Participam nos seus trabalhos representantes
dos países membros da NATO, incluindo, por vezes, as Partner
Nations (países participantes no programa Partnership for
Peace).

O NATO FMSC constitui o único comité com competência
reconhecida para decidir sobre questões de gestão de
espectro civil/militar, procurando encontrar posições de con-
senso a serem apresentadas à CEPT e UIT. Entre outras atri-
buições, assegura a harmonização do espectro necessário
para utilizações militares no âmbito dos países da NATO e
elabora, em coordenação com as autoridades nacionais res-
ponsáveis pela gestão de espectro, posições a defender
pela NATO e pelas autoridades militares nas conferências
mundiais de radiocomunicações da UIT, por forma a melhor
salvaguardar os interesses militares.

O NATO PWG é um grupo técnico, subordinado ao NATO
FMSC, que, neste enquadramento, desenvolve actividades
de apoio e conselho a este Comité. O NATO PWG analisa
os temas em discussão na agenda das conferências mundiais
das radiocomunicações e aconselha o NATO FMSC sobre as
posições que melhor assegurem a defesa dos interesses mili-
tares, com o apoio das autoridades nacionais responsáveis
pela gestão de espectro. Desenvolve, também, actividades
com vista à criação de condições para harmonização do
espectro no seio da NATO, designadamente através da actua-
lização do acordo conjunto civil/militar de utilização de fre-
quências, o NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement
(NJFA).

4.14 Agência Espacial Europeia (ESA)

A representação de Portugal ao nível do Conselho da ESA
está entregue ao Gabinete de Relações Internacionais para
a Ciência e Ensino Superior (GRICES), sob a dependência
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A representação nos comités de gestão dos vários progra-
mas da ESA pertence aos organismos que, pela sua natureza
e funções, estejam melhor relacionados com a respectiva
temática. Consequentemente, o ICP-ANACOM foi indigitado,
em Março de 2000, para assumir a representação nacional
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no Comité de Gestão de Programas de Telecomunicações
(JCB), o qual, em 2005, realizou quatro reuniões regulares
e duas extraordinárias. 

Cabe também ao ICP-ANACOM o financiamento do programa
de telecomunicações desta Agência. Este financiamento
tem como contrapartida um retorno de pelo menos 90 por
cento do montante subscrito, em contratos de desenvolvi-
mento com empresas e institutos de I&D portugueses.

Em 2005, iniciaram-se diversos novos projectos de desen-
volvimento tecnológico no domínio das telecomunicações,
com vista ao reforço da competitividade da indústria euro-
peia no médio prazo e ao seu relançamento. Foi também
elaborado um novo plano de desenvolvimento de longo
prazo para 2006/2010, que veio a ser aprovado na reunião
do Conselho da ESA a nível Ministerial, de 5 de Dezembro de
2005. 

O programa Galileo, se bem que gerido por um comité de
programas próprio no âmbito da ESA (PB-NAV), foi também,
de forma indirecta, motivo de atenção do JCB, através da apro-
vação de vários projectos de desenvolvimento de aplicações
onde existem grandes sinergias entre as telecomunicações
e a localização/navegação por satélite.

4.15 Cimeira Mundial para a Sociedade
de Informação (CMSI)

A realização da CMSI surgiu de uma recomendação da UIT,
que assumiu o papel de agência líder (lead agency) na sua
preparação e organização. 

O ICP-ANACOM participou na preparação da segunda fase
da CMSI (a primeira decorreu em 2003), que teve lugar em
Tunes, Tunísia, de 16 a 18 de Novembro de 2005, e parti-
cipou também no 3.º Comité Preparatório (PreCom) da CMSI,
que a precedeu.

O modelo de governação da Internet e o seu controlo pelo
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), bem como o acesso universal às novas tecnologias
e ao conhecimento, que regista fortes assimetrias norte-sul,
foram particularmente debatidos na cimeira, que aprovou dois
documentos fundamentais: o Compromisso de Tunes e a
Agenda de Tunes para a Sociedade da Informação – Tunes
Agenda for the Information Society (TAIS).

4.16 Grupo de Acção Televisão Digital
Terrestre (DigiTAG)

O ICP-ANACOM acompanhou os trabalhos no âmbito do
DigiTAG, o qual apresenta como objectivos essenciais a criação
de um enquadramento operacional para a introdução harmo-
niosa e orientada para o mercado dos serviços de televisão
digital terrestre, utilizando as máximas potencialidades do
sistema DVB-T, bem como a identificação das melhores
soluções de transição para o digital. 

Além de participar nas reuniões realizadas, o ICP-ANACOM
procedeu à divulgação, quando relevante, de informação
relativa à evolução do sistema DVB-T nos diferentes países,
de forma a retirar benefícios e ilações das respectivas expe-
riências, bem como dos estudos elaborados pela referida
organização, nomeadamente sobre o switchoff analógico
da TDT (Analogue Switchoff – Strategies in Western Europe)
e a mobilidade (DVB-H Handbook).

4.17 União Radiocientífica Internacional
(URSI)

A URSI é uma organização não governamental e sem fins
lucrativos, que funciona sob os auspícios do Conselho Inter-
nacional para a ciência e tem por finalidade estimular
e coordenar, à escala internacional, os estudos, investigações,
aplicações, intercâmbio científico e troca de informação nos
domínios das ciências da radioelectricidade. Os seus membros
são Comités Nacionais. Para assegurar os seus objectivos,
existem actualmente na URSI dez Comissões Científicas.
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Desde Janeiro de 2004 que o ICP-ANACOM assegura a Presi-
dência do Comité Português da URSI, estando a seu cargo
promover/assegurar a coordenação e dinamização deste
Comité. 

Foi desenvolvida, em 2005, uma área sobre o Comité Por-
tuguês da URSI para publicação no sítio do ICP-ANACOM,
estando em curso a elaboração de um projecto de regula-
mento desse Comité.

Durante o ano de 2005, foram retomados os trabalhos
de reorganização do Comité Português, prevendo-se para
2006 a sua conclusão.

O Comité Português fez-se representar na Assembleia Geral
da URSI, que teve lugar em Nova Deli (Índia), em Outubro de
2005. 

5. Cooperação

O ICP-ANACOM assume a cooperação de natureza institu-
cional e técnica com outros países e administrações como
uma importante vertente da sua actuação. Esta cooperação,
quer bilateral quer multilateral, tem de alguma forma dado
seguimento às políticas e prioridades definidas ao nível
governamental, complementando-as nos domínios de inter-
venção desta Autoridade.

Neste domínio, relevam-se os protocolos bilaterais oportu-
namente celebrados com o Governo de Transição de Timor-
-Leste, o Governo Federativo do Brasil, o Governo da Guiné-
-Bissau, a Direcção Nacional dos Correios e Telecomu-
nicações de Angola, a Direcção-Geral das Comunicações
de Cabo Verde e o Instituto Nacional das Comunicações de
Moçambique.

5.1 Cooperação institucional 

No âmbito das relações institucionais com os Países da
Europa Central e Oriental (PECO), realizou-se em 2005 uma
deslocação de uma delegação do ICP-ANACOM a Budapeste,
Hungria, para troca de informação e experiências no domínio
da monitorização e controlo do espectro (MCE), parte opera-
cional e de suporte, bem como para dar início ao intercâmbio
de técnicos de MCE entre as duas Administrações. Comple-
mentarmente, em resultado do encontro, em 2004, com
o Secretário de Estado das Comunicações da Hungria e de
vários contactos com a National Communications Authority
of Hungary (NCAH), procedeu-se em 11 de Janeiro de 2005
à assinatura do MoU, revisto e actualizado, entre as autori-
dades reguladoras dos dois países. 

Ainda no plano dos PECO, ocorreu em Fevereiro de 2005
a visita de uma delegação do regulador da República Checa
ao ICP-ANACOM.

No âmbito da cooperação bilateral com o Brasil, teve lugar,
em Setembro de 2005, a 9.ª Reunião da Comissão de Coor-
denação ANACOM-ANATEL. 

O ICP-ANACOM fez-se igualmente representar, enquanto
observador, a convite do regulador de Moçambique (INCM),
no Fórum de Reguladores Africanos da UIT, que decorreu em
Abril de 2005, em Maputo. Na ocasião, foi efectuada uma
reunião bilateral entre o ICP-ANACOM e o INCM, em que se
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reorganizou o plano de acção proposto pelo INCM e se
discutiram alguns detalhes sobre a revisão do protocolo de
cooperação em vigor.

Em Junho de 2005, o ICP-ANACOM recebeu a visita do Presi-
dente do Instituto das Comunicações da Guiné-Bissau,
tendo sido ultimados alguns detalhes práticos relativos
à colaboração bilateral. 

Em Maio de 2005, o ICP-ANACOM participou na Assembleia
Geral e no Fórum AICEP (Associação dos Operadores de Correios
e Telecomunicações dos Países e Territórios de Língua Oficial
Portuguesa), que teve lugar em Macau. 

Finalmente há que referir a participação do ICP-ANACOM
no Seminário de Altos Quadros, que teve lugar em Outubro
de 2005, em Lisboa, e no qual estiveram presentes todos
os reguladores do sector da CPLP.

5.2 Cooperação técnica

A cooperação técnica consubstancia-se, sobretudo, em con-
sultoria, apoio este prestado à distância ou mediante a rea-
lização de estágios em Portugal ou de missões em local,
visando deste modo o desenvolvimento dos protocolos de
cooperação bilaterais em vigor com as autoridades compe-
tentes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP) e de Timor-Leste.

As acções realizadas em 2005 tiveram por base o corres-
pondente plano de cooperação do ICP-ANACOM, elaborado
anualmente com base nas solicitações dos órgãos reguladores
e ou administrações desses países.

No âmbito da cooperação técnica multilateral, realizaram-se
em 2005, nas instalações do ICP-ANACOM em Lisboa e em
Barcarena, quatro estágios de cooperação, que contaram
com a participação de delegados dos PALOP e de Timor-
-Leste.

O primeiro destes estágios, realizado de 10 a 15 de Outubro,
atendeu ao tema Relacionamento Institucional e Adminis-
trativo, abrangendo igualmente a matéria do comércio elec-
trónico. O segundo estágio, entre 17 e 21 de Outubro,
incidiu sobre o tema Regulação e Regulamentação do Sector,

enquanto o terceiro, de 7 a 17 de Novembro, abordou
a temática da Gestão do Espectro, em particular o planea-
mento e engenharia de espectro, os serviços móveis, fixo
e de radiodifusão, os serviços por satélite e a monitorização
e controlo do espectro. O último estágio de 2005, realizado
de 21 a 30 de Novembro, centrou-se na Gestão Financeira
e Administrativa”.

A cooperação técnica bilateral circunscreveu-se a Cabo Verde,
sendo de assinalar três missões técnicas a Cabo Verde,
em Junho, Julho e Agosto de 2005, nas áreas de gestão do
espectro e da regulamentação.




