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1 Enquadramento 

Por decisão de 16 de julho de 2020, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou o documento a submeter a consulta pública sobre as prioridades do seu plano 

plurianual de atividades para 2021-2023. Lançada no mês seguinte, a 4 de agosto, a consulta 

pública decorreu até 1 de setembro de 2020, tendo como objetivo auscultar os interessados 

e conhecer as prioridades e necessidades identificadas por todos os agentes do sector das 

comunicações, nomeadamente os consumidores e outros utilizadores, os operadores e as 

demais partes interessadas. 

Podendo submeter todas as observações que considerassem pertinentes, as entidades 

interessadas foram convidadas a comentar as seguintes questões em particular: 

1. Das prioridades de atuação (ações) que a ANACOM se propõe desenvolver, quais 

são as que considera mais prioritárias? 

2. Que outras ações considera importante que sejam desenvolvidas pela ANACOM no 

triénio 2021-2023, tendo em conta os objetivos estratégicos? 

Encerrada a consulta, foram recebidos 17 contributos dos seguintes interessados: 

• Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (Apritel); 

• AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S. A. (adiante designada 

Ar Telecom); 

• Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); 

• Câmara Municipal do Fundão; 

• Câmara Municipal de Loulé; 

• Câmara Municipal de Loures; 

• Câmara Municipal de Manteigas; 

• Câmara Municipal de Monforte; 

• Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores; 

• Câmara Municipal de Vila do Conde; 

• Câmara Municipal de Vinhais; 

• Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC); 

• Ericsson Telecomunicações, Lda. (adiante designada Ericsson) 

• MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (adiante designada MEO); 
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• NOS Comunicações S.A., NOS Açores, S.A. e NOS Madeira, S.A. (que apresentaram 

resposta conjunta à consulta pública e adiante designadas NOS); 

• NOWO - Communications S.A. e ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. (que 

apresentaram resposta conjunta à consulta pública e adiante designadas 

NOWO/ONI); 

• Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (adiante designada Vodafone). 

Foram ainda recebidos contributos de dois municípios portugueses, mas já fora do prazo- 

-limite de resposta à consulta (1 de setembro de 2020). 

Deste modo, participaram na consulta cinco prestadores de comunicações eletrónicas e 

respetiva associação, um fabricante de equipamentos para redes de telecomunicações, uma 

associação de consumidores, uma comunidade intermunicipal e oito câmaras municipais. 

Todos os contributos recebidos na consulta pública foram analisados e ponderados pela 

ANACOM, encontrando-se refletidos, sempre que justificado, no presente relatório, que se 

encontra organizado da seguinte forma: apreciação na generalidade; respostas às questões 

específicas; outras questões; e conclusões. 

Em cada um dos capítulos procede-se a um resumo das respostas recebidas, que serão 

publicadas integralmente no site da ANACOM (expurgadas dos elementos que os 

respondentes classificaram como confidenciais), em simultâneo com este relatório. A 

ANACOM desenvolve também a sua posição face às sugestões recebidas, algumas das 

quais serão contempladas no plano plurianual de atividades para 2021-2023. 
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2 Apreciação na generalidade 

Relativamente à consulta em apreço, a APRITEL «entende que a estratégia empreendida 

pela ANACOM para a divulgação e consulta ao mercado do seu plano plurianual de atividades 

apresenta um conjunto de elementos contrários à intenção expressa que a presente consulta 

pública reflete de preocupação com a “isenção, rigor e transparência na sua atuação”, sendo 

inegável o retrocesso que ocorreu neste assunto face ao processo e estratégia que a 

ANACOM seguia até 2019». 

A Ar Telecom propõe que seja definido um objetivo estratégico adicional para garantir a 

diversidade e sustentabilidade dos agentes económicos, nomeadamente os operadores, 

como motor de inovação, promoção da competitividade das empresas e garantia de pressão 

concorrencial contínua sobre os operadores dominantes. Refere, nomeadamente, que: «[IIC] 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

              [FIC]». 

A DECO considera que «… há práticas que terão que ser expressamente proibidas, 

designadamente: (…) a possibilidade de aplicar novos períodos de fidelização quando existe 

apenas uma intervenção técnica para substituir um equipamento que avariou e não foi 

solicitado qualquer alteração ao serviço, mas apenas a correção da avaria;». Defende ainda 

que «…da mesma forma que o assinante aceita comprometer-se com um determinado 

período de fidelização, o operador terá que comprometer-se com um determinado nível de 

serviço prestado de forma contínua. A variação dos parâmetros do serviço e da qualidade 

considerada aceitável para o utilizador deve ser especificada nas condições contratuais.». 

Posição da ANACOM: 

Sobre a proposta da Ar Telecom de definição de um objetivo estratégico adicional para 

garantir a diversidade e sustentabilidade dos agentes económicos, nota-se que os objetivos 

de promoção da concorrência e da defesa dos interesses dos consumidores têm 

subjacente a criação de condições que permitam a todas as empresas uma presença 

efetiva no mercado, e em diversas circunstâncias têm justificado a adoção de medidas de 



 
 Versão pública 6 

 

discriminação positiva que permitam criar um level playing field no mercado. Neste 

contexto, entende-se que as preocupações da Ar Telecom sobre a necessidade de um 

objetivo adicional já estão contempladas nos objetivos estratégicos existentes. 

Por outro lado, deve ser tido em consideração que a aprovação de alterações às taxas de 

regulação é da competência do Governo. Importa realçar que, no modelo de taxas 

atualmente em vigor, os operadores de comunicações eletrónicas de reduzida dimensão e 

de menor quota de mercado estão de certa forma contemplados, tal como se pode verificar, 

por exemplo, na liquidação das taxas de regulação relativas a 2019. Assim, relativamente 

às 97 empresas que apresentaram declaração de rendimentos relevantes: 50 empresas 

(51,6%) ficaram isentas (escalão 0); 24 empresas (24,7%) pagaram a taxa fixa de 2 500 €; 

e 23 empresas (23,7%) pagaram a taxa t2. 

Quanto à afirmação da DECO sobre a aplicação de novos períodos de fidelização por 

intervenção técnica, a ANACOM alerta que esta prática não é permitida pela lei em vigor. 

Relativamente à questão levantada por esta associação sobre o nível de serviço prestado, 

a matéria carece, nomeadamente, de articulação (i) com as regras previstas no Código 

Europeu das Comunicações Eletrónicas (CECE), que se encontra em fase de transposição 

para a legislação nacional1 e que prevê, em relação a um conjunto significativo de regras 

de proteção dos utilizadores, um princípio de harmonização máxima, e (ii) com o 

Regulamento para um Mercado Único de Telecomunicações (TSM). Tal não impediu a 

ANACOM de, ao longo de 2019 e 2020, monitorizar, com especial incidência, a 

especificação, nas condições contratuais dos principais prestadores do serviço de acesso 

à Internet, da informação sobre as velocidades de transmissão de dados fixada no 

Regulamento TSM, tendo os prestadores alterado, nesse sentido, as suas condições 

contratuais. Esta Autoridade pretende continuar a monitorizar esta matéria. 

A DECO releva ainda na sua reposta a necessidade de ser tida em conta a evolução 

tecnológica e o seu efeito na contratação de serviços, salientando: 

a) A necessidade de «(...) regular a contratação/ativação de serviços feita através de 

meios não convencionais (nomeadamente a ativação nas áreas de cliente e 

diretamente através da TV Box)», assinalando que se trata de alterações 

contratuais que podem ser realizadas por qualquer utilizador, mesmo que não seja 

o titular do serviço; 

                                                
1 Anteprojeto de diploma de transposição apresentado pela ANACOM ao Governo e à Assembleia da República, 
disponível em https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1555005. 

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1555005
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b) As preocupações que refere ter manifestado em consultas anteriores, em 

particular: 

(i) «(...) a não utilização de contratos em papel e promoção de assinaturas via 

links enviados por e-mail ou em equipamentos portáteis onde praticamente 

apenas é visualizado o campo para assinar tem gerado contratos de 

refidelização por mais 24 meses, sem que os consumidores se apercebam 

sequer do que efetivamente assinaram (porque o texto todo não é visível no 

ecrã ou está num outro local desagregado do campo da assinatura).»; 

(ii) A existência de «(...) práticas que terão que ser expressamente proibidas, 

designadamente: a recolha de assinaturas onde não está visível todo o texto e 

sem que o consumidor fique com um comprovativo exatamente do que assinou 

no momento em que o faz; a possibilidade de aplicar novos períodos de 

fidelização quando existe apenas uma intervenção técnica para substituir um 

equipamento que avariou e não foi solicitado qualquer alteração ao serviço 

mas apenas a correção da avaria; entre outras más práticas cujo levantamento 

deverá ser efetuado com a consequente avaliação do que é possível ou não 

fazer para minimizar informação errada ou omitida.»; 

(iii) «(...) A possibilidade de contratação de canais e serviços através dos 

equipamentos (box) também deverá ser regulada, bem como a informação que 

é transmitida ao consumidor no ecrã sem que o mesmo tenha qualquer 

comprovativo.»; e 

(iv) «(...) a possibilidade de alteração de termos e condições que são remetidos 

para páginas online e que mudam de um dia para o outro sem que o 

consumidor dê por isso.». 

Posição da ANACOM: 

Relativamente às preocupações suscitadas pela DECO, a ANACOM esclarece que muitas 

das situações descritas por esta Associação são tratadas não só no atual quadro 

regulamentar decorrente da Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE), mas, também, no 

contexto da transposição do CECE. Importa ter presente que este inclui um conjunto de 

regras bastante abrangente com vista à salvaguarda dos direitos dos consumidores e 

utilizadores finais, prevendo, neste domínio, um princípio geral de harmonização máxima 

que preclude, em relação a várias matérias relacionadas com a proteção dos utilizadores 

finais, a consagração de disposições específicas potencialmente mais exigentes do que 

aquelas previstas no Código. Assim, a margem e necessidade de atuação da ANACOM 



 
 Versão pública 8 

 

para estabelecer regras adicionais foi particularmente analisada e ponderada no 

anteprojeto de transposição do CECE. 

Concretamente, e com relevância no contexto das preocupações manifestadas pela DECO, 

destaca-se, entre as regras introduzidas pelo CECE que se encontram previstas no 

anteprojeto de transposição elaborado por esta Autoridade (vide o seu artigo 119.º), a 

obrigatoriedade de as empresas que oferecem serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público fornecerem aos consumidores um resumo do contrato, conciso e 

facilmente legível – note-se que o modelo de resumo do contrato já foi aprovado pelo 

Regulamento de Execução (UE) 2019/2243 da Comissão, de 17 de dezembro de 20192. 

Este resumo do contrato deverá ser entregue gratuitamente aos consumidores antes da 

celebração do contrato, incluindo nos contratos celebrados à distância. Se, por razões 

técnicas objetivas, for impossível facultar o resumo do contrato nesse momento, este deve 

ser facultado posteriormente, sem demora injustificada. O contrato entra em vigor quando 

o consumidor tiver confirmado o seu acordo após a receção do resumo do contrato. 

Além disso, tanto o CECE como o anteprojeto de transposição elaborado pela ANACOM 

preveem a disponibilização, antes da celebração do contrato, de um conjunto alargado de 

informações, incluindo dos elementos previstos na Diretiva 2011/83/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, 

num suporte duradouro, ou, quando um suporte duradouro não for exequível, num 

documento facilmente descarregável disponibilizado pelo prestador. Tanto a informação 

pré-contratual obrigatória como o próprio resumo do contrato tornam-se parte integrante do 

mesmo e não podem ser alterados sem o acordo expresso das partes contratantes. 

Sem prejuízo do exposto e tal como antes referido, considera a ANACOM ser de assinalar 

a existência de mecanismos, no enquadramento legal atual, que já acautelam a 

esmagadora maioria das preocupações e situações descritas pela DECO. Com efeito, no 

que se refere à celebração de contratos através dos «...meios não convencionais» a que a 

associação faz referência, designadamente através da área reservada de clientes da 

página do prestador de serviços na Internet ou da box da televisão, há que referir, desde 

logo, que o recurso a estes canais de contratação não deixa de estar sujeito a regras. Com 

efeito, estando em causa a contratação de serviços à distância, será aplicável a estas 

situações o disposto no Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, na redação em vigor, 

dirigido aos contratos celebrados à distância e aos contratos celebrados fora do 

                                                
2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1498743  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1498743
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estabelecimento comercial. Note-se, em particular, que, nos termos do artigo 6.º do referido 

diploma, o prestador de serviços deve confirmar a celebração do contrato à distância, em 

suporte duradouro, no prazo de cinco dias contados da celebração e, o mais tardar, no 

momento da entrega do bem ou antes do início da prestação do serviço, efetivando-se essa 

confirmação com a entrega ao consumidor das informações pré-contratuais obrigatórias, 

salvo se o profissional já tiver prestado essa informação, em suporte duradouro, antes da 

celebração do contrato.  

Ainda relativamente a esta matéria – contratação/ativação de serviços através de meios 

não convencionais – e às práticas que a DECO considera deverem ser expressamente 

proibidas, nomeadamente a recolha de assinaturas onde não está visível todo o texto e 

sem que o consumidor fique com um comprovativo do que assinou, trata-se de prática 

comercial que não tem apenas paralelo na contratação de serviços de comunicações, o 

que pode justificar uma intervenção legislativa ou regulamentar transversal a vários 

sectores da atividade. Em todo o caso, a ANACOM poderá equacionar a adoção de 

medidas específicas para o sector que regula, desde que estas não conflituem com o 

princípio da harmonização máxima consagrado no CECE. 

No que respeita à refidelização de consumidores sem que estes se apercebam do facto, 

assinala-se que a LCE prevê já, na alínea a) do n.º 2 do seu artigo 48.º, que a informação 

relativa à duração dos contratos, incluindo as condições da sua renovação e cessação, 

deve ser clara, percetível, disponibilizada em suporte duradouro e incluir, entre outras 

indicações, o eventual período de fidelização. Acresce que, nos termos do n.º 4 do mesmo 

artigo 48.º da LCE, os prestadores de serviços não poderão opor-se à denúncia dos 

contratos por iniciativa dos assinantes, com fundamento na existência de um período de 

fidelização, ou exigir quaisquer encargos por incumprimento de um período de fidelização, 

caso não possuam prova da manifestação de vontade do consumidor. Esta exigência está 

acautelada, também, no anteprojeto apresentado pela ANACOM. 

Quanto à alegada «...possibilidade de aplicar novos períodos de fidelização quando existe 

apenas uma intervenção técnica para substituir um equipamento que avariou e não foi 

solicitado qualquer alteração ao serviço mas apenas a correção da avaria», recorda-se 

que, nos termos do artigo 48.º, n.º 2, alínea a) da LCE, o período de fidelização terá de ser 

justificado através da atribuição de vantagens ao consumidor, identificadas e quantificadas 

no contrato, associadas à subsidiação de equipamentos terminais, à instalação e ativação 

do serviço ou a outras condições promocionais. Também sobre esta matéria, o anteprojeto 

de transposição apresentado pela ANACOM ao Governo e à Assembleia da República 
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prevê clarificações e ajustamentos que se considera poderem vir a melhorar o equilíbrio da 

relação contratual entre prestadores de serviços e os utilizadores finais. 

Finalmente, quanto à alegada alteração das condições contratuais sem que de tal se dê 

conhecimento ao consumidor, remete-se para o disposto no n.º 16 do artigo 48.º da LCE, 

nos termos do qual, sempre que a empresa proceda, por sua iniciativa, a uma alteração de 

qualquer das condições contratuais referidas no n.º 1 do mesmo artigo, deve comunicar 

por escrito aos assinantes a proposta de alteração, por forma adequada, com uma 

antecedência mínima de 30 dias, devendo simultaneamente informar os assinantes do seu 

direito de rescindir o contrato sem qualquer encargo, no caso de não aceitação das novas 

condições, no prazo fixado no contrato, salvo quando as alterações sejam propostas 

exclusiva e objetivamente em benefício dos assinantes. É de referir que, tanto o CECE, 

como o anteprojeto de transposição da ANACOM, preveem, no essencial, regime idêntico 

ao atualmente em vigor. 

A Ericsson destaca a oportunidade do 5G para Portugal, referindo que constitui uma peça 

chave para melhorar a situação do país em campos que requerem ação imediata, «…tais 

como a infoexclusão e o despovoamento gradual do interior e a ausência de uma indústria 

suficientemente consolidada e modernizada». Referindo-se à importância do 5G para 

Portugal, a Ericsson sublinha que a recolha dos benefícios do 5G «…dependerá, em grande 

parte, da adoção de uma política reguladora clara e firme e [d]e uma definição da estratégia 

a seguir que atinja os objetivos propostos». Indica, por exemplo, que será fundamental que 

os blocos de espectro sejam atribuídos de forma não fragmentada e que estejam 

definitivamente disponíveis para utilização pelos operadores a partir do primeiro dia de 

entrada ao serviço. Considera, ainda, que Portugal continua atrasado na atribuição do 

espectro de frequências para 5G e tem um desempenho fraco nos indicadores de 

competências digitais. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM também reconhece a importância de criar as condições para a implementação 

do 5G em Portugal, razão pela qual já em anos anteriores têm vindo a ser desenvolvidas 

várias ações nesta área. 

Sobre o alegado atraso na atribuição de espectro para 5G, referido pela Ericsson, em 

concreto sobre a disponibilização das faixas dos 700 MHz e dos 3,6 GHz, faixas entre as 

consideradas pioneiras para 5G, é de relevar o trabalho já desenvolvido pela ANACOM 

nesta área. Entre as medidas mais recentes, sublinha-se a deliberação da ANACOM, de 
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23 de dezembro de 2019, relativa à definição do procedimento de atribuição da faixa dos 

700 MHz e dos 3,6 GHz (e de outras faixas relevantes), a qual veio prever que a conclusão 

do leilão acontecesse em junho de 2020, o que possibilitaria que a conclusão dos 

procedimentos de atribuição acontecesse entre junho e agosto de 2020, ou seja, em linha 

com as metas europeias3. 

Neste contexto, é de relevar também a deliberação da mesma data relativa à alteração de 

direitos detidos na faixa dos 3,6 GHz4, a qual corrobora na garantia que a Ericsson advoga 

de disponibilidade de quantidades adequadas de espectro contíguo na faixa dos 3,6 GHz. 

Posteriormente, dando cumprimento ao calendário indicativo divulgado em dezembro, foi 

publicado em Diário da República, a 12 de fevereiro de 2020, e submetido a consulta 

pública, o projeto de Regulamento para o leilão para as referidas faixas5.  

Porém, o cenário de pandemia acabou por impactar esse calendário e, a 9 de julho, em 

face da suspensão do procedimento de consulta entre março e junho devido à crise 

pandémica, o calendário teve de ser revisto, passando a estimar-se que a atribuição de 

direitos das frequências indicadas acontecerá em janeiro/fevereiro de 20216. 

A ANACOM tem vindo a autorizar a utilização temporária de espectro radioelétrico para a 

realização de ensaios técnicos e de estudos científicos utilizando diversas tecnologias, 

nomeadamente as que contribuirão para o arranque do 5G em Portugal. Neste âmbito, 

várias têm sido as entidades que vêm testando novas funcionalidades 5G, bem como novos 

terminais, conforme são disponibilizados pelos fabricantes, permitindo desta forma 

consolidar conhecimento e experiência, antes mesmo do lançamento comercial do 5G. 

Quanto ao fraco desempenho nos indicadores de competências digitais referido pela 

Ericsson, Portugal ocupava entre o 15.º lugar e o 22.º lugar do ranking da UE28 no que 

respeita aos vários indicadores de competências digitais No entanto, nos escalões etários 

mais baixos, até aos 34 anos, a literacia e as competências digitais são superiores à média 

da UE28, o que é influenciado pelo facto de o envelhecimento da população ser mais 

marcado em Portugal do que na média da UE. 

                                                
3 De relevar, designadamente, que o roteiro para a introdução do 5G na Europa assinado pelos Ministros em 4 de 
dezembro de 2017 prevê a atribuição do espectro na faixa dos 700 MHz na maioria dos Estados Membros (EM) 
até 2020. Já o CECE veio prever um calendário coordenado de atribuição para as faixas de frequências de 
interesse para o 5G, prevendo no caso da faixa dos 3,6 GHz que os EM, se adequado para facilitar a implantação 
do 5G, devem tomar as medidas necessárias para “reorganizar e permitir a utilização de blocos suficientemente 
largos da faixa 3,4-3,6 GHz”. 
4 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1498292 
5 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1502089  
6 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1547841  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1498292
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1502089
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1547841
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Quanto à MEO, mantém as críticas apresentadas em anteriores consultas, reiterando «…os 

comentários e contributos que apresentou para os planos plurianuais 2019-2021 e 

2020-2022, para os quais remete, e abstém-se nesta ocasião de comentar em detalhe as 

29 ações estratégicas previstas no plano plurianual 2021-2023.». 

Relativamente aos comentários de sete câmaras municipais (Fundão, Loulé, Loures, 

Manteigas, Monforte, Santa Cruz das Flores e Vinhais), estes incidem sobre questões de 

cobertura da rede móvel, problemas na rede fixa, acesso a infraestruturas de 

telecomunicações, quebras de sinal e velocidades de acesso à Internet inferiores àquelas 

que foram contratadas, ausência de oferta de acessos em fibra ótica e direitos dos 

consumidores. 

O município de Manteigas realça os trabalhos que foram elaborados visando a identificação 

das necessidades de comunicações eletrónicas, designadamente as redes de Internet de alta 

velocidade. Contudo, e em relação às coberturas de redes móveis, alega existirem zonas no 

concelho que não possuem qualquer cobertura, dificultando o acesso rápido e eficaz aos 

serviços de emergência médica. 

Para o município de Monforte, é urgente a dotação de fibra em todas as freguesias do 

concelho, por forma a minimizar as desigualdades sociais a que as populações estão sujeitas. 

O município de Santa Cruz das Flores (Açores) considera ser urgente a melhoria da 

cobertura da rede móvel em todo o concelho (em especial no lugar da Fazenda, na freguesia 

dos Cedros, no lugar da Ponta Ruiva e na freguesia de Ponta Delgada) e da rede de fibra 

(em especial nos arredores de Santa Cruz, no lugar do Monte, Vales e Ribeira dos Barqueiros, 

na freguesia da Caveira, no lugar da Fazenda e na freguesia dos Cedros e em Ponta 

Delgada). 

Para o município de Vinhais é urgente melhorar a qualidade do serviço de rede móvel no 

concelho, nomeadamente na zona transfronteiriça, bem como a qualidade do serviço de 

Internet e o serviço de distribuição de correio. 

Já o município de Loulé realça o extenso território com baixa densidade populacional, as 

dificuldades da população ao acesso aos serviços de comunicações eletrónicas (redes fixa e 

móvel) e a interpelação recorrente, de grupos de cidadãos, sobre a adoção da tecnologia 5G 

naquele concelho. Sublinhando ainda uma série de pedidos de acesso às infraestruturas de 

telecomunicações por parte dos operadores, Loulé considera como prioritários os pontos de 

atuação #2, #3, #12 e #13 do objetivo estratégico 1, bem como os pontos de atuação #18 e 

#19 do objetivo estratégico 2. 
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Quanto a Loures, considera prioritárias as ações #17, #18, #23 e #29, relativas a questões 

de qualidade de serviço (QdS) das redes móveis e da Internet, de relação com os 

consumidores (informação, literacia digital, direitos, promoção da participação nas decisões 

da ANACOM) e de tratamento de reclamações pelos prestadores de serviços de 

comunicações. 

Para o município do Fundão, e de forma a assegurar o acompanhamento da instalação e 

gestão de infraestrutura de rede de Internet e rede 5G e respetivos serviços, é enfatizada a 

prioridade de atuação #2, a par com as prioridades #9 e #13 do objetivo estratégico 1. 

Quanto ao município de Vila do Conde, apela, entre outras, ao desenvolvimento de ações 

sobre: proteção da imagem do espaço público quando se instala e acede a infraestruturas de 

telecomunicações, nomeadamente com recurso a cablagens subterrâneas e com a 

eliminação das cablagens fora de serviço; supervisão e sancionamento em tempo real dos 

níveis da qualidade dos prestadores de serviços de comunicações; defesa da neutralidade 

de rede (net neutrality); garantia de que qualquer ponto geográfico, dentro do território 

nacional, usufrui de serviços de comunicação eletrónica de qualidade, incluindo Internet; 

defesa da diminuição do preço dos serviços de Internet, garantindo que essa redução é 

realizada pela correta ponderação dos custos e não pela menor qualidade dos 

produtos/serviços prestados; intervenção mais ativa na defesa dos direitos dos 

consumidores; criação de condições regulatórias que incentivem a implementação de redes 

gratuitas de WiFi de qualidade. 

Posição da ANACOM: 

Relativamente às questões das câmaras municipais, a ANACOM nota as posições 

manifestadas e esclarece que tanto o serviço de acesso à Internet em banda larga prestado 

em local fixo, quer através de tecnologias tradicionais (ADSL), quer através de redes de 

alta velocidade (RAV) – fibra ótica e cabo coaxial –, como o serviço móvel, envolvendo a 

prestação de serviços de voz e/ou de acesso à Internet em banda larga, são serviços que 

não integram o serviço universal (SU), pelo que não existe uma obrigação de cobertura (da 

totalidade) do território e da população. 

Em relação à cobertura de rede móvel, os operadores em atividade em Portugal – a MEO, 

a NOS e a Vodafone – estão vinculados ao cumprimento das obrigações de cobertura 

constantes dos títulos dos direitos de utilização de frequências (DUF) para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres, relevando-se que, de acordo com as obrigações 

definidas, os operadores não estão obrigados a garantir a cobertura total do território e da 

população nacional. 
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Ainda assim, e apesar de os prestadores apresentarem, na globalidade do país, um bom 

nível de cobertura e desempenho de rede, subsistem ainda, mesmo no interior de uma 

dada freguesia, “zonas de sombra” – nomeadamente decorrentes das próprias 

características do serviço, que se suporta no espectro radioelétrico –, as quais poderão 

refletir-se numa perda da qualidade do serviço prestado ou na impossibilidade total de 

utilização do serviço. 

Sem prejuízo do referido anteriormente, e atendendo à existência de várias freguesias 

tendencialmente sem cobertura de banda larga móvel (BLM), foram fixadas obrigações de 

cobertura, quer no âmbito do “Regulamento do Leilão Multifaixa” (2011) aos operadores 

que adquiriram direitos de utilização de frequências nos 800 MHz, quer no âmbito da 

renovação dos direitos de utilização de frequências atribuídos na faixa dos 2100 MHz 

(2016), à MEO, à NOS e à Vodafone, as quais abrangem globalmente 1068 freguesias 

(foram identificadas 480 freguesias no contexto do Regulamento referido e 588 freguesias 

no âmbito da renovação dos direitos de frequências). 

Regista-se ainda que a identificação das freguesias abrangidas pelas obrigações de 

cobertura não impede que outros operadores disponibilizem serviços nessas mesmas 

freguesias. 

Não obstante o exposto, a ANACOM reconhece que continuam a existir localidades e 

freguesias com níveis de cobertura em fibra ótica reduzidos, bem como com níveis de 

cobertura móvel deficitários, que afetam a qualidade das comunicações eletrónicas ou 

mesmo a sua realização, com prejuízo para as populações, pelo que continua a ser uma 

preocupação desta Autoridade a melhoria dessas situações, no âmbito das suas 

competências. 

No âmbito desta preocupação, a ANACOM tem vindo a elaborar um conjunto de medidas 

que implicam novas abordagens para monitorizar os níveis de cobertura das redes 

disponíveis e dessa forma poder dar mais informação ao mercado e sensibilizar os 

operadores para a existência de zonas com coberturas mais reduzidas. É o caso do 

tem.REDE?, uma aplicação que será lançada em outubro de 2020 e que fornece 

informação sobre a cobertura das redes dos operadores móveis no território nacional, 

permitindo a qualquer utilizador saber onde é que os operadores têm cobertura para 

disponibilizar serviços móveis de “Voz, SMS e MMS” e de Internet móvel no território 

nacional.  

Neste contexto, releva-se adicionalmente que decorreu recentemente a consulta pública 

sobre o projeto de regulamento do leilão para a atribuição de direitos de utilização de 

frequências (DUF) nas faixas relevantes para o 5G e outras faixas (700 MHz, 900 MHz, 
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1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz), o qual prevê a imposição de novas obrigações 

de cobertura às empresas que vierem a adquirir direitos de utilização de frequências em 

determinadas faixas. 

Relativamente às questões dos municípios sobre a Internet (acesso, qualidade, etc.), o 

plano de atividades da ANACOM inclui a análise do contexto da inclusão do acesso de 

banda larga à Internet no serviço universal de comunicações eletrónicas, bem como o 

desenvolvimento das comunicações eletrónicas, de forma a darem resposta adequada às 

necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos em todos os domínios de atividade 

e em todo o território nacional. 

É ainda salientada a necessidade de uma atenção reforçada à implementação do 

Regulamente TSM, na medida em que estabelece, entre outras, medidas respeitantes à 

Internet aberta, em que se inserem os aspectos da net neutrality e da supervisão e 

sancionamento dos níveis de qualidade de serviço (neste caso, no tocante ao acesso à 

Internet) referidos pelos municípios. 

Assinala-se, em concreto, no contexto do objetivo 1, a prioridade de atuação 2 (“colaborar, 

no âmbito das suas competências, nas ações relacionadas com o acesso de banda larga 

à Internet no âmbito do serviço universal de comunicações eletrónicas”), bem como a 

prioridade de atuação 15 (“desenvolver novas abordagens com vista à monitorização 

remota das redes e serviços móveis, nomeadamente através de sistemas de sensores”). 

No contexto do objetivo 2, destaca-se a prioridade de atuação 18 (“aferir a qualidade de 

serviços (QdS) das redes móveis e da Internet, tendo em vista a divulgação de informação 

aos consumidores e demais utilizadores”). Neste domínio, esta Autoridade irá prosseguir a 

publicação, retomada em 2020, de estudos de avaliação do desempenho de serviços 

móveis e de cobertura, tendo por base medições efetuadas no terreno pela própria 

ANACOM. E irá igualmente continuar a desenvolver o NET.mede, através do qual os 

utilizadores podem aferir a qualidade do seu serviço de acesso à Internet e também 

consultar resultados agregados dos testes realizados pelos utilizadores da ferramenta. 

Estes meios visam dotar o mercado, em particular os consumidores, de informação isenta 

sobre o desempenho dos serviços de comunicações eletrónicas, permitindo decisões mais 

conscientes pelos utilizadores e promovendo maior transparência, deste modo contribuindo 

também para a melhoria dos serviços. 

Relativamente à proteção da «…imagem do espaço público quando se instala e acede a 

infraestruturas de telecomunicações, nomeadamente com recurso a cablagens 

subterrâneas e com a eliminação das cablagens fora de serviço» (Vila do Conde), 



 
 Versão pública 16 

 

sublinha-se que a aplicação dos regimes ITED e ITUR tem contribuído para disciplinar a 

instalação de infraestruturas de telecomunicações em edifícios e em loteamentos, 

urbanizações e condomínios. No âmbito destes regimes, as normas técnicas já preveem a 

existência de soluções, no caso de edifícios novos e objeto de reabilitação, para acomodar 

cabos de operadores que se encontram nas fachadas dos edifícios, quer se destinem ao 

fornecimento de serviços ao próprio edifício, quer se destinem a outros, contribuindo para 

a diminuição do impacto visual negativo que costumam ter. 

Também no caso de operações urbanísticas novas, as soluções dos regimes referidos já 

permitem o disciplinamento das infraestruturas em espaços públicos, potenciadores de 

uma maior segurança, acesso a serviços e concorrência em favor dos consumidores. 

Contudo, para edifícios antigos e para infraestruturas no espaço público, anteriores aos 

regimes ITED e ITUR, existem alguns constrangimentos que levam a que a solução seja 

mais complexa. 

A ANACOM tem participado (e continuará a participar) em reuniões entre municípios e 

prestadores de serviços, no sentido de ajudar a encontrar as melhores soluções possíveis 

para o melhoramento das infraestruturas, quer a nível funcional, quer a nível de segurança, 

não ignorando a importância que a imagem do espaço público tem para os municípios. 

Não obstante alguns constrangimentos de ordem técnica (como a ausência de 

infraestruturas subterrâneas para onde as cablagens dos operadores possam migrar, as 

dificuldades de acesso a alguns edifícios no caso dessa migração, entre outras), a 

ANACOM tem cooperado, e continuará a cooperar, com os diversos intervenientes, 

procurando sensibilizar os municípios para as possibilidades que as próprias câmaras 

municipais podem ter, ao nível das suas atribuições, para encontrar eventuais soluções 

para os problemas descritos. 

No âmbito da sua atribuição e poderes de supervisão, a ANACOM continuará a efetuar as 

devidas ações de verificação do cumprimento das obrigações legais dos seus diversos 

destinatários, estando disponível para a análise de eventuais situações concretas em que 

os municípios considerem relevante a intervenção do regulador. 

A NOS «…reitera os comentários remetidos aos últimos dois planos plurianuais de atividade 

da ANACOM relativos à diminuição acentuada do nível de detalhe, transparência e 

previsibilidade da atuação da ANACOM». Reitera igualmente a sugestão de introdução de 

«…um processo de revisão/atualização periódica, preferencialmente trimestral, das ações 

previstas e correspondente calendarização». O operador indica ainda que, na defesa de um 

mercado concorrencial, são de maior importância as ações #1, #2, #3, #4, #5, #9, #11, #13, 
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#24, #26 e # 29. Quanto a outras ações a serem desenvolvidas no triénio 2021-2023, a NOS 

remete para duas ações previamente identificadas pela empresa: incorporar a análise de 

impacto regulatório (AIR) nos processos de decisão da ANACOM e rever as taxas aplicáveis 

ao sector das comunicações eletrónicas. 

Posição da ANACOM: 

As ações identificadas pela NOS como sendo da maior importância na defesa de um 

mercado concorrencial têm merecido e vão continuar a merecer a total atenção e empenho 

da ANACOM na sua apreciação e concretização. A ANACOM tem efetuado uma reflexão 

sobre as matérias identificadas pela NOS, procurando identificar eventuais ajustamentos 

ao modelo de taxas em vigor. No entanto, como se sabe, qualquer alteração a esse modelo 

terá que ser objeto de aprovação pelo Governo. 

Sobre as considerações relativas à revisão/atualização das ações do Plano, reitera-se que, 

quer os objetivos estratégicos e consequentes prioridades de atuação, quer a própria 

apresentação do plano plurianual da ANACOM, não têm necessariamente de ficar 

congelados no tempo, podendo, ou porventura devendo, evoluir à luz do desenvolvimento 

do mercado e da própria orientação da sua equipa de gestão.  

A NOWO/ONI refere que se [IIC]                                                                                                

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                          [FIC]. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista as preocupações da NOWO/ONI em relação à [IIC]                             
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•                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                        ; 

•                                                                                                                                    7                              

                                                                                                                                                                 8

                         9                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                        . 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                              [FIC]. 

Em relação às considerações da NOWO/ONI sobre o 5G, tratando-se de preocupações 

equivalentes às manifestadas no contexto da pronúncia apresentada à consulta pública 

relativa ao projeto de regulamento sobre a atribuição de direitos de utilização de 

frequências na faixa dos 700 MHz e noutras faixas, serão as mesmas respondidas nessa 

sede. 

A Vodafone reitera, no essencial, as pronúncias realizadas nas anteriores consultas, 

sublinhando «…a necessidade de a ANACOM, na elaboração do Plano Plurianual do próximo 

                                                
7 [IIC]                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                       
                                                                                                                [FIC]. 
8 [IIC]                                       [FIC]. 
9 [IIC]                                                           [FIC]. 
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triénio, detalhar o que é pretendido em cada uma das prioridades de atuação e calendarizar 

a sua execução nos diferentes meses do referido plano, de modo a contribuir para um 

escrutínio e debate construtivo das diversas ações que a ANACOM prevê desenvolver no 

próximo triénio e concretizar a priorização conferia às mais relevantes». Este operador 

defende ainda «…a introdução de um processo de revisão/atualização periódico, 

preferencialmente trimestral, das ações previstas e a correspondente calendarização, para 

que os diferentes interessados possam ajustar e adequar as suas expectativas na gestão de 

recursos e no planeamento das suas decisões estratégicas impactadas por intervenções 

regulatórias». 

A Vodafone refere igualmente a implementação de um procedimento de AIR e defende «…a 

remoção do financiamento das provisões da ANACOM através da taxa anual devida pelo 

exercício de atividade de fornecedores de redes e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público». 

Posição da ANACOM: 

Tal como referido anteriormente, sobre a revisão/atualização das ações proposta pela 

Vodafone, reitera-se que, quer os objetivos estratégicos e consequentes prioridades de 

atuação, quer a própria apresentação do plano plurianual da ANACOM não têm 

necessariamente de ficar estáticos ao longo do tempo, podendo, ou porventura devendo 

evoluir à luz do desenvolvimento do mercado e da própria orientação da sua equipa de 

gestão. Quanto à forma de financiamento das provisões, a matéria é motivo de litigância 

entre a ANACOM e alguns operadores e encontra-se pendente de decisão nos tribunais. 
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3 Objetivos estratégicos e prioridades de atuação 

para 2021-2023 

No âmbito da consulta pública, foram recebidos vários comentários sobre as prioridades de 

atuação (PA) que a ANACOM se propõe desenvolver no triénio 2021-2023, os quais são 

analisados em seguida de acordo com o objetivo estratégico em que se inserem. 

3.1 Análise das respostas recebidas 

Objetivo estratégico 1 – Contribuir para que todo o País obtenha o máximo benefício em 

termos de escolha, preço, qualidade e segurança dos serviços postais e de comunicações 

eletrónicas, através de uma regulação ativa e exigente que promova o investimento eficiente, 

facilite a partilha de infraestruturas e assegure uma concorrência leal e dinâmica. 

 

PA 1 – Adotar as medidas regulatórias que se revelem necessárias em consequência da 

transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, nomeadamente em matéria 

de defesa dos direitos dos utilizadores 

A Ar Telecom sugere que a ANACOM, no âmbito desta revisão do enquadramento 

regulatório, alargue as suas competências e preencha o que designa por «…espaços vazios 

de intervenção no mercado gerados por incerteza quanto às fronteiras de responsabilidade 

das instituições, nomeadamente ANACOM/AdC, Governo/ERC», funcionando como 

«…mediador de conflitos». 

A DECO manifesta aguardar com grande expectativa a transposição do CECE, em particular 

no que respeita à defesa dos direitos dos utilizadores. 

Posição da ANACOM: 

Quanto ao salientado pela AR Telecom, releva-se que, por decisão de 31 de julho de 2020, 

a ANACOM aprovou, para envio à Assembleia da República e ao Secretário de Estado 

Adjunto e das Comunicações, o mencionado anteprojeto10 de diploma para transposição 

do CECE e um conjunto de propostas de alterações pontuais de outra legislação em vigor. 

Relativamente aos comentários da DECO, a ANACOM reitera que o reforço da proteção 

dos utilizadores mereceu particular destaque no referido anteprojeto. 

                                                
10 Disponível em https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1555005 

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1555005
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PA 2 – Colaborar, no âmbito das suas competências, nas ações relacionadas com o acesso 

de banda larga à Internet no âmbito do serviço universal de comunicações eletrónicas 

A DECO refere que a futura introdução de uma tarifa social de acesso à Internet em banda 

larga é a satisfação de uma velha reivindicação desta associação, que constituirá uma 

importante ferramenta de combate às desigualdades sociais e exclusão digital dos 

economicamente mais desfavorecidos. É entendimento da DECO ser também crucial que os 

prestadores do SU disponibilizem, aos consumidores com baixos rendimentos e com 

necessidades especiais, pacotes tarifários adequados às suas necessidades, diferentes dos 

oferecidos em condições comerciais normais. 

Para a DECO, as supras referidas medidas devem ser estendidas à Internet de banda larga 

e serviços de comunicações de voz fornecidos em local fixo, que devem ser incluídos no 

âmbito do serviço universal. E entende que os requisitos técnicos da prestação do SU, e o 

tipo de ofertas que passarão a poder ser objeto de subscrição de beneficiários do SU, devem 

ser fixados pela ANACOM e objeto de consulta pública prévia. 

Posição da ANACOM: 

Em relação ao referido pela DECO sobre o serviço universal e a disponibilização de uma 

tarifa social de acesso à Internet em banda larga, assinala-se que, no âmbito do que prevê 

o CECE, caberá a cada Estado Membro decidir quanto à adoção de medidas destinadas a 

garantir a disponibilidade e acessibilidade dos serviços em causa através do serviço 

universal. A este respeito, salienta-se ainda que, na proposta da ANACOM de transposição 

do CECE, se encontra previsto que a definição da largura de banda mínima do serviço de 

acesso à Internet seja tomada por resolução do conselho de ministros, tendo em conta as 

circunstâncias específicas do mercado nacional, a largura de banda mínima que é utilizada 

pela maioria dos consumidores no território nacional, o relatório do Organismo de 

Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC) sobre as melhores 

práticas e o parecer da ANACOM. De notar ainda que o referido anteprojeto prevê que a 

generalidade das medidas a nível do serviço universal sejam precedidas de procedimento 

de consulta pública.  

A Vodafone considera que a transposição do CECE não implica necessariamente a 

implementação do SU previsto no seu artigo 84.º. Entende a Vodafone que o que deve 

resultar do processo de transposição em curso é o compromisso de efetuar uma análise 

rigorosa e fundamentada quanto à universalidade do acesso aos serviços incluídos no âmbito 
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do SU e quanto à acessibilidade dos respetivos preços no território nacional, alicerçado numa 

avaliação que tenha presente as condições de normal funcionamento do mercado e outros 

instrumentos de políticas públicas que poderão ser alternativas viáveis para enquadrar a 

questão. Neste contexto, defende que devem ser devidamente densificados e concretizados 

conceitos como sejam o de «serviço adequado de acesso à Internet de banda larga» 

(considerando 215 do CECE) e o de «preço acessível» (considerandos 219 e 236 do CECE). 

A Vodafone considera, à partida, não haver motivos que fundamentem a necessidade de 

implementação do acesso de banda larga à Internet no serviço universal dado não só o 

elevado nível de cobertura das redes de nova geração (RNG) e das redes móveis – 

reforçadas pela aplicação de obrigações de cobertura previstas nos direitos de utilização de 

frequências – como também o elevado número de opções tarifárias existentes, 

nomeadamente em regime pré-pago.  

Segundo a Vodafone, o problema que existe está essencialmente do lado da procura, não do 

lado da oferta: o foco das políticas públicas deve ser colocado no combate à iliteracia, 

nomeadamente entre a população mais idosa. Deve ser privilegiado, na perspetiva da 

Vodafone, o financiamento público (ou uma solução de compromisso) de modo a não 

sobrecarregar apenas este sector em particular. E deve-se procurar incluir os prestadores de 

serviços Over-The-Top (OTT) no financiamento dos custos líquidos de SU, os quais 

beneficiam significativamente com a inclusão do serviço de banda larga no SU. 

Posição da ANACOM: 

Sobre os comentários da Vodafone ao serviço universal de banda larga, releva-se o que 

decorre da proposta da ANACOM de transposição do Código, que prevê que seja realizada 

uma análise, precedida de consulta pública, para se poder concluir pela necessidade de 

medidas na vertente de disponibilidade e de acessibilidade no serviço adequado de acesso 

à Internet em local fixo no âmbito do serviço universal. Quanto ao financiamento, esclarece- 

-se que o CECE não alterou as soluções que já se encontram atualmente em vigor para o 

serviço universal, pelo que o financiamento da prestação do serviço universal poderá ser 

efetuado por fundos públicos, repartição dos custos líquidos das obrigações de serviço 

universal pelos fornecedores de redes e serviços de comunicações eletrónicas ou um 

regime misto envolvendo as duas opções.  
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PA 3 – Elaborar uma proposta de alteração ao regime jurídico da construção, do acesso e da 

instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas 

A Vodafone afirma que «…os municípios exigem, no âmbito de situações de intervenção na 

via pública para aceder a infraestruturas aptas, o licenciamento ou a comunicação prévia 

desses trabalhos e enquadram-nos no âmbito das regras constantes dos seus regulamentos 

aplicáveis à realização de obras na via pública (normas regulamentadas ao abrigo do 

artigo 3.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação) – o que não se coaduna com o 

disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na sua versão atual 

(Decreto-Lei n.º 123/2009)». Refere ainda que «… algumas forças de segurança pública não 

autorizam os pedidos de acompanhamento policial sem a obtenção de autorização prévia do 

município para ocupação da via pública (por exemplo, o município de Almada e Cascais) – 

autorização esta que, ao abrigo do diploma referido supra, não seria exigível –, o que impacta 

negativamente nos prazos de reposição de serviços a clientes, que, por este motivo, ficam 

várias semanas sem acesso a serviços de comunicações eletrónicas». 

O operador alerta ainda para outros constrangimentos a nível municipal – diversas exigências 

de autorizações e pagamentos de taxas – e teme que, com a introdução do 5G, todos os 

constrangimentos referidos assumam uma maior proporção. 

Neste contexto, a Vodafone considera que, «…para além da alteração ao regime jurídico 

preconizada nesta prioridade, a ANACOM deve dar execução às ações de divulgação e 

sensibilização, junto dos municípios, com vista à adaptação dos regulamentos municipais e 

procedimentos existentes ao quadro legal em vigor aplicável ao setor das comunicações 

eletrónicas». Assim, refere o operador, «…uma proposta de alteração ao Decreto-Lei 

n.º 123/2009, de 21 de maio, não pode deixar de ser acompanhada por uma ação de 

sensibilização junto dos municípios que, aliás, estava prevista no Plano Plurianual de 

Atividades relativo ao triénio 2020-2022 e que se encontra, agora, preconizada no Plano 

Plurianual objeto da presente consulta (na prioridade de atuação 13/Objetivo Estratégico 1)». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM concorda que a elaboração de uma proposta de alteração ao regime jurídico 

da construção, do acesso e da instalação de redes e infraestruturas de comunicações 

eletrónicas não colide nem substitui a realização de ações de sensibilização e cooperação 

com as autarquias, que contribuam para uma adequada aplicação das disposições que 

regem a construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas e a instalação de equipamentos das referidas redes nas infraestruturas 
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existentes, em termos que contribuam para promover o desenvolvimento do sector das 

comunicações em todo o território nacional, como anunciadas na Ação 13 do Plano 

Plurianual 2020-2022. 

É nesse sentido, também, que se dirigem as ações que a ANACOM se encontra a preparar, 

para ir ao encontro do que lhe foi solicitado pelo Governo ao definir a estratégia e 

calendarização da distribuição da quinta geração de comunicações móveis, com o intuito 

de sensibilizar «…as autarquias e prestadores de serviços para os desenvolvimentos 

relativos às redes 5G e à harmonização de procedimentos […](…) [e a incentivar] a redução 

das taxas de instalação de estações de base e a sua harmonização a nível nacional.» 

(n.º 12 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 7-A/2020, de 7 de fevereiro, ou RCM). 

A ANACOM não deixará de dar cumprimento à ação anunciada no Plano Plurianual 

2020-2022 e de dar resposta ao solicitado pelo Governo. Para o efeito, encontra-se em 

finalização a aprovação de um plano de ação para sensibilizar as autarquias e os 

prestadores de serviços para os desenvolvimentos relativos às redes SG e à harmonização 

de procedimentos, e incentivar a redução e harmonização das taxas de instalação de 

estações de base a nível nacional. 

 

PA 4 – Analisar os mercados de acesso local grossista num local fixo e de acesso central 

grossista num local fixo para produtos de grande consumo, bem como o mercado de 

comunicações eletrónicas de elevada qualidade num local fixo (mercados relevantes 3a/3b e 4) 

Relativamente à análise dos mercados 3a e 3b, a Vodafone recorda a decisão da ANACOM 

de 23 de março de 2017, e realça que a ANACOM se comprometeu, perante a Comissão 

Europeia, a acompanhar o mercado e a efetuar uma nova análise dos mercados no prazo 

máximo de dois anos, tendo afirmado ser a abordagem que propunha a que melhor 

salvaguardaria a concorrência e o investimento em redes de nova geração/redes de alta 

velocidade. 

Recorda ainda a Vodafone que, por essa ocasião, manifestou a sua discordância quanto à 

decisão da ANACOM de não seguir a Recomendação da CE e lamenta que as ações que o 

regulador se propôs adotar, e que concorreriam para a conclusão de que não seria 

proporcional impor acesso à rede de fibra da MEO, não se tenham materializado em tempo 

útil. Frisa ainda que a adoção da decisão final da ANACOM sobre as alterações adicionais à 

ORAC e ORAP está pendente e que a aguarda com enorme expectativa. 
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Posição da ANACOM: 

A decisão sobre alterações à oferta de referência de acesso a condutas (ORAC) e à oferta 

de referência de acesso a postes (ORAP) do operador com poder de mercado significativo 

(PMS) no âmbito do mercado grossista 3a11, no sentido de aproximar os procedimentos 

aplicáveis ao acesso definidos naquelas ofertas grossistas da MEO ao princípio da EdI, foi 

aprovada pela ANACOM em 12 de setembro de 2019. 

Na sequência da consulta pública e da audiência prévia a que foi sujeito o sentido provável 

de decisão respetivo (aprovado a 25 de maio de 2018), tornou-se necessário aprovar, em 

25 de julho de 2019, um novo sentido provável de decisão sobre alterações à ORAC e à 

ORAP não incluídas da decisão de 12 de setembro de 2019. Este projeto de decisão já foi 

submetido a consulta pública e audiência prévia dos interessados, estando a decorrer a 

análise das respostas, que serão devidamente ponderadas pela ANACOM na decisão final.  

Refere a Vodafone que o acesso a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações eletrónicas tem um grande impacto no lançamento bem-sucedido de redes de 

comunicações e de novas tecnologias. 

Alega ainda a empresa que as várias autoridades reguladoras nacionais da União Europeia 

(UE) têm adotado abordagens diferentes no que diz respeito à regulamentação do acesso às 

infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, tendo a ANACOM 

vindo a adotar nesta matéria medidas eficazes (embora tardias, a seu ver). 

Para a Vodafone, a definição de um mercado para o acesso grossista a infraestruturas aptas 

como mercado relevante a incluir na Recomendação relativa aos mercados relevantes, cuja 

revisão se encontra em curso, parece «…ajuizada e em nada impedirá a possibilidade 

estabelecida pelo artigo 72.º do Código das Comunicações Europeu, de a ANACOM vir a 

impor o acesso à infraestrutura aptas sempre que tal se revele a solução necessária e 

proporcionada para resolver uma posição de mercado significativo identificada noutro 

mercado relevante (como seja o mercado 3a ou 3b)». 

Refere a Vodafone que, no contexto nacional atual, a regulação assimétrica a condutas e 

postes do operador com PMS decorre das medidas impostas no mercado 3a e defende que 

uma eventual desregulação/retirada das obrigações ex ante no âmbito deste mercado não 

pode, nem deve, colocar em causa o acesso não discriminatório a infraestruturas aptas, a 

                                                
11 Mercado previsto na Recomendação da Comissão, de 9 de outubro de 2014, relativa aos mercados relevantes 
de produtos e serviços no setor das comunicações eletrónicas suscetíveis de regulamentação ex ante em 
conformidade com a Diretiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro 
regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações eletrónicas. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1336420
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1336420
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1336420
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1336420
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preços orientados aos custos. Neste sentido, a Vodafone considera adequada a inclusão, na 

nova Recomendação da CE sobre os mercados relevantes, de um mercado de acesso a 

infraestruturas civis/aptas.  

Considera a Vodafone que um tal mercado passará, expectavelmente, o teste de três 

critérios, alegando que (i) os operadores históricos geralmente possuem uma grande parte 

da infraestrutura apta (replicar essa infraestrutura constitui, para a Vodafone, uma barreira 

estrutural à entrada); (ii) sem regulação não há tendência para o desenvolvimento de um 

ambiente competitivo (ou seja, o mercado não tende para uma concorrência efetiva no 

horizonte temporal pertinente); e (iii) o direito da concorrência tem-se mostrado ineficiente 

para corrigir deficiências concorrenciais apresentadas. 

A Vodafone sustenta que, se um mercado de acesso às infraestruturas aptas separado for 

definido, ele fornecerá seguramente à ANACOM um quadro de intervenção adicional para 

regular o acesso a condutas e a postes. 

Posição da ANACOM: 

A relevância que a ANACOM atribui ao acesso a infraestruturas aptas por parte dos 

operadores de comunicações eletrónicas é indiscutível, tendo em conta nomeadamente as 

diversas medidas tomadas e as iniciativas promovidas por esta Autoridade ao longo dos 

últimos anos. 

Regista-se a posição da Vodafone sobre a regulação do acesso às infraestruturas aptas 

ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, entendendo-se que esta não é a 

sede adequada para tecer apreciações sobre aspectos relacionados com a especificidade 

das análises de mercado. 

Regista-se igualmente a proposta da Vodafone de incluir o mercado para o acesso 

grossista a infraestruturas aptas na lista de mercados relevante na Recomendação da CE, 

tratando-se naturalmente de matéria que extravasa as competências da ANACOM. 

Por outro lado, para a Vodafone é relevante referir que, não obstante a decisão do Governo 

no sentido de redução dos preços das ofertas GPON e bitstream da Fibroglobal, continua a 

não aceder à rede desta empresa, que foi financiada com fundos públicos, por considerar não 

estarem ainda reunidas as condições técnicas e financeiras necessárias à sua exploração 

como “rede aberta”. 
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Ressalta a Vodafone, a este respeito, que a ausência de concorrência, designadamente nas 

zonas rurais, é altamente prejudicial para os consumidores, que se veem profundamente 

limitados na escolha, qualidade e preços dos serviços de comunicações eletrónicas 

disponíveis, o que a seu ver acarreta, em última análise, um aprofundamento do fosso digital. 

Posição da ANACOM: 

Tendo a ANACOM proposto, e o Governo determinado, uma diminuição significativa do 

preço das ofertas da Fibroglobal, a qual foi por esta incorporada nas suas ofertas, 

considera-se ter sido dado um contributo para a utilização dessas ofertas por parte de 

outros operadores retalhistas para além da MEO. 

No entanto, reconhece-se que a ausência de determinadas características técnicas, 

consideradas necessárias pelos operadores de comunicações eletrónicas, poderá 

condicionar a utilização das ofertas da Fibroglobal por outros operadores retalhistas para 

além da MEO. 

Refira-se que nos concursos não ficou estabelecida a obrigatoriedade de disponibilização 

no âmbito da oferta grossista de funcionalidades técnicas específicas e adequadas a 

determinado serviço retalhista, nomeadamente ao serviço de televisão por subscrição (por 

exemplo, a obrigatoriedade de inclusão de funcionalidades como o multicast). 

A ANACOM foi informada pela Fibroglobal de que esta se tinha disponibilizado para 

negociar com os operadores de comunicações eletrónicas estas questões, não tendo 

informação adicional por parte dos operadores em relação a esta matéria. 

No que concerne ao mercado 4, a Vodafone reitera entender que a ANACOM deverá 

proceder a uma reanálise do mesmo com a maior brevidade, designadamente não só tendo 

em conta o que expõe nos parágrafos seguintes, como também pela circunstância de, nos 

termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 59.º-A da LCE, a análise de mercados ter de ser revista 

no prazo de três anos a contar da aprovação da análise mais recente do mercado em causa. 

Recorda a Vodafone que a decisão do mercado de elevada qualidade num local fixo (acesso 

e segmentos de trânsito) data de 1 de setembro de 2016. 

Especificamente quanto ao mercado empresarial, a Vodafone reitera que o quadro regulatório 

definido pela ANACOM para o mercado 4, designadamente a segmentação geográfica do 

mercado e dos remédios impostos, é desadequada, atendendo ao facto de a procura e os 

concursos lançados no mercado empresarial serem nacionais, com múltiplos locais a servir, 

e as empresas preferirem a contratação de um único fornecedor que lhes permita proceder à 

ligação de todos os sites. 



 
 Versão pública 28 

 

Nessa medida, alega a Vodafone que os operadores concorrentes ficam, assim, em 

desvantagem competitiva por não disporem de uma rede nacional ou acesso a uma oferta 

grossista concorrencial idónea, de âmbito nacional, que lhes permita prestar serviços aos 

seus (potenciais) clientes. 

Adicionalmente, ainda no âmbito deste mercado e no que à securização de circuitos respeita, 

a Vodafone urge a ANACOM a proceder à implementação de uma obrigação de preços 

orientados para os custos robusta, [IIC]                                                                                     

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                  [FIC]. 

Posição da ANACOM: 

Regista-se a posição da Vodafone sobre a análise do mercado 4, entendendo-se, no 

entanto, que esta não é a sede adequada para iniciar a discussão sobre aspectos 

específicos da análise. De qualquer forma, recorda-se que, já na análise publicada em 

setembro de 2016, se concluiu que, estando disponíveis redes de operadores concorrentes 

em áreas extensas do território nacional, as suas necessidades de acesso a redes de 

terceiros poderão verificar-se apenas em determinadas áreas onde não tenham, nem 

possam vir prospectivamente a ter, rede. Deste modo, mesmo em concursos que abranjam 

múltiplos locais a servir, os clientes empresariais terão condições de contratar um único 

fornecedor que lhes garanta a ligação de todos os seus sites. Nada impede esse fornecedor 

de prestar o serviço recorrendo à sua própria rede e, em áreas onde não esteja presente, 

a redes de eventuais operadores com PMS. 

No que diz respeito à securização de circuitos, trata-se de matéria muito específica e que 

deve ser apreciada no contexto da análise do mercado 4. 

 

PA 5 – Analisar os preços da oferta de referência de acesso a condutas (ORAC), da oferta 

de referência de acesso a postes (ORAP), dos circuitos CAM (Continente-Açores-Madeira) e 

inter-ilhas e da TDT 

A Ar Telecom, elegendo como prioritária esta ação, manifesta que [IIC]                         
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                                                                                       [FIC]. 

Posição da ANACOM: 

À semelhança do que afirmou ano passado, a ANACOM reitera que as sugestões da 

Ar Telecom tratam de matéria específica que deverá ser endereçada noutros fóruns que 

não a análise do plano plurianual de atividades. 

No que respeita à ORAC e à ORAP, a Vodafone reitera a posição expressa na pronúncia 

remetida à ANACOM no âmbito da consulta pública respeitante ao Plano Plurianual 

2020-2022. Refere ainda que, «…pese embora em 13.02.2020 tenha sido aprovada, pela 

ANACOM, a Decisão final sobre os preços dos circuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas, a 

Vodafone considera que as decisões adotadas, em particular a manutenção dos preços 

excessivos nos circuitos de maior capacidade (múltiplos de 10 Gbps), continuam a impedir 

os operadores concorrentes de prestar serviços retalhistas convergentes nas Regiões 

Autónomas, resultando, a seu ver, num claro prejuízo para os consumidores que residem nas 

zonas abrangidas, os quais ficam privados de aceder a uma oferta da Vodafone mais 

completa e diversificada». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM tem procedido anualmente à análise dos preços dos circuitos CAM e inter-ilhas 

nos prazos previstos, não reconhecendo que as reduções têm pecado por tardias. Neste 

sentido, estas análises continuarão a ser efetuadas no início do 4.º trimestre de cada ano, 

seguindo-se os devidos procedimentos de consulta. 

Quanto às reduções de preço, são aquelas que, numa ótica de cumprimento da obrigação 

de orientação dos preços para os custos, são justificadas, sendo conhecida a metodologia 

utilizada, a qual poderá ser revista no contexto da análise do mercado 4. 

Nas análises efetuadas, a ANACOM considera os custos anuais, que incorporam os prazos 

de amortização dos investimentos iniciais e posteriores, deduzidos dos financiamentos 

públicos que foram obtidos em determinados investimentos, bem como a capacidade 
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utilizada nestes circuitos. Assinala-se que, nos últimos anos, as reduções acumuladas de 

preços dos circuitos CAM e inter-ilhas ascenderam a cerca de 96%. 

Apesar de ser uma medida positiva por se tratar de uma redução de preços, considera a 

Vodafone que o impacto que esta poupança tem no seu business case do negócio fixo é 

despiciendo, sobretudo quando comparado com o custo admissível para a Vodafone 

disponibilizar ofertas triple play nas Regiões Autónomas. Refere ainda a Vodafone que o 

regulador persiste, nas deliberações sobre esta temática, em não reconhecer a necessidade 

de considerar economias de escala, quando, no entender da Vodafone, a oferta assenta em 

princípios de orientação a custos. 

Posição da ANACOM: 

Em relação ao tema suscitado pela Vodafone das economias de escala aplicáveis aos 

preços dos circuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas, regista-se que se trata de matéria 

amplamente analisada e discutida no contexto das decisões anuais sobre os referidos 

preços. Acresce que, tratando-se de matéria muito específica, entende-se não ser esta a 

sede para a apreciar e discutir. 

 

PA 6 – Atualizar as normas de numeração, incluindo a revisão das condições de utilização 

de números geográficos e móveis em nomadismo, as regras de utilização do CLI (calling line 

identification), a criação de uma gama específica no PNN para serviços M2M (machine-to-

machine) e as regras de subatribuição de números 

A Ar Telecom refere que o tema da clarificação das regras de utilização da numeração tem 

vindo a ser adiado em sucessivos planos de atividades, mas é da maior urgência e 

oportunidade para que não haja oportunismo na utilização da numeração para serviços 

diferentes daqueles para os quais a numeração foi atribuída, com distorções competitivas que 

essas situações causam, nomeadamente no mercado B2B. Acrescenta ainda que este tema 

se torna ainda mais premente aquando da implementação das redes 5G, em que os serviços 

M2M irão crescer exponencialmente.  

A NOWO/ONI saúda a prioridade de atuação relativa às regras de utilização de numeração e 

entende que, sem prejuízo das ações já iniciadas, é um processo que já devia ter sido 

concluído, dada a necessidade de adequar essas regras às possibilidades tecnológicas e 

necessidades do mercado. 
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Acrescenta que, do ponto de vista técnico, não devem ser impostas limitações à utilização 

das diferentes gamas de numeração suportadas em justificações administrativas, não vendo 

assim razão para não existir nomadismo com numeração geográfica ou móvel, sem prejuízo 

de ter de se assegurar a correta localização do número para efeitos de chamadas de 

emergência. 

Por outro lado, a NOWO/ONI entende, como já anteriormente manifestado, que [IIC]           

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                            [FIC]. 

A NOWO/ONI menciona ainda alguns aspectos não focados explicitamente no projeto de 

plano de atividades, mas que na sua opinião são muito relevantes e devem ser considerados, 

tais como as fraudes na utilização de numeração (e.g., robotcalls e manipulação de CLI) e as 

regras para utilização de numeração por prestadores de serviços OTT, como o WhatsApp e 

o Skype, os quais utilizam a numeração atribuída aos operadores sem incorrerem em 

qualquer custo, nem cumprirem qualquer das obrigações associadas à numeração (sem 

prejuízo do que o CECE já prevê). 

A Vodafone, por sua vez, reitera a posição expressa na pronúncia remetida à ANACOM no 

âmbito da consulta sobre o plano plurianual de 2020-2022.  

Acrescenta, em relação às regras de subatribuição de números, que a mesma deve ser 

precedida de uma análise de custo-benefício face a outras soluções regulatórias suscetíveis 

de alcançarem os desideratos que estão na génese do procedimento para elaboração de um 

regulamento sobre essa matéria. Menciona, ainda, que importa ponderar sobre soluções que 

não introduzam complexidade desnecessária no modelo atual de gestão de recursos de 

numeração adotados pelos operadores que já detêm direitos de utilização de números e que, 

caso se conclua que o modelo de subatribuição de recursos de numeração é o que melhor 

prossegue os objetivos de regulação, deverão ser definidas as gamas de numeração que 

podem ser subatribuídas, bem como um quadro que defina as obrigações legais e 

regulamentares aplicáveis. 
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Posição da ANACOM: 

Em relação às matérias específicas de numeração constantes nas ações do plano, a 

ANACOM esclarece que as mesmas serão sempre objeto de procedimento de consulta 

pública e que, no contexto do desenvolvimento dessas ações específicas, serão tidos em 

conta os aspectos mencionados nos contributos recebidos. 

Assinala-se que a ANACOM não deixará de ponderar diversas opções inclusivamente em 

articulação com o mercado, sem, contudo, deixar de assegurar que as mesmas respeitam 

os princípios regulatórios a que está adstrita. Neste sentido, a ANACOM procura na sua 

atuação assegurar, nas suas diferentes vertentes, a opção que considera ser mais 

adequada à prossecução do objetivo em causa, bem como que essa atuação se encontre 

dentro da esfera das competências que lhe são conferidas na Lei enquanto entidade 

reguladora do sector das comunicações eletrónicas. A subatribuição de números é admitida 

em vários países da União Europeia. 

No que se refere aos aspectos não incluídos no plano referidos pela NOWO/ONI, tal como 

a fraude ou manipulação do CLI, que em alguns casos transcende o âmbito nacional, a 

ANACOM não identifica de momento em que medida poderia intervir nesta matéria. Sem 

prejuízo, estas matérias têm sido acompanhadas pela ANACOM a nível internacional, 

nomeadamente no âmbito do BEREC, podendo, dado que estas situações muitas vezes 

envolvem operadores internacionais, ser esta a sede adequada para identificar soluções 

para a sua mitigação. 

Não pode esta Autoridade deixar de salientar que o novo CECE traz para o sector das 

comunicações eletrónicas um conjunto de novos desafios que implicarão, nomeadamente, 

a necessidade de adequar as regras aplicáveis à utilização de recursos de numeração e, 

como tal, impactam as ações preconizadas no plano, razão pela qual dificilmente poderiam 

as mesmas estar já concluídas, como referido pela NOWO/ONI  e pela Ar Telecom. 

Em todo o caso, releva-se que a criação de uma nova gama de numeração para serviços 

máquina a máquina (M2M) constitui uma matéria que a ANACOM pretende priorizar, dando 

sequência ao procedimento regulamentar já iniciado, e indo ao encontro das preocupações 

manifestadas sobre esta matéria por algumas empresas relativamente à proliferação de 

serviços M2M/IoT que advirá do desenvolvimento do 5G. 

Quanto à revisão das condições de utilização de números geográficos (e móveis) em 

situação de nomadismo referidas pela NOWO/ONI, trata-se de processo que a ANACOM 
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se encontra a desenvolver, o qual tem também impacto em relação à localização das 

chamadas para os serviços de emergência (112), cujos requisitos se encontram definidos 

por via do regulamento 112L. 

Relativamente à utilização de recursos de numeração por serviços conhecidos por OTT, 

trata-se de matéria que a ANACOM não deixará de analisar, designadamente no quadro 

da revisão das regras aplicáveis à utilização de recursos de numeração decorrente da 

transposição do CECE. 

 

PA 7 – Proceder, no quadro das suas competências, à regulação do serviço postal universal 

no quadro da nova concessão 

A Câmara Municipal de Vinhais refere genericamente a necessidade de melhorar o serviço 

de distribuição de correio no concelho. 

A CIMAC «…no que diz respeito aos serviços postais, (…) reitera a sua posição já 

anteriormente firmada através da nossa comunicação n.º SAI_CIMAC/2019/688 de 

01/08/2019». Em concreto, refere que o encerramento sucessivo de estações de correios dos 

CTT ou a sua transformação em postos de correio no Alentejo e a degradação daquele 

serviço público, «…confirma os piores cenários projetados aquando a privatização dos CTT. 

A decisão dos CTT em encerrar Estações de Correios ou de transformar estas em postos de 

correio configura uma visão estritamente economicista e que coloca em causa as próprias 

obrigações dos CTT. O serviço postal público é um instrumento de coesão territorial e social, 

particularmente no interior do país, e constitui um direito dos cidadãos que está a ser posto 

em causa.». E, como sugestão adicional, considera importante a promoção das ações 

necessárias para garantir a continuidade do serviço postal em todo o território nacional e 

nomeadamente no Alentejo Central. 

A DECO considera esta ação como uma das mais importantes e prioritárias e, a este respeito, 

remete para o que afirmou em recente consulta pública lançada pela ANACOM. Salienta 

ainda que, pelo quarto ano consecutivo, os CTT não cumpriram a totalidade dos indicadores 

de qualidade do serviço postal universal, sendo que, em 2019, apenas cumpriram um dos 

24 indicadores. 
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Posição da ANACOM: 

Relativamente ao contributo da Câmara Municipal de Vinhais referente à melhoria do 

serviço de distribuição de correio naquele concelho, o mesmo será tido em consideração 

pela ANACOM no âmbito do 1.º objetivo estratégico previsto no plano de atividades para 

2021-2023, no âmbito do qual a ANACOM procederá, no quadro das suas competências, 

à regulação do serviço postal universal no quadro da nova concessão do serviço postal 

universal (ação n.º 7).  

Salienta-se, a este respeito, que, ainda no quadro da atual concessão, a ANACOM, por 

decisão de 12 de julho de 2018, fixou um novo conjunto de indicadores de qualidade do 

serviço postal universal que entraram em vigor em 2019, tendo como objetivo criar 

condições para que seja assegurado um maior nível de qualidade do serviço postal 

universal, nomeadamente em termos da rapidez e fiabilidade do serviço. 

Salienta-se também que, no âmbito da preparação do procedimento de designação do(s) 

futuro(s) prestador(es) do serviço postal universal, que envolve várias decisões, algumas 

da competência do Governo e outras da competência da ANACOM, esta Autoridade tem 

estado a trabalhar num conjunto de projetos de decisão, no âmbito da sua área de 

competências, neles se incluindo os parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de 

desempenho associados à prestação do serviço postal universal. Na sequência da consulta 

pública que decorreu até 18 de agosto de 2020, a ANACOM encontra-se a analisar os 

contributos recebidos, com vista a adotar as respetivas decisões finais. 

Em relação ao contributo da CIMAC, refira-se que a ANACOM, enquanto autoridade 

reguladora do sector postal, e no âmbito das competências que lhe são atribuídas pela 

Lei Postal, pelos seus Estatutos e pela concessão do serviço postal universal, procura 

assegurar constantemente a existência, a disponibilidade, a acessibilidade e a qualidade 

da prestação do serviço postal universal, princípios vertidos na Lei Postal. 

Neste contexto, e especificamente no que se refere aos estabelecimentos postais, no 

quadro da atual concessão do serviço postal universal compete aos CTT, atual prestador 

do serviço universal, a criação e encerramento dos estabelecimentos postais e a alteração 

do horário de funcionamento dos mesmos, desde que sejam respeitados os objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços que foram fixados, ao abrigo 

da mesma concessão, pela ANACOM, bem como as demais disposições previstas na 

concessão. 
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O contributo da CIMAC será tido em consideração pela ANACOM, nomeadamente no 

âmbito do 1.º objetivo estratégico previsto no plano de atividades para 2021-2023, no 

âmbito do qual a ANACOM procederá, dentro das suas competências, à regulação do 

serviço postal universal no quadro da nova concessão do serviço postal universal (ação 

n.º 7). 

Considera-se que a DECO se refere à consulta pública realizada pela ANACOM, de 30 de 

junho de 2020 a 18 de agosto de 2020, sobre um conjunto de matérias relacionadas com 

a prestação do serviço postal universal após o fim da atual concessão do serviço postal 

universal. Esta consulta insere-se no âmbito da preparação do procedimento de 

designação do(s) futuro(s) prestador(es) do serviço postal universal e envolve várias 

decisões da área de competências da ANACOM, nelas se incluindo: 

• os parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à 

prestação do serviço postal universal; 

• os critérios a que obedece a formação dos preços do serviço postal universal; 

• a distribuição de envios postais em instalações distintas do domicílio; 

• o conceito de encargo financeiro não razoável para efeitos de compensação do custo 

líquido do serviço postal universal; 

• a metodologia de cálculo dos custos líquidos do serviço postal universal; 

• a informação a prestar pelo(s) prestador(es) de serviço postal universal aos 

utilizadores. 

Os contributos recebidos, incluindo os da DECO, serão tidos em consideração pela 

ANACOM na adoção das respetivas decisões finais. 
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PA 9 – Desenvolver as ações necessárias no âmbito da implementação das redes 5G, 

incluindo as medidas estratégicas e técnicas acordadas a nível europeu em matéria de 

segurança 

 

PA 10 – Desenvolver as ações necessárias em resultado do leilão da faixa dos 700 MHz (e 

outras faixas relevantes), incluindo a supervisão das obrigações associadas 

 

PA 11 – Rever o plano estratégico do espectro e o quadro regulamentar aplicável ao 

licenciamento radioelétrico, contemplando a disponibilização de espectro para novas 

aplicações e a promoção de novas formas de partilha e de Acordos Nacionais de Partilha de 

Frequências 

A DECO considera a descrição da prioridade atuação #9 muito vaga, propondo que seja 

introduzido como objetivo estratégico o cumprimento dos prazos de implementação propostos 

pela Comissão Europeia. 

A Ar Telecom considera que [IIC]                                                                                             

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                 [FIC]. 

A Ericsson defende um modelo de licitação com preços razoáveis para os operadores, que 

lhes permita preservar folga financeira para investir no desenvolvimento das redes, por 

exemplo, em troca de compromissos de cobertura, devendo as regras do leilão ser 

desenhadas por forma a não promover o escalamento de preços sem racional financeiro, o 

que teria um impacto negativo no investimento futuro nas redes, prejudicando o interesse 

público. 

Para eliminar o fosso digital em Portugal e reforçar a cobertura do acesso à banda larga, a 

Ericsson defende que a faixa dos 700 MHz é a indicada para a necessária extensão de 

cobertura, alcançando muitas áreas de Portugal que não podem beneficiar ao dia de hoje da 

digitalização. E considera que a implementação simultânea das bandas dos 700 MHz e dos 

3,4-3,8 GHz poderia ajudar na recuperação de algum tempo, face a outros países europeus 

que fecharam processos de leilão e começaram a implementação mais cedo. 
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A Ericsson defende também a extensão dos benefícios da tecnologia 5G à Indústria do nosso 

país – para a qual considera que, primeiramente a faixa dos 26 GHz, mas também a dos 

3,4-3,8 GHz, têm um papel essencial, dadas as vantagens inerentes a esta gama de 

frequências em que é possível atribuir maiores/largas fatias de espectro, possibilitando a 

criação de serviços ultraexigentes a nível de capacidade e latência, requisito primordial para 

a consolidação de um sector industrial tecnologicamente avançado.  

Neste sentido, a Ericsson considera recomendável continuar a reservar a alocação de 

espectro nessas faixas para os operadores de telecomunicações, obtendo como 

contrapartida o seu compromisso de criar ofertas para todos os sectores verticais, conforme 

a respetiva necessidade. 

Relativamente à intenção da ANACOM de favorecer a partilha de infraestruturas, tendo esta 

medida o objetivo de promover a infoinclusão, a Ericsson considera que a mesma poderá ser 

acompanhada de condições e compromissos que permitam acelerar a implementação da 

rede em zonas de menor densidade populacional. Torna-se importante, para a Ericsson, 

acautelar que esta partilha não seja feita a uma extensão tal que anule as diferenças entre 

as várias ofertas e a competitividade no mercado. 

Por fim, segundo a Ericsson, deverá também ser levado em consideração que, no caso da 

partilha ativa de infraestruturas com consolidação do número de localizações, a redundância 

garantida pela existência de várias redes poderá também ficar mais reduzida, sendo 

necessário assegurar que não haverá impacto em situações de emergência e ao nível da 

segurança. 

No entender da Vodafone, é necessário adequar as condições técnicas para a promoção do 

5G, (i) estipulando limites de campos eletromagnéticos fundamentados nas melhores práticas 

internacionais de garantida de saúde pública e promoção do 5G, (ii) definindo um regime de 

certificação e acreditação de fornecedores de elementos de rede que assegure flexibilidade 

e escolha aos operadores de comunicações eletrónicas, (iii) incentivando a implementação 

de redes Open RAN e (iv) a definição antecipada e adequada das condições de verificação 

do cumprimento das obrigações que venham a ser impostas com a aquisição de direitos de 

utilização de frequências. 

Este operador considera ainda que a ANACOM deve incluir, no âmbito da prioridade #9, a 

adoção de mecanismos que permitam aos operadores o ressarcimento dos custos adicionais 

relativa aos custos decorrentes da implementação das medidas europeias. 
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Posição da ANACOM: 

Em relação às pronúncias da DECO e da Ericsson relacionadas com a disponibilização 

de frequências para redes 5G e o respetivo calendário, salienta-se que este assunto foi 

objeto de uma deliberação, especificamente no que respeita à limitação de direitos de 

utilização de frequências na faixa dos 700 MHz, e ao procedimento de atribuição dessa 

faixa, e de outras faixas relevantes para vários tipos de tecnologias, de 23 de dezembro de 

2019, sendo que no início de 2020 a ANACOM aprovou o projeto de Regulamento com 

vista a essas atribuições. O leilão que se encontra em preparação será realizado até ao 

final do ano (2020), após o procedimento de consulta pública ter estado suspenso por 

determinação legal, decorrente da situação de pandemia. O calendário associado à sua 

realização e demais informação sobre o assunto encontram-se disponíveis no sítio da 

ANACOM. 

A ANACOM regista ainda todas as preocupações e sugestões da Ericsson, relevando que 

integram matéria que será objeto de apreciação e ponderação no contexto da preparação 

do relatório da consulta pública relativa ao projeto de regulamento do leilão, presentemente 

em preparação. Adicionalmente, é de relevar que também estão a ser consideradas nessa 

sede as propostas e soluções que visam responder aos desafios do atual cenário de 

pandemia. Ainda, e com relação aos princípios integrados no plano de ação para o 5G 

adotado pela Comissão em 2016 e invocados pela Ericsson neste seu contributo, refira-se 

que este foi um dos pontos de partida da negociação do novo quadro regulamentar europeu 

e, como tal, amplamente considerado no âmbito da negociação do CECE, cujo prazo para 

transposição está atualmente a decorrer. 

Sobre as considerações da Ar Telecom [IIC]                                                                                       

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                  [FIC]. 

Em relação aos comentários da Vodafone, e na parte específica sobre a alínea (iv), 

trata-se de assunto que está em consideração no âmbito da preparação do Regulamento 

do leilão. O mesmo se passa relativamente ao ressarcimento de custos, pois foi justamente 

por se reconhecer que as medidas de segurança europeias têm impacto ao nível dos custos 

que a ANACOM fez menção às mesmas no projeto de regulamento de atribuição de 

frequências que esteve em consulta pública. 
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PA 12 – Promover, no âmbito das competências regulatórias, ações que facilitem a partilha 

de infraestruturas 

Para a Ar Telecom [IIC]                                                                                                            

                                                                                                                                                   

                                                                                         [FIC]. 

Posição da ANACOM: 

Releva-se que, no contexto da regulação assimétrica (i.e., regulação do operador com 

PMS), está atualmente previsto o acesso dos operadores de redes de comunicações 

eletrónicas às infraestruturas (condutas e postes) da MEO, através da ORAC e da ORAP, 

cujos preços devem cumprir o princípio de orientação para os custos. No tocante às 

infraestruturas aptas ao alojamento das redes de comunicações eletrónicas, está em vigor 

o regime de regulação simétrica previsto no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na 

sua redação atual, no qual se prevê a partilha dessas infraestruturas, devendo a 

remuneração pelo acesso e utilização das mesmas ser orientada para os custos. 

A Vodafone concorda, na generalidade, com esta prioridade de atuação. Para este operador, 

a partilha de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações e recursos, tanto 

na rede fixa como na rede móvel, permite assegurar a eficiência dos investimentos na 

expansão das redes de alta velocidade, bem como a introdução célere de novas tecnologias 

em complemento e/ou substituição de anteriores. 

Posição da ANACOM: 

Regista-se a concordância da Vodafone com a prioridade desta ação. 

 

PA 13 – Promover ações de cooperação com as autarquias, que contribuam para o 

desenvolvimento do sector das comunicações em todo o território nacional, nomeadamente 

no âmbito da instalação e gestão de infraestruturas 

A NOWO/ONI considera importante que a ANACOM sensibilize as autarquias para a 

necessidade de adotarem procedimentos e condições uniformes de acesso e utilização de 

infraestruturas aptas camarárias em todo o território nacional, incluindo a nível de preços. 

Para este operador, é também importante que o regulador sensibilize as autarquias para a 

adoção de procedimentos conformes com o Decreto-Lei n.º 123/2009, no que diz respeito ao 
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acesso ao domínio público municipal para construção de novas infraestruturas pelos 

operadores de comunicações eletrónicas. 

Posição da ANACOM: 

Relativamente às sugestões da NOWO/ONI para que esta Autoridade realize ações de 

sensibilização junto das autarquias locais – salvaguardando que a ANACOM não deixará 

de pugnar, dentro das competências que lhe estão legalmente conferidas, para que todas 

as entidades a quem o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, se aplica cumpram o 

regime fixado – remete-se para o entendimento expresso na PA#3 supra, a  propósito de 

proposta similar da Vodafone. 

Quanto ao apelo da NOWO/ONI para que a ANACOM sensibilize as autarquias no sentido 

de adotarem procedimentos e condições uniformes (incluindo preços), chama-se a atenção 

para o seguinte: a definição da metodologia a utilizar para a fixação do valor da 

remuneração pelo acesso e utilização de infraestruturas aptas, quando estas sejam detidas 

ou geridas pelas autarquias locais, compete aos respetivos órgãos, nos termos previstos 

no regime jurídico das autarquias locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, e no regime geral das taxas das autarquias locais, aprovado pela Lei 

n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro. 

 

PA 16 – Desenvolver as ações necessárias na sua esfera de competências relacionadas com 

o planeamento de emergência e a segurança das comunicações 

A Ericsson considera que a «…segurança é indiscutivelmente um fator chave na construção» 

da confiança nas redes, reforçando «…em particular a necessidade de garantir a segurança 

ao nível do produto, de acordo com o EU Cybersecurity act, GSMA/NESAS e 3GPP/SECAM, 

ao mesmo tempo que recomenda que se evitem medidas não definitivas que possam criar 

uma falsa sensação de segurança». Para este fabricante, é «…importante reforçar que um 

processo de certificação e auditoria a nível nacional não é a melhor opção. Uma abordagem 

standardizada é importante para garantir interoperabilidade global». 

«Em linha com o referido pela ANACOM no documento de consulta ao leilão de frequências, 

[…] torna-se fundamental assegurar que ficam criadas as condições que possibilitem a 
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aplicação posterior de decisões no âmbito da toolbox [12], uma vez concluída esta discussão 

a nível europeu e nacional.». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM agradece o contributo enviado pela Ericsson, que suporta as opções desta 

Autoridade nesta prioridade de atuação e que será tomado em devida consideração no seu 

desenvolvimento, atentos os desenvolvimentos a nível europeu, designadamente no 

âmbito da ENISA, e as decisões que vierem a ser tomadas a nível nacional. 

 

Objetivo estratégico 2 – Assegurar uma proteção máxima dos direitos dos utilizadores das 

comunicações, em todo o território e, em especial, junto das populações mais vulneráveis, 

através da promoção de um enquadramento regulatório que dê prioridade à informação e 

transparência e que desincentive e sancione más práticas. 

 

PA 17 – Implementar o Regulamento relativo ao tratamento de reclamações pelos 

prestadores de serviços de comunicações 

A DECO considera esta prioridade fundamental para os consumidores. Refere a associação 

que «…como já o dissemos em pareceres anteriores, existem reclamações a ser encerradas 

pelas empresas prestadoras de serviços de comunicações, sem estarem resolvidas: desde 

que o operador dê resposta, cumpre, independentemente do conteúdo da resposta que dá. 

É assim, indispensável reforçar os direitos dos consumidores, garantir um tratamento 

uniformizado das reclamações, independentemente do meio utilizado para reclamar, os 

prestadores devem desta forma assegurar o registo e a conservação das reclamações que 

lhes são direcionadas, mormente as gravações telefónicas, durante todo o período de 

vigência do contrato, acrescido do prazo de prescrição e caducidade das obrigações 

resultantes. Estas devem ainda, ser facultadas de forma célere aos consumidores, em 

suporte duradouro sempre que estes o requeiram, sem entraves. O que efetivamente não 

tem sucedido. No livro de reclamações eletrónico, por exemplo, não é possível o reclamante 

declarar se considera que a resposta dada pelo operador resolveu o problema ou não pela 

mesma via (é direcionado para contactos particulares com o operador por via de um email 

que não permite resposta). Se não ficar resolvido e quiser continuar a dar conhecimento ao 

regulador, o consumidor é obrigado a abrir uma nova reclamação (que tem que associar à 

                                                
12 Cybersecurity of 5G networks - EU Toolbox of risk mitigating measures 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures
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que foi fechada para que possa existir um histórico mínimo da situação e tem que explicar 

novamente o problema). Esta situação é válida não apenas para reclamações de 

comunicações eletrónicas, mas para todas. No entanto, se for possível definir um bom 

procedimento que seja cumprido pelos operadores nas comunicações eletrónicas já é um 

passo em frente.». 

A Vodafone reitera os comentários feitos no âmbito da «…consulta pública lançada pela 

ANACOM em 07.06.2017, relativa ao início do procedimento regulamentar relativo aos 

requisitos a observar pelos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas no 

tratamento de reclamações de consumidores e utilizadores finais» e aproveita a atual consulta 

«…para reforçar que a sua discordância perante aquilo que entende ser uma regulação 

excessiva e, até mesmo desprovida de razoabilidade para um setor que possui elevados 

níveis de satisfação e onde o processo de resposta e interação às reclamações dos clientes 

é feito de forma muito próxima e totalmente assistida, o que contribui para uma resolução 

efetiva das dúvidas e questões dos clientes com o funcionamento dos respetivos produtos e 

serviços. Adicionalmente, importa referir que este tipo de medida pode ter um efeito 

contraproducente e em contraciclo com as vantagens identificadas no atual processo de 

gestão de reclamações. Com efeito, uma regulação detalhada poderá ser prejudicial para o 

cliente na medida em que retira flexibilidade aos operadores e coloca em causa as políticas 

de resolução adaptadas ao caso concreto, ao regular, de forma transversal, o processo de 

tratamento de reclamações.». 

Posição da ANACOM: 

No que respeita aos comentários da Vodafone, cabe realçar que a forma como as 

reclamações são tratadas pelos prestadores de serviços de comunicações tem figurado, 

anualmente, entre os motivos de reclamação mais referidos pelos utilizadores de serviços 

de comunicações nas reclamações que a ANACOM regista, conforme resulta dos relatórios 

de reclamações divulgados por esta Autoridade13. Neste contexto, a ANACOM entende que 

o tratamento de reclamações pelos prestadores de serviços de comunicações não está 

suficientemente regulado neste sector, em particular quando comparado com outros 

sectores nacionais e sectores homólogos de outros países europeus e não europeus, 

verificando a necessidade de reforçar os direitos dos utilizadores que reclamam, de garantir 

uma maior eficácia na articulação entre os procedimentos dos prestadores de serviços e 

os procedimentos da ANACOM e de melhorar as condições de exercício das competências 

de supervisão desta Autoridade. Reforçam este entendimento os avultados números de 

                                                
13 Disponíveis em https://www.anacom-consumidor.pt/estatisticas-reclamacoes-servicos 

https://www.anacom-consumidor.pt/estatisticas-reclamacoes-servicos
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reclamações e conflitos de consumo que os serviços de comunicações registam 

anualmente e a análise que a ANACOM tem feito, quer das reclamações quer das 

respostas dos prestadores de serviços que chegam ao seu conhecimento.  

Os objetivos que a ANACOM pretende atingir com a definição dos requisitos a que devem 

obedecer os procedimentos de tratamento de reclamações dos prestadores de serviços de 

comunicações, tal como o enquadramento legal no qual se suporta esta medida, foram 

publicamente divulgados pela ANACOM, em cumprimento do que dispõe o Código do 

Procedimento Administrativo sobre esta matéria14.  

Relativamente aos comentários da DECO, a ANACOM entende que os objetivos que 

pretende alcançar com a regulamentação dos procedimentos dos prestadores de serviços 

para o tratamento de reclamações, divulgados publicamente, respondem às preocupações 

da DECO sobre esta matéria.  

Na medida do que entendeu ser necessário, a ANACOM também acautelou o reforço da 

proteção dos utilizadores em matéria de tratamento de reclamações no anteprojeto de 

transposição do CECE, designadamente no que respeita à conservação da gravação das 

chamadas no tratamento de reclamações através de atendimento telefónico. 

Nesta matéria, cabe ainda destacar que a ANACOM, por deliberação de 7 de junho de 

2018, já definiu requisitos a respeitar na resposta às reclamações apresentadas através do 

livro de reclamações, físico e eletrónico, pelos prestadores de serviços de comunicações 

eletrónicas e serviços postais mais reclamados15. Em particular, determinou a ANACOM 

que a resposta a estas reclamações deve ser a resposta final do prestador de serviços, 

informando o reclamante de forma completa, concreta e fundamentada, sobre a resolução 

que foi dada ao(s) caso(s) objeto da reclamação formulada, recomendando aos 

prestadores de serviços visados que, caso a resposta a enviar ao reclamante seja, no todo 

ou em parte, em sentido desfavorável à pretensão do reclamante, podendo subsistir um 

conflito, esta inclua informação sobre o direito de o reclamante recorrer aos mecanismos 

de resolução extrajudicial de conflitos, os respetivos contactos e condições de acesso. 

Sem prejuízo e em relação aos problemas concretos referidos pela DECO sobre o 

funcionamento do livro de reclamações eletrónico, cabe assinalar que a gestão desta 

plataforma é assegurada pela Direção-Geral do Consumidor (DGC), entidade responsável 

                                                
14 Aviso de início de procedimento regulamentar, acessível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411361 
15 Decisão de 07.06.2019 relativa à desmaterialização do processo de transmissão de informação e documentação entre os 
prestadores de serviços de comunicações e a ANACOM no âmbito do tratamento das reclamações apresentadas através do 
livro de reclamações, acessível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1454321&languageId=0.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411361
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1454321&languageId=0
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pelo seu funcionamento e pela implementação dos desenvolvimentos necessários para 

melhorar a experiência dos reclamantes e tornar mais útil e efetivo o exercício do direito de 

reclamar. A ANACOM tem partilhado com a DGC a sua experiência com o livro de 

reclamações eletrónico e os aspectos que entende serem essenciais para reforçar os 

direitos dos utilizadores que recorrem a esta plataforma para reclamar, designadamente no 

âmbito da transparência do procedimento de tratamento de reclamações e dos meios de 

reação em caso de insatisfação com a resposta obtida por parte do prestador de serviços. 

Por outro lado, e sem prejuízo do exercício pela ANACOM do poder de regulamentar os 

procedimentos dos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas e postais para o 

tratamento de reclamações, importa assinalar que o regime aplicável aos livros de 

reclamações encontra-se definido pelo Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, e é 

transversal a vários sectores de atividade, sendo a revisão deste diploma a sede adequada 

para responder às necessidades de reforço do direito de reclamar dos consumidores e 

demais utilizadores de serviços comuns a todos os sectores de atividade abrangidos. 

No quadro do projeto de regulamento sobre os requisitos a que devem obedecer os 

procedimentos de tratamento de reclamações dos prestadores de serviços de 

comunicações, que está em curso, e da reforma dos sistemas de informação da ANACOM, 

esta Autoridade pretende criar condições para uma melhoria significativa da qualidade e 

da eficiência destes processos, promovendo uma resolução efetiva, célere e transparente 

das reclamações dos utilizadores por parte das empresas reclamadas e uma atuação mais 

atempada por parte da ANACOM na correção dos problemas identificados. 

 

PA 18 – Aferir a qualidade de serviço (QdS) das redes móveis e da Internet, tendo em vista 

a divulgação de informação aos consumidores e demais utilizadores 

A DECO considera prioritário avaliar o resultado da introdução da ficha de informação 

simplificada (FIS) para determinar o que deve ser melhorado na informação fornecida ao 

consumidor por essa via, assim como a definição de níveis de qualidade de serviço e a 

melhoria das comunicações de emergência. 
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Posição da ANACOM: 

Sobre as observações feitas pela DECO relativamente à avaliação do resultado da 

introdução da FIS, é relevante referir que as fichas atualmente disponibilizadas resultam 

da iniciativa dos operadores em resultado da sua autorregulação. 

Como previsto no CECE, já foi adotado o Regulamento que estabelece um modelo para o 

resumo do contrato a utilizar pelos fornecedores de serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público. Este modelo deve ser utilizado por todos os operadores aos 

consumidores na UE, devendo ser facultado aos consumidores antes da celebração do 

contrato. A ANACOM não deixará de acompanhar o cumprimento desta obrigação, 

admitindo que, dentro dos limites permitidos pelo princípio da harmonização máxima fixado 

no CECE, poderá determinar algum tipo de melhoria ma informação fornecida aos 

utilizadores dos serviços. 

 

PA 19 – Melhorar as comunicações de emergência, promovendo soluções de roaming 

nacional e a atualização do 112 (eCall, migração NG112, reforço da resiliência, revisão do 

enquadramento legal) 

A Ericsson saúda todas as atividades que conduzam ao planeamento e melhoria continuada 

das comunicações de emergência. Concretamente sobre a prioridade #19, refere que a sua 

«…experiência global evidencia que não é suficiente apostar apenas em soluções de roaming 

sobre os operadores de serviços comerciais como alternativa ou reforço fundamental de uma 

rede de emergência nacional com os requisitos de cobertura, capacidade e disponibilidade 

que as caracteriza, podendo, no entanto, servir como complemento dependendo dos 

pressupostos e estratégia global de comunicações pretendida. Em qualquer cenário, 

[o]regulador deve sempre garantir, para além das questões de concorrência, que os 

operadores dessas soluções comerciais cumprem na integra todas as especificações 

relativas a questões e políticas de segurança.». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM agradece o contributo enviado pela Ericsson que suporta as opções desta 

Autoridade nesta prioridade de atuação e que será tomado em devida consideração no seu 

desenvolvimento, atento os desenvolvimentos a nível europeu, designadamente na ENISA, 

e as decisões que vierem a ser tomadas a nível nacional. 
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PA 22 – Reforçar a articulação entre os diversos instrumentos de regulação, de supervisão e 

de gestão da informação no âmbito da proteção dos consumidores e dos outros utilizadores 

das comunicações eletrónicas e dos serviços postais 

A DECO considera que «… falta concretizar de que forma se pretende atingir este objetivo». 

A Vodafone entende que será mais importante «… a promoção de medidas de 

autorregulação eficazes, que promovam o reforço dos direitos dos utilizadores e, em 

particular, dos consumidores». Como exemplo de «… áreas onde há uma larga margem para 

a adoção de códigos de conduta e de boas práticas» indica a contratação à distância e no 

domicílio. 

Posição da ANACOM: 

Relativamente ao comentário da DECO, a ANACOM esclarece que pretende, 

nomeadamente, reforçar os processos de exploração de dados e implementar soluções de 

inteligência artificial que permitam aprofundar o conhecimento do regulador sobre a 

experiência dos utilizadores de serviços, incluindo informação recolhida por outras 

entidades relevantes, e integrar de forma eficiente e eficaz esse conhecimento na 

regulação e supervisão do mercado. 

A ANACOM considera relevante a proposta da Vodafone sobre o fomento da 

autorregulação (códigos de conduta e boas práticas) em matéria de proteção dos 

utilizadores e tê-la-á em conta na atividade a desenvolver nesta área. 

 

PA 23 – Contribuir para um melhor conhecimento dos direitos dos consumidores de 

comunicações e para a literacia digital 

A DECO considera esta iniciativa bem-vinda e disponibiliza-se para «…cooperar com a 

ANACOM em iniciativas ou parcerias a definir para cumprir este objetivo». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM agradece e regista a disponibilidade da DECO, reconhecendo a importância 

de um trabalho conjunto com os diversos parceiros que, sobre cada projeto, sejam 

identificados, sendo que esta prioridade (#23) é claramente uma área em que as entidades 

representativas dos consumidores e utilizadores podem ter uma ação bastante útil. 
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Objetivo estratégico 3 – Fortalecer e responsabilizar a regulação em Portugal, através do 

respeito integral pela sua autonomia, isenção e independência e da exigência de um 

cumprimento rigoroso da sua missão, nomeadamente através da partilha de informação e 

conhecimento e da promoção da eficiência e da economia de meios e recursos 

indispensáveis à assunção plena das suas responsabilidades. 

 

PA 24 – Desenvolver nova abordagem de caracterização do sector e de recolha de 

informação complementar 

A AR Telecom considera «… particularmente útil a criação e divulgação de estatísticas 

segmentadas para o mercado B2B que evidenciem a realidade deste nicho e ajudem a 

perceber e corrigir os fatores de insustentabilidade dos operadores B2B não integrados.». 

Posição da ANACOM: 

A este propósito, informa-se que a ANACOM divulga já nos seus relatórios a informação 

disponível sobre o segmento não residencial, nomeadamente número de subscritores e 

quotas de prestadores, quando aplicável. Encontra-se também em ponderação a eventual 

introdução de indicadores adicionais sobre o segmento não residencial no Regulamento de 

informação estatística, tendo também em conta os pedidos de informação de entidades 

internacionais aos quais a ANACOM se encontra obrigada a responder. 

 

PA 26 – Contribuir para a concretização da estratégia nacional de interligação de cabos 

submarinos em Portugal, que nomeadamente potencie novos serviços e permita maior 

conhecimento ao nível da deteção sísmica, da proteção ambiental e da investigação científica 

Para a Vodafone, o tratamento prioritário e urgente da substituição dos cabos submarinos é 

fundamental para assegurar não só a coesão nacional, como também o próprio 

desenvolvimento económico do país e da Europa. 

Sobre este assunto, a Vodafone recorda que, na sequência do estabelecimento do grupo de 

trabalho criado pelo Despacho n.º 4805/2019, de 13 de maio, do Secretário de Estado Adjunto 

e das Comunicações (SEAC), com o objetivo de proceder ao estudo e à análise da 

configuração técnica e financeira mais adequada para a substituição atempada dos cabos 

submarinos que asseguram as ligações de comunicações entre o Continente, os Açores e a 

Madeira (CAM), foi desenvolvido um relatório – cujo teor (confidencial) a Vodafone 
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desconhece –, entregue ao Governo em 23 de dezembro de 2019, que inclui 

12 recomendações, calendarizadas, tendo em vista o início das operações do novo Anel CAM 

no prazo estabelecido (2023) e durante 25 anos (conforme informação publicada no site da 

ANACOM). 

Refere a Vodafone não poder pronunciar-se cabalmente sobre esta prioridade de atuação 

sem conhecer o teor do relatório entregue pela ANACOM ao Governo, uma vez que só 

conhece o sumário divulgado pela ANACOM na respetiva página na Internet, o que considera 

manifestamente insuficiente, lamentando, mais uma vez, o facto de os operadores não terem 

sido chamados a integrar o referido grupo de trabalho. Alega a Vodafone que, tal como 

oportunamente referido, os operadores têm o know-how e a experiência necessários para 

levar a cabo esta tarefa e serão, certamente, os principais utilizadores desta infraestrutura. 

Para a Vodafone, a criação de um consórcio que integre os operadores será, certamente, a 

garantia de sucesso desta iniciativa. 

Posição da ANACOM: 

Regista-se a concordância da Vodafone com a prioridade desta ação. Quanto aos 

restantes comentários tecidos pela Vodafone, a ANACOM recorda que o Grupo de 

Trabalho interministerial foi criado pelo Governo, o qual entregou a sua presidência a esta 

Autoridade. Tendo em conta o despacho do então SEAC, o grupo ficou de entregar 

recomendações ao Governo até ao final de 2019, o que de facto aconteceu, cabendo ao 

Governo a divulgação da evolução dos trabalhos e das conclusões entregues, assim como 

da sua decisão. Sobre a participação dos operadores nesta iniciativa, a mesma não consta 

do referido despacho do SEAC 

Ainda sobre a participação dos operadores no contexto deste tema, a ANACOM lembra 

que, em junho de 2018, promoveu a realização de um workshop sobre a necessidade de 

substituição da atual interligação CAM, tendo os operadores manifestado disponibilidade 

em contribuírem para a solução. Contudo, passado mais de dois anos, não se conhecem 

manifestações de interesse efetivas por parte dos operadores, incluindo da Vodafone. A 

este propósito, refira-se também que o Grupo de Trabalho convocou os principais 

operadores para, em sede do grupo, darem a sua visão de como o futuro Anel CAM deveria 

ser constituído, tendo todos os contributos recebidos sido analisados e obviamente 

incorporados no relatório que foi entregue ao SEAC, incluindo o da Vodafone. 

Releva-se ainda que, no passado dia 30 de setembro, foi publicado em Diário da República 

o Despacho dos Secretários de Estado Adjunto e das Comunicações e das Infraestruturas, 

que determina desencadear o processo de substituição do atual sistema de comunicações 
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que liga o Continente aos Açores e à Madeira, por forma a que seja substituído por um 

novo sistema de cabos submarinos de titularidade pública, cujos troços estejam 

operacionais, respetivamente em 2024 para os Açores e 2025 para a Madeira. 
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3.2 Propostas de novas prioridades/ações 

A Ar Telecom sugere a implementação das seguintes ações novas: «a. desenvolver uma 

metodologia de identificação e implementação de fatores de discriminação positiva que 

garantam a diversidade e sustentabilidade de agentes económicos sem poder de mercado, 

como garante da inovação e da concorrência sustentável no setor e da promoção do 

crescimento do ecossistema tecnológico português»; «b. criar um mecanismo de fiscalização 

para proteção da concorrência no setor, de natureza preventiva (ex ante), através da 

fiscalização de práticas comerciais dos operadores do setor e em setores de atividade 

conexos às comunicações eletrónicas, propensos à distorção do direito de livre escolha»; 

«c. desenvolver um método sistemático de mediação entre agentes económicos como 

garante do livre acesso e sustentabilidade das condições económicas oferecidas em sede 

grossista por operadores dominantes.». 

Posição da ANACOM: 

Sobre a primeira das ações novas sugeridas pela Ar Telecom, regista-se que a ANACOM 

tem, estatutariamente, atribuições relativas à promoção da concorrência na oferta de redes 

e serviços, decorrendo também da própria LCE que um dos objetivos de regulação que 

deve prosseguir é a promoção da concorrência. Nesse sentido, constitui uma inerência do 

exercício das suas funções assegurar a inexistência de distorções à concorrência, sendo 

aplicável de forma transversal e estando subjacente às várias ações que desenvolve ao 

longo do triénio, designadamente no âmbito do objetivo estratégico 1. Neste contexto, a 

atuação da ANACOM passa sobretudo por criar condições que permitam o 

desenvolvimento de uma concorrência sustentável, e como tal geradora de diversidade e 

potenciadora de inovação, sendo que a tomada de decisões com incidência em empresas 

específicas decorre essencialmente da necessidade de atuar perante situações em que 

existe poder de mercado significativo. 

Neste contexto, entende-se que não será adequado explicitar como ação estratégica 

a ação a) proposta pela Ar Telecom. 

Quando à ação b) sugerida por este operador, é de relembrar que a análise de eventuais 

abusos de eventuais posições dominantes faz parte das competências da Autoridade da 

Concorrência, não obstante as eventuais ações de cooperação entre a ANACOM e aquela 

Autoridade. 
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Em relação à ação c) proposta pela Ar Telecom, refira-se que, não obstante a ANACOM 

monitorizar e recolher informação sobre os mercados aludidos na resposta da Ar Telecom, 

esta Autoridade está naturalmente sempre disponível para analisar situações concretas 

que sejam apresentadas com informação e detalhe relevante. 

A DECO considera que deve ser definida no âmbito do objetivo 1 do plano de atividades como 

prioridade de atuação a «… reavaliação dos requisitos mínimos a cumprir nos contratos e a 

determinação do que constitui uma alteração contratual, de facto», atendendo a que 

(i) «… não podem continuar a verificar-se situações de alterações no funcionamento do 

serviço (exemplo: retirar o acesso às gravações quando não se aceitam as novas condições 

de publicidade) ou nos conteúdos a que os consumidores têm acesso sem que esteja previsto 

no contrato, o que acontece nesses casos, bem como os direitos e deveres de cada uma das 

partes de forma clara» e o (ii) «… o sistemático incumprimento da velocidade de internet 

contratada sem que isso dê a possibilidade de rescisão automática sem custos ao 

assinante.». 

Posição da ANACOM: 

Para além das regras atualmente previstas no n.º 16 do artigo 48.º da LCE relativamente 

às alterações contratuais promovidas por iniciativa do prestador de serviços, assinala-se 

que o CECE e o anteprojeto de transposição da ANACOM, para além de definirem os 

requisitos mínimos de informação a constarem nos contratos nos termos referidos em 2.1. 

supra, garantem aos utilizadores finais o direito de resolver os seus contratos sem 

incorrerem em quaisquer custos após o aviso de alteração das condições contratuais 

propostas pelo prestador de serviços, salvo quando as alterações sejam propostas 

exclusivamente em benefício do utilizador final, sejam de caráter puramente administrativo 

e não tenham qualquer efeito negativo no utilizador final ou decorram diretamente da 

aplicação de ato legislativo nacional ou da União Europeia. Preveem, também, o prazo no 

qual o direito de resolução contratual pode ser exercido. 

As medidas destinadas a assegurar a qualidade do serviço de acesso à Internet devem 

respeitar o Regulamento (UE) 2015/2120, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25 de novembro de 201516, e suas alterações subsequentes. A ANACOM propôs no 

anteprojeto de transposição do CECE que, em concretização do disposto no n.º 4 do artigo 

4.º do referido Regulamento, a discrepância significativa, continuada ou recorrente, entre o 

                                                
16 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1373271 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1373271
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desempenho real do serviço de acesso à Internet e o desempenho indicado no contrato, 

permitirá ao consumidor resolver o contrato sem qualquer custo. 
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4 Consideração das propostas feitas na consulta 

A ANACOM recebeu com agrado todas as respostas e comentários à consulta pública sobre 

os objetivos estratégicos e prioridades de atuação do seu plano plurianual de atividades 

2021-2023. Agradecendo a colaboração de todos os interessados, cujos contributos foram 

objeto de detalhada análise e ponderação, esta Autoridade informa que algumas das 

sugestões feitas pelos respondentes foram ponderadas, muito embora nem todas constem 

explicitamente do plano. 

Apresenta-se de seguida a listagem completa das prioridades de atuação (numeradas) 

do plano 2021-2023: 

 

Objetivo estratégico 1 

# Prioridade de atuação 

1 
Adotar as medidas regulatórias que se revelem necessárias em consequência da 
transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, nomeadamente em 
matéria de defesa dos direitos dos utilizadores 

2 
Colaborar, no âmbito das suas competências, nas ações relacionadas com o acesso 
de banda larga à Internet no âmbito do serviço universal de comunicações eletrónicas  

3 
Elaborar uma proposta de alteração ao regime jurídico da construção, do acesso e da 
instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas 

4 

Analisar os mercados de acesso local grossista num local fixo e de acesso central 
grossista num local fixo para produtos de grande consumo, bem como o mercado de 
comunicações eletrónicas de elevada qualidade num local fixo (mercados relevantes 
3a/3b e 4)  

5 
Analisar os preços da oferta de referência de acesso a condutas (ORAC), da oferta de 
referência de acesso a postes (ORAP), dos circuitos CAM (Continente-Açores-
Madeira) e inter-ilhas e da TDT 

6 

Atualizar as normas de numeração, incluindo a revisão das condições de utilização de 
números geográficos e móveis em nomadismo, as regras de utilização do CLI (calling 
line identification), a criação de uma gama específica no PNN para serviços M2M 
(machine-to-machine) e as regras de subatribuição de números 

7 
Proceder, no quadro das suas competências, à regulação do serviço postal universal 
no quadro da nova concessão  

8 

Intervir, no quadro das suas competências, na definição do futuro quadro 
regulamentar europeu aplicável ao sector postal e desenvolver iniciativas no âmbito 
da revisão da Lei Postal 

9 
Desenvolver as ações necessárias no âmbito da implementação das redes 5G, 
incluindo as medidas estratégicas e técnicas acordadas a nível europeu em matéria 
de segurança 
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10 
Desenvolver as ações necessárias em resultado do leilão da faixa dos 700 MHz (e 
outras faixas relevantes), incluindo a supervisão das obrigações associadas 

11 

Rever o plano estratégico do espectro e o quadro regulamentar aplicável ao 
licenciamento radioelétrico, contemplando a disponibilização de espectro para novas 
aplicações e a promoção de novas formas de partilha e de Acordos Nacionais de 
Partilha de Frequências 

12 
Promover, no âmbito das competências regulatórias, ações que facilitem a partilha de 
infraestruturas 

13 

Promover ações de cooperação com as autarquias, que contribuam para o 
desenvolvimento do sector das comunicações em todo o território nacional, 
nomeadamente no âmbito da instalação e gestão de infraestruturas 

14 
Elaborar um Regulamento sobre os procedimentos de notificação de satélites via 
Administração Portuguesa 

15 
Desenvolver novas abordagens com vista à monitorização remota das redes e 
serviços móveis, nomeadamente através de sistemas de sensores 

16 
Desenvolver as ações necessárias na sua esfera de competências relacionadas com 
o planeamento de emergência e a segurança das comunicações 

 

Objetivo estratégico 2 

# Prioridade de atuação 

17 
Implementar o Regulamento relativo ao tratamento de reclamações pelos prestadores 
de serviços de comunicações 

18 
Aferir a qualidade de serviço (QdS) das redes móveis e da Internet, tendo em vista a 
divulgação de informação aos consumidores e demais utilizadores 

19 

Melhorar as comunicações de emergência, promovendo soluções de roaming 
nacional e a atualização do 112 (eCall, migração NG112, reforço da resiliência, 
revisão do enquadramento legal) 

20 
Acompanhar, na sua esfera de competências e no quadro da regulamentação 
europeia, os desenvolvimentos relacionados com a regulação da Internet e das 
plataformas digitais  

21 
Acompanhar, no quadro dos protocolos de cooperação estabelecidos, o 
desenvolvimento da atividade dos centros de arbitragem de conflitos de consumo  

22 
Reforçar a articulação entre os diversos instrumentos de regulação, de supervisão e 
de gestão da informação no âmbito da proteção dos consumidores e dos outros 
utilizadores das comunicações eletrónicas e dos serviços postais 

23 
Contribuir para um melhor conhecimento dos direitos dos consumidores de 
comunicações e para a literacia digital  
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Objetivo estratégico 3 

# Prioridade de atuação 

24 
Desenvolver nova abordagem de caracterização do sector e de recolha de informação 
complementar 

25 

Assegurar a cooperação com outras entidades, nomeadamente com os outros 
reguladores e com as entidades do sistema científico e tecnológico nacional, e 
participar em grupos e organizações no quadro da União Europeia e a nível 
internacional 

26 

Contribuir para a concretização da estratégia nacional de interligação de cabos 
submarinos em Portugal, que nomeadamente potencie novos serviços e permita 
maior conhecimento ao nível da deteção sísmica, da proteção ambiental e da 
investigação científica 

27 

Implementar o novo modelo organizativo e funcional e proceder à adequada dotação 
e formação de pessoas de forma a tornar mais eficaz e eficiente o funcionamento da 
ANACOM  

28 
Prosseguir a remodelação das instalações e a melhoria de equipamentos dos centros 
de monitorização e controlo do espectro 

29 

Prosseguir a melhoria da interação e da comunicação com a sociedade, quer na 
preparação das decisões regulatórias, através da promoção de uma participação 
acrescida de todos os interessados nas consultas públicas promovidas pela 
ANACOM, quer na divulgação das atividades realizadas 
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