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Inscrições16
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OPENPHONE Oferta retalhista de um serviço 
de cartões virtuais de chamadas e de postos 
públicos acessível ao público.

GPON Oferta retalhista de um serviço de 
acesso à Internet em local fixo e de um serviço de 
distribuição de sinais de televisão acessíveis ao 
público.

PRODEVICE Oferta retalhista de um serviço 
de acesso à Internet em local fixo acessível ao 
público.

DEVINO MARKETING          Oferta retalhista de um 
serviço de mensagens (SMS/MMS) acessível ao 
público.

NOS WHOLESALE          Oferta grossista e 
retalhista de um serviço de acesso à Internet em 
local fixo, de um serviço de redes privativas 
virtuais (VPN), de um serviço de elevada 
qualidade num local fixo e de um serviço de 
transmissão de dados acessíveis ao público.

VONAGE Oferta retalhista de um serviço 
telefónico nómada acessível ao público.

COLLAB Oferta retalhista de um serviço 
telefónico nómada acessível ao público.

FASTFIBER          Oferta grossista de uma rede de 
comunicações públicas.

GARDUNHA Oferta retalhista de um serviço 
de acesso à Internet em local fixo acessível ao 
público.

IPVIP Oferta retalhista de um serviço 
telefónico em local fixo acessível ao público.

DEUTSCHE TELEKOM          Oferta grossista e 
retalhista de uma rede de comunicações públicas 
e de um serviço de redes privativas virtuais, de 
um serviço de acesso à Internet em local fixo, de 
um serviço de transmissão de dados e de um 
serviço de transporte de tráfego acessíveis ao 
público.

NEWS ON BOARD          Prestação de um serviço 
postal de base, de envios de catálogos, livros, 
jornais e outras publicações periódicas (dentro do 
âmbito do serviço universal), de âmbito nacional.

SORACOM Oferta retalhista de um serviço de 
transmissão de dados para suporte a serviços 
máquina-a-máquina e de um serviço de acesso 
móvel à Internet acessíveis ao público.

NC COURIER          Prestação de um serviço postal de 
correio expresso, de envios de correspondência, de 
catálogos, livros, jornais e outras publicações 
periódicas e de encomendas postais, de âmbito 
nacional e internacional.

ROTEIRO VERSÁTIL          Prestação de um serviço 
postal de base, de envios de correspondência, de 
catálogos, livros, jornais e outras publicações 
periódicas e de encomendas postais (fora do 
âmbito do serviço universal), e de um serviço postal 
de correio expresso, de envios de correspondência, 
de catálogos, livros, jornais e outras publicações 
periódicas e de encomendas postais, de âmbito 
nacional e internacional.

ETERNALMANEUVER Prestação de um serviço 
postal de correio expresso, de envios de 
encomendas postais, de âmbito nacional e 
internacional.

DELTA POST          Prestação de um serviço postal 
de base, de envios de correspondência, de 
catálogos, livros, jornais e outras publicações 
periódicas e de encomendas postais, de âmbito 
nacional e internacional (dentro do âmbito do 
serviço universal), e de um serviço postal de 
correio expresso, de envios de correspondência, 
de catálogos, livros, jornais e outras publicações 
periódicas e de encomendas postais, de âmbito 
nacional.

Inscrições e cancelamentos
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Comunicações Eletrónicas Serviços Postais

NACACOMUNIK          PORTO DIGITAL          

NOMOSPHERE          T-SYSTEMS          DETECTOR

URBANOS          MIHAIL STAVILA          LISESPO

Para informação atualizada sobre as empresas inscritas no registo e sobre a sua atividade, consulte www.anacom.pt

Banda Larga Fixa54

Banda Larga Móvel12

Televisão20

Voz Fixa22

Voz Móvel9

136 Empresas

Comunicações 
Eletrónicas

CE

▲8,8% | 31.12.2019: 125

Dentro do âmbito do SU17

Fora do âmbito do SU80

Serviços Postais

89 Empresas  SP

▲2,3% | 31.12.2019: 87

Audiotexto5

SVA por Mensagem20

Serviços de Valor 
Acrescentado

25 EmpresasSVA

▼13,8% | 31.12.2019: 29

Serviços de Valor 
Acrescentado

A BELTRÓNICA II          BLUEHARBOUR 

MAKSU          XPLOSION

BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES
Oferta retalhista de uma rede de comunicações 
públicas e de um serviço telefónico em local fixo 
e de um serviço telefónico nómada acessíveis ao 
público.

AVANTI HYLAS 2 Oferta de uma rede de 
comunicações fixas por satélite.

INTERFIBER Oferta grossista de uma rede de 
comunicações públicas e de um serviço de 
transporte de tráfego acessível ao público.

GENESYS Oferta retalhista de um serviço 
telefónico nómada acessível ao público.
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