
TERMINAÇÃO MÓVEL
A ANACOM aprovou, por decisão de 6 de agosto e na sequên-

cia da notificação dos respetivos projetos à Comissão Europeia 

(CE), que comunicou não ter observações às medidas notifi-

cadas, as decisões finais sobre: mercados grossistas de ter-

minação de chamadas de voz em redes móveis individuais e 

definição dos mercados do produto e mercados geográficos, 

avaliações de poder de mercado significativo (PMS) e imposi-

ção, manutenção, alteração ou supressão de obrigações regu-

lamentares; e modelo de custeio de terminação móvel - espe-

cificação da obrigação de controlo de preços. (+)

MERCADO GROSSISTA DE TELEDIFUSÃO 

Foi submetido a audiência prévia das entidades interessadas, 

o projeto de decisão relativo ao mercado grossista de termina-

ção de teledifusão para a entrega de conteúdos a utilizadores 

finais, aprovado pela ANACOM a 22 de junho. Os comentários 

devem ser enviados - por escrito e em língua portuguesa - até 

7 de setembro, preferencialmente por correio eletrónico para o 

endereço mercado18@anacom.pt. (+)

TDT - INVESTIGAÇÃO AOS CUSTOS E PROVEITOS

Por decisão da ANACOM de 22 de julho, foi lançada uma consul-

ta pública sobre as conclusões da investigação aprofundada aos 

custos e proveitos do serviço de televisão digital terrestre (TDT) 

prestado pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia 

(MEO). Os interessados podem enviar comentários até 7 setem-

bro - por escrito e em língua portuguesa - preferencialmente por 

correio eletrónico para o endereço precoTDT@anacom.pt. (+)

CONSULTAS

COMITÉ PORTUGUÊS DA URSI: CALL FOR PAPERS E PRÉMIOS
O Comité Português da URSI lançou um call for papers no 

quadro da preparação do seu 9.º congresso, que decorrerá 

a 4 de dezembro, em Lisboa, subordinado ao tema ‘’5G e 

a Internet do futuro’’. Os interessados poderão submeter 

comunicações científicas ainda não publicadas, até 19 de 

outubro. O Comité, com o patrocínio da Autoridade Nacional 

de Comunicações (ANACOM), vai atribuir o ‘’Prémio ANACOM 

- URSI Portugal’’, que premiará o melhor trabalho de investi-

gação na área da radioeletricidade. No sentido de incentivar 

os jovens autores portugueses, a ANACOM patrocina tam-

bém o Best Student Paper Award e o Best Student Poster 

Award, que serão atribuídos, respetivamente, ao melhor ar-

tigo e poster apresentados por estudantes. (+)

PREÇOS DOS CIRCUITOS ETHERNET CAM
Por decisão de 23 de julho, a ANACOM aprovou medidas pro-

visórias e urgentes relativas ao mercado de acesso de ele-

vada qualidade grossista num local fixo (circuitos alugados 

grossistas). É alterada a metodologia de implementação da 

obrigação de controlo de preços imposta na análise dos mer-

cados grossistas de circuitos alugados, aprovada a 28 de se-

tembro de 2010, no contexto dos circuitos Ethernet CAM e 

inter-ilhas. (+)

SPECTRU
Mais informações em: www.anacom.pt
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NOTÍCIAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), por práti-

cas de mera ordenação social no âmbito de infraestruturas de 

telecomunicações em edifícios (ITED), aplicou uma coima no va-

lor de 650 euros a António Luís Ribeiro Machado. (+)

No âmbito dos serviços de comunicações eletrónicas, foi cons-

tatada a prática de um ilícito de mera ordenação social pela 

empresa Tata Communications, por violação da obrigação de 

prestar a esta Autoridade informação relativa ao volume de 

negócios elegível para o cálculo da contribuição extraordinária 

para o fundo de compensação do serviço universal de comuni-

cações eletrónicas. Foi-lhe aplicada uma admoestação. (+)

Foi ainda constatada, no âmbito dos serviços postais, a prática 

de dois ilícitos de mera ordenação social por parte da empresa 

Urbanos - Distribuição Expresso, por violação da obrigação de 

enviar à ANACOM informação sobre os serviços que prestava e 

sobre proveitos relevantes, tendo-lhe sido aplicada uma coima 

única no valor de 3000 euros. (+)

PORTAL DO CONSUMIDOR COM 900 MIL VISITAS EM 2014

O Portal do Consumidor da ANACOM contou, em 2014, com 

928 343 visitas (conteúdos informativos e serviços eletróni-

cos), mais 90,4% do que em 2013. Os conteúdos informativos 

do Portal geraram 262 456 visitas, o NET.mede 420 690, o  

COM.escolha 94 396, o serviço ‘’A ANACOM responde’’ 130 704 

e o ‘’Formulário de Reclamações’’ 20 097. (+)

COM.escolha RECEBE 30 673 VISITAS NO 2.º TRIMESTRE

O simulador COM.escolha recebeu 30 673 visitas de 24 374 uti-

lizadores no segundo trimestre, registando um decréscimo de 

47,90% comparativamente com o primeiro trimestre de 2015 

(no qual recebeu 58 868 visitas de 48 435 utilizadores). (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

Destaca-se a intervenção da Presidente do Conselho de Ad-

ministração (CA) da ANACOM, Fátima Barros, na entrevista ao 

‘’Diário Económico’’, edição de 13 de julho, na qual abordou, en-

tre outros assuntos, a estratégia para o mercado único digital, 

recentemente aprovada pela Comissão Europeia (CE), e o pro-

cesso de eliminação do roaming. (+)

DESIGNADO NOVO MEMBRO DO CA DA ANACOM

Na reunião do Conselho de Ministros de 23 de julho, publicada na 

mesma data, foi aprovada na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 38-B/2015, a nomeação de Isabel Maria Guimarães de Oliveira 

Rodrigues de Areia para o cargo de Vogal do Conselho de Adminis-

tração (CA) da ANACOM, por um mandato de seis anos.

Esta nomeação foi precedida de audição da comissão com-

petente da Assembleia da República e de parecer da Comis-

são de Recrutamento e Seleção da Administração Pública 

(CRESAP). (+)

 
SATISFAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO DA ANACOM

A ANACOM divulgou um estudo de avaliação da satisfação dos 

seus clientes externos, nomeadamente projetistas e instalado-

res de ITED e ITUR (infra-estruturas de telecomunicações em 

loteamentos, urbanizações e conjuntos de edifícios) e utilizado-

res do serviço de solicitações. (+)

RELATÓRIO DE REGULAÇÃO 2014

A ANACOM publicou o Relatório de Regulação, Supervisão e Ou-

tras Atividades, relativo a 2014. Este relatório está estruturado 

em três grandes capítulos: missão e atividade da ANACOM; re-

gulação e supervisão; outras atividades e contencioso. (+)

RELATÓRIO E CONTAS 2014

A ANACOM publicou o Relatório e Contas de 2014, aprovado a 23 de 

março de 2015. (+)

ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DE QoS

A ANACOM promoveu a realização de estudos de avaliação da 

qualidade dos serviços de voz, dados e cobertura radioelétrica das 

redes móveis, disponibilizados pelos operadores MEO - Serviços 

de Comunicações e Multimédia (MEO), NOS Comunicações (NOS) e  

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais (Vodafone). (+)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA AGENDA PORTUGAL DIGITAL

Está disponível o balanço das iniciativas desenvolvidas da 

Agenda Portugal Digital em 2014, destacando-se as seis áre-

as de atuação fundamentais: acesso à banda larga e ao mer-

cado digital; investimento em investigação e desenvolvimento 

(I&D) e inovação; melhoria da literacia, qualificação e inclusão 

digitais; combate à fraude e à evasão fiscais, contributivas e 

prestacionais; resposta aos desafios societais; e promoção do 

empreendedorismo e internacionalização do sector das tecno-

logias de informação e comunicações (TIC). (+)
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Lei n.º 78/2015 (I Série – D.R. de 29 de julho) - regula a promoção da transparência da titularidade, da gestão e dos meios de 

financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social e altera a Lei de Imprensa, a Lei da Televisão 

e a Lei da Rádio. (+)

Regulamento n.º 425-A (II Série – D.R. de 20 de julho) – aprova o regulamento das regras do jogo do bingo online. (+)

Deliberação n.º 1568/2015 (II Série – D.R. de 10 de agosto) - altera a delegação de poderes do Conselho de Administração nos 

seus membros. (+)

Proposta de Lei 341/XII (Assembleia da República de 29 de julho) - primeira alteração à Lei n.º 35/2012, de 23 de agosto, que procede 

à criação do fundo compensação do serviço universal de comunicações eletrónicas previsto na Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE), Lei 

n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, destinado ao financiamento dos custos líquidos decorrentes da prestação do serviço universal. (+)

Projeto de Lei 514/XII (Assembleia da República de 29 de julho) - alteração LCE, que estabelece que a taxa municipal de direitos de 

passagem passa a ser paga diretamente pelas operadoras de comunicações eletrónicas e prevê sanções para o incumprimento. (+)

CUSTOS LÍQUIDOS DO SERVIÇO UNIVERSAL PARA 2014
Foi aprovada pela ANACOM, a 22 de julho, a decisão final 

sobre a metodologia de cálculo dos custos líquidos do ser-

viço universal (CLSU) a aplicar em 2014. (+)

PLANO DE ATIVIDADES DA ANACOM 2016-2018
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, 

por decisão de 9 de julho, o relatório da consulta pública sobre 

as orientações estratégicas para o plano plurianual de ativida-

des 2016-2018, lançada por esta Autoridade a 21 de abril. (+)

1T2015 2T2015

NUTSII
Clientes Residencias 

de RAV

Clientes Residenciais 
RAV 

por 100 habitantes
Clientes Residencias 

de RAV

Clientes Residenciais 
RAV 

por 100 habitantes
Variação 

2T15/1T15
Variação 

2T15/2T14

NORTE 453 12,5 479 13,2 5,8% 24,4%

CENTRO 183 8,1 194 8,6 6,3% 34,2%

LISBOA 736 26,2 758 27,0 2,9% 11,9%

ALENTEJO 33 4,6 36 4,9 8,1% 49,4%

ALGARVE 50 11,4 53 12,0 5,5% 24,8%

RAA 28 11,5 29 11,9 3,7% 22,9%

RAM 45 17,5 47 18,0 2,8% 18,3%

TOTAL 1.529 14,7 1.596 15,4 4,4% 19,4%

CLIENTES RESIDENCIAIS DE REDES E SERVIÇOS DE ALTA VELOCIDADE (RAV)

Unidade: Milhares de clientes, %; Fonte: ANACOM
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DELIBERAÇÕES ANACOM – SÍNTESE DO 2.º TRIMESTRE 2015
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA DELIBERAÇÃO

29.06.15 Cancelamento do registo da empresa KNEWON (despacho) (+)

29.06.15 Cancelamento do registo da empresa Públicomédia - Comunicação e Multimédia (despacho) (+)

26.06.15 Averbamento à declaração para prestação de serviços postais da ALFA LISBON (despacho) (+)

25.06.15 Atribuição de DUF à INMARSAT (decisão final e sentido provável de decisão) (+)

25.06.15 Atribuição de DUF à Echostar Mobile prorrogação de prazo (decisão) (+)

25.06.15 Retificação de erro material na decisão sobre os critérios de fixação dos preços do serviço postal universal (decisão) (+)

25.06.15 Litígio entre a DS Telecom Norte e a Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (sentido provável de decisão) (+)

25.06.15 Resultados das auditorias aos custos líquidos do serviço universal (2012) (sentido provável de decisão) (+)

25.06.15 Cancelamento do registo da empresa PDM e FC - Projeto, Desenvolvimento Manutenção, Formação e 
Consultadoria (decisão) (+)

25.06.15 Prorrogação do prazo de resposta à consulta pública sobre obrigações de cobertura nos 800 MHz (despacho) (+)

24.06.15 Cancelamento do registo da empresa Paula Alexandra Heliodoro Vasco Ramos Pereira (despacho) (+)

16.06.15 Suspensão do registo de audiotexto da empresa André Garcia, Comunicações, Unipessoal (despacho) (+)

18.06.15 Auditoria aos indicadores de qualidade de serviço, de reclamações e pedidos de informação dos CTT (decisão) (+)

18.06.15 Alteração do DUF atribuído à VODAFONE para serviços de comunicações eletrónicas terrestres (sentido provável de decisão) (+)

12.06.15 Atribuição do DUF à Echostar Mobile (decisão final e sentido provável de decisão) (+)

09.06.15 Cancelamento do registo da empresa Sweet & Mata (despacho) (+)

08.06.15 Declaração à Activos 24 - Distribuição, Eventos e Logística, Unipessoal para prestação de serviços postais (despacho) (+)

04.06.15 Metodologia de cálculo dos custos líquidos do serviço universal a aplicar em 2014 (sentido provável de decisão) (+)

28.05.15 Relatório de custos administrativos e do montante da cobrança de taxas relativos ao exercício de 2014 (decisão final) (+)

28.05.15 Realização de auditoria aos resultados do sistema de contabilidade analítica dos CTT – Correios de Portugal (decisão) (+)

28.05.15 Determinação das velocidades de referência associadas às obrigações de cobertura na faixa de frequência dos 800 
MHz (sentido provável de decisão) (+)

28.05.15 Averbamento à declaração para prestação de serviços postais da Bearing Services (despacho) (+)

19.05.15 Cancelamento do registo da empresa KPN Eurorings (despacho) (+)

14.05.15 Aquisição direta de seguros (decisão) (+)

14.05.15 Taxas devidas pelo exercício de atividade (decisão) (+)

08.05.15 Transmissão para a Optimus dos direitos de utilização de números detidos pela ZON (despacho) (+)

08.05.15 Cancelamento do registo da empresa Especial Abraço, Unipessoal (despacho) (+)

08.05.15 Cancelamento do registo da empresa A.T.C. Avant Telecom Consulting AG (despacho) (+)

08.05.15 Cancelamento do registo da empresa INOV INESC Inovação - Instituto de Novas Tecnologias (despacho) (+)

05.05.15 Averbamento à declaração para prestação de serviços postais da CHRONOPOST PORTUGAL - Transporte Expresso 
Internacional (despacho) (+)

05.05.15 Averbamento à declaração para prestação de serviços postais da URBEXPRESS - Transportes Expresso (despacho) (+)

04.05.15 Alteração da licença da URBANOS - Distribuição Expresso para prestação de serviços postais (despacho) (+)

30.04.15 Averbamento à declaração para prestação de serviços postais da OVERSPEED - Transportes de Correio 
Expresso (despacho) (+)

30.04.15 Prorrogação do prazo de resposta aos procedimentos de consulta sobre o mercado grossista de terminação de 
chamadas de voz em redes móveis individuais e o modelo de custeio (decisão) (+)

29.04.15 Declaração à G9TELECOM para a oferta de comunicações eletrónicas (+)

29.04.15 Declaração à KBOX, Unipessoal para prestação de serviços postais (despacho) (+)

23.04.15 Aprovação da consulta sobre disponibilização de espectro na faixa de frequências dos 3,4-3,8 GHz (sentido 
provável de decisão (+)

16.04.15 Orientações estratégicas para o plano plurianual de atividades 2016-2018 (sentido provável de decisão) (+)

16.04.15 Análise de mercado e do modelo de custeio (sentidos prováveis de decisão) (+)

13.04.15 Declaração à Verizon Portugal - Sociedade Unipessoal para a oferta de comunicações eletrónicas (+)

10.04.15 Aquisição de estudo sobre a substituibilidade entre banda larga fixa e banda larga móvel (decisão) (+)

10.04.15 Declaração à Telefónica International Wholesale Services II, S.L. Unipersonal, Sucursal em Portugal para a oferta de 
comunicações eletrónicas (+)

09.04.15 Declaração à Velozeficácia, Unipessoal para prestação de serviços postais (despacho) (+)

06.04.15 Declaração à Mensagemláxia para prestação de serviços postais (despacho) (+)

01.04.15 Aquisição de estudo sobre serviços de aplicações e conteúdos over the top – OTT (decisão) (+)

01.04.15 Sistema de contabilidade analítica da MEO - - Serviços de Comunicações e Multimédia - exercício 2012 (decisão final) (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO
ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), como re-

presentante nacional do sector das comunicações junto de 

organizações internacionais revelantes, participou recente-

mente em reuniões no âmbito da Conferência Europeia das 

Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT), da 

União Europeia (UE), do Grupo de Reguladores Europeus dos 

Serviços Postais (ERGP) e da União Internacional das Teleco-

municações (UIT).

CEPT

No âmbito dos trabalhos do ECC, tiveram lugar os seguintes 

encontros:

- 40.ª plenária, em Helsínquia (Finlândia), de 30 de junho a 3 

de julho; (+)

- 50.ª reunião da ECC PT1, em Montreux (Suíça), de 22 a 24 de 

junho; (+)

- 83.ª reunião do WG FM, em Dresden (Alemanha), de 18 a 22 

de maio; (+)

- 7.ª reunião da CPG PTA, em Malta, entre 12 e 15 de maio; (+)

- 7.ª reunião da CPG PTB, em Copenhaga, entre 12 e 15 de maio. (+)

UE

No âmbito da UE, tiveram lugar em Bruxelas (Bélgica) as se-

guintes reuniões:

- do grupo estabelecido pelo COCOM sobre a implementação 

do enquadramento regulamentar para sistemas pan-euro-

peus que fornecem serviços móveis por satélite (MSS) nas 

faixas de frequências dos 2 GHz, a 29 de junho; (+)

- 41.ª do TCAM e 7.ª do WG TCAM, em 13 e 14 de julho. (+)

ERGP

Teve lugar em Vilnius (Lituânia), a 2 de julho, a reunião ple-

nária, precedida de 2 workshops sobre acesso à rede postal e 

sobre o programa de trabalho do ERGP, a 1 de julho. (+)

UIT

Decorreram em Genebra (Suíça), de 3 a 10 de junho, reuniões do 

WP 1A e do WP 1B, da SG1 – gestão e engenharia do espectro. (+)

Podem ser apresentadas, até 31 de agosto, candidaturas à 

vaga de Directorate Officer, na Organização Internacional 

de Comunicações Móveis via Satélite (IMSO), sediada em 

Londres. (+)

RECRUTAMENTO NA IMSO

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-

nómico (OCDE) lançou o Digital Economy Outlook 2015, que 

analisa a forma como os países podem maximizar o poten-

cial da economia digital enquanto impulsionadora da inova-

ção e do crescimento inclusivo. (+) 

OCDE PUBLICA DIGITAL ECONOMY OUTLOOK 2015

A CEPT elaborou um questionário que visa a recolha de da-

dos para investigar os requisitos para UAS (Unmanned Aircraft  

Systems), incluindo drones. O questionário contempla assuntos 

relacionados com a regulação do espectro e a regulamentação 

aeronáutica, incidindo na utilização civil de aeronaves não tripu-

ladas. As respostas devem ser enviadas até 29 de setembro. (+) 

ESPECTRO E REGULAMENTAÇÃO AERONÁUTICA 

A UIT lançou, a 11 de agosto, o “ITU Telecom World  

Entrepreneurship Awards 2015’’, dirigido a micro, pequenas 

e médias empresas que participem no “ITU Telecom World 

2015’’ e que apresentem soluções inovadoras e sustentáveis 

a nível socioeconómico no âmbito das tecnologias da informa-

ção e da comunicação (TIC). 

O “ITU Telecom World 2015” terá lugar em Budapeste, Hungria, 

de 12 a 15 de outubro. (+)

‘’TELECOM WORLD ENTREPRENEURSHIP AWARDS’’  - UIT
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BEREC 
PRESIDÊNCIA ANACOM 2015

PRESIDÊNCIA
No âmbito das funções que exerce como Presidente do Orga-

nismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas 

(BEREC), Fátima Barros, Presidente da Autoridade Nacional 

de Comunicações (ANACOM), participou ativamente em vários 

eventos durante o mês de julho, sendo de destacar as seguin-

tes intervenções:

- Na reunião de acompanhamento do workshop da 23.ª plená-

ria do BEREC, em Lisboa, a 6 de julho. (+)

- Na reunião bilateral entre a ANACOM e o Ofcom, em Lisboa, a 

7 de julho. (+)

- Na APDC Digital Business Summit, em Lisboa, a 7 de julho. (+)

- Na videoconferência com os Vice-presidentes do BEREC e 

IRG, a 10 de julho. (+)

- Na 13.ª Conferência Internacional das Telecomunicações 

(ConTEL), em Graz (Áustria), de 13 a 15 de julho. (+)

REUNIÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO
Decorreu a 2 e 3 de julho, em Barcelona (Espanha), a cimeira BEREC - EMERG – EaPeReg - Regulatel. (+)

A Comissão Europeia (CE) lançou uma consulta pública sobre as 

regras do contrato para compras online de conteúdos digitais e 

bens tangíveis. Termina a 3 de setembro o prazo para os inte-

ressados se pronunciarem. (+) 

CONSULTA PÚBLICA DA COMISSÃO EUROPEIA

Decorreu em Bruxelas (Bélgica), a 8 de julho, o workshop pú-

blico organizado pela CE, para (i) obter o feedback das partes 

interessadas sobre os resultados provisórios do estudo enco-

mendado à WIK-Consult/TNO - “WIK/TNO Draft Interim Report 

“Investigation into interoperability standards for the promotion 

of the internal market for electronic communications”, e (ii) de-

bater os mecanismos mais adequados para alcançar uma maior 

uniformização do acesso grossista e dos produtos de intero-

perabilidade na Europa, nos casos em que tal se justifique. Os 

resultados do estudo destinam-se a fornecer input tanto para 

questões atuais em torno da definição de produtos e serviços 

grossistas como para questões mais amplas no contexto de 

possíveis iniciativas futuras da União Europeia (UE) relaciona-

das com a interoperabilidade.

WORKSHOP PÚBLICO DA COMISSÃO EUROPEIA

No âmbito da estratégia para o mercado único digital, adotada 

a 6 de maio, a CE está a realizar uma avaliação global do quadro 

regulamentar para as comunicações eletrónicas, com o objetivo 

de perceber que alterações são necessárias para fazer face aos 

novos desafios tecnológicos e de mercado. (+) 

COMISSÃO AVALIA QUADRO REGULATÓRIO 

JOUE
Não oposição a uma Concentração notificada (Processo M.7499 - Altice/PT Portugal) -  2015/C 238/03): em 20 de abril, a 

Comissão decidiu não se opor à concentração notificada e declará-la compatível com o mercado interno. (+)
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

•	 O	regulador	publicou	uma	síntese	das	contribuições	recebidas	

na sequência da consulta pública (realizada de 22 de janeiro a 6 

de março) relativa ao procedimento de designação do prestador 

do serviço postal universal. Este serviço foi atribuído à bpost até 

31 de dezembro de 2018, mas legalmente o processo de desig-

nação do sucessor da bpost terá de estar concluído 3 anos antes 

do fim da concessão, ou seja, até 31 de dezembro. (+)

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

•	 Encontra-se	a	decorrer	até	21	de	agosto	o	período	para	envio	de	

contribuições sobre a proposta de revisão dos grupos detentores de 

poder de mercado significativo (PMS) em mercados relevantes, dis-

ponível por meio da consulta pública n.º 17. As contribuições devem 

ser encaminhadas pelo Sistema Interativo de Acompanhamento de 

Consulta Pública (SACP), disponível no sítio da ANATEL. (+)

•	 No	âmbito	da	prestação	anual	de	contas,	o	regulador	brasi-

leiro disponibilizou os relatórios de gestão do Fundo de Fisca-

lização das Telecomunicações (Fistel) e do Fundo de Universa-

lização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) relativos ao 

exercício de 2014. (+)

•	 Foi	 aprovado	 o	Regulamento	 das	 condições	 de	 aferição	 do	

grau de satisfação e da qualidade percebida pelos utilizadores 

de serviços de telecomunicações. São abrangidos por este re-

gulamento os serviços de telecomunicações de interesse cole-

tivo, ou seja, o serviço móvel pessoal, o serviço de comunicação 

multimídia, o serviço telefónico fixo comutado e os serviços de 

televisão por assinatura. (+)

CABO VERDE - Governo de Cabo Verde

•	 O	Conselho	de	Ministros	aprovou	o	plano	de	operacionaliza-

ção do número único de emergência – 112 Cabo Verde (CV - 

112) e o plano conceptual de sistematização das comunicações 

de emergência, tendo igualmente criado o centro de despacho 

e coordenação de emergências (112 Cabo Verde). (+)

ESPANHA – Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

•	 Os	 acessos	 de	 banda	 larga	 de	 nova	 geração	 registaram	 um	

crescimento anual de 48,8%, para 20,17 milhões de ligações, de 

acordo com os dados estatísticos mais recentes do regulador, refe-

rentes a junho de 2014. A influenciar fortemente este resultado 

esteve o aumento das ligações de fibra até casa (FTTH), que su-

biram de 6,17 milhões, em junho de 2013, para 10,31 milhões no 

mês homólogo de 2014, traduzindo um crescimento de 67,1%. (+)

EUA – Federal Communications Commission (FCC)

•	 O	regulador	aprovou	um	relatório	e	uma	Ordem	que	moderni-

za e reforma as políticas destinadas a facilitar a capacidade das 

pequenas empresas para participarem em leilões de espectro e 

no mercado das comunicações sem fios, políticas comumente 

conhecidas como Designated Entity Rules. (+)

•	 A	FCC	assinalou,	num	evento	a	23	de	julho,	o	25.º	aniversário	

do Americans with Disabilities Act (ADA), lei federal para os 

cidadãos americanos com necessidades especiais. (+)

FINLÂNDIA - Finnish Communications Regulatory Authority 

(FICORA)

•	 O	volume	total	de	negócios	do	sector	das	telecomunicações	fin-

landês atingiu cerca de 3,4 mil milhões de euros, em 2014. Por 

área de negócio, verifica-se que as receitas dos serviços de banda 

larga e de telefonia fixa baixaram claramente em relação ao ano 

anterior. A receita da rede móvel também caiu, mas de forma mais 

ligeira, ao passo que as receitas das operações de televisão e rádio 

aumentaram em quase um quinto em relação a 2013. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

•	 O	regulador	publicou	os	resultados	do	16.º	estudo	de	aferi-

ção da qualidade de serviço dos operadores móveis na Fran-

ça metropolitana. Os resultados de 2015 são idênticos aos do 

ano anterior, com a Orange a manter-se na frente, a Bouygues  

Telecom e a SFR ombro a ombro com uma ligeira vantagem para 

a Bouygues Telecom e a Free Mobile atrás, penalizada pelo fac-

to de a sua rede 3G ainda estar em desenvolvimento e, por isso, 

obter resultados menos bons em diversos indicadores. (+)

•	 Encontra-se	a	decorrer,	até	29	de	setembro,	o	concurso	para	

a atribuição de frequências nas sub-faixas dos 703-733 MHz e 

758-788 MHz, comumente designadas banda dos 700 MHz. (+)

•	 O	regulador	autorizou	a	Orange	e	a	SFR	a	utilizarem	a	banda	

dos 1800 MHz para desenvolvimento das suas redes de 4.ª ge-

ração (4G), a partir de 25 de maio de 2016. Esta decisão resul-

ta do refarming de frequências nos 1800 MHz, historicamente 

utilizadas pelas redes de 2.ª geração (2G). (+)

IRLANDA – Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

•	 Encontra-se	a	decorrer,	até	8	de	setembro,	uma	consulta	pública	

sobre a disponibilização de equipamentos terminais vocacionados 

para os utilizadores com necessidades especiais ao abrigo das 

obrigações do serviço universal, cujo prestador é a Eircom. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

•	 O	regulador	colocou	em	consulta	pública,	até	8	de	outubro,	o	

documento de discussão sobre a avaliação que o Ofcom está a 

fazer dos mercados de comunicações digitais no Reino Unido. Esta 

é a primeira avaliação estratégica do sector das telecomunicações 

que o regulador faz em dez anos e apenas a segunda desde que 

foi estabelecido como autoridade reguladora nacional. (+) 

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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REGULAÇÃO NO NOVO
ECOSSISTEMA DIGITAL

CONFERÊNCIA22/09 - CCB
PEQUENO AUDITÓRIO

CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DE COBRANÇA DE TAXAS DE 2014
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, 

por decisão de 22 de julho, a devolução aos diversos fornecedo-

res de redes e serviços de comunicações eletrónicas do montan-

te de 446 687,00 euros. Esta devolução resulta da redução dos 

custos de regulação relativos à liquidação de taxas de 2014, 

por anulação de provisões. (+) 

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS - TAXAS DE 2015
Foi aprovado pela ANACOM, por decisão de 22 de julho, o cálcu-

lo do montante dos custos de regulação da atividade de forne-

cedor de redes e serviços de comunicações eletrónicas acessí-

veis ao público, respeitante a taxas a liquidar em 2015, no valor 

de 27 820 613 euros. (+) 

SERVIÇOS POSTAIS - TAXAS DE 2015
Foi aprovado pela ANACOM, por decisão de 22 de julho, o cálcu-

lo do montante dos custos de regulação da atividade de pres-

tador de serviços postais, respeitante às taxas a liquidar em 

2015, no valor de 2 388 359 euros.  (+) 

SISTEMA DE CONTABILIDADE ANALÍTICA DA MEO
A ANACOM, por decisão de 16 de julho, e na sequência da 

auditoria aos resultados reformulados do sistema de con-

tabilidade analítica (SCA) da MEO, referente ao exercício de 

2013, aprovou a decisão final sobre as margens de explora-

ção dos serviços de telex, telegráfico, teledifusão terrestre 

e móvel marítimo. (+) 

TDT - REEMBOLSO DE CUSTOS
A ANACOM aprovou, a 16 de julho, a decisão final sobre o re-

embolso dos custos suportados pelos utilizadores finais com 

cobertura DTH (receção por satélite). (+) 

CONCURSO EPISTOLAR DA UPU
A União Postal Universal (UPU) atribuiu a Maria Coutinho 

(13 anos), de Portugal, uma menção honrosa no concurso 

epistolar internacional de 2015. Maria Coutinho foi a ven-

cedora do concurso nacional ‘’A Melhor Carta’’, iniciativa 

conjunta da ANACOM e dos CTT. (+)
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