
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DE COBERTURA – 2100 MHz
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, a 

9 de março, a metodologia e os pressupostos de verificação das 

obrigações de cobertura adicional, na faixa dos 2100 MHz, das 

588 freguesias potencialmente sem banda larga móvel. Estas 

obrigações foram impostas à NOS Comunicações (NOS), à MEO 

- Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO) e à Vodafone 

Portugal - Comunicações Pessoais (Vodafone) nos termos da 

decisão de 18 de fevereiro de 2016. (+)
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INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL E CONTRATUAL

Por decisão de 20 de fevereiro, a ANACOM aprovou o início 

do procedimento regulamentar de alteração do Regulamen-

to sobre a informação pré-contratual e contratual - Regula-

mento n.º 829/2016, de 23 de agosto. Este procedimento 

surge na sequência de pedido apresentado pela Associação 

dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, com vista a 

que seja equacionada uma diferente abordagem do regime 

e do modelo de ficha de informação simplificada (FIS). (+)

ANÚNCIO

ESTAÇÕES DE CB - ELIMINAÇÃO DE REGISTO
A ANACOM aprovou, a 9 de março, a eliminação da obrigatoriedade 

de registo dos utilizadores das estações associadas ao serviço rádio 

pessoal – banda do cidadão (CB), bem como a atualização do Quadro 

Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF) em conformidade. A 

decisão aprovada definiu os requisitos técnicos harmonizados a que 

o funcionamento dessas estações deve obedecer. (+)

QUALIDADE DO SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL EM 2016
Por decisão de 2 de março, a ANACOM aprovou a fórmula de 

cálculo do valor anual dos indicadores de qualidade de serviço 

oferecido pelos CTT – Correios de Portugal (CTT) em 2016. O 

valor de cada um dos indicadores referentes a correio nacional 

e ao tempo em fila de espera deve corresponder à média pon-

derada do valor dos três primeiros trimestres (período em que 

vigorou o sistema CTT) e do valor do último trimestre (período 

durante o qual vigora o sistema independente). (+)

BANDA LARGA MÓVEL - ACORDO 
A ANACOM aprovou, a 2 de março, o sentido provável de 

decisão relativo à homologação do acordo firmado entre a 

MEO, a NOS e a Vodafone, para distribuição das 588 fregue-

sias potencialmente sem banda larga móvel, cuja cobertura 

adicional foi imposta no âmbito do processo de renovação 

dos direitos de utilização de frequências na faixa dos 2100 

MHz, aprovado por esta Autoridade nos termos da decisão 

de 18 de fevereiro de 2016. (+)

SPECTRU
Mais informações em: www.anacom.pt
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NOTÍCIAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no âmbito 

dos serviços de comunicações eletrónicos, aplicou as seguintes 

sanções por prática de ílicitos de mera ordenação social:

•	 ANA	-	Aeroportos	de	Portugal,	uma	pena	de	admoestação;	(+)

•	 Claranet	Portugal	–	Telecomunicações,	uma	pena	de	admo-

estação;	(+)

•	 PDM&FC	-	Projeto,	Desenvolvimento,	Manutenção,	Formação	

e	Consultoria,	uma	pena	de	admoestação;	(+) 

•	 Signalhorn	Trusted	Networks	GmbH,	uma	pena	de	admo-

estação;	(+)

•	 Take	Signal,	uma	pena	de	admoestação;	(+)

•	 Vodafone	Portugal	 -	Comunicações	Pessoais,	uma	coima	no	

valor	de	5000	euros;	(+)

•	 VOIP	–	IT,	uma	pena	de	admoestação	e	uma	coima	no	valor	de	

1000 euros. (+)

Em matéria de infraestruturas de telecomunicações em edifí-

cios, foi aplicada à NOS Madeira Comunicações uma pena de 

admoestação. (+)

No âmbito de serviços prestados por centros de atendimento 

telefónico (call centers), a ANACOM aplicou sanções às seguin-

tes empresas:

•	 MEO	-	Serviços	de	Comunicações	e	Multimédia,	uma	coima	no	

valor	de	5500	euros;	(+)

•	 Vodafone	Portugal	 -	Comunicações	Pessoais,	uma	coima	no	

valor de 7250 euros. (+)

Adicionalmente, a NOS Comunicações (NOS) foi condenada a 

pagar uma coima de 26 500 euros, por adopção de práticas co-

merciais enganosas e agressivas, coima essa posteriormente 

reduzida pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervi-

são para 21 000 euros. (+)

Por último, foi aplicada à NOS uma coima única no valor de 158 

650 euros e uma pena de admoestação por se ter provado a 

prática de infrações ao disposto em normas do Regulamento de 

Portabilidade, relativas:

•	 a	8	pedidos	de	portabilidade	que	aceitou	ou	rejeitou	indevida-

mente, enquanto prestador doador, e 19 pedidos de portabilidade 

que	apresentou	indevidamente,	enquanto	prestador	recetor;

•	 ao	não	pagamento	a	31	assinantes	das	compensações	pre-

vistas	no	n.º	4	do	artigo	26.º	do	Regulamento	da	Portabilidade;

•	 à	não	submissão	junto	da	Entidade	de	Referência	dos	proces-

sos de retorno ao prestador doador de 11 números.

Foi ainda determinado à NOS, no mesmo processo, o pagamento das 

compensações devidas e não pagas aos mencionados 31 assinan-

tes, no prazo de 20 dias úteis a contar da notificação que receberá 

para o efeito assim que a decisão se torne definitiva ou transite em 

julgado, sob pena de aplicação de uma sanção pecuniária compulsó-

ria. Notificada da decisão e não se conformando, a NOS interpôs re-

curso de impugnação daquela decisão condenatória para o Tribunal 

da Concorrência, Regulação e Supervisão. (+)

DIA DA INTERNET MAIS SEGURA 2017

Celebrou-se a 7 de fevereiro, o Dia da Internet Mais Segura, de-

dicado ao tema ‘’Marca a Diferença: Unidos por uma Internet 

Melhor’’, com o objetivo de promover a sensibilização e a cons-

ciencialização para uma utilização mais segura da Internet pe-

los cidadãos, em particular crianças e jovens. (+)

PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

A ANACOM passou a utilizar a plataforma eletrónica da VORTAL 

para tramitação dos seus procedimentos aquisitivos pré-contra-

tuais. Em consequência, todos os fornecedores desta Autorida-

de devem inscrever-se na referida plataforma. (+)

GUIAS DIRIGIDOS AO CONSUMIDOR

A ANACOM divulgou um conjunto de guias informativos dirigidos 

aos consumidores com informação sobre a utilização de serviços de 

comunicações eletrónicas - nomeadamente, o que é preciso saber 

sobre o cancelamento, a faturação e a suspensão de serviços. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

O Vogal do Conselho de Administração João Confraria participou 

na IX Assembleia Geral e no 8.º Fórum das Comunicações (como 

orador no painel “Porquê uma Agenda Digital para a CPLP?”) 

da Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomu-

nicações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(ARCTEL-CPLP), que decorreram entre 12 e 15 de fevereiro, na 

Guiné-Bissau. Foi também orador no painel “Prioridades da Re-

gulação na Sociedade 4.0” do “Seminário de Regulação”, sub-

metido ao tema “A sociedade 4.0 e a regulação: o quê e como?”, 

que decorreu a 22 e 23 de fevereiro, em São Tomé e Príncipe, 

organizado pela Associação Internacional das Comunicações de 

Expressão Portuguesa (AICEP).

O Vogal do CA Hélder Vasconcelos esteve também presen-

te, neste seminário, como orador no painel “A Nova Econo-

mia Digital”.
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Lei n.º 9/2017 (I Série - D.R. de 3 de março) - autoriza o Governo a criar o serviço público de notificações eletrónicas associado à 

morada única digital. (+)

Decreto-Lei n.º 25/2017 (I Série - D.R. de 3 de março) - estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2017. (+)

Portaria n.º 89/2017 (I Série - D.R. de 1 de março) - estabelece a forma de aplicação dos resultados líquidos do exercício de 2015 

da ANACOM. (+)

OPERADORES / PRESTADORES DE REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES  ELETRÓNICAS 

 N.º Entidades N.º Entidades 
 habilitadas (a) em atividade (a) (b)

Serviço de distribuição de sinais de televisão  (c) 17 12

Serviço telefónico móvel   

 Operadores de redes móveis (MNO) 3 3

 Operadores de redes móveis virtuais (MVNO) 9 6

Serviço telefónico em local fixo 17 13

Serviço de acesso à Internet   

 Banda larga fixa 56 43

 Banda larga móvel 10 9

Serviço de voz através da Internet de uso nómada (VoIP nómada) (d) 25 15

Serviço de postos públicos 8 2

Serviço de cartões virtuais de chamadas 21 9

    
PRESTADORES DE SERVIÇOS POSTAIS

 N.º Entidades N.º Entidades 
 habilitadas (a) em atividade (a) (e)

Serviços Postais fora do âmbito do serviço universal 78 62

Serviços Postais abrangidos no âmbito do serviço universal 15 11

a) Situação em 31 de dezembro de 2016.
b) Inclui entidades em atividade com oferta retalhista e/ou grossista.
c) Inclui o serviço prestado no âmbito das RDC (9 prestadores em atividade) e através de outras plataformas (3 prestadores em atividade).
d) Serviços prestados com recurso à gama de numeração ‘’30’’.
e) Inclui 23 empresas a prestar o serviço sob a marca MRW em regime de franchising (a empresa IBERCOURIER é proprietária da marca MRW), 16 empresas a prestar o serviço sob 

a marca NACEX em regime de franchising (a empresa LOGISTA é proprietária da Marca NACEX) e 2 empresas a prestar o serviço sob a marca ENVIALIA em regime de franchising.

REVISÃO DE TAXAS DE 2015
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, por 

decisão final de 16 de fevereiro, a revisão da liquidação das taxas 

e a nova percentagem contributiva t2 devida pelos fornecedores 

de redes e serviços de comunicações eletrónicas relativas a 2015. 

A nova percentagem - que passou ser de 0,6213% em vez de de 

0,6209% - implica uma liquidação adicional da taxa anual (2015) 

devida pelos fornecedores de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, no valor de 9443,60 euros. (+)

Mais informações em: www.anacom.pt 3
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EVOLUÇÃO MÉDIA ANUAL DOS PREÇOS – TELECOMUNICAÇÕES

Fonte:	EUROSTAT;	Unidade:	%
Nota: a partir da publicação, pelo EUROSTAT, a 25 de fevereiro de 2016, dos dados referentes a janeiro de 2016, o ano de referência da série do IHPC foi alterado de 

2005 para 2015. Poderão existir diferenças nas séries devido ao efeito dos arredondamentos. (+) 

NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES

A Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informa-

ção (ENISA), no contexto da Diretiva sobre segurança das redes 

e da informação (Diretiva NIS), publicou linhas de orientação so-

bre implementação de requisitos de notificação de incidentes, 

com o objetivo de promover a cibersegurança na Europa. (+)

SEGURANÇA DA VIRTUALIZAÇÃO

Foi publicado pela ENISA um relatório sobre o estado atual 

da segurança da virtualização, apresentando as tecnologias 

atuais afetadas, os riscos, os esforços, as lacunas e o im-

pacto que têm em ambientes baseados em tecnologias de 

virtualização. (+)

JOUE

ENISA

Decisão de Execução (UE) 2017/179 da Comissão, de 1 de fevereiro, que estabelece as disposições processuais necessárias para o 

funcionamento do grupo de cooperação ao abrigo do artigo 11.º, n.º 5, da Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União. (+)

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a “Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas” [COM (2016) 285 final — 2016/0149 (COD)]. (+)

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a “Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera 

a Diretiva 2010/13/UE relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-

-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, para a adaptar à evolução das realidades do merca-

do” [COM (2016) 287 final — 2016/0151 (COD)]. (+)

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a “Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 

que altera o Regulamento (UE) n.º 531/2012 no que respeita às regras aplicáveis aos mercados grossistas de itinerância” [COM 

(2016) 399 final — 2016/185 (COD)]. (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

TARIFAS DE TERMINAÇÃO – CONSULTA

A Comissão Europeia (CE) divulgou, a 1 de fevereiro, os resulta-

dos da consulta pública sobre o impacto da Recomendação rela-

tiva ao tratamento regulamentar das tarifas de terminação de 

chamadas em redes fixas e móveis (2009/396/CE) nos merca-

dos de terminação e no mercado interno da União Europeia (UE). 

Não obstante se reconheça o contributo da Recomendação 

para a redução das tarifas de terminação e para o aumento da 

concorrência nos mercados de telefonia fixa e móvel, foi consi-

derado necessária a definição de medidas adicionais. (+)

DIA EUROPEU DO 112

Celebrou-se a 11 de fevereiro o Dia Europeu do 112, número único 

de emergência europeu, para o qual se pode telefonar gratuitamen-

te a partir de telefones fixos e móveis, em qualquer ponto da UE.

“Como utilizar as redes sociais em situações de emergência” foi 

o tema definido pela Associação Europeia do Número de Emer-

gência para as comemorações de 2017. (+)

MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA

A CE lançou, a 17 de fevereiro, um convite à apresentação de 

propostas no âmbito do “Mecanismo Interligar a Europa”, o qual 

visa apoiar projetos que implementem infraestruturas de ser-

viços digitais que promovam a interação transfronteiriça entre 

administrações públicas, empresas e cidadãos, disponibilizando 

fundos no valor de 27,5 milhões de euros. (+)

MERCADO ÚNICO DIGITAL

A UE chegou a um acordo no que respeita à modernização das 

normas em matéria de direitos de autor, conforme proposto 

pela CE na estratégia para o Mercado Único Digital, as quais irão 

permitir aos europeus viajar e usufruir de serviços de conteú-

dos online transfronteiriços. As regras irão ainda refletir novas 

formas de os europeus beneficiarem de serviços culturais e de 

entretenimento online quando viajam na UE. (+)

O FUTURO DA EUROPA

A CE apresentou, a 1 de março, o Livro Branco sobre o futuro da 

Europa, que constitui o seu contributo para a Cimeira de Roma 

de 25 de março de 2017. Este documento traça cinco cenários 

diferentes para a evolução da União até 2025 em função das 

escolhas que esta vier a fazer.

No âmbito do quarto cenário “Fazer menos, com maior eficiên-

cia”, propõe-se que, em 2025, exista uma autoridade europeia 

das telecomunicações com competência para libertar frequên-

cias para serviços de comunicação transnacionais, como os uti-

lizados pelos automóveis conectados. (+)

SUBVENÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento Europeu anunciou, a 9 de fevereiro, a abertura 

do período de pré-candidaturas para as subvenções de 2017, 

destinadas a cofinanciar programas nas áreas da televisão, rá-

dio e Internet. (+)

UNIÃO EUROPEIA

ESTRATÉGIA 2018-2010 - CONSULTA

Teve lugar a 8 de março, em Bruxelas (Bélgica), uma sessão 

pública de apresentação dos resultados da 30.ª reunião plená-

ria do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações 

Eletrónicas (BEREC).

Nesta sessão, o BEREC lançou uma consulta pública, a decorrer 

até 5 de abril de 2017, para recolher contributos com vista à 

elaboração da sua proposta de estratégia de médio prazo 2018-

2020. Esta consulta integra perguntas gerais e abertas sobre 

desenvolvimentos de relevo do mercado e sobre a forma como a 

atividade do BEREC é entendida pelos respondentes. (+)

RESULTADOS DA 30.ª PLENÁRIA

A 30.ª reunião plenária do BEREC teve lugar a 23 e 24 de feve-

reiro, em Paris, França, organizada pela Autorité de Régulation 

des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), que 

este ano preside ao BEREC.

Foi aprovado, nomeadamente, o relatório que faz um ponto 

de situação sobre a implementação das normas relacionadas 

com o serviço universal. (+)

BEREC
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ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM

Decorreu em Bissau (Guiné-Bissau), a 13 e 14 de fevereiro, a IX As-

sembleia Geral da Associação de Reguladores de Comunicações e 

Telecomunicações da Comunidade dos Países de Língua Portugue-

sa (ARCTEL-CPLP), acolhida pela Autoridade Reguladora Nacional 

das Tecnologias de Informação e Comunicação da Guiné-Bissau. 

A IX Assembleia-Geral da ARCTEL-CPLP foi caracterizada pela 

adesão formal dos novos membros - Autoridade Nacional de Co-

municações, de Timor-Leste, e Oficina Reguladora de las Tele-

comunicaciones, da Guiné Equatorial -, assim como pelo compro-

misso de elaboração de uma Agenda Digital para a CPLP, tema 

dominante no 8.º Fórum das Telecomunicações, que decorreu 

de 16 a 17 de fevereiro igualmente em Bissau.

IX ASSEMBLEIA-GERAL DA ARCTEL-CPLP

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), como repre-

sentante nacional do sector das comunicações junto de organiza-

ções internacionais revelantes, participou recentemente em reu-

niões no âmbito da Conferência Europeia das Administrações de 

Correios e Telecomunicações (CEPT), da União Europeia (UE), da 

União Internacional das Telecomunicações (UIT), do Organismo de 

Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC), do 

Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP) e do 

Grupo de Reguladores Euro-Mediterrânicos (EMERG).

CEPT

No contexto dos trabalhos do ECC, tiveram lugar as seguintes 

reuniões:

- PT NP do WG NaN, em Biel/Bienne (Suíça), a 9 e 10 de feve-

reiro;	(+)

-	 WG	FM,	em	Luxemburgo,	de	30	de	janeiro	a	3	de	fevereiro;	(+) 

-	 WG	SE,	em	Berlim	(Alemanha),	de	23	a	27	de	janeiro;	(+) 

-	 ECC	PT1,	em	Cascais,	de	16	a	20	de	janeiro;	(+) 

- CPG, em Helsínquia (Finlândia), de 10 a 12 de janeiro. (+) 

UE

No âmbito dos trabalhos da UE, decorreram as seguintes reuniões:

-	 GT	 Framework	 Review,	 em	Bruxelas	 (Bélgica)	 e	 em	Dublin	

(Irlanda),	respetivamente	a	13	e	25	de	janeiro;	(+) 

- RSPG WG PMSE, em Viena (Áustria), a 13 de dezembro de 

2016 (+) e a 27 de janeiro (+).

UIT

Tiveram lugar em Genebra (Suíça) as seguintes reuniões:

-	 EG-ITR,	a	9	e	10	de	fevereiro;	(+) 

-	 WG	WSIS,	a	7	e	8	de	fevereiro;	(+) 

-	 CWG	Internet,	a	6	e	7	de	fevereiro;	(+) 

- GT WP1A e WP1B, de 22 a 30 de novembro de 2016. (+) 

BEREC

No contexto dos trabalhos do BEREC, decorreram em Bruxelas 

(Bélgica) as seguintes reuniões:

- 30.ª plenária do BEREC e Assembleia-Geral do IRG, a 23 e 24 

de	fevereiro;	(+) 

- drafters do relatório sobre a implementação da Diretiva de 

custos	de	banda	larga,	a	15	de	fevereiro;	(+) 

- drafters	do	NGN	EWG,	a	14	de	fevereiro;	(+) 

-	 REM	EWG,	a	7	de	fevereiro;	(+) 

- drafters do MEA EWG, a 2 de fevereiro. (+) 

Teve ainda lugar em Malmö (Suécia) a reunião da Rede de Con-

tactos do BEREC-IRG, a 2 e 3 de fevereiro. (+) 

ERGP

No âmbito dos trabalhos do ERGP, decorreram as seguintes reu-

niões:

- Subgrupo End-to-End Competition and Access Regulation, 

em	Bona	(Alemanha),	a	22	de	fevereiro;	(+) 

- Subgrupo Implementation and evolution of the USO, em Bra-

tislava (Eslováquia), a 14 de fevereiro. (+) 

EMERG

Teve lugar em Sarajevo (Bósnia e Herzegovina), a 21 e 22 de 

fevereiro, a reunião da Rede de Contactos. (+) 

Podem ser submetidas UIT, agência especializada das Nações Uni-

das, com sede em Genebra, Suíça, candidaturas à vaga de Junior  

Webmaster. As candidaturas devem ser apresentadas até 8 de maio 

no site da UIT. (+)

Podem ainda ser submetidas à UIT candidaturas à vaga de 

Head, Fixed and Mobile Services Division. As candidaturas de-

vem ser apresentadas até 3 de abril no site da UIT. (+)

RECRUTAMENTO NA UIT
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ARGENTINA – Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

•	 Autorizada	a	entrada	de	um	quarto	operador	móvel	com	vis-

ta à promoção de maior concorrência para que os utilizadores 

tenham acesso a mais oferta e a um serviço melhor. O projeto 

apresentado pela Nextel foi aprovado pela ENACOM, que regis-

tou a empresa como operadora de serviços de comunicações 

móveis avançadas, o que lhe permite oferecer serviços de 4G 

nas faixas de 900 MHz e 2,6 GHz. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services and Tele-

communications (BIPT)

•	 Publicado	estudo	que	identifica	as	necessidades	dos	consu-

midores de serviços postais nos últimos três anos, assim como 

as principais tendências do ponto de vista do consumidor. O 

estudo revela que os consumidores estão, na sua generalidade, 

satisfeitos com a rede postal, conferindo grande importância à 

localização dos pontos de acesso ao serviço. (+)

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

•	 Anunciada	a	redução	das	tarifas	nas	chamadas	locais	-	entre	

16,49% e 19,25% - e nas interurbanas de telefones fixos para 

móveis - de 7,05% a 12,01%. Em simultâneo, foi enunciado que 

as empresas de telecomunicações devem aumentar os investi-

mentos na ampliação das suas redes, na melhoria da qualidade 

de serviço e no atendimento aos consumidores. (+)

CANADÁ - Canadian Radio-television and telecommunica-

tions Commission (CRTC)

•	 Lançada	consulta	de	6	a	9	de	fevereiro	para	recolha	das	opi-

niões sobre o código wireless, criado pela CRCT para dotar os 

consumidores de mais informação sobre os seus direitos e obri-

gações estabelecidos nos contratos prestados com prestadores 

de serviços wireless. (+)

CROÁCIA - Croatian Regulatory Authority  

for Network Industries (HAKOM)

Anunciado o início de funcionamento do mecanismo “Do not 

call” onde se podem registar os consumidores que não queiram 

ser contactados para efeitos de venda ou promoção de bens e 

serviços sem consentimento prévio. (+)

ESPANHA – Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC) 

•	 Aprovada	proposta	de	decisão	da	CNMC	que	visa	a	desregulação	

do mercado 15 no que respeita ao mercado dos operadores de re-

des móveis virtuais. Considera-se que este mercado beneficia de 

concorrência efetiva, pelo que não necessitará de regulação. (+)

EUA - Federal Communications Commission (FCC)

•	 Anunciado	 acordo	 de	 9,1	 milhões	 de	 dólares	 com	 duas	

empresas que prestam serviços de telecomunicações a con-

sumidores com necessidades especiais. Além da multa pe-

cuniária por faturação abusiva, o acordo contempla também 

um plano de conformidade a cinco anos para garantir que os 

serviços incorporam o controlo necessário. (+)

FRANÇA - Autorité de régulation des communications élec-

troniques et des postes (ARCEP)

•	 Publicadas	linhas	de	orientação	sobre	a	regulação	do	merca-

do fixo para encorajar os intervenientes no mercado a investir 

em fibra. Este documento resulta dos contributos recebido em 

três consultas públicas e identifica os desafios regulatórios 

para os próximos anos. O próximo passo é o lançamento de pro-

postas de decisão sobre a análise do mercado fixo cujos resul-

tados irão determinar o quadro regulamentar até 2020. (+)

POLÓNIA - Office of Electronic Communications (UKE)

•	 Aprovada	 a	 desregulação	 do	 serviço	 de	mensagens	 curtas	

(SMS) nas redes móveis. As obrigações impostas em 2010 re-

sultaram na efetiva redução de tarifas e no aumento da oferta, 

assegurando a transparência e a concorrência. Contudo, a dis-

seminação dos serviços over-the-top impôs uma pressão consi-

derável no mercado de SMS, pelo que não se justificam medidas 

de regulação adicionais. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (OFCOM)

•	 Aplicada	 coima	 superior	 a	3,1	milhões	de	euros	 à	opera-

dora de rede móvel e prestadora de Internet (Everything 

Everywhere)	por	prática	negligente	e	descuidada	na	fatura-

ção dos seus clientes. (+)

SUÉCIA - Swedish Post and Telecom Authority (PTS)

•	 Lançada	consulta	pública	sobre	o	Plano	de	Espectro	até	24	

de fevereiro para testes 5G, que visa sondar o interesse do 

mercado em licenças para conduzir esses testes em duas fai-

xas de frequência em 2017. (+)

•	 Divulgado	Plano	de	Orientação	para	gestão	do	espectro	que	

determina as atribuições e utilizações de espectro radioelétrico 

nos próximos anos. A PTS pretende por esta via manter uma 

transparência elevada nas suas atividades relacionadas com 

espectro, bem como dotar o mercado de maior previsibilidade 

e oportunidade para o planeamento de investimentos. (+)

SUÍÇA - Federal Office of Communications (OFCOM)

•	 Lançada	consulta	pública	até	26	de	maio	de	2017	sobre	a	revi-

são da Ordem de Rádio e Televisão, prevendo que, a partir de 2020, 

as estações de rádio regionais que cobrem regiões metropolitanas 

deixem de estar sujeitas a regime de licenciamento, beneficiando 

assim de maior autonomia. O texto proposto abre também caminho 

para a transição da emissão de rádio de FM para DAB+. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS EM 2016
Em 2016, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), 

no âmbito da sua função de supervisão do sector, realizou mais 

de 7800 ações de fiscalização (cerca de 10% acima do número 

de fiscalizações realizadas no período homólogo) para verificar 

o comportamento dos diversos agentes do mercado e as condi-

ções de utilização do espectro radioelétrico. (+)

COIMAS APLICADAS EM 2016
Em 2016, a ANACOM aplicou coimas no valor total de 965 704 

euros, resultado da conclusão de 253 processos de contraor-

denação, tendo-se verificado um aumento de 51,5% do valor 

registado em 2015 (mais 637 mil euros). De salientar que, no 

domínio da proteção dos utilizadores, foram instaurados 223 

novos processos de contraordenação, em que os arguidos foram 

acusados da prática de atos ilícitos relacionados com a violação 

de deveres de informação sobre períodos de fidelização. (+)

ANACOM.PT RECEBE MAIS DE 800 MIL VISITAS EM 2016
Em 2016, o sítio da ANACOM na Internet recebeu 801 409 

visitas de 611 393 visitantes, o que representa uma média 

de 64,90% de novas sessões. Foram vistas 1 948 888 pá-

ginas, equivalendo a uma média de 2,63 páginas por visita. 

O tempo médio despendido por visita foi de 1 minuto e 56 

segundos. Os dados compilados revelam ainda que a taxa de 

retorno1 foi de 31,63%, sendo 68,37% dos acessos origina-

dos por novos utilizadores. (+)

SERVIÇOS OVER-THE-TOP
A ANACOM disponibilizou informação sobre a utilização de 

serviços de instant messaging e de chamadas de voz e ví-

deo através da Internet, em Portugal e na União Europeia, em 

2016. Portugal destaca-se por estar em 1.º lugar no ranking 

na utilização exclusivamente gratuita de música online 

(86%) e em 2.º lugar na utilização exclusivamente gratuita 

de vídeos online (75%), jornais/revistas online (75%) e fil-

mes/séries online (66%). (+)

REDES E SERVIÇOS DE ALTA VELOCIDADE EM LOCAL FIXO 
A ANACOM divulgou o relatório “Redes e serviços de alta ve-

locidade em local fixo”, cujos dados reportam ao 4.º trimestre 

de 2016 (4T2016). No final do 4T2016, o número de clientes 

residenciais que dispunham de redes e serviços de alta velo-

cidade em local fixo ascendia a cerca de 2 milhões e o número 

de alojamentos cablados com fibra óptica (FTTH/B) por todos 

os operadores ascendia a cerca de 5,3 milhões. (+)

REUNIÃO SOBRE INTERLIGAÇÃO IP PARA SERVIÇOS DE VOZ
Na sequência da decisão de 21 de dezembro de 2016, relati-

va ao mercado grossista de terminação de chamadas em redes 

telefónicas públicas num local fixo, a ANACOM promoveu uma 

reunião, a 22 de fevereiro, para a qual foram convidados todos 

os operadores com poder de mercado significativo (PMS).

Nesta reunião a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia 

expôs as linhas gerais do que pretende apresentar na proposta 

de interligação relativamente ao protocolo Internet.

Ficou acordado que os operadores irão enviar os seus con-

tributos à MEO, para que esta os tenha em conta na sua 

proposta, que deverá ser submetida à ANACOM até 23 de 

abril, 4 meses após a publicação da decisão final relativa 

ao mercado grossista de terminação de chamadas em redes 

telefónicas públicas num local fixo.

DIA MUNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 2017
Celebrou-se a 15 de março o Dia Mundial dos Direitos do 

Consumidor, a ANACOM assinalou o dia com a divulgação do 

trabalho desenvolvido por esta Autoridade no âmbito da pro-

teção dos consumidores. (+)
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