
COMUNIQUE LÁ FORA COMO CÁ DENTRO
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) lançou, a 

15 de junho, uma campanha informativa sobre as novas regras 

do roaming internacional, - “Roam like at home - Comunique lá 

fora como cá dentro”. Informar os consumidores de que os pre-

ços das comunicações em roaming são agora iguais aos preços 

pagos pelo consumidor em Portugal, independentemente do 

país do Espaço Económico Europeu (União Europeia, Islândia, 

Noruega e Liechtenstein) em que se encontre, constitui a 

mensagem central da campanha.

Foram igualmente publicadas perguntas frequentes com in-

formação detalhada sobre esta matéria no sítio da ANACOM 

na Internet. (+)
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PONTOS DE ACESSO À REDE POSTAL - CONSULTA

A ANACOM lançou uma consulta sobre os pontos de acesso 

à rede postal dos CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT), nos 

termos do qual se prevê a alteração da atual oferta de aces-

so à rede postal dos CTT, de forma a que a mesma conceda 

acesso a 46 centros de distribuição postal de destino a ou-

tros prestadores de serviços postais que assim o requeiram, 

para a distribuição de objetos não prioritários de formato 

não fino. Os comentários deverão ser enviados até 20 de 

julho, preferencialmente por correio eletrónico para o ende-

reço acesso-rede-postal@anacom.pt. (+)

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA PORTABILIDADE 

A ANACOM aprovou, a 5 de junho, o projeto de regulamento de 

alteração do Regulamento n.º 58/2005, de 18 de agosto (Re-

gulamento da Portabilidade). Foi também decidido submeter 

este projeto de regulamento a consulta pública, cujo prazo de 

resposta de 30 dias decorrerá a partir da sua publicação na 2.ª 

série do Diário da República. (+)

MERCADO DE ORIGINAÇÃO FIXA 

A 18 de maio, a ANACOM lançou uma consulta sobre o mercado 

grossista de originação de chamadas na rede pública num local 

fixo - definição dos mercados do produto e mercados geográfi-

cos, avaliações de poder de mercado significativo e imposição, 

manutenção, alteração ou supressão de obrigações regula-

mentares (ex-mercado 2 da Recomendação 2007/879/CE). Os 

interessados podem pronunciar–se até 5 de julho, por escrito e 

em língua portuguesa, preferencialmente por correio eletrónico, 

para o endereço mercado-originacao@anacom.pt. (+)

CONSULTAS E ANÚNCIO

ACESSO À REDE POSTAL
A ANACOM divulgou o estudo sobre “Necessidades dos utili-

zadores quanto ao acesso a estabelecimentos postais e ou-

tros pontos de acesso à rede postal”, realizado em parceria o 

Instituto de Marketing Research (IMR). Este estudo identifica 

e avalia as necessidades dos utilizadores de serviços postais 

relativamente à acessibilidade a estabelecimentos postais 

em Portugal, outros pontos de acesso à rede postal afeta à 

concessão (marcos e caixas) e ofertas mínimas de serviços, 

incluindo horários mínimos de funcionamento dos estabele-

cimentos postais. (+)

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 eletrónicas, aplicou as seguintes 

sanções por prática de ilícitos de mera ordenação social: 

•	 à	NOS	Comunicações	(NOS)	uma	coima	única	no	valor	de	347	

500 euros; (+)

•	 à	NOWO	Communications	(NOWO)	uma	coima	única	no	valor	

de 110 000 euros (sanção aplicada também por práticas comer-

ciais desleais); (+)

•	 à	Vodafone	Portugal	 uma	 coima	 única	 no	 valor	 de	 74	000	

euros, com determinação de pagamento das compensações de-

vidas a 6 assinantes; (+)

•	 à	CGPT	uma	coima	no	valor	de	500	euros.	(+)

Foi aplicada à NOS uma coima de 8000 euros pela prática de um 

ilícito de mera ordenação social em matéria de infraestruturas 

de telecomunicações em edifícios (ITED). (+) 

No	âmbito	dos	serviços	de	call	center	foi	aplicada	à	NOWO	uma	

coima única de 2000 euros. (+)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS – ABRIL DE 2017

A ANACOM divulgou, a 18 de maio, o relatório ‘’Evolução dos pre-

ços das telecomunicações’’, cujos dados reportam a abril de 2017.

Este relatório, elaborado pela ANACOM a partir de indicadores 

do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Eurostat, inclui 

informação sobre a evolução do índice de preços do consumidor 

e dos preços das telecomunicações, bem como comparação da 

evolução dos preços das telecomunicações em Portugal e na 

União Europeia. (+) 

REDES E SERVIÇOS DE ALTA VELOCIDADE 

Foi divulgado pela ANACOM, a 1 de junho, o relatório “Redes e 

serviços de alta velocidade em local fixo’’, cujos dados reportam 

ao 1.º trimestre de 2017. Este relatório apresenta o número de 

clientes residenciais de serviços de alta velocidade em local 

fixo, em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira, bem como o total de alojamentos cablados 

por todos os operadores. (+)

O SECTOR DAS COMUNICAÇÕES 2016

Foi publicado, a 17 de maio, o relatório da ANACOM “O Sector 

das Comunicações 2016”. Esta publicação caracteriza o sector 

das comunicações eletrónicas e postais em 2016 e explica a 

sua evolução ao longo do ano em análise. (+)

ESTUDO SOBRE O ALARGAMENTO DE PROGRAMAS NA TDT

Foi lançado, por decisão de 18 de maio, o concurso limitado 

por prévia qualificação para a realização de um estudo sobre 

o alargamento da oferta de serviços de programas na televi-

são digital terrestre (TDT). A entrega de propostas terminou 

a 8 de junho. (+)

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM AAN, ANAC, GAMA E GPIAAF

Foi assinado, a 26 de maio, um protocolo de cooperação en-

tre a ANACOM e a Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN), a 

Autoridade	 Nacional	 da	 Aviação	 Civil	 (ANAC),	 o	 Gabinete	 de	

Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a 

Meteorologia	Aeronáutica	(GAMA)	e	o	Gabinete	de	Prevenção	e	

Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferrovi-

ários	(GPIAAF),	para	elaboração,	implementação	e	manutenção	

do Programa Nacional de Segurança Operacional (PNSO) no âm-

bito da aviação civil. (+)

PRÉMIO PROFESSOR ABREU FARO

Decorreu a 23 de maio a cerimónia de entrega do Prémio Pro-

fessor Manuel José Castro Petrony de Abreu Faro, que distingue 

o melhor dos melhores alunos de doutoramento das áreas das 

Telecomunicações, Eletrónica e Computadores. O evento foi or-

ganizado pelo Instituto Superior Técnico e o prémio foi patroci-

nado pela ANACOM. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

Destaca-se a participação da Presidente do Conselho de Admi-

nistração (CA) da ANACOM Fátima Barros no seminário Brussels 

Internet & Telecom – Bits –, subordinado ao tema Co-Investment 

in Telecoms, a 11 de maio, em Bruxelas (Bélgica).  

O	Vogal	do	CA	João	Confraria	participou	na	4.ª	edição	da	feira	

de tecnologias de Moçambique – MozTech - que decorreu a 24, 

25 e 26 de maio, em Maputo, onde foram debatidas novas ten-

dências e produtos relativos a: Tendências do Digital; Internet 

of Everything;	O	Futuro	do	Entretenimento;	Realidade	Virtual	e	

Realidade Aumentada; Marketing Digital; Comércio Electrónico; 

iCities e Empreendedorismo Tecnológico. Participou também 

na	Assembleia	Geral	anual	da	Associação	Internacional	das	Co-

municações	de	Expressão	Portuguesa	(AICEP)	e	no	XXV	Fórum	

AICEP das Comunicações Lusófonas, subordinado ao tema “O 

digital: dimensões, benefícios, oportunidades e riscos”, a 11 e 

12 de maio em Brasília (Brasil).
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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) 8 6

Serviço telefónico em local fixo 17 13

Serviço de acesso à Internet   

 Banda larga fixa 55 43

 Banda larga móvel 19 9

Serviço de voz através da Internet de uso nómada (VoIP nómada) (d) 25 16

Serviço de postos públicos 8 2

Serviço de cartões virtuais de chamadas 19 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 80 62

Serviços Postais abrangidos no âmbito do serviço universal 15 11

a) Situação em 31 de março de 2017.
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	24	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 p roprietária da Marca Nacex) e 2 empresas a prestar o serviço sob a marca Enviália em regime de fran-
chising.

NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO DOS CTT 2015
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) decidiu, a 

18 de maio, aprovar e publicar o relatório referente aos resulta-

dos do controlo efetuado sobre os níveis de qualidade do ser-

viço postal universal oferecido pelos CTT - Correios de Portugal 

em 2015, na sequência da auditoria promovida por esta Autori-

dade e após audiência prévia aos CTT. Esta decisão tem enqua-

dramento na Lei Postal, de acordo com a qual a ANACOM deve 

assegurar a realização de auditorias ou outros mecanismos de 

controlo dos níveis de qualidade de serviço efetivamente ofere-

cidos pelo prestador de serviço universal (CTT). (+)

REVISÃO DA OFERTA GROSSISTA REDE ADSL PT 
Foi aprovada, por decisão de 25 de maio, a prorrogação, por 10 

dias úteis, do prazo para a MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia enviar à ANACOM a revisão da oferta grossista Rede 

ADSL PT e dos custos de acesso à Extranet, tendo em conta o 

princípio da orientação dos preços para os custos. 

A revisão em causa foi determinada no âmbito da decisão da 

ANACOM de 23 de março de 2017, relativa à análise dos merca-

dos 3a e 3b, de acordo com a qual a MEO deveria, no prazo de 2 

meses após notificação da decisão, ou seja, até 30 de maio de 

2017, tomar as medidas referidas. (+)

Mais informações em: www.anacom.pt 3
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POSIÇÃO COMUM SOBRE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

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

ção (ENISA), em conjunto com a indústria europeia de semicon-

dutores, chegou recentemente a uma posição comum sobre a 

segurança cibernética, que reflete as preocupações da indústria 

e fornece um conjunto de sugestões aos decisores políticos. O 

documento centra-se em quatro áreas principais: normalização 

e certificação, processos e serviços de segurança, requisitos de 

segurança e implementação e dimensões económicas. (+)

WANNACRY RANSOMWARE: COOPERAÇÃO CIBERNÉTICA

A ENISA e diversos Estados-Membros da União Europeia (UE) 

estão a trabalhar em conjunto (taskforce) com o objetivo de 

analisar o ataque cibernético aos sistemas operacionais ba-

seados	no	Microsoft	Windows,	uma	das	variantes	de	um	 ran-

somware	denominado	WannaCry	que	se	espalhou	globalmente	

e afetou diversos utilizadores e organizações, incluindo na UE, 

no dia 12 de maio. (+)

REVISÃO INTERCALAR DO DSM

A ENISA congratulou-se com a divulgação do relatório relativo à 

revisão intercalar da Estratégia do Mercado Único Digital (DSM), 

o qual apresenta o ponto de situação sobre os progressos já re-

alizados. Sublinhou também a importância da segurança do am-

biente digital para o sucesso do DSM e destacou um conjunto de 

matérias, presentes no relatório, no âmbito da cibersegurança, 

nomeadamente as propostas de revisão da estratégia europeia 

de cibersegurança de 2013, de melhoria de práticas na área da 

certificação da segurança das tecnologias da informação e da 

comunicação e de revisão de legislação sobre ePrivacy. (+)

JOUE

ENISA

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a “Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Conectividade para um Mercado Único Digital Concorrencial — Rumo 

a	uma	sociedade	europeia	a	Gigabits”	[COM(2016)	587	final]	(+)

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

lece	o	Código	Europeu	das	Comunicações	Eletrónicas”	(reformulação)[COM(2016)	590	final	—	2016/0288	(COD)]	(+)

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

que	 institui	 o	Gabinete	 do	Organismo	de	Reguladores	 Europeus	 das	 Comunicações	 Eletrónicas”	 [COM(2016)	591	 final	 —	

2016/0286	(COD)]	(+)

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

altera os Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE) n.º 283/2014 relativos à promoção de conectividade à Internet em comunidades 

locais”	[COM(2016)	589	final	—	2016/0287	(COD)]	(+)

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a “Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité	Económico	e	Social	Europeu	e	ao	Comité	das	Regiões	—	5G	para	a	Europa:	um	plano	de	ação”	[COM(2016)	588	final]	(+)

Decorreu	a	11	de	maio,	em	Brasília	 (Brasil),	a	Assembleia	Ge-

ral anual da Associação Internacional das Comunicações de 

Expressão Portuguesa (AICEP). A 11 e 12 de maio, no mesmo 

local,	teve	lugar	o	XXV	Fórum	AICEP	das	Comunicações	Lusó-

fonas, subordinado ao tema “O digital: dimensões, benefícios, 

oportunidades e riscos”. (+)

A European Emergency Number Association (EENA) anunciou, a 

22 de maio, a constituição de um grupo de peritos em seguran-

ça cibernética para tratamento de matérias relacionadas com 

serviços de emergência e segurança pública. (+)

ASSEMBLEIA-GERAL DA AICEP

SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

DOMÍNIO DE TOPO .EU – CONSULTA PÚBLICA

Decorre, até 8 de agosto, a consulta pública sobre a revisão das 

regras relativas ao domínio de topo .eu, lançada pela Comissão 

Europeia (CE) a 12 de maio.

Desde a entrada em vigor dos regulamentos .eu, ocorreram vá-

rias mudanças no mercado dos nomes de domínio e na própria 

União Europeia (UE), pelo que se justifica a reavaliação das re-

gras em vigor relativas ao domínio .eu. (+)

MERCADO ÚNICO DIGITAL

Foi publicada pela CE, a 10 de maio, a revisão intercalar da Es-

tratégia para o Mercado Único Digital, que apresenta o ponto da 

situação sobre os progressos realizados até ao momento.

Na sua comunicação, a CE identifica três grandes domínios em 

que é necessária uma ação a nível da UE: alcançar o pleno po-

tencial da economia europeia dos dados; proteger os ativos da 

Europa mediante a resolução dos desafios em matéria de ciber-

segurança; e promover as plataformas online como elementos 

responsáveis de um ecossistema justo da Internet. (+)

ESTRATÉGIA SOBRE CIBERSEGURANÇA

A 8 de maio, foi publicada pela CE, através do Centro Europeu 

de Estratégia Política (centro de reflexão da CE), uma nota es-

tratégica sobre a segurança cibernética e a construção de um 

escudo europeu cibernético eficaz. (+)

ACORDO INFORMAL SOBRE “WIFI4EU”

A 29 de maio, a presidência do Conselho da UE, assegurada por 

Malta, chegou a um acordo informal com o Parlamento Europeu 

(PE)	 relativamente	 ao	mecanismo	 “WiFi4EU”,	 financiado	 pela	

UE, que pretende promover a Internet rápida, segura e gratuita 

em comunidades locais e espaços públicos. (+)

PROGRESSO DIGITAL

A CE publicou o relatório anual sobre o progresso digital 

na Europa (European Digital Progress Report - EDPR), que 

analisa matérias como conectividade, competências digitais, 

utilização da Internet pelos cidadãos e pelas empresas, ser-

viços públicos digitais, investimento em investigação e de-

senvolvimento e inovação nas tecnologias da informação e 

da comunicação (TIC). (+)

700 MHZ DISPONÍVEIS PARA BANDA LARGA MÓVEL

Foi publicada a 25 de maio a Decisão (UE) 2017/899 do Parla-

mento Europeu e do Conselho, relativa à utilização da faixa de 

frequências de 470-790 MHz na UE.

A “Decisão dos 700MHz” estabelece uma abordagem coorde-

nada desta faixa em toda a UE, de modo a garantir, até 2020, a 

disponibilização de serviços de banda larga móvel nesta faixa, 

evitando, simultaneamente, interferências entre essa utiliza-

ção e a televisão digital terrestre. (+)

OPINIÃO DO PE SOBRE O BEREC

O Parlamento Europeu emitiu um parecer em que defende, 

entre outros aspectos, que a atuação do Organismo de Regu-

ladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC) deve 

ser reforçada mas que não lhe deve ser conferido estatuto de 

agência de pleno direito. (+)

UNIÃO EUROPEIA

31.ª REUNIÃO PLENÁRIA 

Teve lugar a 1 e 2 de junho, em Cascais (Portugal), a 31.ª reu-

nião plenária do BEREC. Entre os resultados obtidos, destaca-

-se a aprovação dos documentos sobre a revisão do quadro re-

gulamentar, a adoção das novas Wholesale Roaming Guidelines 

e o lançamento de três consultas públicas.

As consultas, que decorrem até 5 de julho de 2017, procuram 

recolher contributos sobre:

•	 Estratégia	de	médio	prazo	do	BEREC	para	2018-2020.

•	 Práticas	de	interligação	do	protocolo	de	Internet	no	contexto	

da neutralidade de rede.

•	 Metodologia	 regulatória	 do	BEREC	 para	 avaliação	 da	 quali-

dade de serviços com vista à implementação das disposições 

relacionadas com neutralidade de rede. (+)

BEREC
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ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM

A ANACOM participou numa ação de cooperação com a autorida-

de reguladora (ARN) húngara - National Media and Infocommu-

nications Authority Hungary (NMIAH) – de 22 a 26 de maio de 

2017, nas instalações da NMIAH. 

Foram apresentados as instalações e os meios de monitoriza-

ção da NMIAH (incluindo estações móveis) e efetuada uma in-

trodução ao seu modo de organização e atuação, assim como 

aos sistemas operacionais utilizados, nomeadamente:

- CommsAudit SRDF system;

- E-Smog monitoring system;

- SZMR – Internet Speed and User Satisfaction Measurement 

System.

Foi também abordada a temática da utilização de drones em 

algumas tarefas de monitorização.

COOPERAÇÃO COM REGULADOR HÚNGARO

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

presentante nacional do sector das comunicações junto de or-

ganizações internacionais revelantes, participou recentemente 

em reuniões no âmbito da Conferência Europeia das Adminis-

trações de Correios e Telecomunicações (CEPT), da União Eu-

ropeia (UE), do Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica 

(CENELEC), da União Internacional das Telecomunicações (UIT), 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econó-

mico	(OCDE),	do	Grupo	de	Reguladores	Europeus	dos	Serviços	

Postais	(ERGP)	e	do	Organismo	de	Reguladores	Europeus	das	

Comunicações Eletrónicas (BEREC).

CEPT

No contexto da CEPT tiveram lugar as seguintes reuniões:

-	 76.ª	do	WG	SE,	em	Lucern	(Suíça),	de	8	a	12	de	maio;	(+)

-	 PT	NP	do	WG	NaN,	em	Vilnius	(Lituânia),	a	3	e	4	de	maio;	(+)

- 16.ª do Conselho do ECO, em Edimburgo (Escócia), a 3 e 4 

de maio; (+)

- 55.ª da ECC PT1, em Berlim (Alemanha), de 24 a 28 de abril; (+)

-	 CPG	PTC,	em	Genebra	(Suíça),	de	24	a	26	de	abril;	(+)

-	 PT44	do	WG	FM,	em	Copenhaga	(Noruega),	de	19	a	21	de	

abril. (+)

UE

No âmbito da UE decorreram as seguintes reuniões:

-	 6.ª	do	RSPG	WG	PMSE,	em	Viena	(Áustria),	a	20	e	21	de	

abril; (+)

-	 3.ª	do	Mobile	EWG,	em	Bruxelas	(Bélgica),	a	11	de	abril.	(+)

CENELEC

Teve lugar a 55.ª reunião do TC 210, em Delft (Holanda), a 9 e 

10 de maio. (+)

UIT

Decorreu	a	reunião	do	TDAG,	em	Genebra	(Suíça),	de	9	a	12	

de maio. (+)

OCDE

Teve lugar a 74.ª reunião do CEPD, em Paris (França), de 17 a 

19 de maio. (+)

ERGP

A reunião da Rede de Contactos decorreu em Iasi (Roménia), a 

4 de maio. (+)

BEREC

No âmbito dos trabalhos do BEREC, decorreram os seguintes 

encontros:

-	 reunião	 do	Remedies	 EWG,	 em	Bruxelas	 (Bélgica),	 a	 18	 de	

maio; (+)

- reunião da Rede de Contactos do BEREC, em Reiquiavique 

(Islândia), a 11 e 12 de maio; (+)

-	 reunião	do	Subgrupo	SMP	Guidelines	do	MEA	EWG,	em	Bruxe-

las (Bélgica), a 9 de maio. (+)

Teve lugar em Barcelona (Espanha), de 24 a 27 de maio de 2017, a 

25.ª conferência sobre “Postal and Delivery Economics”, organiza-

da pela Florence School of Regulation em pareceria com o Center 

for Research in Regulated Industries, da Universidade de Rutgers. 

A ANACOM participou neste evento com a apresentação “Postal 

users’ needs regarding acessibility to the postal network”. (+)

25.ª CONFERÊNCIA “POSTAL AND DELIVERY ECONOMICS” 
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

•	 Aplicada	coima	de	136	800	euros	à	VOO	por	não	indicar	a	ca-

pacidade da Internet nas faturas mensais de Internet de banda 

larga fixa. O incumprimento foi detetado durante a verificação, 

pela BIPT, das faturas da Brutélé e da Nethys, que exploram con-

juntamente	a	oferta	da	VOO	no	mercado	de	telecomunicações.	(+)

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

•	 Aprovada	 a	 entrada	 em	 funcionamento	 do	 sinal	 de	 banda	

larga móvel na faixa de 700 MHz em 7 capitais e em mais 67 

cidades do Brasil.

Estas localidades entram num período de mitigação preventiva 

de interferências, durante 30 dias, no qual a população será 

informada sobre como agir em caso de interferência do sinal da 

banda larga móvel na televisão aberta. 

Após este processo, a ANATEL permitirá que a banda larga móvel 

na faixa de 700 MHz entre em operação nestas localidades. (+)

•	 Decidida	a	implementação	pela	ANATEL	da	proposta	do	sis-

tema de bloqueio de telemóveis irregulares que não tenham 

certificação do regulador e International Mobile Equipment 

Identity (IMEI) válidos. 

Antes de avançar com o bloqueio dos telemóveis, os operado-

res devem avisar os clientes de que o aparelho não está regu-

larizado e, se o problema não for corrigido após 75 dias, blo-

queiam o equipamento.

Prevê-se que a implementação deste mecanismo tenha início 

no final de julho de 2017. (+)

CANADÁ - Canadian Radio-television  

and telecommunications Commission (CRTC)

•	 Anunciada,	a	18	de	maio,	a	parceria	entre	a	CRTC	e	a	Aus-

tralian Communications and Media Authority (ACMA), regulador 

australiano, para combate ao spam e ao telemarketing.

O memorando de entendimento formalizado irá permitir o de-

senvolvimento de uma abordagem coordenada para a imple-

mentação da legislação sobre spam e telemarketing, procuran-

do reduzir a ameaça que representam para os cidadãos. (+)

•	 Lançado	 concurso	público,	 a	15	de	maio,	 para	a	 criação	de	

um novo serviço de televisão que ofereça conteúdos nacionais 

multilinguísticos e multiétnicos, nomeadamente, serviço infor-

mativo. Se licenciado, este serviço será de transmissão obriga-

tória no serviço básico digital a partir de 2020.

Como medida temporária, a CRTC aprovou o licenciamento da 

“OMNI Regional” por 3 anos, bem como a sua transmissão obri-

gatória em todos os pacotes de televisão digital. (+)

EUA - Federal Communications Commission (FCC)

•	 Apresentada	proposta	que	visa	o	restabelecimento	da	Inter-

net num quadro de regulação light touch através da classifica-

ção do serviço de acesso à Internet de banda larga como um 

serviço de informação. (+)

•	 Adotadas	medidas	 no	 sentido	 de	modernizar	 as	 regras	 re-

lacionadas com o serviço rádio pessoal, visando eliminar exi-

gências desatualizadas e tornar a informação mais fácil de con-

sultar. As alterações pretendem ainda assegurar que as regras 

refletem os avanços tecnológicos e que reconhecem as utiliza-

ções do serviço rádio pessoal no século XXI. (+)

•	 Anunciada	revisão	das	regras	aplicáveis	aos	media,	incluindo	

broadcasters, operadores de cabo e prestadores de televisão 

por satélite. A FCC solicita comentários, até 5 de julho, sobre 

que regras devem ser revistas e, a partir da análise dos contri-

butos recebidos, pretende reduzir a legislação que possa ser 

um entrave à concorrência, à inovação e ao investimento. (+)

FRANÇA - Autorité de régulation des communications  

électroniques et des postes (ARCEP)

•	 Publicado,	pela	primeira	vez,	relatório	sobre	o	estado	da	In-

ternet em França, que identifica as ameaças ao funcionamento 

e neutralidade da Internet, bem como as ações a desenvolver 

pelo regulador para controlar essas ameaças.

O relatório trata temas como a interligação de dados, a tran-

sição para o IPv6, a qualidade do acesso fixo à Internet e a 

neutralidade de rede. (+)

IRLANDA – Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

•	 Publicados	os	resultados	do	leilão	de	espectro	da	faixa	de	fre-

quências	3,6	GHz.	Os	cinco	vencedores	do	leilão	(Vodafone,	Mete-

or, Three, Imagine Communications e Airspan Spectrum Holdings) 

irão pagar 78 milhões de euros pelos direitos de uso que estarão 

em vigor de 1 de agosto de 2017 a 31 de julho de 2032. (+)

SUÉCIA - Swedish Post and Telecom Authority (PTS)

•	 Divulgado	o	financiamento	pela	PTS	de	uma	aplicação	móvel	

que ajuda os consumidores a gerir e monitorizar os seus ser-

viços por subscrição. A aplicação pode ter variadas utilizações 

como cancelar a subscrição de serviço de streaming, alterar o 

contrato de eletricidade ou encontrar uma melhor alternativa 

de subscrição de telemóvel. (+)

SUÍÇA - FEDERAL OFFICE OF COMMUNICATIONS (OFCOM)

•	 Lançada	consulta	pública,	 até	31	de	 julho,	 sobre	a	alocação	

de novas radiofrequências, a partir de 2019, nas faixas dos 700 

MHz, 1400 MHz e 3400–3800 MHz, para serviços móveis. (+)

•	 Divulgado	 relatório	 que	 conclui	 não	 existir	 necessidade	 de	

novas medidas regulatórias para as redes sociais. A revisão da 

Lei sobre Proteção de Dados e a atividade desenvolvida no âm-

bito da proteção dos jovens nos media irão aumentar a prote-

ção dos utilizadores de redes sociais. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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PACOTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

No final do 1.º trimestre de 2017 (1T2017), 87 em cada 100 

famílias dispunham de um pacote de serviços. O número de 

subscritores destas ofertas atingiu 3,55 milhões. As ofertas em 

pacote continuam a ser as mais populares, com a oferta 5P a 

registar um volume de 1,47 milhões de subscritores, seguida da 

oferta 3P com 1,46 milhões de subscritores. (+)

SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

No final do 1T2017 existiam cerca de 3,7 milhões de assinan-

tes do serviço de televisão por subscrição, mais 22 mil do que 

no trimestre anterior e mais 135 mil (3,8%) do que no perío-

do homólogo. O crescimento verificado deveu-se sobretudo às 

ofertas suportadas em fibra ótica, cujo número de subscritores 

aumentou 6,3% em relação ao trimestre anterior e 29,4% em 

termos homólogos. (+)

SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

No final do 1T2017 existiam cerca de 3,42 milhões de 

acessos à Internet em local fixo, mais 44 mil acessos do que 

no trimestre anterior, e a fibra ótica ultrapassou o modem 

cabo como a principal forma de acesso à Internet em banda 

larga fixa, sendo responsável por 34% dos acessos, contra 

33,2% do cabo. (+)

DIVULGADAS ESTATÍSTICAS DO 1.º TRIMESTRE DE 2017

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) deliberou, a 5 

de junho, notificar os CTT - Correios de Portugal (CTT) para que pro-

cedam à revisão dos objetivos e das regras de densidade da rede 

postal e de ofertas mínimas de serviços, comunicados por aquele 

prestador de serviços postais em 9 de março de 2017 e relativos 

ao período de 1 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2020. 

Entendeu esta Autoridade que os objetivos e regras propostos não 

correspondem, em alguns casos, às necessidades dos utilizadores 

nos termos do quadro legal existente, dispondo os CTT de um prazo 

de 30 dias úteis para rever a referida proposta. (+)

OBJETIVOS E REGRAS DE DENSIDADE DA REDE POSTAL 

Decorre a 19 de julho, no Salão Nobre do IAPMEI, em Lisboa, o 

workshop	“Conectividade	Internacional:	Desafios	e	Oportunida-

des”, organizado conjuntamente pela ANACOM e pela Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia (FCT), com o objetivo de divulgar 

e suscitar o debate sobre o estado atual e desenvolvimentos 

futuros	da	conectividade	internacional.	Este	workshop	decorre	

no	âmbito	da	preparação	da	“Iniciativa	Nacional	do	Internet	Go-

vernance	Forum	(IGF)”.		A	edição	de	2017	desta	iniciativa	-	que	

decorrerá no dia 28 de setembro de 2017 - será coorganizada 

pelas seguintes entidades: ANACOM, Associação para a Promo-

ção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI), 

DNS.PT, FCT, IAPMEI e ISOC Portugal. (+)

WORKSHOP ANACOM-FCT
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