
SUSPENSÃO DAS ALTERAÇÕES À ORAC E À ORAP
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, 

por decisão de 29 de junho, medidas provisórias e urgentes 

relativas à suspensão da entrada em vigor das alterações à 

oferta de referência de acesso a condutas (ORAC) e à oferta 

de referência de acesso a postes (ORAP) introduzidas pela 

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO) a 16 

de maio e a 30 de maio, na sequência da decisão final de 

23 de março sobre análise dos mercados 3a e 3b.. Estas 

medidas têm efeito a partir 6 de julho (inclusive) e vigoram 

até que esteja finalizado o processo de revisão da ORAC e 

da ORAP, incluindo a respetiva notificação à Comissão Euro-

peia e decisão final da ANACOM. (+)
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ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA PORTABILIDADE

A ANACOM lançou uma consulta pública sobre o projeto de alte-

ração do Regulamento da Portabilidade, que estabelece os prin-

cípios e regras aplicáveis à portabilidade nas redes de comuni-

cações públicas, aprovado a 5 de junho, o qual foi publicado a 

28 de junho, na Série II do Diário da República n.º 123/2017 

(Aviso n.º 7175/2017). Os comentários dos interessados deve-

rão ser enviados, por escrito e em língua portuguesa, até 9 de 

agosto, preferencialmente por correio eletrónico para o endere-

ço regulamento.portabilidade@anacom.pt. (+)

SERVIÇO UNIVERSAL DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

A ANACOM aprovou, por decisão de 22 de junho e na se-

quência de solicitação do Governo, o lançamento de uma 

consulta pública sobre a revisão das condições de prestação 

do serviço universal de comunicações eletrónicas nas suas 

várias componentes. Os interessados podem pronunciar-

-se até 31 de julho, por escrito e em língua portuguesa, 

preferencialmente, para o endereço de correio eletrónico  

consulta-su@anacom.pt. (+)

CONSULTAS

CONFLITO SOBRE INFRAESTRUTURAS
A 22 de junho, a ANACOM decidiu não adotar as medidas provisórias 

requeridas pela Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, nem 

adotar qualquer recomendação com o alcance específico preconiza-

do por aquela empresa, no que concerne ao pedido de intervenção 

relativo ao conflito sobre propriedade ou direito de gerir infraestru-

turas aptas ao alojamento de redes de comunicações. (+)

RECOMENDAÇÃO A ENTIDADES COM INFRAESTRUTURAS
A ANACOM aprovou, por decisão de 22 de junho, uma Reco-

mendação dirigida às entidades detentoras ou gestoras de 

infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunica-

ções eletrónicas em situação de conflito quanto à respetiva 

titularidade.

No âmbito das suas competências, a ANACOM promove igual-

mente a divulgação alargada desta Recomendação através da 

publicação, a 14 de julho de 2017, de um aviso nos seguintes 

jornais diários: Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Diário de 

Notícias da Madeira e Açoriano Oriental. (+)

SPECTRU
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NOTÍCIAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no âmbito 

de práticas comerciais desleais e incumprimentos na prestação 

de serviços de valor acrescentado, aplicou uma coima única à 

Euro da Sorte no valor de 128 750 euros. (+)

Foi aplicada à empresa Pedro Cambeiro, Unipessoal uma admo-

estação por violação da obrigação de envio à ANACOM de comu-

nicação prévia ao início da atividade de prestação de serviços 

postais, a qual foi aceite pela arguida. (+)

TRANSMISSÃO DE DUF

A ANACOM torna público que recebeu da Entidade Reguladora 

para a Comunicação Social um pedido de decisão sobre a inten-

ção manifestada pela José Soares da Silva de transmitir para a 

BAOBAD-Comunicações e Publicações o direito de utilização de 

frequências que lhe foi atribuído para o exercício da atividade 

de radiodifusão sonora. (+)

COMISSÃO DE VENCIMENTOS DA ANACOM

Foi criada a comissão de vencimentos da ANACOM, de acordo 

com o previsto na lei-quadro das entidades reguladoras e com 

o disposto nos estatutos desta Autoridade, responsável pela 

fixação da remuneração dos membros do Conselho de Adminis-

tração da ANACOM. (+)

RELATÓRIO DE REGULAÇÃO 2016

A ANACOM divulgou, a 7 de junho, o seu Relatório de Regu-

lação, Supervisão e Outras Atividades relativo a 2016, que dá 

resposta à obrigação que decorre do artigo 26.º, n.º 1, alínea d), 

dos estatutos da ANACOM. (+)

RELATÓRIO ANUAL SOBRE NEUTRALIDADE DA REDE

Foi publicado o relatório anual sobre a aplicação dos artigos 3.º 

e 4.º Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 25 de novembro (Regulamento TSM), no pe-

ríodo entre 30 de abril de 2016 e 30 de abril de 2017. Este 

relatório foi aprovado pela ANACOM a 29 de junho. (+)

NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES POSTAIS

A ANACOM divulgou o “Estudo sobre as necessidades dos consu-

midores de serviços postais”, realizado pelo Instituto de Marketing 

Research, que identifica e avalia as necessidades dos utilizadores 

finais residenciais do sector postal em Portugal. (+)

CUSTOS DE MUDANÇA DE PRESTADOR

Na mesma data a ANACOM divulgou também o “Estudo sobre 

custos de mudança de prestador de serviços de comunicações 

eletrónicas faturados conjuntamente”, realizado pela QME-

TRICS - Serviços de Consultadoria, Gestão e Avaliação da Qua-

lidade e Satisfação. Este estudo analisa os custos em torno da 

mudança de prestador de serviços de comunicações eletróni-

cas faturados conjuntamente. (+)

FACTOS & NÚMEROS – 1.º TRIMESTRE

Está disponível a infografia que sintetiza os principais elementos 

sobre o sector das comunicações eletrónicas divulgados por esta 

Autoridade através dos relatórios estatísticos relativos ao 1.º tri-

mestre. Inclui indicadores sobre número de subscritores, taxas de 

penetração, tráfego, receitas e quotas de assinantes. (+)

LIVRO DE RECLAMAÇÕES ONLINE

Entrou em vigor a 1 de julho o Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de 

junho, que implementa as medidas SIMPLEX+ 2016 respeitantes ao 

“livro de reclamações online”, ao “livro de reclamações amarelo” e ao 

“atendimento público avaliado. Nesta data, foi disponibilizada uma 

plataforma digital que permite, designadamente, a apresentação de 

reclamações e pedidos de informação por via eletrónica. (+)

DIRETIVA RED 

Entrou em vigor a 10 de junho o Decreto-Lei n.º 57/2017, publi-

cado a 9 de junho, que estabelece o regime da disponibilização 

no mercado, da colocação em serviço e da utilização de equi-

pamentos rádio, e que transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.º 2014/53/UE, de 16 de abril, relativa à harmonização 

da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibiliza-

ção de equipamentos de rádio no mercado (Diretiva RED). (+)

 INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

A Presidente do Conselho de Administração (CA) da ANACOM 

participou de 12 a 16 de junho, em Genebra, na edição de 

2017 do WSIS Fórum da UIT. Esteve presente a 23 de junho, 

em Budapeste, na reunião plenária do ERGP. A 26 de junho, em 

Bruxelas, foi oradora no evento da Representação Permanen-

te de Portugal junto da UE (REPER) sobre “Very high capacity 

networks as a catalyst for attracting foreign investment”.  O 

Vogal do CA, Hélder Vasconcelos, participou a 6 de junho, em 

Bruxelas, na 43.ª reunião do RSPG da UE.
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Declaração de retificação n.º 430/2017 (II Série, Parte E - D.R. de 29 de junho) - procede à retificação do Regulamento n.º 

255/2017, de 16 de maio, sobre prestação de informação de natureza estatística. (+)

Decreto-Lei n.º 61/2017 (I Série - D.R. de 9 de junho) - estabelece o regime jurídico da utilização de substâncias perigosas em 

equipamentos elétricos e eletrónicos. (+)

Portaria n.º 201-A/2017 (I Série – D.R. de 30 de junho) - aprova o modelo, edição, preços, fornecimento e distribuição do livro de 

reclamações, nos formatos físico e eletrónico, e estabelece as funcionalidades da plataforma digital que disponibiliza o formato 

eletrónico do livro de reclamações. (+)

Resolução da Assembleia da República n.º 143/2017 (I Série - D.R. de 5 de julho) - recomenda ao Governo que proceda ao blo-

queio do acesso a sítios da Internet e aplicações digitais potencialmente perigosos ou impróprios para menores. (+)
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AVALIAÇÃO DE RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

RELATÓRIO DE CUSTOS E TAXAS - 2016
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divulgou o 

relatório do exercício de 2016 relativo aos custos administrati-

vos e ao montante resultante da cobrança de taxas, aprovado 

por decisão de 22 de junho. (+)

RELATÓRIO E CONTAS DO FCSU – 2016
A ANACOM aprovou, a 16 de junho, o relatório e contas de 2016 

do fundo de compensação do serviço universal de comunicações 

eletrónicas (FCSU), dando assim cumprimento às suas obrigações 

legais enquanto entidade gestora do fundo. (+)

PROJETOS DE ADENDAS AOS MANUAIS ITED E ITUR
Por decisão de 16 de junho, a ANACOM aprovou os projetos de 

adendas ao Manual ITED 3.ª edição e ao Manual ITUR 2.ª edição, 

que foram posteriormente notificados à Comissão Europeia por 

intermédio do Instituto Português da Qualidade. (+)

Mais informações em: www.anacom.pt 3

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412894
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412987
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412269
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413080
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412402
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413336
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413971


ESTUDO SOBRE CIBERSEGURANÇA

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

ção (ENISA) e o painel do Parlamento Europeu sobre Science and  

Technology Options Assessment elaboraram um estudo sobre ciber-

segurança no âmbito da política de defesa e segurança comum da 

União Europeia (UE). O estudo identifica os riscos e os desafios para 

a UE no que diz respeito à capacitação e integração dos assuntos ci-

bernéticos nas missões da política de defesa e segurança comum. (+)

COOPERAÇÃO CONTRA RANSOMWARE

A ENISA e a rede de Computer Security Incident Response Teams  

juntaram esforços para responder ao ataque de ransomware 

NotPetya que, desde 27 de junho, tem infetado sistemas de 

tecnologias de informação sobretudo na Europa.

À semelhança do que aconteceu com o ataque WannaCry, esta 

colaboração ad hoc foi bem sucedida, tendo contribuído para a 

construção de confiança e cooperação operacional entre as enti-

dades envolvidas. (+)

ANNUAL INCIDENTS REPORT 2016

Publicado, a 16 de junho, o Annual Incidents Report 2016, que 

apresenta dados sobre incidentes de larga escala ocorridos no sec-

tor das comunicações eletrónicas, reportados à ENISA e à Comis-

são Europeia (CE) pelas autoridades reguladoras nacionais.

Em 2016, receberam 158 notificações de incidentes, o que cor-

responde a um ligeiro aumento face a 2015, ano em que foram 

registadas 138 notificações. (+)

CYBER SECURITY INFO NOTES

Lançado a 15 de junho, o novo serviço informativo da ENISA 

sobre cibersegurança, denominado Cyber Security Info Notes, 

que visa prestar informação atualizada e recomendações sobre 

assuntos relacionados com cibersegurança. 

Este serviço informativo atualiza e melhora as Info notes já 

existentes, com o objetivo de produzir informação útil a todos 

os intervenientes nestas matérias com base no conhecimento 

especializado da ENISA. (+)

JOUE

ENISA

Regulamento (UE) 2017/920, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, que altera o Regulamento (UE) n.º 

531/2012 no que respeita às regras aplicáveis aos mercados grossistas de itinerância. (+)

Regulamento (UE) 2017/1128 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo à portabilidade transfron-

teiriça dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno. (+)

Retificação da Diretiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, que altera a Diretiva 

2002/22/CE relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações eletró-

nicas, a Diretiva 2002/58/CE relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações 

eletrónicas e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação 

da legislação de defesa do consumidor. (+)

O Conselho de Ministros dos Transportes, Telecomunicações e 

Energia da UE, na reunião decorrida a 8 e 9 de junho, chegou a 

acordo relativamente à abordagem geral sobre a proposta de 

aumentar a monitorização regulatória e a transparência de pre-

ços para os serviços de entrega transfronteiriça de encomen-

das. Uma das propostas do Conselho é a implementação de um 

sítio eletrónico da CE com informação sobre os preços pratica-

dos pelas empresas de entregas. (+)

Decorre, até 12 de agosto, a consulta pública sobre a pro-

posta para regulamentar a operação de pequenos drones na 

Europa, lançada pela Agência Europeia para a Segurança da 

Aviação (EASA). A proposta apresenta requisitos técnicos 

e operacionais para operar drones com segurança e será a 

base de uma Opinião que a EASA pretende submeter à Co-

missão Europeia (CE) até ao final do ano, a qual incluirá os 

contributos recebidos nesta consulta. (+)

CONSELHO DE MINISTROS DA UE

OPERAÇÃO DE DRONES
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

ESTÓNIA NA PRESIDÊNCIA DA UE

Até 31 de dezembro de 2017 o Conselho Europeu é presidido 

pela primeira vez pela Estónia. Iniciado a 1 de julho, o triun-

virato presidencial conta ainda com a Bulgária e a Áustria, 

que assumirão a presidência nos 1.º e 2.º semestres de 2018, 

respetivamente. As principais prioridades anunciadas para os 

próximos 6 meses são: an open and innovative european eco-

nomy; a safe and secure Europe; a digital Europe and the free 

movement of data; an inclusive and sustainable Europe. (+)

FORNECIMENTO DE CONTEÚDOS DIGITAIS 

A 8 de junho, o Conselho Europeu adotou uma posição sobre 

a proposta de Diretiva que estabelece novas regras sobre os 

contratos business-to-consumer de fornecimento de conteú-

dos digitais. O objetivo das novas regras é dotar os consumi-

dores europeus de um elevado nível de proteção e seguran-

ça legal, em particular quando compram serviços em outros 

países da União Europeia (UE), e também facilitar o negócio 

das empresas por toda a Europa, sobretudo de pequenas e 

médias empresas. (+)

MECANISMO INTERLIGAR EUROPA 

Termina a 28 de novembro, o convite lançado pela Comis-

são Europeia (CE) e a Innovation and Networks Executive 

Agency (INEA) para apresentação de propostas para con-

cessão de apoios para projetos que implementem infra-

estruturas de serviços digitais que promovam a interação 

transfronteiriça entre administrações públicas, empresas 

e cidadãos. No âmbito do “Mecanismo Interligar a Euro-

pa”, serão disponibilizados cerca de 24 milhões de euros 

para propostas que abranjam as seguintes áreas: faturação 

eletrónica (eInvoicing), tradução eletrónica (eTranslation), 

plataforma para acesso a objetos digitais do património 

histórico e cultural da Europa (Europeana) e dados públicos 

abertos (Public open data). (+)

DESEMPENHO DA ENISA 

A CE disponibilizou uma síntese do relatório da consulta pú-

blica sobre o desempenho da Agência Europeia para a Segu-

rança das Redes e da Informação (ENISA) e sobre uma pos-

sível revisão do seu mandato face aos novos desafios que a 

UE enfrenta no domínio da cibersegurança. O relatório final 

será publicado previsivelmente no final de junho de 2017. 

Os resultados apurados serão tidos em conta na conceção e 

implementação da política europeia de cibersegurança e na 

preparação do futuro da ENISA. (+)

UNIÃO EUROPEIA

STAKEHOLDER FORUM 2017

Decorre a 18 de outubro, em Bruxelas (Bélgica), o 5.º Stakeholder 

Forum do BEREC. Tal como em anos anteriores, serão debatidos te-

mas que fortalecem o diálogo entre o BEREC e os stakeholders, sen-

do também dado a conhecer o programa de trabalho para 2018. (+)

RESULTADOS DE CONSULTAS PÚBLICAS

Na 32.ª reunião plenária do BEREC, a realizar de 5 a 6 de 

outubro, serão apresentados os documentos finais das con-

sultas sobre (i) a estratégia a médio prazo (2018-2020); (ii) 

as práticas nos protocolos de interligação na Internet no 

contexto da neutralidade da rede; e (iii) metodologia regu-

latória do BEREC para avaliação da qualidade de serviço na 

implementação da neutralidade da rede. (+)

REVISÃO DAS LINHAS DE ORIENTAÇÃO DE PMS

O BEREC divulgou, a 19 de junho, a resposta à consulta da CE 

sobre a revisão das linhas de orientação, de 2002, relativas à 

análise e avaliação de poder de mercado significativo (PMS), 

cujo prazo termina a 26 de junho. 

As principais ideias incluídas na resposta referem que esta re-

visão deveria ter sido conduzida após a revisão do novo quadro 

regulamentar, para acomodar as alterações aprovadas neste 

âmbito, a necessidade de abordar questões de concorrência de-

rivadas de tight oligopolies e ainda a urgência de orientações 

sobre a identificação da dominância conjunta. (+)

BEREC

Mais informações em: www.anacom.pt 5
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ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM

Teve lugar a 29 e 30 de junho, em Guimarães (Portugal), 

a reunião conjunta para a Agenda Digital da Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que procura promo-

ver a competitividade nos diferentes sectores de atividade, 

contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos.

AGENDA DIGITAL PARA A CPLP

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 do Organismo de Reguladores Europeus 

das Comunicações Eletrónicas (BEREC), do Comité Europeu de 

Normalização Eletrotécnica (CENELEC), da Conferência Europeia 

das Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT), do 

Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP), 

da Associação para a Conformidade dos Equipamentos (RED-

CA), da União Europeia (UE), da União Internacional das Teleco-

municações (UIT) e da União Postal Universal (UPU).

BEREC

No âmbito dos trabalhos do BEREC, decorreram os seguintes 

encontros:

- reunião de drafters do MEA EWG, a 29 de junho; (+)

- reunião de drafters do NGN EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 21 

de junho; (+)

- Workshop on Social Media Strategy (Ad Hoc Communication 

Group), em Riga (Letónia), a 19 de junho; (+)

- 31.ª reunião plenária e Assembleia-Geral do IRG, em Cascais 

(Portugal), a 1 e 2 de junho. (+)

CENELEC

A reunião do TC46X e dos SC46XA e SC46XC teve lugar em 

Milão (Itália), a 27 e 28 de abril. (+)

CEPT

No contexto dos trabalhos do ECC, tiveram lugar as seguintes 

reuniões:

- ECC, em Roterdão (Holanda), de 27 a 30 de junho; (+)

- PT FNI do WG NaN, em Estocolmo (Suécia), a 27 e 28 de junho; (+)

- WG NaN, em Helsínquia (Finlândia), a 30 e 31 de maio e 1 

de junho; (+)

- WG FM, em Dublin (Irlanda), de 15 a 19 de maio; (+)

- CPG PTD, em Maison-Alfort (França), de 3 a 5 de maio; (+)

- ECC WG FM Drones, em Lisboa (Portugal), a 6 e 7 de abril; (+)

- EFIS-MG do WG FM, em Lisboa (Portugal), a 4 e 5 de abril. (+)

Decorreu também em Madrid (Espanha), a 1 e 2 de junho, a 52.ª 

plenária do CERP. (+)

ERGP

No âmbito dos trabalhos do ERGP, decorreram os encontros 

seguintes:

- GT End users and Market Monitoring, em Bruxelas (Bélgica), a 

26 e 27 de junho; (+)

- Plenária e workshop sobre a eficiência do ERGP, em Budapes-

te (Hungria), a 22 e 23 de junho. (+)

 
REDCA

A reunião do REDCA teve lugar em Varsóvia (Polónia), a 22 e 23 

de maio de 2017. (+)

UE

Decorreu em Bruxelas (Bélgica), a 1 e 2 de junho, a 45.ª reunião 

do TCAM e a 11.ª reunião do TCAM WG. (+)

UIT

No contexto dos trabalhos da UIT, tiveram lugar em Genebra 

(Suíça) os encontros seguintes:

- edição de 2017 do WSIS Forum, de 12 a 16 de junho; (+)

- reunião do Conselho, de 15 a 25 de maio. (+)

UPU

Decorreu em Berna (Suíça), a 28 e 29 de junho, a 2.ª reunião do 

grupo ad hoc sobre reforma da UPU. (+)

Teve lugar a 31 de maio, em Cascais (Portugal), a cimeira multilateral 

do BEREC, do Grupo de Reguladores Euro-Mediterrânicos (EMERG), 

da Rede de Reguladores de Comunicações Eletrónicas da Parceria 

Oriental (EaPeReg) e do Fórum Latino-Americano de Reguladores 

de Telecomunicações (REGULATEL), que abordou os principais desa-

fios decorrentes da conectividade num mundo convergente. 

CIMEIRA MULTILATERAL 
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ALEMANHA - Bundesnetzagentur (BNetzA)

•	 Decorre	até	30	de	setembro	uma	consulta	pública	para	identi-

ficar as necessidades de espectro em 5G destinado à banda lar-

ga móvel. São sinalizadas como possíveis candidatas à utilização 

do 5G as faixas de frequência de 2 GHz e de 3,6 GHz. (+)

AUSTRÁLIA – Australian Communications  

and Media Authority (ACMA) 

•	 Decorre	até	4	de	agosto	uma	consulta	pública	sobre	o	futuro	

da faixa de frequências 3575-3700 MHz (3,6 GHz), identifica-

da como faixa preferencial para 5G, incluindo uma série de pos-

síveis opções de replaneamento desta faixa e uma explicação 

detalhada sobre o posicionamento da ACMA. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

•	 Publicado	 estudo	 sobre	 encomendas	 num	 contexto	 de	 co-

mércio eletrónico (e commerce). Realizado pela KPMG a pedido 

do BIPT, o estudo caracteriza o mercado belga de encomendas 

e identifica os obstáculos que impedem o desenvolvimento do 

comércio eletrónico. (+) 

•	 Decisão	 do	Market	 Court,	 de	 7	 de	 junho,	 aprova	 os	 princi-

pais princípios da análise de mercado realizada pela BIPT para 

o mercado de linhas alugadas (mercado 7 da Recomendação 

de 2003 e mercado 6 da Recomendação de 2007). As obriga-

ções impostas à Proximus, operador dominante neste mercado, 

permanecem assim aplicáveis, com exceção de uma obrigação 

anulada pelo Market Court. (+)

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

•	 Simplificadas	as	regras	para	prestação	do	serviço	de	banda	

larga fixa. As empresas com menos de cinco mil utilizadores 

que utilizam meios confinados, como cabo de cobre ou fibra 

ótica, radiação restrita e radiofrequências cujo uso não de-

pende de permissão do órgão regulador estão dispensadas 

da obrigação de obter uma autorização para prestação da 

banda larga fixa. (+)

CANADÁ - Canadian Radio-television and telecommunica-

tions Commission (CRTC)

•	 Concedidas	cinco	licenças	a	estações	de	rádio	para	operar	

junto das comunidades indígenas de Vancouver, Edmonton, 

Calgary, Ottawa e Toronto. A programação das novas esta-

ções deve refletir as comunidades que servem, incluindo 

uma grande parte do conteúdo local, como notícias, e lidar 

com as preocupações específicas dos povos indígenas nas 

regiões em questão, incluindo a transmissão de parte da pro-

gramação numa língua indígena. (+)

•	 Fim	dos	equipamentos	móveis	bloqueados	e	das	taxas	de	

desbloqueamento. Com efeito a 1 de dezembro, todos os 

clientes individuais e pequenas empresas terão o direito de 

ter os telemóveis e outros dispositivos móveis desbloquea-

dos gratuitamente, mediante solicitação. Além disso, todos os 

dispositivos vendidos a partir daquela data devem ser forne-

cidos desbloqueados. (+)

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC) 

•	 Lançada	pela	CNMC	uma	consulta	pública	sobre	metodo-

logia de análise para determinar replicabilidade económica 

das ofertas de banda larga da Telefónica para o segmento 

de negócio. (+)

FINLÂNDIA - Finnish Communications Regulatory Authority 

(FICORA)

•	 Concedida	 pela	 FICORA	 aos	 operadores	 DNA,	 Elisa,	 Moi	

Mobiili e Telia autorização para aplicação de sobretaxas ao 

consumo de roaming. O objetivo da autorização é assegurar 

que as novas regras de roaming não prejudicam a sustentabi-

lidade do modelo de cobrança doméstico e não dão origem a 

um maior nível de preços domésticos ou mudanças no forneci-

mento de pacotes ilimitados de dados. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

•	 Publicada	sinopse	das	respostas	à	consulta	pública	sobre	

“Novas frequências para acesso rápido nas regiões, para 

empresas, 5G e inovação” lançada em 6 de janeiro. À luz 

das respostas recebidas, a ARCEP quer iniciar, ainda este 

ano, as alocações de frequências nas bandas de 3,5 GHz 

(3400-3800 MHz) e 2,6 GHz TDD (2570-2620 MHz) e quer 

iniciar de imediato a preparação do lançamento de redes 

móveis 5G na faixa de 3,4–3,8 GHz. (+)

IRLANDA – Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

•	 Lançada	 consulta	 sobre	 obrigações	 de	 controle	 de	 preços	

grossistas no acesso local num local fixo (mercado 3a) e no 

acesso central num local fixo para produtos de grande consumo 

(mercado 3b). A consulta decorre até 11 de agosto. (+)

NORUEGA - Norwegian Communications Authority (Nkom)

•	 Divulgada	decisão	do	regulador	norueguês	de	acordo	com	a	

qual a nova assinatura móvel “Yng” da Telenor, com “zero-ra-

ting” para transmissão de música, é compatível com as regras 

de neutralidade da rede europeias. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

•	Estabelecidas	as	regras	para	o	leilão	de	espectro	para	banda	

larga móvel que suportará o 5G. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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NOVAS TECNOLOGIAS

PARA A MOBILIDADE

SERVIÇO TELEFÓNICO EM LOCAL FIXO E VOIP NÓMADA

No final do 1.º trimestre (1T), a taxa de penetração dos acessos 

telefónicos principais atingiu 46,2 acessos por 100 habitantes. 

No entanto, segundo o Barómetro de Telecomunicações da Ma-

rktest, nesse trimestre cerca de um quarto dos clientes de ser-

viço telefónico fixo não utilizavam o serviço. (+)

SERVIÇOS MÓVEIS

A penetração do serviço móvel em Portugal ascendia no fi-

nal do 1T a 164,1 por 100 habitantes. Esse valor desce para 

124,2 por 100 habitantes caso se considerem apenas as 

estações móveis com utilização efetiva, e desce para 111,4 

por 100 habitantes se se excluírem os tablet/computadores 

de acesso à Internet e as estações móveis afetas ao serviço 

machine-to-machine. (+)

SERVIÇOS POSTAIS

O tráfego total dos serviços postais aumentou 7,5% em com-

paração com o 4.º trimestre de 2016 (4T2016), mas diminuiu 

1,8% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior 

(1T2016). O tráfego abrangido pelos limites do serviço uni-

versal representava 84,9% do total de objetos postais, tendo 

aumentado 9,8% face ao 4T2016 e diminuído 3,7% em compa-

ração com o 1T2016. (+)

DIVULGADAS ESTATÍSTICAS DO 1.º TRIMESTRE DE 2017

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

cisão de 16 de junho, aprovou a metodologia para a avalia-

ção do desempenho de serviços móveis e de cobertura GSM, 

UMTS e LTE. (+)

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SERVIÇOS MÓVEIS

Por decisão de 16 de junho, a ANACOM determinou a abertura 

no Plano Nacional de Numeração (PNN) do novo código “257” de 

identificação da área geográfica de Braga, destinado à prestação 

do serviço telefónico acessível ao público em local fixo. (+)

NOVO CÓDIGO PARA BRAGA – PNN

O Comité Português da URSI lançou um call for papers no quadro da 

preparação do seu 11.º congresso, que decorrerá a 24 de novembro, 

em Lisboa, submetido ao tema “Novas tecnologias para a mobilida-

de”. Este Comité, com o patrocínio da ANACOM, vai ainda atribuir o 

‘’Prémio ANACOM-URSI Portugal’’. As candidaturas ao call for papers 

e ao prémio poderão ser apresentadas até 17 de outubro. (+)
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