
MEDIDAS CORRETIVAS AOS OPERADORES
A ANACOM, por decisões adotadas a 13 de julho, determi-

nou a adoção de medidas corretivas aos operadores MEO 

– Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO), NOS Co-

municações, NOWO Communications e Vodafone Portugal 

– Comunicações Pessoais, por terem procedido a alterações 

contratuais, designadamente aumentos de preços. (+)
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PROPOSTA DE INTERLIGAÇÃO IP

A ANACOM, por decisão de 4 de agosto, lançou uma consulta 

pública sobre a proposta de arquitetura de interligação IP apre-

sentada pela MEO, conforme determinado na decisão desta Au-

toridade de 21 de dezembro de 2016, relativa à análise do mer-

cado grossista de terminação de chamadas na rede telefónica 

pública num local fixo. Os comentários deverão ser enviados até 

15 de setembro, preferencialmente por correio eletrónico para o 

endereço interligacao-ip@anacom.pt. (+)

INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL E CONTRATUAL

A 14 de julho, a ANACOM lançou uma consulta pública, relativa 

à informação pré-contratual e contratual no âmbito das comu-

nicações eletrónicas. Os comentários deverão ser enviados até 

28 de agosto, preferencialmente por correio eletrónico para o 

endereço regulamento.informacao@anacom.pt. (+)

DENSIDADE DA REDE POSTAL E OFERTAS DE SERVIÇOS

Por decisão de 27 de julho, a ANACOM lançou uma consulta 

pública sobre os objetivos de densidade da rede postal e de 

ofertas mínimas de serviços, comunicados pelos CTT – Correios 

de Portugal. Os comentários deverão ser enviados até 29 de 

agosto, preferencialmente por correio eletrónico para o endere-

ço densidade-rede-ctt@anacom.pt. (+) 

PLANO DE ATIVIDADES

A ANACOM aprovou, a 13 de julho, o lançamento de consulta 

pública sobre as orientações estratégicas, os eixos de atuação e 

as ações do plano plurianual de atividades para o triénio 2018-

2020. Os contributos dos interessados devem ser enviados até 

13 de setembro, preferencialmente por correio eletrónico para 

o endereço plano2018-2020@anacom.pt. (+)

CONSULTAS

NOMEADO NOVO PRESIDENTE DA ANACOM
O Conselho de Ministros aprovou, na reunião de 10 de agos-

to e com efeitos a 15 de agosto, a nomeação de João Antó-

nio Cadete de Matos para o cargo de Presidente do Conselho 

de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM), por um mandato de seis anos. (+) 

CESSAÇÃO DA CAMPANHA DA MEO
A ANACOM aprovou, a 18 de agosto, um sentido provável de de-

cisão (SPD) que determina à MEO a cessação imediata da cam-

panha que prevê a contratação de 2GB, assim como a adoção de 

medidas necessárias para corrigir a situação. Foi ainda decidido 

submeter este SPD à audiência prévia da MEO, por um prazo de 

10 dias úteis, para que se pronuncie, por escrito. (+)

SPECTRU
Mais informações em: www.anacom.pt
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NOTÍCIAS

TRANSMISSÃO DE DUF

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), por decisão 

de 27 de julho, não se opôs à transmissão para a titularidade da 

BAOBAD - Comunicações e Publicações do direito de utilização 

de frequências na faixa dos 87,5-108 MHz atribuído à José Soa-

res da Silva, para a prestação de um serviço de programas radio-

fónicos de âmbito local para o concelho de São João da Madeira.

Em simultâneo, não se opôs à transmissão da licença de esta-

ção de radiocomunicações do serviço de radiodifusão sonora n.º 

192212, da licença de rede de radiocomunicações do serviço 

fixo-ligações estúdio-emissor n.º 503713 e da autorização para 

operação do sistema de transmissão de dados de radiodifusão 

com o nome de canal de programa ‘’REGIONAL’’. (+)

RELATÓRIO E CONTAS 2016

A ANACOM publicou, a 20 de julho, o Relatório e Contas rela-

tivo a 2016, aprovado a 30 de março. Esta publicação (anual) 

contém, nomeadamente, informação sobre recursos humanos, 

situação patrimonial e investimento, bem como a análise eco-

nómica e financeira. (+)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS - JUNHO

Foi publicado, a 21 de julho, o relatório ‘’Evolução dos preços 

das telecomunicações’’, cujos dados reportam a junho. O relató-

rio, elaborado pela ANACOM a partir de indicadores do Instituto 

Nacional de Estatística 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 pre-

ços das telecomunicações em Portugal e na União Europeia. (+)

COM.escolha RECEBE 20 687 VISITAS

O simulador de tarifários da ANACOM COM.escolha recebeu  

20 687 visitas de 17 711 utilizadores no segundo trimestre. O 

número de acessos originados por novos utilizadores foi de 84,2% 

e a percentagem de utilizadores que regressam foi de 15,8%. (+)

COIMAS APLICADAS NO 1.º SEMESTRE

A ANACOM concluiu 209 processos de contraordenação no pri-

meiro semestre do ano (1S2017), sendo que 53 culminaram 

com a aplicação de coimas num total de 1680 milhões de euros. 

Durante o 1S2017, deram entrada 244 novos processos de 

contraordenação. A maioria dos processos instaurados decor-

re de situações de violação da legislação aplicável à oferta 

de redes e serviços de comunicações eletrónicas e do regime 

relativo à construção de infraestruturas de telecomunicações 

em edifícios. Foram ainda instaurados diversos processos por 

violação de regras relacionadas com o licenciamento, fiscali-

zação e utilização do espectro de redes e estações de radio-

comunicações, com a disponibilização no mercado de equi-

pamentos terminais e de rádio, com serviços postais e com 

serviços de audiotexto. (+)

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO 1.º SEMESTRE

A ANACOM realizou 2147 ações de fiscalização no 1S2017, 

com o objetivo de verificar o comportamento dos diversos 

agentes do mercado e as condições de utilização do espectro 

radioelétrico.

Os factos averiguados em todas estas fiscalizações são ana-

lisados e, nos casos em que são detetados incumprimentos, a 

ANACOM desencadeia os correspondentes processos sancio-

natórios. (+)

PAGAMENTOS A FORNECEDORES – SITUAÇÃO EM 30 DE JUNHO

A ANACOM informou não ter quaisquer dívidas a fornecedores, 

com prazo superior a 60 dias, em 30 de junho. (+)

SEGURANÇA DO CIBERESPAÇO

Foi aprovado, em Conselho de Ministros de 13 de julho, a cria-

ção do grupo de projeto “Conselho Superior de Segurança do 

Ciberespaço” que funciona na dependência do Primeiro-Ministro 

ou do membro do Governo em quem aquele delegar e que tem 

como missão assegurar a coordenação político-estratégica para 

a segurança do ciberespaço e o controlo da execução da Estra-

tégia Nacional de Segurança do Ciberespaço e respetiva revisão. 

Pretende-se garantir uma abordagem transversal e integradora 

das necessidades e capacidades dos diversos sectores com in-

tervenção no âmbito da segurança do ciberespaço nacional. (+)

AERONAVES PILOTADAS REMOTAMENTE

O Governo lançou uma consulta pública sobre o projeto de 

decreto-lei que visa estabelecer um sistema de registo obri-

gatório das aeronaves pilotadas remotamente (vulgarmente 

designadas drones) e instituir a obrigatoriedade de contrata-

ção de seguros de responsabilidade civil que cubram even-

tuais danos provocados a terceiros por estes aparelhos. A 

consulta decorre até 10 de outubro. (+)
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Decreto-Lei n.º 92/2017 (I Série – D.R. de 31 de julho) - reforça medidas de redução do custo de implantação de redes de comuni-

cações eletrónicas de elevado débito, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/61/UE. (+) 

Decreto-Lei n.º 93/2017 (I Série – D.R. de 1 de agosto) - cria o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única 

digital. (+)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2017 (I Série - D.R. de 26 de julho) - aprova a Estratégia TIC 2020 e o respetivo 

Plano de Ação. (+)

CUSTOS DE REGULAÇÃO – SERVIÇOS POSTAIS
Por decisão de 20 de julho, a Autoridade Nacional de Comunica-

ções (ANACOM) aprovou o cálculo do montante dos custos de re-

gulação da atividade de prestador de serviços postais, respeitante 

às taxas a liquidar em 2017, no valor de 1 857 755 euros. (+)

PERCENTAGEM DE LARES POR MEIO DE ACESSO AO SINAL DE TELEVISÃO

Unidade: %; Fonte: ANACOM, Inquérito aos meios de acesso ao sinal de TV, julho 2016; ANACOM, com base nos microdados do Barómetro de Telecomunicações da Ma-
rktest, junho 2017 (questão adicional-recolha mensal).
Notas:
(1) Outros meios de acesso gratuitos: inclui o acesso gratuito via cabo ou satélite (não está associado ao pagamento de um a assinatura, nem à subscrição de outros 

serviços), acesso aos canais no televisor somente através da Internet, não desligamento do acesso por parte do morador anterior, entre outros.
(2) Os lares podem dispor de mais do que um meio de acesso ao sinal de televisão. Não se incluem as não respostas nas opções de acesso gratuito (TDT e outros meios 

de acesso gratuito).
(3) Significado da sinalética das estimativas4: (#) estimativa não fiável; (*) estimativa aceitável; (sem sinalética) estimativa fiável. A precisão das estimativas não 

depende somente da dimensão amostral, sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (por exemplo: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

(4) No inquérito de 2017, alterou-se a forma de redação da pergunta sobre KIT complementar via satélite (tendo em conta as dificuldades sentidas pelos responden-
tes no anterior inquérito). Por esta razão, estima-se que as frequências associadas a esta categoria e ao total da TDT sejam superiores e a frequência de “outros 
meios de acesso gratuitos” seja inferior àquelas que resultariam caso se tivesse mantido a anterior redação.

CUSTOS DE REGULAÇÃO – COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
Também por decisão de 20 julho, a ANACOM aprovou o cálculo 

do montante dos custos de regulação da atividade de prestador 

de redes e serviços de comunicações eletrónicas, respeitante às 

taxas a liquidar em 2017, no valor de 31 290 315 euros. (+)

ISENÇÃO DO REGIME ROAM-LIKE-AT-HOME
A ANACOM, por decisão de 13 de julho, indeferiu o pedido 

de autorização para aplicação de sobretaxa aos serviços de  

roaming apresentado pela Vectone Mobile (Portugal) Limited 

(Vectone), por ter concluído, na sequência da análise da infor-

mação remetida pela empresa, estarem em falta elementos 

fundamentais para a habilitar a uma tomada de decisão. (+)

Julho/2016 2 Junho/2017

TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE (TDT) (4) 29,1 32,7

DESCODIFICADOR TDT 17,6 18,4

TELEVISÃO JÁ PREPARADA 13,3 13,3

KIT COMPLEMENTAR VIA SATÉLITE (DTH) (4) 1,8 * 3,2 *

OUTROS MEIOS DE ACESSO GRATUITOS (1) (4) 2,4 * 0,1 #

SEM TELEVISÃO 0,2 # 0,8 #

Mais informações em: www.anacom.pt 3
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DECISÕES ANACOM – SÍNTESE DO 2.º TRIMESTRE DE 2017
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA  DECISÃO

29.06.2017 Relatório do Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho (decisão) (+)

29.06.2017 Averbamento à declaração para prestação de serviços postais (despacho) (+)

29.06.2017 Alteração à licença para prestação de serviços postais emitida à URBANOS - Distribuição Expresso (despacho) (+)

29.06.2017 Averbamento à declaração para prestação de serviços postais (despacho) (+)

29.06.2017 Alteração à licença para prestação de serviços postais emitida à NOTÍCIAS DIRECT - Distribuição ao Domicílio (+)

29.06.2017 Alteração à licença para prestação de serviços postais (despacho) (+)

29.06.2017 Averbamento à declaração para prestação de serviços postais (despacho) (+)

29.06.2017 Averbamento à declaração para prestação de serviços postais emitida à IMEXCO, Unipessoal (despacho) (+)

29.06.2017 Aprovado estudo sobre custos de mudança de prestador de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

29.06.2017 Aprovação de medidas provisórias e urgentes das alterações à ORAC e à ORAP (decisão) (+)

28.06.2017 Alteração da sede social do prestador de SVA EZYBILL - Comunicações Eletrónicas (despacho) (+)

28.06.2017 Averbamento à declaração para prestação de serviços postais (despacho) (+)

28.06.2017 Declaração emitida à Tropo (Europe) Limited para prestação de comunicações eletrónicas (+)

28.06.2017 Alteração da sede social do prestador de SVA NETOPIA - Sistemas de Informação Global (despacho) (+)

28.06.2017 Taxa de custo de capital da MEO aplicável ao exercício de 2017 (despacho) (+)

27.06.2017 Cancelamento do registo da empresa Kubi Wireless (decisão) (+)

22.06.2017 Aprovada recomendação às entidades detentoras ou gestoras de infraestruturas de redes de comunicações 
eletrónicas (decisão) (+)

22.06.2017 Pedido de intervenção da Vodafone relativo ao conflito sobre propriedade de redes de comunicações (decisão final) (+)

22.06.2017 Aprovada a alteração do direito de utilização de frequências atribuído à MEO para serviços de TDT (decisão final) (+)

22.06.2017 Revisão das condições de prestação do serviço universal de comunicações eletrónicas nas várias componentes (decisão) (+)

22.06.2017 Relatório de custos administrativos e do montante da cobrança de taxas relativos ao exercício de 2016 (decisão) (+)

16.06.2017 Aprovação do relatório e contas de 2016 do fundo de compensação do serviço universal de comunicações (decisão) (+)

16.06.2017 Aprovação da metodologia para a avaliação do desempenho de serviços móveis (decisão final) (+)

16.06.2017 Pontos de acesso à rede postal (sentido provável de decisão) (+)

16.06.2017 Aprovação dos projetos de adendas ao Manual ITED 3.ª edição e ao Manual ITUR 2.ª edição (projeto de decisão) (+)

16.06.2017 Novo código ‘’257’’ - Braga - no Plano Nacional de Numeração (decisão final) (+)

16.06.2017 Concurso para realização de auditoria aos resultados do sistema de contabilidade analítica dos CTT (decisão) (+)

08.06.2017 Divulgação do estudo sobre necessidades dos utilizadores quanto ao acesso a estabelecimentos da rede postal (decisão) (+)

05.06.2017 Aprovação do projeto de alteração ao Regulamento no âmbito das comunicações eletrónicas (decisão) (+)

05.06.2017 Declaração emitida à Lazer Telecomunicações para prestação de comunicações eletrónicas (+)

05.06.2017 Aprovação do projeto de regulamento de alteração do Regulamento da Portabilidade (Sentido provável de decisão) (+)

05.06.2017 Notificação aos CTT para revisão dos objetivos e regras de densidade da rede postal e ofertas mínimas de serviços (decisão) (+)

02.06.2017 Aprovação de reclamações de consumidores e demais utilizadores finais (decisão) (+)

02.06.2017 Concurso para aquisição direta de seguros (outros ramos) (decisão) (+)

25.05.2017 Aprovação de protocolo do Programa Nacional de Segurança Operacional (PNSO) (decisão) (+)

25.05.2017 Aquisição direta de seguros - ramo saúde (decisão) (+)

25.05.2017 Prorrogação do prazo para revisão do tarifário da oferta grossista Rede ADSL PT e dos custos de acesso à Extranet (decisão) (+)

18.05.2017 Realização de um estudo sobre o alargamento da oferta de serviços de programas na TDT (decisão) (+)

18.05.2017 Mercado grossista de originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo (Sentido provável de decisão) (+)

18.05.2017 Níveis de qualidade de serviço dos CTT 2015 (Decisão) (+)

10.05.2017 Encerramento de concurso limitado sobre o alargamento da oferta de serviços de programas na TDT (Decisão) (+)

05.05.2017 Declaração emitida à EASY POST para prestação de serviços postais (+)

04.05.2017 Projetos de adendas ao Manual ITED 3.ª edição e ao Manual ITUR 2.ª edição (Sentido provável de decisão) (+)

28.04.2017 Cancelamento do registo de empresas de serviços de comunicações eletrónicas (Decisão) (+)

20.04.2017 Distribuição das freguesias potencialmente sem banda larga móvel (decisão final) (+)

20.04.2017 Preços dos circuitos CAM e inter-ilhas (sentido provável de decisão) (+)

20.04.2017 Prorrogação do prazo de consulta relativa às alterações à ORCA e à ORCE (Decisão) (+)

12.04.2017 Divulgação pelos CTT de informação relativa a marcos e caixas de correio (Decisão final) (+)

07.04.2017 Cancelamento do registo da empresa Net-Connect Communications (Decisão) (+)

05.04.2017 Ratificação da prorrogação do prazo das obrigações de cobertura na faixa dos 2100 MHz (Decisão) (+)

05.04.2017 Divulgação do estudo sobre as necessidades dos consumidores de serviços postais (Decisão) (+)

03.04.2017 Cancelamento do registo da empresa Netsize (Decisão) (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

REVISÃO DE DIRETIVAS - CONSULTA PÚBLICA

A Comissão Europeia (CE) lançou uma consulta pública, a de-

correr até 8 de outubro, sobre a revisão das Diretivas da União 

Europeia (UE) relativas ao direito do consumidor.

A CE pretende obter contributos para uma possível revisão que 

visa, entre outros aspectos, assegurar uma maior transparência 

nos contratos realizados online, a extensão de alguns direitos 

dos consumidores aos contratos online, a previsão de formas 

de reparação/recurso para os consumidores lesados por prá-

ticas comerciais desleais, o estabelecimento de sanções mais 

eficazes e a simplificação de regras e requisitos. (+)

INTERNET ABERTA

A CE publicou, a 20 de julho, os relatórios nacionais das auto-

ridades reguladoras nacionais (ARN) relativos ao cumprimento 

da legislação sobre Internet aberta nos respetivos países.

Os relatórios referem-se ao período de 30 de abril de 2016 a 30 

de abril de 2017 e serão utilizados na preparação do próximo 

relatório da CE sobre o progresso digital na UE. (+)

NOMEAÇÃO DE MARIYA GABRIEL

O Parlamento Europeu (PE) aprovou, a 4 de julho, a nomeação 

de Mariya Gabriel para o cargo de Comissária Europeia para a 

Economia e Sociedade Digital. Esta nomeação foi proposta pelo 

Governo búlgaro e confirmada pelo Presidente da CE. (+)

CONSUMER CONDITIONS SCOREBOARD

Foi publicada, a 25 de julho, a edição de 2017 do Consumer 

Conditions Scoreboard, relatório da CE que analisa o compor-

tamento dos consumidores em três vertentes: conhecimento 

e confiança, cumprimento de regras e reclamações. A publi-

cação analisa ainda o progresso do mercado único digital do 

ponto de vista do consumidor.

Esta edição revela o aumento de consumidores que fazem com-

pras online (de 29,7% em 2007 para 55% em 2017), bem como 

a sua confiança no comércio eletrónico. (+) 

BANDA LARGA

A CE adotou, a 13 de julho, a decisão de intentar ações contra 

a Bélgica, a Croácia e a Eslováquia no Tribunal de Justiça da UE 

pelo atraso na transposição da Diretiva relativa à redução do 

custo da banda larga (Diretiva 2014/61/UE, de 15 de maio). 

Os Estados-Membros deveriam ter transposto a Diretiva para o 

direito nacional até 1 de janeiro de 2016.

A Comissão instará o Tribunal a impor uma sanção pecuniária diá-

ria aos três Estados-Membros desde o dia do acórdão até ao dia da 

entrada em vigor da Diretiva na ordem jurídica nacional. (+)

CONCURSO “ADEUS ROAMING”

Decorre até 31 de agosto o concurso do Parlamento Europeu 

“Adeus Roaming”. (+)

UNIÃO EUROPEIA

ROAMING

O Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Ele-

trónicas (BEREC) aprovou o 20.º modelo de especificação de 

dados relativo à itinerância (roaming) nas redes telefónicas 

móveis públicas na UE/Espaço Económico Europeu.

O questionário deve ser preenchido e remetido à Autoridade 

Nacional de Comunicações (ANACOM) pelas empresas presta-

doras de serviços móveis, até 3 de novembro, para o endereço 

dee.stats@anacom.pt.

Este modelo respeita ao período entre 1 de abril a 30 de setembro. (+)

NEUTRALIDADE DA REDE

Na sua intervenção durante o Digital-born Media Carnival, 

a 17 de julho, o Presidente do BEREC sublinhou o papel das 

ARN na implementação da neutralidade da rede, sobretudo na 

promoção da implementação das regras. Destacou ainda como 

ações importantes a desenvolver pelas ARN a monitorização 

do mercado, a recolha de informação dos prestadores de servi-

ços de acesso à Internet e das plataformas de reclamações dos 

consumidores, bem como a realização de medições para detetar 

práticas de gestão de tráfego. (+)

BEREC
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ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), como represen-

tante nacional do sector das comunicações junto de organizações 

internacionais revelantes, participou recentemente em reuniões no 

âmbito da Conferência Europeia das Administrações de Correios e 

Telecomunicações (CEPT), da União Europeia (UE), da União Interna-

cional das Telecomunicações (UIT) e do Organismo de Reguladores 

Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC).

CEPT

No contexto dos trabalhos do ECC, tiveram lugar as seguintes 

reuniões:

- CPG 19, em Cluj-Napoca (Roménia), de 4 a 7 de julho; (+)

- SRD/MG, em Mainz (Alemanha), de 26 a 28 de abril. (+)

Decorreu também em Sofia (Bulgária), de 4 a 6 de julho, uma 

reunião do Com-ITU. (+)

UE

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

- RSC/RISC, em Bruxelas (Bélgica), a 4 de julho; (+)

- Mobile EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 8 de junho; (+)

- RSPG, em Bruxelas (Bélgica), a 6 de junho; (+)

- RSPG WG PMSE, em Viena (Áustria), a 22 e 23 de maio. (+)

UIT

Teve lugar em Nassau (Bahamas), de 11 a 14 de julho, a 17.ª 

edição do Simpósio Global para Reguladores. (+)

BEREC

No âmbito dos trabalhos do BEREC, decorreram, em Bruxelas 

(Bélgica), os seguintes encontros:

- Drafters do Remedies EWG, a 21 de julho; (+)

- Regulatory Accounting EWG, a 20 de julho; (+)

- Ad Hoc Mid Term Strategy Group, a 20 de julho; (+)

- NGN EWG, a 20 de julho; (+)

- Regulatory Framework EWG, a 11 de julho. (+)

Decorreu em Bruxelas (Bélgica), a 5 de julho, um workshop 

submetido ao tema SMP Guidelines, organizado pela Comis-

são Europeia (CE) e pela consultora WIK, para o qual foram 

convidados os membros do Grupo de Trabalho Market and 

Economic Analysis do BEREC. Foi efetuada uma breve apre-

sentação sobre o trabalho que a CE tem vindo a desenvol-

ver no contexto da revisão das orientações sobre poder de 

mercado significativo, incluindo o estudo que a WIK está a 

elaborar sobre o tema. O workshop envolveu uma compo-

nente mais prática, com os participantes a serem divididos 

em grupos de trabalho para discutirem detalhadamente di-

ferentes cenários de mercado.

WORKSHOP SOBRE SMP GUIDELINES

A UIT publicou, a 31 de julho, o relatório ICT Facts and Figures 

2017, que apresenta os principais dados estatísticos relativos 

às tecnologias da informação e da comunicação. (+) 

ICT FACTS AND FIGURES 2017

A UIT lançou recentemente uma consulta pública online 

com o objetivo de recolher contributos sobre consideração 

de política pública para os serviços over-the-top (OTT). Os 

contributos devem ser apresentados até 19 de agosto atra-

vés da página da consulta. 

Esta consulta, aprovada no âmbito do Grupo de Trabalho do 

Conselho da UIT para os assuntos internacionais de política 

pública relacionados com a Internet, visa obter os comentários 

sobre as oportunidades e implicações regulatórias associadas 

aos OTT, o contributo destes serviços no âmbito da segurança 

e privacidade e ainda sobre possíveis modelos de cooperação a 

nível local e internacional. (+) 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE SERVIÇOS OTT

A UIT divulgou, a 5 de julho, o “Global Cybersecurity Index 2017 

(GCI 2017)”, publicação que apresenta o compromisso dos 193 Es-

tados membros desta organização internacional em matéria de ci-

bersegurança, identificando áreas que necessitam de melhoria. (+)

UIT - GLOBAL CYBERSECURITY INDEX 2017
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

BÉLGICA – Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

Decorre até 15 de setembro uma consulta pública sobre a pro-

posta de decisão relativa à análise dos mercados de banda lar-

ga e de difusão de televisão. (+)

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

Aprovado, a 27 de julho, o lançamento de uma consulta pública, a 

decorrer durante 30 dias, sobre a atribuição de faixas de frequên-

cias para o serviço móvel global por satélite que atualmente é uti-

lizado em alguns países para telefonia móvel e banda larga móvel.

A proposta defende a atribuição das frequências nas faixas 

1990-2010 MHz e 2180-2200 MHz que apresentam as melho-

res condições de utilização sem interferir com outros serviços 

de telecomunicações. (+) 

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC) 

•	 Aprovada	proposta	de	redução	de	40%	do	preço	máximo	de	

terminação de chamadas em redes móveis, ou seja, de 1,09 

cêntimos para 0,65 cêntimos por minuto, assim que for aprova-

da a decisão final sobre a revisão dos mercados de terminação 

de chamadas de voz em redes móveis individuais, matéria que 

está em consulta pública durante dois meses. (+)

•	 Aplicada	coima	de	500	mil	euros	à	Vodafone	España	por	duas	in-

frações muito graves relacionadas com o bloqueio de oito números 

“118AB” sem notificar previamente os operadores e o regulador. (+)

•	 Publicado	relatório	com	recomendações	que	visam	melhorar	

a eficácia do “abono social” concedido pela Telefónica a pen-

sionistas com níveis de rendimento anual reduzido. Este abono 

faz parte do serviço universal de telecomunicações assegurado 

pela Telefónica. Uma das principais medidas consiste em am-

pliar o âmbito de atribuição do “abono social” a outros grupos 

de rendimentos reduzidos ou com necessidades sociais espe-

ciais e não apenas aos pensionistas. (+)

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – Federal Communications 

Commission (FCC)

•	 Iniciada	a	preparação	de	legislação	para	prevenir	mudanças	

para diferentes operadores ou a aceitação de novos serviços 

sem o consentimento do cliente. As novas regras em prepara-

ção pela FCC visam proibir os operadores de ludibriarem os con-

sumidores durantes ações de telemarketing. (+)

•	 Solicitados	contributos	sobre	formas	de	resolver	o	problema	

das chamadas de longa distância nas zonas rurais dos Estados 

Unidos da América (EUA). A FCC pretende responsabilizar os 

operadores para garantir que estas chamadas são feitas com 

qualidade. A queda de chamadas tem tido impacto nas comuni-

cações de emergência e tem prejudicado a economia rural. (+)

•	 Atualizadas	as	 condições	para	autorização	dos	equipamentos	

de rádio, nomeadamente telemóveis e recetores de televisão, 

importados, comercializados ou em funcionamento nos EUA. Esta 

decisão decorre do esforço da FCC para simplificar os encargos as-

sociados a algumas regras de autorização de equipamentos. (+)

FINLÂNDIA – Finnish Communications Regulatory Authority 

(FICORA)

•	 Anunciada	a	intensificação	das	ações	de	fiscalização	de	licen-

ças de rádio em embarcações nas cidades de Helsínquia e Hanko. 

Estas ações pretendem garantir o cumprimento das regras que 

impedem interferências nas comunicações marítimas. (+)

•	 Divulgado	o	aumento	considerável	de	nomes	de	domínio	“fi”	des-

de a sua adoção em 2016. Desde janeiro de 2017, foram registados 

mais de 40 mil novos nomes de domínio “fi”, totalizando 430 mil. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

•	 Lançada	consulta	pública,	até	22	de	setembro,	sobre	as	de-

cisões relativas à análise dos mercados de banda larga fixa e 

banda larga super rápida para o período 2017-2020. (+)

•	 Lançada	consulta	pública,	até	8	de	setembro,	relativa	à	atri-

buição da faixa de frequências dos 3,5 GHz para o desenvolvi-

mento digital de âmbito regional. (+)

•	 Lançada	consulta	pública,	até	8	de	setembro,	sobre	a	decisão	

da ARCEP de autorizar a Inmarsat a implementar componen-

tes adicionais terrestres (torres terra/ar) para aperfeiçoar o seu 

serviço por satélite. Em particular, a Inmarsat pretende imple-

mentar o acesso à Internet a bordo de aeronaves por meio de 

um sistema de dupla conectividade: via satélite e através das 

torres que pretende instalar. (+)

HOLANDA – Authority for Consumers and Markets (ACM)

•	 Divulgadas	 as	 conclusões	 do	 estudo	 de	 mercado	 sobre	

o impacto dos pacotes quadruple/quintuple play (serviço 

telefónico fixo, banda larga fixa, televisão por subscrição, 

serviço telefónico móvel e banda larga móvel). Os resulta-

dos revelam que existe concorrência suficiente no mercado 

de telecomunicações apesar da tendência para os serviços 

em pacote. (+)

•	 Anunciada	 decisão	 do	 tribunal	 holandês	 com	 competência	

em matéria de indústria e comércio, que confirma a deliberação 

da ACM de solicitar ao operador de telecomunicações KPN que 

continue a conceder acesso às suas redes de cobre e de fibra 

ótica a outros operadores de 2016 a 2019. (+)

IRLANDA – Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

•	 Publicada	decisão	sobre	os	novos	requisitos	mínimos	que	de-

vem integrar o código de conduta dos prestadores de serviços 

em matéria de tratamento de reclamações. (+)
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PREÇOS MÁXIMOS DOS CIRCUITOS CAM E INTER-ILHAS
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) decidiu, a 6 de 

julho, manter os preços (máximos) dos circuitos entre o Continente 

e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (circuitos CAM) 

e entre várias ilhas dos Açores (circuitos inter-ilhas) no âmbito da 

oferta de referência de circuitos alugados e da oferta de referência 

de circuitos Ethernet, até à próxima revisão anual desses preços. (+)

CUSTO DE CAPITAL DA MEO PARA 2017
A ANACOM determinou, por despacho de 28 de junho, e em con-

formidade com a metodologia de cálculo da taxa de custo de 

capital da MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia em 

vigor, que a taxa de custo de capital a aplicar pela empresa no 

exercício de 2017 é de 9,0651%, no contexto dos resultados do 

sistema de contabilidade analítica de 2017. (+) 

INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO DOS CTT (2014-2015)
A ANACOM, por decisão de 20 de julho e na sequência da 

auditoria realizada, aprovou o sentido provável de deci-

são (SPD) sobre os inventários do património imobiliário e 

dos bens móveis afetos à concessão dos CTT - Correios de 

Portugal (CTT), referentes a 2014 e 2015. Foram também 

aprovadas determinações a implementar pelos CTT na ela-

boração de futuros inventários.

Este SPD foi submetido a audiência prévia dos CTT pelo pra-

zo de 20 dias úteis, posteriormente prorrogado por um perí-

odo adicional de 15 dias úteis, por decisão desta Autoridade 

de 4 de agosto. (+)

CUSTOS DE MUDANÇA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS
Está disponível a apresentação efetuada no workshop ‘’Estudo 

sobre custos de mudança de prestador de serviços de comuni-

cações eletrónicas faturados conjuntamente’’, organizado pela 

ANACOM a 19 de julho, em Lisboa, com o objetivo de dar a co-

nhecer e debater as principais conclusões do estudo realizado 

pela QMETRICS – Serviços de Consultadoria, Gestão e Avaliação 

da Qualidade e Satisfação. (+) 

NECESSIDADES DOS UTILIZADORES DE SERVIÇOS POSTAIS
Encontram-se disponíveis as apresentações efetuadas no workshop 

‘’Estudos sobre as necessidades dos utilizadores dos serviços pos-

tais’’, promovido pela ANACOM a 14 de julho, em Lisboa, com o ob-

jetivo de apresentar e debater as principais conclusões dos estudos 

sobre “Necessidades dos utilizadores quanto ao acesso a estabele-

cimentos postais e outros pontos de acesso à rede postal”. (+)

Prazo de candidaturas: 17 de outubro de 2017

11º CONGRESSO 
COMITÉ PORTUGUÊS DA URSI

Call for Papers
Best Student Paper Award

Prazo de candidaturas: 17 de outubro de 2017

Prémio ANACOM - URSI Portugal 
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