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PROTEÇÃO DAS REDES EM CASO DE INCÊNDIOS

A ANACOM averiguou o impacto dos incêndios florestais nas infraes-

truturas das redes de comunicações eletrónicas e constatou a expo-

sição dessas redes a fatores de elevado risco a incêndios florestais, 

recomendando ao Governo, aos municípios e aos operadores de te-

lecomunicações um conjunto de medidas para melhorar a proteção 

e resiliência das infraestruturas e serviços de telecomunicações. (+)

SERVIÇOS INTERROMPIDOS

A ANACOM recomendou às empresas que oferecem serviços de 

comunicações eletrónicas que não cobrem aos clientes o período 

de tempo em que estiveram sem serviços de telecomunicações 

por causa dos incêndios ocorridos nos últimos meses. (+)

CONTEÚDOS E SERVIÇOS MÓVEIS NÃO SUBSCRITOS

A ANACOM recomendou às empresas que oferecem redes de 

comunicações públicas e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público que apenas cobrem conteúdos digitais ou 

serviços que não são de comunicações eletrónicas desde que 

prévia e expressamente autorizados pelos seus clientes. (+)

FIM DO SERVIÇO UNIVERSAL DE TELEFONE FIXO

Por considerar que a inexpressiva procura dos serviços abrangi-

dos não justifica a manutenção do contrato do serviço universal 

de telefone fixo celebrado entre o Estado e a NOS Comunica-

ções, nos termos estabelecidos em 2014, a ANACOM recomen-

dou ao Governo o seu termo. (+)

RECOMENDAÇÕES

REDUÇÃO DOS PREÇOS DA FIBROGLOBAL
Por decisão da Autoridade Nacional de Comunicações (ANA-

COM), de 24 de novembro, foi submetido a audiência prévia 

dos interessados, por um período de quinze dias úteis, o sen-

tido provável de decisão do Estado português sobre a “Aná-

lise dos preços das ofertas grossistas suportadas em redes 

de alta velocidade rurais e proposta de redução de preços 

das ofertas da Fibroglobal”. Esta decisão decorre da proposta 

preliminar de redução desses preços (entre 24% e 55%) en-

viada pela ANACOM ao Governo em outubro, que confirmou a 

concordância, enquanto contraente público, quanto aos fac-

tos, fundamentos, conclusões e proposta de atuação cons-

tante da referida análise. (+)

MERCADO DE ORIGINAÇÃO FIXA
A ANACOM aprovou, a 23 de novembro, a retirada do projeto 

de decisão relativo ao mercado grossista de originação de 

chamadas na rede telefónica pública num local fixo para a 

viabilização de serviços telefónicos retalhistas, suportados 

em acesso indireto. Este projeto de decisão tinha sido apro-

vado pela ANACOM a 19 de outubro e notificado à Comis-

são Europeia (CE), que manifestou sérias dúvidas quanto à 

compatibilidade da proposta de designação de poder de mer-

cado significativo com o direito da União Europeia. A ANA-

COM considera adequado proceder a uma reflexão sobre os 

pontos especificamente levantados pela CE, nomeadamente 

tendo em vista a preparação de um novo sentido provável de 

decisão sobre o mercado em causa, o que determinará nova 

submissão da medida projetada aos procedimentos geral e 

específico de consulta previstos na Lei das Comunicações 

Eletrónicas e posterior notificação à CE. (+)

SPECTRU
Mais informações em: www.anacom.pt
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NOTÍCIAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

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

ção de obrigações relativas ao livro de reclamações, aplicou as 

seguintes sanções:

•	 à	NOS	Comunicações	uma	coima	única	no	valor	de	25	000	euros	

e uma pena de admoestação, tendo a arguida interposto recurso 

para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), 

que lhe aplicou uma coima única no valor de 22 000 euros, poste-

riormente confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa; (+) 

•	 à	NOWO	Communications	uma	coima	no	valor	de	18	000	

euros e uma sanção acessória (publicitação da condenação 

num jornal de expansão nacional), tendo a arguida interpos-

to recurso para o TCRS, que lhe aplicou uma coima única de 

8000	euros.	(+)

Adicionalmente, no âmbito dos serviços de comunicações 

eletrónicas e de práticas comerciais desleais, foi aplicada à 

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais uma coima no 

valor de 20 500. (+)

ANACOM E MARINHA REALIZAM 37 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

A ANACOM realizou, desde o início do ano, 37 ações de fisca-

lização em mais de 170 embarcações pesqueiras e de recreio, 

em cooperação com a Autoridade Marítima Nacional (AMN). (+)

RECLAMAÇÕES À ANACOM NO 1.º SEMESTRE

A ANACOM registou 37,3 mil reclamações no 1.º semestre, mais 

17% do que no período homólogo. Do total, 30,5 mil são re-

clamações relativas a comunicações eletrónicas, mais 13,5% do 

que no 1.º mesmo semestre de 2016. (+)

PORTAL DO CONSUMIDOR

O portal do consumidor da ANACOM registou mais de 122 mil vi-

sitas	no	3.º	trimestre,	tendo	sido	vistas	mais	de	287	mil	páginas	

de conteúdos informativos.

Em comparação com o trimestre anterior, registou-se um au-

mento	de	68,90%	no	número	de	visitas	e	de	78,95%	no	número	

de páginas consultadas. (+)

COM.escolha RECEBEU 26 088 VISITAS

O	simulador	COM.escolha	recebeu	26	088	visitas	de	22	358	uti-

lizadores no 3.º trimestre, registando um acréscimo de 26,11% 

comparativamente com o trimestre anterior, em que recebeu 20 

687	visitas	de	17	711	utilizadores.	(+) 

MERCADO DAS COMUNICAÇÕES NA ECONOMIA NACIONAL

Está disponível a publicação da ANACOM “Mercado das comu-

nicações na economia nacional (2012-2016)”, que apresenta a 

perspetiva evolutiva do mercado das comunicações na econo-

mia portuguesa nesse período. (+)

UTILIZAÇÃO DE TIC EM 2017

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou recentemen-

te o resultado dos inquéritos à utilização de tecnologias da 

informação e da comunicação pelas famílias e pelas empresas 

em 2017. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS ANACOM

Em outubro/novembro, João Cadete de Matos, Presidente do 

Conselho de Administração (CA) da ANACOM, participou nos se-

guintes encontros: reunião entre a ANACOM e a BNetzA, a 29 de 

novembro, em Bona (Alemanha); sessão de abertura do 11.º Con-

gresso do Comité Português da URSI, a 24 de novembro, na Fun-

dação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa; reunião entre a 

ANACOM e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumi-

dor (DECO), a 22 de novembro, na sede da ANACOM; reunião com 

o Presidente Executivo e CEO dos CTT - Correios de Portugal, a 

21 de novembro, na sede da ANACOM; reunião com o Presidente 

do Governo Regional dos Açores e “IX Jornadas Ibero-Atlânticas 

de Estatística Regional”, a 13 e 14 de novembro, nos Açores; reu-

nião com o Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), a 6 de novembro, em Brasília (Brasil); “X Seminário 

TelComp 2017 - Transformação Digital e as Telecomunicações”, 

a 7 de novembro, em São Paulo (Brasil); seminário “Regulação 

do Sector das Comunicações”, a 2 de novembro, na Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto;  “Encontro Nacional dos Cen-

tros de Arbitragem de Conflitos de Consumo”, a 31 de outubro, 

em Leiria; seminário “Mercado único digital e a transformação 

digital em Portugal”, a 25 de outubro, em Lisboa; reunião com a 

REN - Redes Energéticas Nacionais, no âmbito da visita ao Centro 

de Despacho de Eletricidade da REN, a 30 de outubro; reunião 

sobre a implementação das medidas do Programa Simplex no Mi-

nistério da Administração Interna, a 11 de outubro.

José Perdigoto, Vice-Presidente do CA, participou na sessão 

solene de abertura do ‘’XXI Encontro Nacional de PME do 

Sector das Telecomunicações’’, organizado pela Associação 

Empresarial de Comunicações de Portugal (ACIST), a 14 de 

novembro, em Lisboa.
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 162/2017 (I Série – D.R. de 31 de outubro) - determina a celebração de contratos es-

pecíficos pela Infraestruturas de Portugal com os operadores de comunicações eletrónicas com vista a potenciar a substituição do 

traçado aéreo por infraestruturas subterrâneas. (+)

Declaração de Retificação n.º 26-A/2017	(I	Série	–	D.R.	de	28	de	setembro)	-	que	reforça	medidas	de	redução	do	custo	de	implanta-

ção de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito. (+)

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO POSTAL 
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) apro-

vou, a 2 de novembro, a decisão final relativa aos valores 

dos indicadores de qualidade do serviço postal universal 

verificados pelos CTT - Correios de Portugal (CTT) em 

2016. Dado que os CTT não cumpriram o valor mínimo fi-

xado para o indicador correio normal não entregue até 15 

dias úteis, a ANACOM determinou a aplicação do mecanis-

mo de compensação. (+)

2T2017 3T2017

NUTSII
Clientes Residencias 

de RAV

Clientes Residenciais 
RAV 

por 100 famílias (1)
Clientes Residencias 

de RAV

Clientes Residenciais 
RAV 

por 100 famílias (1)
Variação 

3T17/2T17
Variação 

3T17/3T16

NORTE 671 49,7 691 51,2 3,0% 14,3%

CENTRO 317 35,0 335 37,0 5,7% 27,3%

LISBOA 897 77,0 910 78,1 1,5% 7,6%

ALENTEJO 83 27,4 90 29,7 8,6% 53,0%

ALGARVE 76 41,0 79 43,0 4,8% 18,1%

RAA 39 48,1 40 48,6 0,9% 18,2%

RAM 57 61,6 59 63,7 3,4% 12,0%

TOTAL 2139 52,4 2204 54,0 3,0% 14,4%

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

Unidade: milhares de clientes, %; fonte: ANACOM
1 Número de agregados domésticos privados por região de residência NUTS II (NUTS-2013), 2016. Valores calibrados tendo por referência as estimativas da popu-

lação calculadas a partir dos resultados definitivos dos Censos 2011. Fonte: INE, Inquérito ao Emprego.

CÁLCULO DA TAXA DE CUSTO DE CAPITAL DOS CTT
Por decisão final de 2 de novembro, a ANACOM aprovou a defi-

nição da metodologia de cálculo da taxa de custo de capital dos 

CTT,	aplicável	aos	exercícios	de	2018	e	seguintes.	(+)

TAXAS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM 2017
A ANACOM fixou em 0,2277% o valor da percentagem contributi-

va a aplicar aos rendimentos relevantes dos operadores de servi-

ços postais, por decisão de 16 de novembro. (+)

Na mesma data, fixou também, em 0,7195%, o valor da percenta-

gem contributiva a aplicar aos rendimentos relevantes dos forne-

cedores de redes e serviços de comunicações eletrónicas. (+)

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

DATA DELIBERAÇÃO

29.09.2017 Adjudicação de sistema de teste para verificação da conformidade de recetores de TDT (decisão final) (+)

21.09.2017 Adjudicação da auditoria aos valores anuais de 2016 e 2017 dos indicadores de qualidade de serviço dos CTT 
(decisão final) (+)

21.09.2017 Acesso dos operadores de televisão aos aditamentos aos contratos de prestação de serviços da rede digital 
terrestre e cobertura complementar (TDT) (decisão final) (+)

21.09.2017 Sistema de contabilidade analítica dos CTT (2013 e 2014) (decisão final) (+)

15.09.2017 Objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços (decisão final) (+)

15.09.2017 Valores dos indicadores de qualidade do serviço postal verificados pelos CTT em 2016 (sentido provável de decisão - SPD) (+)

15.09.2017 Metodologia e questionário ad-hoc para verificação das obrigações de cobertura impostas na faixa dos 2100 MHz e 
alteração do questionário anual em vigor (decisão final) (+)

15.09.2017 Início do procedimento de elaboração de regulamento sobre a metodologia a utilizar para a fixação do valor da 
remuneração a pagar pelas empresas de comunicações eletrónicas pelo acesso e utilização das infraestruturas 
aptas ao alojamento de redes (decisão) (+)

07.09.2017 Lançamento de concurso para aquisição de sistema de teste, processamento, análise e reporte de informação de 
QoS dos sistemas de comunicações móveis (decisão) (+)

07.09.2017 Projeto de Regulamento relativo ao registo das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas (SPD) (+)

31.08.2017	Alterações	à	ORCA	e	à	ORCE	-	notificação	à	Comissão	Europeia	(projeto	de	decisão)	(+)

31.08.2017	Intervenção	sobre	a	campanha	da	MEO	‘’2GB	adicionais	de	Internet	móvel’’	(decisão	final)	(+)

18.08.2017	Determinação	à	MEO	sobre	a	campanha	que	prevê	a	contratação	de	2GB	adicionais	de	Internet	(SPD)	(+)

17.08.2017	Prorrogação	do	prazo	da	consulta	relativa	à	proposta	de	interligação	IP	(decisão)	(+)

10.08.2017	Adjudicação	da	auditoria	aos	resultados	do	sistema	de	contabilidade	analítica	dos	CTT	(exercícios	de	2016	e	2017)	
(decisão final) (+)

10.08.2017	Revisão	da	ORALL	(SPD)	(+)

04.08.2017	Prorrogação	do	prazo	da	consulta	sobre	o	projeto	de	regulamento	de	alteração	do	Regulamento	da	Portabilidade	
(despacho) (+)

04.08.2017	Proposta	de	interligação	IP	(SPD)	(+)

04.08.2017	Lançamento	de	concurso	para	aquisição	direta	de	seguros	-	outros	ramos	(decisão)	(+)

04.08.2017	Lançamento	de	concurso	para	aquisição	de	sistema	de	teste	para	verificação	da	conformidade	de	recetores	de	TDT	
(decisão) (+)

04.08.2017	Prorrogação	do	prazo	de	pronúncia	relativo	ao	inventário	do	património	afeto	à	concessão	dos	CTT	-	anos	2014	e		
2015 (decisão) (+)

31.07.2017 Cancelamento do registo da empresa CGEST (decisão) (+)

28.07.2017	Cancelamento	do	registo	da	empresa	SIPTELNET	(decisão)	(+)

27.07.2017 Objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços (SPD) (+)

27.07.2017 Transmissão dos direitos de utilização de frequências da José Soares da Silva (decisão final) (+)

27.07.2017 Adjudicação de seguros - ramo saúde (decisão final) (+)

27.07.2017 Não adjudicação de concurso público para aquisição direta de seguros (outros ramos) (decisão final) (+)

20.07.2017 Inventário do património afeto à concessão dos CTT - anos 2014 e 2015 (SPD) (+)

20.07.2017 Montante dos custos de regulação para as taxas de 2017 - comunicações eletrónicas (decisão) (+)

20.07.2017 Montante dos custos de regulação para as taxas de 2017 - serviços postais (decisão) (+)

20.07.2017 Lançamento de concurso para realização de auditoria aos valores anuais de 2016 e 2017 dos indicadores de 
qualidade de serviço, de reclamações e pedidos de informação dos CTT (decisão) (+)

20.07.2017 Prorrogação do prazo da consulta para revisão das condições de prestação do serviço universal de comunicações 
eletrónicas nas várias componentes (decisão) (+)

13.07.2017 Medidas corretivas relativas a alterações contratuais (decisão final) (+)

13.07.2017 Lançamento de consulta pública sobre as orientações estratégicas, eixos de atuação e ações do plano plurianual 
2018-2020	(decisão)	(+)

13.07.2017 Aplicação de sobretaxa aos serviços de roaming apresentado pela Vectone Mobile (Portugal) Limited (decisão final) (+)

13.07.2017 Adjudicação de estudo sobre o alargamento da oferta de serviços de programas na TDT (decisão final) (+)

06.07.2017	Definição	da	metodologia	de	cálculo	da	taxa	de	custo	de	capital	dos	CTT	aplicável	aos	exercícios	de	2018	e	
seguintes (SPD) (+)

06.07.2017 Manutenção dos preços dos circuitos CAM e inter-ilhas (decisão final) (+)

06.07.2017 Prorrogação do prazo da consulta sobre pontos de acesso à rede postal (decisão) (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

CONSELHO DE MINISTROS

Presidido pela Estónia, o Conselho de Ministros dos Transpor-

tes, Telecomunicações e Energia da União Europeia (UE) reuniu 

a 24 de outubro, no Luxemburgo. Foi debatida a necessidade 

de acelerar a atividade relativa ao mercado único digital, com o 

intuito	de	assegurar	a	sua	concretização	no	final	de	2018.	(+)

PROGRAMA DE TRABALHO DA COMISSÃO - 2018

A CE divulgou, a 24 de outubro, o seu programa de trabalho 

para	2018,	que	propõe	uma	Europa	mais	unida,	mais	 forte	e	

mais democrática. Para além dos planos para completar as dez 

prioridades políticas do Presidente Juncker, o programa de tra-

balho contém 26 novas iniciativas e define como prioritárias 66 

propostas pendentes. (+)

PODER DE MERCADO SIGNIFICATIVO  

A 5 de outubro, a CE divulgou os resultados da consulta pública 

sobre a revisão das linhas de orientação relativas à análise e 

avaliação de poder de mercado significativo (PMS). Esta consul-

ta teve como objetivo reunir informações sobre a necessidade 

de atualização de secções individuais das Diretrizes PMS, em 

particular sobre a definição de mercado, PMS único e conjunto, 

obrigações regulamentares e questões processuais. (+)

CÓDIGO EUROPEU DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

O Conselho Europeu atribuiu, a 11 de outubro, um mandato 

geral à presidência estoniana para dar início às negociações 

com o Parlamento Europeu relativamente ao novo Código 

Europeu das Comunicações Eletrónicas. (+)

IDES 2017

Portugal ocupa o 15.º lugar no Índice de Digitalidade da Econo-

mia e da Sociedade (IDES) 2017. Elaborado pela CE, este índice 

é baseado em indicadores estruturados em cinco vertentes: co-

nectividade, capital humano, utilização da Internet, integração 

das tecnologias digitais e serviços públicos digitais. Portugal 

melhorou a sua pontuação no IDES em todas as categorias, com 

exceção dos serviços públicos digitais. Os maiores progressos 

foram registados na adoção da banda larga fixa e móvel (co-

nectividade), bem como na utilização das tecnologias digitais 

por parte das empresas. A melhoria dos níveis de competências 

digitais da população é o maior desafio de Portugal. (+)

UNIÃO EUROPEIA

CONSULTA SOBRE CONECTIVIDADE MÓVEL

Decorreu	 até	 28	 de	 novembro	 a	 consulta	 pública	 relativa	

ao projeto de relatório sobre a facilitação da conectivida-

de móvel em “áreas de desafio”, lançada em conjunto pelo 

Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações 

Eletrónicas (BEREC) e pelo Grupo de Política do Espectro 

de Radiofrequências (RSPG). O documento em consulta faz 

uma avaliação abrangente e comparativa de iniciativas que 

podem facilitar a conectividade móvel em áreas em que 

esta é limitada ou inexistente (áreas de desafio), com par-

ticular foco nas medidas legais e de regulamentação adota-

das para resolver esta questão. (+)

BEREC

ANACOM ASSUME PRESIDÊNCIA DO ERGP EM 2019

O Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, 

João Cadete de Matos, foi eleito, por unanimidade, Presiden-

te do Grupo de Reguladores Europeus para os Serviços Postais 

(ERGP) em 2019. A eleição teve lugar a 30 de novembro, em 

Bona (Alemanha), na reunião plenária deste grupo.  (+)

ERGP
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ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM
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), da Conferência Europeia 

das Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT), do 

Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP), 

do Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI), da 

União Europeia (UE), da União Internacional das Telecomunica-

ções (UIT) e da Associação de Reguladores de Comunicações e 

Telecomunicações da CPLP (ARCTEL-CPLP).

BEREC

No âmbito dos trabalhos do BEREC, decorreram em Bruxelas 

(Bélgica) os seguintes encontros:

-	 NGN	EWG,	a	25	de	outubro;	(+)

-	 5.º	Stakeholder	Forum,	a	18	de	outubro;	(+)

-	 NN	EWG,	a	17	de	outubro;	(+)

-	 Drafters	do	NGN	EWG,	a	17	de	outubro.	(+)

Tiveram também lugar em Bucareste (Roménia), de 4 a 6 de 

outubro, a 32.ª reunião plenária do BEREC e a 3.ª Assembleia-

-Geral do IRG. (+)

Ainda no âmbito da atividade do BEREC, decorreu em Malta, a 

16 e 17 de novembro, a reunião da Rede de Contactos. (+)

CEPT

Decorreram, no contexto dos trabalhos do ECC, as seguintes 

reuniões:

-	 WG	NaN,	Bucareste	(Roménia),	de	21	a	23	de	novembro;	(+)

-	 WG	FM,	em	Zagreb	(Croácia),	de	9	a	13	de	outubro;	(+)

-	 PT	FNI	do	WG	NaN,	em	Copenhaga	(Dinamarca),	a	10	e	11	de	

outubro; (+)

- CPG PTA, em Bucareste (Roménia), de 3 a 6 de outubro; (+)

-	 PT	NP	do	WG	NaN,	em	Lisboa	(Portugal),	a	3	e	4	de	outubro;	(+)

-	 WG	SE,	em	Sibiu	(Roménia),	de	25	a	29	de	setembro;	(+)

-	 CPG	PTC,	em	Trondheim	(Noruega),	de	26	a	28	de	setembro;	(+)

-	 WG	FM	Drones,	em	Mainz	(Alemanha),	a	22	de	setembro;	(+)

-	 EFIS-MG	do	WG	FM,	 em	Mainz	 (Alemanha),	 a	20	e	21	de	

setembro; (+)

-	 SRD/MG	do	WG	FM,	em	Bienna	(Suíça),	de	6	a	8	de	setembro;	(+)

-	 PT1,	em	Lyon	(França),	de	4	a	8	de	setembro.	(+)

Teve também lugar em Copenhaga (Dinamarca), a 30 de no-

vembro e 1 de dezembro, a 17.ª reunião do Conselho do ECO. (+)

ERGP

No âmbito da atividade do ERGP tiveram lugar as seguintes 

reuniões:

- 13.ª plenária, em Bona (Alemanha), a 30 de novembro; (+)

- Rede de Contactos, Bucareste (Roménia), a 12 de outubro. (+)

ETSI

A 70.ª Assembleia Geral teve lugar em Sophia-Antipolis (Fran-

ça),	a	28	e	29	de	novembro.	(+)

UE

No âmbito da UE decorreram, em Bruxelas (Bélgica), as seguin-

tes reuniões: 

-	 2.ª	do	COCOM	WG	NBP/5G,	a	26	de	outubro;	(+)

-	 61.ª	do	Comité	do	Espectro	Radioelétrico,	a18	e	19	de	outubro;	(+)

-	 1.ª	do	WG	NBP/5G	do	COCOM.	(+)

A	23	e	24	de	outubro,	decorreu	em	Maisons-Alfort	(França)	a	8.ª	

reunião	do	RSPG	WG	PMSE.	(+)

UIT

No âmbito dos trabalhos da UIT, tiveram lugar as seguintes 

reuniões:

-	 WTDC-17,	em	Buenos	Aires	(Argentina),	de	9	a	20	de	ou-

tubro; (+)

-	 WP6A,	em	Genebra	(Suíça),	de	3	a	11	de	outubro.	(+)

ARCTEL-CPLP

Decorreu em Díli (Timor), de 20 a 22 de novembro, a reunião 

técnica preparatória para a X reunião de Ministros das Comuni-

cações da CPLP. (+)

REGULADOR DA LETÓNIA VISITA ANACOM

A ANACOM recebeu, a 9 e 10 de novembro, no âmbito da co-

operação com a autoridade reguladora da Letónia, Sabiedrisko 

Pakalpojumu Regulēšanas Komisija (SPKR), uma delegação pre-

sidida pelo Vice-Presidente da SPRK. Esta visita teve como ob-

jetivo a troca de informação sobre as melhores práticas quanto 

ao acesso e partilha de condutas.

REGULADOR HÚNGARO VISITA LEC

O Laboratório de Ensaios e Calibração da ANACOM, em Bar-

carena,	 recebeu,	 de	 26	 a	 28	 de	 setembro,	 dois	 técnicos	 da	

National Media and Infocommunications Authority (NMHH), 

da Hungria, para participarem na comparação das grandezas 

fundamentais como potência, frequência, atenuação e voltage 

standing wave ratio.

COOPERAÇÃO BILATERAL
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

AUSTRÁLIA – Australian Communications  

and Media Authority (ACMA) 

•	 Na	 sequência	 de	 queixas	 dos	 consumidores,	 e	 após	 inves-

tigação, a ACMA aplicou uma coima de 360 000 dólares aus-

tralianos à empresa TPG Internet. A investigação provou que a 

TPG manteve o envio de mensagens eletrónicas comerciais via 

SMS aos consumidores após estes terem cancelado a subscri-

ção, violando o Spam Act de 2003. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

•	 Anuladas	 pelo	 Tribunal	 de	Recurso	 de	Bruxelas,	 as	 deci-

sões da Conferência dos Reguladores no Sector de Comuni-

cações Eletrónicas de 2013, referentes às tarifas grossistas 

para serviços de acesso a redes de cabo, bem como as deci-

sões de 2016 de revisão dessas tarifas. Para evitar qualquer 

insegurança jurídica e não perturbar o bom funcionamento 

do mercado, essa anulação só entrará em vigor em 30 de 

abril	de	2018.	(+)

•	 Emitida	comunicação	de	aviso	em	relação	à	utilização	ilegal	

de telefones sem fios “DECT 6.0”, não certificados para utili-

zação no mercado europeu, por provocarem interferências nas 

redes operadores móveis. (+)

•	 Confirmada	pelo	Tribunal	de	Mercado	a	decisão	do	BIPT	re-

lativa à rejeição do pedido da BPpost para aumentar as tarifas 

dos serviços postais para pequenos utilizadores em 2017. (+)

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

•	 Aprovado	 o	 reajuste	 dos	 planos	 básicos	 da	 telefonia	 fixa	

(assinatura mensal, habilitação e minutos das ligações locais 

e nacionais). (+)

CANADÁ - Canadian Radio-television  

and telecommunications Commission (CRTC)

•	 Estabelecido	 o	 alargamento	 das	 horas	 e	 dias	 de	 funciona-

mento do serviço de vídeo relay, que permite aos utilizadores 

de linguagem gestual realizarem e receberem comunicações de 

voz a qualquer hora. Através de um link de vídeo baseado na 

Internet, o SRV Canada VRS possibilita aos clientes surdos o 

recurso a intérprete de linguagem gestual e interpretação em 

tempo real de conversas de voz. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

•	 Aprovada	decisão	sobre	o	limite	de	preços	plurianual	para	o	

serviço postal universal, para o período de 2019 a 2022. Esta 

decisão reduz o aumento anual médio nominal do serviço pos-

tal universal em 5%, contrariamente ao regime em vigor de 

2015	a	2018,	que	autoriza	aumentos	diferenciados	durante	o	

período, em causa. (+)

•	 Remetidas	 notificações	 à	 Comissão	 Europeia	 relativas	

aos projetos de decisão sobre as análises de mercado de 

banda larga e banda larga de alta velocidade: acesso lo-

cal grossista num local fixo (mercado 3a), acesso central 

grossista num local fixo para produtos de grande consumo 

(mercado 3b) e acesso de elevada qualidade grossista num 

local fixo (mercado 4). (+)

IRLANDA - Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

•	 Decorre	até	10	de	janeiro	de	2018	a	consulta	sobre	a	revisão	

da análise do mercado de terminação fixa e do mercado de ter-

minação móvel. (+)

•	 Terminou	a	16	de	novembro	a	consulta	sobre	a	proposta	de	atri-

buição de novos direitos de espectro na faixa dos 26 GHz. (+)

REINO UNIDO - Office of Communications (Ofcom)

•	 Reduzidos	em	37%	os	custos	dos	clientes	da	BT	que	subscre-

vem exclusivamente o serviço de telefonia fixa. Esta decisão 

irá beneficiar milhares de cidadãos séniores. (+)

•	 Terminou	a	10	de	novembro	a	consulta	pública	sobre	a	revi-

são do código de velocidades da banda larga, destinado a for-

necer a consumidores finais e empresas informações sobre as 

velocidades contratados e mecanismos de resolução de contra-

to caso ocorra incumprimento do prestador. (+)

SUÍÇA - Federal Office of Communications (OFCOM)

•	 Aprovada	decisão	de	atribuição	de	novas	faixas	de	frequên-

cias para alocar ao sector de comunicações móveis e permitir o 

lançamento da tecnologia “5G” na Suíça. (+)

•	 Aprovada	a	redução	das	taxas	relativas	às	licenças	de	es-

pectro que serão utilizadas para as futuras redes móveis de 

5.ª geração. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

Podem ser submetidas à União Internacional das Telecomunica-

ções (UIT), agência especializada das Nações Unidas, com sede 

em Genebra, Suíça, candidaturas à seguinte vaga:

•	 Study	Group	Counsellor

As candidaturas devem ser apresentadas até 6 de fevereiro de 

2018,	no	site	da	UIT.	(+)

RECRUTAMENTO NA UIT
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REDE POSTAL E OFERTA DE SERVIÇOS DOS CTT
Foi publicado, a 13 de novembro, o relatório sobre a rede 

postal e oferta de serviços dos CTT - Correios de Portugal 

(CTT), empresa concessionária do serviço postal universal, 

no final do 2.º trimestre. Este relatório destaca que, no fi-

nal de junho de 2017, estavam em funcionamento 2357 

estabelecimentos postais, dos quais 610 correspondiam a 

estações de correio fixas, 3 a estações de correio móveis e 

1744 a postos de correio. (+)

INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO DOS CTT
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, 

a 23 de novembro, a decisão final sobre os inventários do pa-

trimónio imobiliário e dos bens móveis afetos à concessão dos 

CTT, referentes a 2014 e 2015 (inclui determinações e reco-

mendações a implementar no futuro). (+)

ALTERAÇÕES À ORALL
Foi aprovado o projeto de decisão, a 16 de novembro, a notificar 

à Comissão Europeia (CE), ao Organismo de Reguladores Euro-

peus das Comunicações Eletrónicas (BEREC) e às autoridades 

reguladoras nacionais (ARN) dos demais Estados-Membros da 

União Europeia (UE), relativo às alterações à oferta de referên-

cia de acesso ao lacete local (ORALL). (+)

ALTERAÇÕES À ORCA E À ORCE
A ANACOM aprovou, a 12 de outubro, as alterações à oferta de 

referência de circuitos alugados (ORCA) e à oferta de referên-

cia de circuitos Ethernet (ORCE), as quais devem ser efetivadas 

pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia no prazo de 

30 dias úteis. O respetivo projeto de decisão tinha sido aprova-

do, a 31 de agosto de 2017, para notificação à CE, ao BEREC e 

às ARN dos restantes Estados-Membros da União Europeia. A 

CE pronunciou-se manifestando não ter comentários. (+)

INTERLIGAÇÃO IP
A ANACOM aprovou, a 16 de novembro, o projeto de decisão 

sobre a interligação IP a notificar à CE, ao BEREC e às ARN dos 

restantes Estados-Membros da UE. O projeto de decisão agora 

aprovado por esta Autoridade define um conjunto de medidas 

relacionadas com a interligação IP, tendo em conta os contribu-

tos apresentados por diversas entidades. (+)

MODELO DE CUSTEIO DE TERMINAÇÃO FIXA
A ANACOM adjudicou à Analysys Mason a atualização e re-

visão do modelo de custeio de terminação fixa, coerente e 

compatível com a Recomendação 2009/396/CE da CE, de 7 

de maio de 2009. Neste âmbito, a ANACOM disponibilizou 

um questionário para recolha de informação relevante até 

ao final de 2017. (+)

ITED-ITUR - APROVADAS ADENDAS AOS MANUAIS
A ANACOM aprovou, por decisão de 26 de outubro, as aden-

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

que consagram as obrigações previstas no Regulamento UE 

n.º 305/2011, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 

de março de 2011 (Regulamento dos Produtos de Constru-

ção - RPC) (+)

TDT - INFORMAÇÃO AOS OPERADORES DE TELEVISÃO
A ANACOM aprovou a decisão relativa aos pedidos de acesso dos 

operadores de televisão que o requereram, em concreto, da RTP – 

Rádio e Televisão de Portugal, da SIC – Sociedade Independente 

de Comunicação e da TVI – Televisão Independente. (+)
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