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SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS APTAS

Terminou a 24 de setembro a consulta pública lançada pela 

ANACOM sobre a atualização da lista de objetos cadastrais e 

respetivos elementos de caracterização a disponibilizar no Sis-

tema de Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA). (+) 

REGULAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POSTAIS

A ANACOM aprovou, a 9 de agosto, o projeto de regulamen-

to relativo ao registo dos prestadores de serviços postais e 

submeteu-o a consulta pública, nos termos do artigo 10.º dos 

estatutos da ANACOM e dos artigos 98.º e seguintes do Códi-

go do Procedimento Administrativo e para os efeitos previs-

tos no artigo 9.º da Lei Postal. (+)

PREVISÃO DE TRÁFEGO DE SERVIÇOS POSTAIS

A 30 de agosto terminou a consulta pública relativa à meto-

dologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços postais 

não reservados para o triénio. (+)

CONSULTAS

MERCADO DE TERMINAÇÃO FIXA
A ANACOM, a 28 de setembro, aprovou as decisões finais relativas 

aos mercados grossistas de terminação de chamadas em redes te-

lefónicas públicas num local fixo, correspondentes (i) à definição 

do mercado relevante, avaliação de PMS e imposição, manutenção, 

alteração ou supressão de obrigações regulamentares e (ii) à espe-

cificação de obrigação de controlo de preços. (+)

MERCADO DE ORIGINAÇÃO FIXA
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, 

a 4 de outubro, a decisão final relativa ao mercado grossista 

de originação de chamadas em redes telefónicas públicas 

num local fixo para viabilização de serviços telefónicos re-

talhistas - definição do mercado do produto e mercado geo-

gráfico, avaliação de poder de mercado significativo (PMS) 

e imposição, manutenção, alteração ou supressão de obri-

gações regulamentares. Consequentemente, também não 

existem operadores designados com PMS neste mercado 

grossista. (+)

NEUTRALIDADE DA INTERNET- ESCLARECIMENTO
A ANACOM esclareceu, em comunicado de 17 de setembro, que os 

operadores de acesso móvel à Internet podem adotar soluções que 

cumpram a neutralidade da Internet, garantindo assim o cumpri-

mento da decisão aprovada pela ANACOM de 3 de julho relativa a 

práticas comerciais de zero-rating e similares em Portugal, sem pe-

nalizarem os consumidores. (+)

FATURAS - NÍVEL MÍNIMO DE DETALHE E INFORMAÇÃO
A ANACOM aprovou, a 5 de setembro, a decisão final sobre o nível 

mínimo de detalhe e a informação a incluir nas faturas que os ope-

radores de comunicações eletrónicas devem disponibilizar gratuita-

mente aos assinantes que solicitem faturação detalhada.  (+)

SPECTRU
Mais informações em: www.anacom.pt
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NOTÍCIAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aplicou, por 

prática de ilícitos de mera ordenação social relativos a servi-

ços de comunicações eletrónicas, uma coima única no valor de 

2500 euros à MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia. (+)

RECLAMAÇÕES 1.º SEMESTRE 2018

O sector das comunicações foi alvo de 52,1 mil reclamações no 

primeiro semestre de 2018, mais 25% do que no semestre ho-

mólogo. Cerca de 82% das reclamações foram apresentadas no 

livro de reclamações (físico e eletrónico), sendo que as restan-

tes 18% foram enviadas diretamente à ANACOM. Cerca de 80% 

do total de reclamações registadas no 1.º semestre respeitam 

ao sector das comunicações eletrónicas 41,5 mil) e 20% aos 

serviços postais (10,7 mil). (+) 

RELATÓRIO DE REGULAÇÃO 2017

Foi divulgado, a 6 de setembro, o Relatório de Regulação, Su-

pervisão e outras Atividades relativo a 2017, com um resumo 

das principais atividades prosseguidas por esta Autoridade em 

concretização do seu plano de atividades. (+) 

RELATÓRIO E CONTAS DE 2017

A ANACOM divulgou, a 6 de agosto, o Relatório e Contas de 

2017, publicação anual que reúne informação sobre recursos 

humanos, situação patrimonial e investimento, bem como a 

análise económica e financeira com referência ao exercício de 

2017. (+) 

BALANÇO SOCIAL 2017

Dando cumprimento ao disposto no artigo 52.º, n.º 1, alínea c), 

dos seus estatutos, a ANACOM disponibilizou o balanço social 

desta Autoridade relativo ao exercício de 2017. (+) 

COM.ESCOLHA – 3.º TRIMESTRE

O simulador COM.escolha, que é disponibilizado pela ANACOM, 

recebeu 23 527 visitas de 20 413 utilizadores no terceiro tri-

mestre de 2018, registando um acréscimo de 27,73% compa-

rativamente com o segundo trimestre do mesmo ano. Foram 

visitadas 87 571 páginas, o que representa uma média de 3,72 

páginas vistas por visita. 90,1% do número de visitas corres-

pondem a acessos originados por novos utilizadores e 9,9% é a 

percentagem de utilizadores que regressam. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

Participaram no 28.º Congresso das Comunicações da Associa-

ção Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações 

(APDC), a 27 de setembro:

• o Presidente do Concelho de Administração (CA) da ANACOM, 

João Cadete de Matos, como keynote speaker do painel “Estado 

da Nação das Comunicações”; (+)

• o Diretor de Regulação de Mercados da ANACOM, Luís Manica, 

como keynote speaker do painel “Regulação”. (+)

O Presidente do CA, João Cadete de Matos, participou também 

nos seguintes encontros:

• a 25 de setembro, na audição parlamentar promovida pela 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para 

apresentação do plano de atividades para 2018 e da programa-

ção do seu desenvolvimento; (+)

• a 20 de setembro, na primeira edição do Stakeholder 

Forum do Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços 

Postais (ERGP), em Bruxelas (Bélgica), coorganizado pela 

Comissão Europeia, dedicado ao tema “When digital meets 

postal - Evolution or revolution?” (+)

No programa “Diário da Manhã”, na rúbrica “Economia 24”, da 

TVI e TVI24, participaram:

• a 25 de setembro, a Assessora de Imprensa, Ilda Matos, sobre 

contratos de comunicações; (+)

• a 14 de setembro, o Presidente do CA, João Cadete de Matos, 

sobre a decisão que estabelece o nível mínimo de detalhe e a 

informação a incluir nas faturas que os operadores de comu-

nicações eletrónicas devem disponibilizar gratuitamente aos 

assinantes; (+) 

• a 11 de setembro, a Assessora de Imprensa da ANACOM, Ilda 

Matos, sobre as novas regras de portabilidade; (+)

• a 29 de agosto, Teresa Félix, da Direção de Informação e Con-

sumidores da ANACOM, sobre a apresentação de reclamações 

a prestadores de serviços de comunicações eletrónicas ou de 

serviços postais. (+)

Jaime Afonso, Chefe da Divisão de Planeamento e Enge-

nharia do Espectro da ANACOM, fez uma apresentação no 

painel “Smart Spectrum” do “15th International Symposium 

on Wireless Communication Systems”, que decorreu de 28 

a 31 de agosto, em Lisboa, coorganizado pelo IEEE Commu-

nications Society (IEEE ComSoc), pela IEEE Vehicular Tech-

nology Society (IEEE VTS) e pela European Association for 

Signal Processing (EURASIP). (+)
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CONCURSOS PÚBLICOS DA ANACOM
Anúncio de procedimento n.º 7129/2018 (II Série – D. R. de 31 de agosto), relativo ao concurso público para prestação de ser-

viços de implementação de processamento, armazenamento, backup e exchange nas delegações da ANACOM e datacenter, cujo 

lançamento foi aprovado por decisão de 30 de agosto. (+)

Anúncio de procedimento n.º 7837/2018 (II Série – D. R. de 25 de setembro), relativo ao concurso público para prestação de 

serviços de manutenção de licenciamento ORACLE, cujo lançamento foi aprovado por decisão de 21 de setembro. (+)

Anúncio de procedimento n.º 6887/2018 (II Série – D. R. de 22 de agosto), relativo ao concurso público para aquisição de serviços 

de comunicações para o sistema SINCRER, cujo lançamento foi aprovado por decisão de 20 de agosto. (+)

Anúncio de procedimento n.º 6372/2018 (II Série – D. R. de 3 de agosto), relativo ao concurso público para prestação de serviços 

de implementação de infraestrutura de virtualização e migração das plataformas tecnológicas de datacenter, cujo lançamento foi 

aprovado por decisão de 2 de agosto. (+)

SUSPENSÃO DA DECISÃO - LITÍGIO ENTRE A MEO E A VODAFONE
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) decretou, 

a 7 de setembro, a suspensão da execução da sua decisão 

de 2 agosto, relativa à resolução administrativa de litígios 

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

e a Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais (Vodafone) 

referente ao incumprimento de procedimentos de instalação 

de drops de cliente no âmbito da Oferta de Referência para 

Acesso a Postes (ORAP), até que seja decidida a reclamação 

apresentada pela Vodafone contra a referida decisão de 2 de 

agosto. (+)

ORAC – PAGAMENTO DE PENALIDADES 
A ANACOM aprovou, a 30 de agosto, o sentido provável de 

decisão (SPD) sobre o litígio que opõe a Vodafone à MEO re-

lativo ao pagamento de penalidades por respostas erradas 

a pedidos de análise de viabilidade no âmbito da oferta de 

referência de acesso a condutas (ORAC), ao abrigo do pro-

cedimento de resolução administrativa de litígios previsto 

no artigo 10.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei 

das Comunicações Eletrónicas). Em causa está um pedido de 

intervenção à ANACOM por parte da Vodafone, afirmando 

que a MEO não tem cumprido as suas obrigações de paga-

mento de penalidades por respostas erradas a pedidos de 

análise de viabilidade submetidos pela Vodafone, fazendo, 

no seu entender, uma interpretação abusiva das condições 

da ORAC. (+) 

NÚMEROS PORTADOS

 2017 2018

  Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abril Maio Jun

 SFT 1905315 1902002 1886795 1882757 1887428 1888765 1893155 1891885 1890659 1.891.971 1.898.661 1.901.559

 STM 2369171 2390931 2413919 2431822 2446955 2462206 2478310 2494518 2511165 2.525.987 2.540.401 2.557.091

 SNG1 4071 4080 4095 4128 4132 4162 4212 4233 4281 4.303 4.327 4.551

 Total 4278557 4297013 4304809 4318707 4338515 4355133 4375677 4390636 4406105 4.422.261 4.443.389 4.463.241

STF - serviço telefónico fixo; STM - serviço telefónico móvel; SNG - outros serviços não geográficos  
1 No final do 2.º Trimestre de 2018 incluía mil trezentos e vinte números portados da gama de numeração 30 (números associados ao serviço VoIP nómada).
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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) 18 12

Serviço telefónico móvel   

 Operadores de redes móveis (MNO) 3 3

 Operadores de redes móveis virtuais (MVNO) 7 6

Serviço telefónico em local fixo 18 14

Serviço de acesso à Internet   

 Banda larga fixa 51 42

 Banda larga móvel 9 9

Serviço de voz através da Internet de uso nómada (VoIP nómada) (d) 28 18

Serviço de postos públicos 4 2

Serviço de cartões virtuais de chamadas 12 7

    
PRESTADORES DE SERVIÇOS POSTAIS

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

Serviços postais fora do âmbito do serviço universal 81 63 (e)

Serviços postais abrangidos no âmbito do serviço universal 15 11

a) Situação em 30 de junho de 2018    
b) Inclui prestadores em atividade com oferta retalhista e/ou grossista.
c) Inclui o serviço prestado no âmbito das RDC (8 prestadores em atividade) e através de outras plataformas (4 prestadores em atividade).
d) Serviço prestado com recurso à gama de numeração ‘’30’’.    
e) Inclui 22 empresas a prestar o serviço sob a marca MRW em regime de franchising (a empresa Ibercourier é proprietária da marca MRW), 18 empresas a prestar o ser-

viço sob a marca Nacex em regime de franchising (a empresa Logista é proprietária da Marca Nacex) e 1 empresa a prestar o serviço sob a marca Enviália em regime 
de franchising.

FÓRUM DA GOVERNAÇÃO DA INTERNET - 2018
Teve lugar a 17 de outubro, nas instalações da Universidade 

de Aveiro, a sétima edição da Iniciativa Portuguesa do Fórum 

da Governação da Internet, subordinada ao tema “Internet: Um 

jogo de sombras?”. A organização foi da Fundação para a Ciên-

cia e a Tecnologia (FCT), em parceria com diversas entidades, in-

cluindo a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). (+)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES - JULHO
Está disponível para consulta o relatório ‘’Evolução dos pre-

ços das telecomunicações’’, cujos dados reportam a julho de 

2018. O relatório, elaborado pela ANACOM a partir de indi-

cadores 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 preços das telecomunicações 

em Portugal e na União Europeia. (+)

DIA INTERNACIONAL DA LITERACIA 2018
A ANACOM assinalou o Dia Internacional da Literacia, ce-

lebrado anualmente a 8 de setembro, com a divulgação de 

uma infografia sobre a literacia digital, em 2017. As dimen-

sões de informação e comunicação foram as que registaram 

maiores níveis de literacia em Portugal. Relativamente ao 

perfil sociodemográfico, Portugal situou-se acima da média 

europeia no que respeita aos grupos com literacia digital 

mais elevada. (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

COMÉRCIO ELETRÓNICO – NOVAS ORIENTAÇÕES

A Comissão Europeia (CE) divulgou, a 20 de setembro, novas linhas 

de orientação sobre a regulação no comércio eletrónico, designa-

damente no que diz respeito ao bloqueio geográfico injustificado 

e outras formas de discriminação com base na nacionalidade, local 

de residência ou local de estabelecimento dos clientes no merca-

do interno. Estas orientações visam ajudar os Estados-Membros 

e as empresas que atuam no domínio do comércio eletrónico a 

adaptarem-se às novas regras que começam a ser aplicadas em 

toda a União Europeia (UE) a partir de 3 de dezembro. (+) 

WIFI4EU - APRESENTAÇÃO DE ROADMAP

A CE divulgou, a 6 de agosto, um roadmap indicativo com a descri-

ção das próximas etapas da iniciativa WiFi4EU: previsão de resta-

belecimento do portal WiFi4EU na segunda quinzena de setembro 

de 2018 e lançamento do convite à apresentação de propostas no 

âmbito desta iniciativa no último trimestre de 2018. (+)

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NOS MERCADOS DE TRABALHO

Teve lugar a 18 de setembro a primeira reunião do grupo de 

alto nível sobre o impacto da transformação digital, em que 

participaram as Comissárias para o Emprego, Assuntos Sociais, 

Competências e Mobilidade Laboral, Marianne Thyssen, e para 

a Economia e Sociedade Digital, Mariya Gabriel. Este grupo tem 

como objetivos analisar o impacto da transformação digital nos 

mercados de trabalho da UE e emitir recomendações políticas 

nesse âmbito, até fevereiro de 2019. (+)

MERCADO DE ACESSO GROSSISTA DE ALTA QUALIDADE

A CE, a 17 de setembro, iniciou uma investigação sobre a pro-

posta do regulador húngaro de telecomunicações para regula-

mentar o mercado grossista de linhas alugadas na Hungria. A 

CE pretende averiguar se esta proposta está conforme as re-

gras europeias de telecomunicações. (+)

PROJETO VISION

A CE, a 14 de setembro, divulgou a Vision Privacy Platform, de-

senvolvida pelo projeto VisiOn, financiado pela UE, que visa ligar 

os cidadãos às administrações públicas, facilitando o controlo da 

gestão, acesso e partilha de dados pessoais, ajudando os cidadãos 

a especificar os seus requisitos de privacidade e verificar se os 

mesmos são consistentes. Pretende-se que esta plataforma con-

tribua para o incremento da transparência e da confiança. (+)

CIBERSEGURANÇA NA EUROPA

A CE divulgou, a 12 de setembro, uma proposta para ajudar a 

UE a reunir recursos e conhecimentos especializados em inves-

tigação e inovação, com o objetivo de tornar a União líder na 

próxima geração de tecnologias digitais e de cibersegurança. 

Esta proposta complementa as medidas divulgadas em 2017 

para fazer face à ameaça cibernética na Europa. (+) 

MERCADO ÚNICO DIGITAL - AÇÕES DA CE DESDE 2015 

A CE divulgou um folheto informativo com o conjunto de 29 

medidas legislativas no âmbito do mercado único digital. (+)

UNIÃO EUROPEIA

FERRAMENTA DE MEDIÇÃO DE NEUTRALIDADE DE REDE

O Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletróni-

cas (BEREC) divulgou o resultado do concurso que lançou para o 

desenvolvimento de uma “ferramenta de medição da neutralidade 

da rede”, do qual saíram vencedoras as empresas “alladin-IT GmbH” 

(Viena, Áustria) e “zafaco GmbH” (Ismaning, Alemanha). (+) 

36.ª REUNIÃO PLENÁRIA DO BEREC

Decorreu de 3 a 5 de outubro, em Portoroz (Eslovénia), a 36.ª 

reunião plenária do BEREC, acolhida pela autoridade nacional 

eslovena, Agency for Communication Networks and Services 

of the Republic of Slovenia (AKOS). A 10 de outubro, em Bru-

xelas (Bélgica), decorreu uma sessão pública de apresentação 

dos resultados da plenária. (+) 

INVESTIMENTOS EM REDES DE ALTA CAPACIDADE

O BEREC lançou um concurso para a realização de estudo sobre  

Determinants of Investment in Very High Capacity Networks. (+)

BEREC
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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 da Conferência Europeia das Adminis-

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

ropeia (UE), da Organização Europeia de Telecomunicações por 

Satélite (EUTELSAT), do Organismo de Reguladores Europeus 

das Comunicações Eletrónicas (BEREC) e do Grupo de Regula-

dores Europeus dos Serviços Postais (ERGP).

CEPT/ECC

- PT22 do WG FM, em Copenhaga (Dinamarca), de 11 a 14 de 

setembro; (+)

- CPG PTB, em Mainz (Alemanha), de 11 a 14 de setembro; (+)

- PT44 do WG FM, em Atenas (Grécia), de 4 a 6 de setembro; (+)

- WG FM Drones, em Praga (República Checa), a 29 e 30 de 

agosto; (+)

- ECC, em Roma (Itália), de 3 a 6 de julho. (+)

UE

- COCOM, em Bruxelas (Bélgica), a 25 de setembro; (+)

- GT EECC do RSPG, em Maison Alfort (França), a 30 de agosto; (+)

- RSC, em Bruxelas (Bélgica), a 11 e 12 de julho. (+)

EUTELSAT

- Comité Consultivo, em Paris (França), a 28 de setembro. (+)

BEREC

- Remedies EWG workshop, em Bruxelas (Bélgica), a 21 de 

setembro; (+)

- Drafters do MEA EWG Projeto “Acesso a infraestruturas físi-

cas no âmbito das análises de mercados”, por videoconferên-

cia, a 18 de setembro; (+)

- Drafters do MEA EWG (Geographical Segmentation), por 

videoconferência, a 17 de setembro; (+)

- Rede de Contactos, em Dublin (Irlanda), a 13 e 14 de setembro; (+)

- MEA EWG, por videoconferência, a 27 de agosto. (+)

ERGP

- GT Regulatory Accounting, em Varsóvia (Polónia), a 25 de se-

tembro; (+)

- Stakeholders Forum, em Bruxelas (Bélgica), a 20 de  

setembro; (+)

- Steering Group, em Roma (Itália), a 12 de setembro. (+)

A 4 de outubro, teve lugar na sede da ANACOM, em Lisboa, 

uma reunião bilateral com a Authority for Consumers and Ma-

rkets (ACM), regulador holandês das comunicações. Este en-

contro teve como principal objetivo dar a conhecer o sector 

das comunicações em Portugal, bem como a atividade desen-

volvida pela ANACOM. (+)

REUNIÃO ENTRE A ANACOM E A ACM

Teve lugar de 3 a 7 de setembro, em Adis Abeba (Etiópia), o 2.º 

Congresso Extraordinário da UPU. Foram debatidos temas como 

a reforma da UPU e a integração de produtos e remuneração e 

iniciado o debate de diversos assuntos que serão incluídos na 

agenda do próximo Congresso ordinário da UPU, que se realizará 

em 2020 na Costa do Marfim. (+)

CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DA UPU

Foi aprovado pelo BEREC o 22.º modelo de especificação 

de dados relativo à itinerância (roaming) nas redes telefó-

nicas móveis públicas na União Europeia/Espaço Económico 

Europeu, respeitante ao período entre 1 de abril e 30 de se-

tembro de 2018. O questionário deve ser preenchido e re-

metido à ANACOM pelas empresas prestadoras de serviços 

móveis, o mais tardar até 19 de novembro, para o endereço 

dee.stats@anacom.pt. (+)

22.º MODELO DE ESPECIFICAÇÃO DO ROAMING

A publicação “Integrated Index for Postal Development (2IPD)”, 

apresentada pela União Postal Universal (UPU), a 9 de outu-

bro, no âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Correios, 

concluiu que o sector postal continua a ser um elemento essen-

cial para o desenvolvimento socioeconómico, facto que deve-

ria encorajar os governos, reguladores e outros intervenientes 

a apostar no investimento e em políticas que promovam esta 

peça fundamental da infraestrutura nacional. (+)
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

AUSTRÁLIA - Australian Communications  

and Media Authority (ACMA) 

• Divulgadas informações relevantes sobre o próximo leilão de es-

pectro na faixa dos 3,6 GHz, reconhecida internacionalmente como 

a primeira banda de serviços 5G. As tecnologias 5G representam a 

próxima geração de serviços de banda larga móvel, permitindo re-

des móveis de banda larga, automação industrial em larga escala e 

baixa latência, “ultra-confiáveis” para suportar comunicações (+) 

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

• Publicados resultados de um inquérito e análise estatística 

relativa à perceção dos consumidores sobre o mercado de co-

municações belga. Os utilizadores estão moderadamente sa-

tisfeitos com o serviço e as tarifas oferecidas pelos diferentes 

serviços de telecomunicações. (+) 

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Registadas, em julho, 17,83 milhões de assinaturas no ser-

viço de televisão por subscrição, tendo-se verificado uma dimi-

nuição de 625 mil contratos em 12 meses e de 91 mil contratos 

face ao mês anterior. (+) 

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Registadas em maio mais de 600 mil mudanças de operador 

móvel, o que corresponde a mais 30% do que em 2017. No que 

se refere a portabilidade na telefonia fixa, esta atingiu mais 

27,7% do que em 2017, com cerca de 198 888 pedidos. (+) 

• Aprovada a metodologia de análise de replicabilidade das ofer-

tas empresariais de banda larga da Telefónica, que permitirá anali-

sar os produtos que esta oferece aos seus clientes de maior peso 

e que podem ser replicados pelos prestadores que utilizam a rede 

daquela para configurar as suas ofertas empresariais. (+) 

FINLÂNDIA - Finnish Communications Regulatory Authority 

(FICORA)

• Encerrou, a 1 de outubro, o leilão das faixas de frequências 3410 

a 3800 MHz, tendo sido atribuídas três licenças: à Telia Finland 

(3410–3540 MHz) pelo valor de 30 258 000 euros; à Elisa Corpo-

ration (3540–3670 MHz) pelo valor de 26 347 000 euros; e à DNA 

(3670-3800 MHz) pelo valor de 21 000 000 euros. (+)

• Divulgada informação sobre rede móvel de 100 Mbps, que 

regista cobertura de 90% das residências -  a rede 4G cobre 

atualmente a maioria das famílias, com 89% dos lares a terem 

acesso a uma ou várias redes móveis de 100 Mbps. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Divulgadas as respostas às questões recebidas, no quadro 

da realocação de frequências nas faixas dos 900 MHz, 1800 

MHz e 2,1 GHz, e recordado que as candidaturas ao leilão ter-

minavam a 2 de outubro. (+) 

• Publicado guia que detalha protocolos de medidas implemen-

tadas pela ARCEP para medir, no terreno, a cobertura e qualida-

de dos serviços móveis. (+) 

• Anunciados os resultados de avaliação do mercado de banda 

larga fixa e de banda larga de alta velocidade – instalações e 

assinaturas – até ao final de junho de 2018. Este trimestre con-

firma o aumento contínuo dos números de assinaturas de fibra 

até casa (FTTH) e locais elegíveis para ofertas FTTH. (+) 

HOLANDA - Authority for Consumers and Markets (ACM)

• Publicado o 2017 Postal and Parcel Markets Scan, que revela 

terem sido enviadas mais encomendas e menos cartas e bilhetes 

postais em 2017, em comparação com 2016. No entanto, mais 

de 3,2 mil milhões de euros resultaram da entrega de encomen-

das e correio normalizado. Um total de 420 milhões de encomen-

das foram transportadas, o que aumentou o volume de negócios 

das empresas de entrega em 9% face a 2016, atingindo um total 

de 2,1 mil milhões de euros, em 2017. (+)

IRLANDA - Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Divulgado serviço de retransmissão de texto, Irish Text Relay 

Service (ITRS), que converte texto em voz e voz em texto para au-

xiliar pessoas com deficiência auditiva na realização e recebimento 

de chamadas. As chamadas são retransmitidas por meio de agentes 

do ITRS que realizam essa tradução. O serviço está disponível 24 

horas por dia. Os clientes do ITRS podem fazer e receber chamadas 

de retransmissão de texto por meio de uma variedade de dispositi-

vos móveis ou computadores pessoais. (+) 

• Disponível até 26 de outubro a consulta pública sobre postos pú-

blicos, no quadro do serviço universal de comunicações eletrónicas.

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Realizado inquérito pelo Ofcom a 1686 utilizadores de In-

ternet acima dos 16 anos de idade sobre as suas atitudes e 

experiências relativamente à exposição online. Foi registado, 

na generalidade, que cerca de oito, em cada dez utilizadores 

adultos de Internet, aproximadamente 79%, têm preocupações 

sobre alguns aspectos no que toca à exposição online, enquan-

to quase metade dos inquiridos, na ordem dos 45%, já sofreu 

algum tipo de dano em resultado dessa exposição. (+)

SUÉCIA - Swedish Post and Telecom Authority (PTS)

• Lançado convite para leilão na faixa dos 700 MHz, com ob-

jetivo de melhorar a cobertura nas zonas rurais e disponibilizar 

mais frequências para a banda larga móvel. O leilão tem início a 

4 de dezembro e as licitações acabam a 5 de novembro. (+) 
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ESPECIFICAÇÃO DE PORTABILIDADE - ANEXOS I E II
Por decisão de 9 de agosto, a Autoridade Nacional de Co-

municações (ANACOM) aprovou as versões revistas e atua-

lizadas do anexo I (interface técnico entre redes) e do ane-

xo II (processos administrativos para a portabilidade de 

operador) da Especificação de portabilidade, bem como a 

respetiva nota justificativa. A nota justificativa expõe, de 

uma forma resumida, as alterações mais significativas in-

troduzidas na Especificação - anexos I e II - e apresenta a 

fundamentação para as opções escolhidas, de modo a con-

duzir a um elevado nível de conciliação entre as posições 

das empresas participantes. A ANACOM entendeu dispensar 

a audiência prévia dos interessados, por estes já se terem 

pronunciado no procedimento sobre as questões que impor-

tam à decisão. (+)

QUESTIONÁRIO SEMESTRAL DE PORTABILIDADE
Terminou a 7 de setembro o prazo de audiência prévia dos 

interessados a que foi submetido o sentido provável de deci-

são da ANACOM, de 2 de agosto, relativo à alteração do ques-

tionário semestral de portabilidade. Este questionário deve 

ser preenchido pelas empresas com obrigações de portabili-

dade, entendendo-se como tal as empresas previstas no n.º 3 

do artigo 1.º do Regulamento da Portabilidade. (+)

SISTEMA DE TESTE PARA EQUIPAMENTOS DVB-T
O Laboratório de Ensaios e Calibração (LEC) da ANACOM ad-

quiriu um sistema de teste automático para equipamentos 

de receção de televisão digital terrestre com conector de an-

tena (DVB-T), que lhe permite verificar a conformidade dos 

requisitos essenciais (sensitivity, adjacent channel selectivi-

ty, blocking e overloading) estabelecidos na norma harmoni-

zada EN 303 340 (Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; 

Harmonised Standard covering the essential requirements of 

article 3.2 of Directive 2014/53/EU). Este sistema permite 

também responder a solicitações do mercado, nomeadamen-

te de fabricantes, para realização de testes de pré-conformi-

dade de equipamentos. (+) 

EMPRESAS NO SECTOR DAS COMUNICAÇÕES 2018
Está disponível o ‘’Diretório de Empresas no Sector das Co-

municações’’ em Portugal relativo a 2018. Esta publicação 

dá a conhecer as empresas em atividade no sector das co-

municações, em 30 de junho, divulgando diversos elemen-

tos caracterizadores das mesmas e da atividade de comuni-

cações eletrónicas e/ou de serviços postais que oferecem. 

O Diretório contém, nomeadamente, os elementos identifi-

cativos das empresas. (+) 

RECLAMAÇÕES - 1.º SEMESTRE
No primeiro semestre, o sector das comunicações foi alvo de 

52,1 mil reclamações, mais 25% do que o valor registado no 

semestre homólogo. Cerca de 82% das reclamações relativas 

ao sector foram apresentadas nos livros de reclamações, fí-

sico e eletrónico, sendo que este último entrou em vigor em 

julho de 2017. As restantes 18% foram enviadas diretamente 

à ANACOM. Do total de reclamações registadas no primeiro se-

mestre, 80%, aproximadamente, respeitam ao sector das co-

municações eletrónicas (cerca de 41,5 mil) e 20% aos serviços 

postais (cerca de 10,7 mil). (+)

RELATÓRIO E CONTAS DE 2017 DO FCSU
Foi publicado a 6 de agosto o relatório e contas de 2017 do 

fundo de compensação do serviço universal (FCSU) de co-

municações eletrónicas, aprovado pela ANACOM a 14 de ju-

nho, de acordo com o estabelecido na Lei da Comunicações 

Eletrónicas (LCE) e na Lei do Fundo. Compete à ANACOM, 

enquanto entidade gestora do FCSU, elaborar dois relató-

rios: i) um que contém o custo apurado das obrigações de 

serviço universal, indicando as contribuições efetuadas por 

todas as empresas envolvidas; e ii) outro, com as contas e 

demonstrações financeiras do FCSU. (+) 
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