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REVISÃO DOS PREÇOS DOS CIRCUITOS CAM E INTER-ILHAS

Por decisão de 7 de novembro, a ANACOM lançou uma con-

sulta pública relativa à revisão dos preços dos circuitos que 

ligam o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira (circuitos CAM) e dos preços dos circuitos que ligam 

as várias ilhas dos Açores (circuitos inter-ilhas), no âmbito da 

oferta de referência de circuitos alugados (ORCA) e da oferta 

de referência de circuitos ethernet (ORCE). Os interessados 

poderão enviar contributos, por escrito e em língua portugue-

sa, até 5 de dezembro para o endereço de correio eletrónico  

spd-cam@anacom.pt. (+)

MEDIÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DOS CTT

Terminou a 9 de novembro a consulta pública sobre o re-

sultado das auditorias aos níveis de qualidade do serviço 

postal universal em 2016 e 2017, relativos aos indicadores 

de serviço e aos indicadores de reclamações e pedidos de 

informação dos CTT - Correios de Portugal, aprovada por de-

cisão de 11 de outubro. (+)

PLANO DE ATIVIDADES 2019-2021

A  ANACOM colocou em consulta pública os objetivos estra-

tégicos e as ações do plano plurianual de atividades para o 

triénio 2019-202,  tendo sido fixado o prazo de vinte dias 

úteis para os interessados se pronunciarem. Estes poderão, 

assim, enviar contributos, por escrito e em língua portuguesa, 

até 17 de dezembro para o endereço de correio eletrónico pla-

no2019-2021@anacom.pt. (+)

CONSULTAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO – 1.º SEMESTRE
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) decidiu 67 

processos de contraordenação no 1.º semestre. Destes, cerca 

de um terço terminou com aplicação de coimas. No total, as coi-

mas aplicadas pela ANACOM totalizaram 1,3 milhões de euros, 

destacando-se os processos sobre violações do Regulamento 

de Portabilidade, ao incumprimento das regras relativas ao livro 

de reclamações e ao atendimento prioritário e ao incumprimen-

to das normas de desbloqueamento de equipamentos. (+)

12.º CONGRESSO DO COMITÉ PORTUGUÊS DA URSI
O Comité Português da URSI (União Radio Científica Interna-

cional) realiza a 14 de dezembro, na Fundação Portuguesa das 

Comunicações, em Lisboa, o seu décimo segundo Congresso, 

subordinado ao tema “Inteligência artificial e as ciências rádio”, 

cuja organização está a cargo da ANACOM. A participação está 

sujeita a inscrição prévia até 11 de dezembro. (+)

QUESTIONÁRIO SEMESTRAL DE PORTABILIDADE
A ANACOM aprovou, a 31 de outubro, a decisão final relati-

va à alteração do questionário semestral de portabilidade, 

que deve ser preenchido pelas empresas com obrigações de 

portabilidade. Foi ainda deliberado que o primeiro envio à  

ANACOM da resposta a este questionário deve ter lugar até 

30 de janeiro de 2019. (+)

SPECTRU
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NOTÍCIAS

OPERADORES E PRESTADORES AUTORIZADOS

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divulgou, a 

31 de outubro, informação relativa aos operadores e prestadores 

de serviços, na qual se destaca que a empresa Level 3 Commu-

nications España, inscrita no registo das empresas que oferecem 

redes e serviços de comunicações eletrónicas, alterou a sua firma 

para CenturyLink Communications España. Adicionalmente, por 

decisão de 11 de outubro, a ANACOM procedeu ao cancelamento 

da inscrição da Citypost e da Entreguru, Unipessoal, e da inscri-

ção da KVL - Consultoria Informática no registo das empresas 

que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas. (+) 

MERCADO DAS COMUNICAÇÕES (2013-2017)

A ANACOM disponibilizou a publicação “Mercado das comuni-

cações na economia nacional (2013-2017)”, que apresenta a 

perspetiva estrutural e evolutiva do mercado das comunica-

ções na economia portuguesa nesse período. Esta publicação 

disponibiliza informação sobre o sector das comunicações no 

seu todo e sobre os subsectores das comunicações eletrónicas 

e dos serviços postais. (+)

O SECTOR DAS COMUNICAÇÕES EM 2017

A ANACOM publicou o relatório “O Sector das Comunicações 

2017”, documento que caracteriza este sector e explica a sua 

evolução ao longo de 2017. O relatório engloba também infor-

mação de natureza estatística recolhida diretamente junto dos 

prestadores. (+)

REUNIÕES COM AUTARCAS

• A ANACOM reuniu, a 22 de outubro, com representantes da Co-

munidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO), onde foi dada a 

conhecer a providência cautelar que os autarcas da CIMDOURO 

apresentaram no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, 

com o objetivo de impedir os CTT - Correios de Portugal (CTT) de 

encerrarem estações. Em simultâneo, apelaram à ANACOM, como 

órgão regulador do sector, que garanta que os CTT cumpram os 

padrões de qualidade do serviço postal universal concessionado 

(em particular as condições de prestação do serviço). (+)

• A 9 de outubro, a ANACOM reuniu com representantes dos mu-

nicípios que integram a Comunidade Intermunicipal das Terras de 

Trás-os-Montes (CIM-TTM), que expressaram as suas preocupa-

ções em matéria de comunicações eletrónicas e postais, designa-

damente no que concerne ao acesso à televisão digital terrestre, 

à degradação da qualidade do serviço postal, à inexistência de 

acesso à Internet em várias localidades e à falta de cobertura de 

rede móvel em diversas freguesias e no eixo viário IC5. (+)

EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NO FUNCHAL

Está patente ao público, desde 8 novembro, na delegação 

da ANACOM no Funchal, a exposição “Selos Portugueses de 

Além-Mar”, cuja inauguração decorreu dia 7, com a presen-

ça do Conselho de Administração desta Autoridade. Esta 

iniciativa pretende alargar o público ao qual é mostrado o 

património histórico do sector das comunicações existente 

na Fundação Portuguesa das Comunicações, da qual a ANA-

COM é membro instituidor. (+)

RADIO SCIENCE BULLETIN - URSI

A edição n.º 364 do Radio Science Bulletin, publicação da União 

Radiocientífica Internacional (URSI), dedicou uma secção espe-

cial aos artigos de estudantes portugueses que concorreram ao 

Best Student Paper Award atribuído por ocasião do 11.º Con-

gresso do Comité Português da URSI, em 2017. (+) 

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

O Presidente do Concelho de Administração (CA), João Cadete 

de Matos, participou, a 23 de outubro, nas X Jornadas Ibero-

-Atlânticas de Estatística Regional, que decorreram em Angra 

do Heroísmo e em Santa Cruz das Flores, nos Açores, a 22 e 23 

de outubro, tendo a apresentação incidindo no tema “A econo-

mia digital e o desenvolvimento do turismo nos Açores”. (+)

João Miguel Coelho, Vice-Presidente do CA, participou no painel 

“Evolving Regulatory Frameworks Fostering 5G Implementa-

tion” do Fórum UIT “Towards 5G Enabled Gigabit Society”, que 

decorreu a 11 e 12 de outubro, em Atenas, Grécia, organizado 

pela União Internacional das Telecomunicações (UIT), em cola-

boração com o Ministério para a Política Digital, Telecomunica-

ções e Media daquele país. (+)

Manuel Pedrosa de Barros, Diretor de Segurança das Comunica-

ções, participou na Iniciativa Portuguesa do Fórum de Governação 

da Internet na sessão sobre o tema “Segurança no Ciberespaço: O 

dilema entre a privacidade do indivíduo e a segurança do Estado”, 

que decorreu a 17 de outubro, na Universidade de Aveiro. (+)

José Nelson Melim, Chefe da Delegação da Madeira, participou, 

a 15 de outubro, no programa ‘’Madeira Viva’’, da RTP Madeira, 

sobre portabilidade e períodos de fidelização. (+) 
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NOVOS DIPLOMAS
Proposta de Lei n.º 155/XIII (A.R., II Série-A, 5 de outubro) – aprova as grandes opções do plano para 2019 que decorrem do 

programa do XXI Governo Constitucional, das grandes opções do plano 2016-2019 e do programa nacional de reformas, enquanto 

elementos definidores da visão e estratégia de médio prazo para o país. (+)

Proposta de Lei n.º 156/XIII (A.R., Série II-A, 15 de outubro) - aprova o orçamento do Estado para 2019. (+)

O Conselho de Ministros de 8 de novembro aprovou, em versão final, o decreto-lei que estabelece o regime de acesso e exercício de 

atividades espaciais. (+)

ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENSAIOS E CALIBRAÇÃO
O Instituto Português de Acreditação (IPAC) renovou a acredi-

tação do Laboratório de Ensaios e Calibração (LEC) da ANACOM, 

no seguimento da avaliação de acompanhamento realizada por 

este Instituto em junho de 2018. O LEC tem como missão a 

verificação da conformidade de equipamentos de radiocomuni-

cações, contribuindo, assim, para a modernização das comunica-

ções eletrónicas em Portugal, tendo sempre como finalidade a 

defesa do consumidor. (+) 

DIA MUNDIAL DOS CORREIOS
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no âmbito 

da celebração do dia mundial dos correios a 9 de outubro, reali-

zou uma mesa redonda sobre a inovação no sector postal, que 

contou com a participação de Olivier Establet, da Chronopost, 

Francisco de Lacerda, dos CTT – Correios de Portugal, João Car-

los Duarte, da Iberomail, João Cadete de Matos, da ANACOM e 

Rogério Carapuça, da APDC, como moderador. (+) 

LITÍGIO ENTRE A VODAFONE E A MEO
A ANACOM aprovou, a 24 de outubro, a decisão final referente 

ao pedido de intervenção para a resolução administrativa de li-

tígios apresentado pela Vodafone Portugal contra a MEO, sobre 

o pagamento de penalidades pela MEO por respostas erradas a 

pedidos de análise de viabilidade submetidos pela Vodafone no 

âmbito da oferta de referência e acesso a condutas. (+)

LITÍGIO SOBRE O INCUMPRIMENTO NA ORAP
A ANACOM aprovou, a 9 de outubro, o sentido provável de decisão 

sobre a reclamação apresentada pela Vodafone contra a decisão 

da ANACOM de 2 de agosto, referente ao pedido de intervenção 

para resolução administrativa de litígios no âmbito do incumpri-

mento de procedimentos de instalação de drops de cliente no 

âmbito da oferta de referência de acesso a postes (ORAP). (+)

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS 2018 - TAXAS
A ANACOM, por decisão de 14 de novembro, fixou em 0,7915% 

o valor da percentagem contributiva t2 a aplicar aos rendi-

mentos relevantes dos fornecedores de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, com referência a 2018. Foi igual-

mente aprovada a emissão da faturação da taxa anual (2018) 

devida pelo exercício de atividade de fornecedor de redes e 

serviços de comunicações eletrónicas. (+) 

SERVIÇOS POSTAIS 2018 - TAXAS
A ANACOM, por decisão de 14 de novembro de 2018, fixou em 

0,2473% o valor da percentagem contributiva t2 a aplicar aos 

rendimentos relevantes dos operadores de serviços postais, 

com referência a 2018. Foi igualmente aprovada a emissão da 

faturação da taxa anual (2018) devida pelo exercício da ativida-

de de prestador de serviços postais. (+) 

Mais informações em: www.anacom.pt 3
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DECISÕES ANACOM – SÍNTESE DO 3.º TRIMESTRE DE 2018
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA DELIBERAÇÃO

28.09.2018 Alteração da licença emitida à Premium Green Mail para a oferta de serviços postais (decisão) (+)

28.09.2018 Declaração emitida à EDP Distribuição - Energia para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

28.09.2018 Emissão de licença e declaração à MassivePurple para prestação de serviços postais (decisão) (+)

28.09.2018 Emissão de declaração à Táxis Diana para prestação de serviços postais (decisão) (+)

28.09.2018 Aprovação do mercado 1 - análise de mercado e especificação da obrigação de controlo de preços (decisões finais) (+)

21.09.2018 Concurso público para prestação de serviços de manutenção de licenciamento ORACLE (decisão) (+)

05.09.2018 Alteração da licença atribuída à Vasp Premium para prestação de serviços postais (decisão) (+)

05.09.2018 Alteração da inscrição da Orange Business Portugal para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

05.09.2018 Declaração emitida à Pure IP para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

07.09.2018 Aprovação do pedido da Vodafone de suspensão de eficácia da decisão da ANACOM sobre drops de cliente (ORAP) - 
(decisão) (+)

05.09.2018 Aprovação da definição do nível mínimo de detalhe e informação das faturas (decisão final) (+)

20.08.2018 Atribuição de licença à Post By Me Portugal para prestação de serviços postais (decisão) (+)

30.08.2018 Resolução de litígio entre a Vodafone e a MEO no ORAC - (sentido provável de decisão) (+)

30.08.201 Concurso público para prestação de serviços nas delegações da ANACOM e datacenter (decisão) (+)

09.08.2018 Atualização da lista de objetos cadastrais e respetivos elementos de caracterização a disponibilizar no SIIA (sentido 
provável de decisão) (+)

09.08.2018 Aprovação do projeto de regulamento relativo ao registo dos prestadores de serviços postais (+)

09.08.2018 Retificação da declaração emitida à Tráfego de Letras Unipessoal para a oferta de serviços de serviços postais (decisão) (+)

09.08.2018 Retificação da declaração emitida à Bónus Coordenadas para a oferta de serviços de serviços postais (decisão) (+)

09.08.2018 Retificação da declaração emitida à Expressodão (decisão) (+)

20.08.2018 Concurso público para aquisição de serviços de comunicações para o sistema SINCRER (decisão) (+)

09.08.2018 Retificação da declaração emitida à Urbencomenda (decisão) (+)

20.08.2018 Prorrogação do prazo da audiência prévia relativa questionário semestral de portabilidade (decisão) (+)

09.08.2018 Declaração emitida à LV COURRIER, Unipessoal para prestação de serviços postais (+)

02.08.2018 Declaração emitida à LATINSPLENDOR - Unipessoal para prestação de serviços postais (+)

02.08.2018 Pedido de alteração da inscrição da NOWO Communications (decisão) (+)

09.08.2018 Revisão e atualização dos anexos I e II da especificação de portabilidade (decisão) (+)

09.08.2018 Notificação à Comissão Europeia sobre o mercado de originação fixa para serviços retalhistas (projeto de decisão) (+)

02.08.2018 Alteração do questionário semestral de portabilidade (sentido provável de decisão) (+)

09.08.2018 Prorrogação do prazo da audiência prévia relativa ao preço praticado pela MEO na prestação TDT (decisão) (+)

02.08.2018 Decisão sobre o litígio entre a MEO e a Vodafone relativo ao incumprimento de procedimentos da ORAP (decisão final) (+)

02.08.2018 Concurso público para prestação de serviços e migração das plataformas tecnológicas de Datacenter (decisão) (+)

02.08.2018 Prorrogação do prazo da consulta relativa à metodologia de serviços postais (decisão) (+)

12.07.2018 Cancelamento do registo da OVHHOSTING Sistemas Informáticos Unipessoal (decisão) (+)

19.07.2018 Notificação à Comissão Europeia relativa ao mercado 1 (projetos de decisão) (+)

20.07.2018 Declaração emitida à MEO - International Carrier Services para prestação de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

20.07.2018 Aprovação do relatório da consulta pública sobre os 700 MHz (decisão) (+)

25.07.2018 Pedido dos CTT de dedução de registos de expedições de correio para efeitos de cálculo dos indicadores de 
qualidade (decisão final) (+)

20.07.2018 Cálculo do montante dos custos de regulação para as taxas de 2018 - comunicações eletrónicas (decisão) (+)

20.07.2018 Cálculo do montante dos custos de regulação para as taxas de 2018 - serviços postais (decisão) (+)

12.07.2018 Cancelamento do registo da Vectone Mobile (Portugal) Limited (Vectone) (decisão) (+)

19.07.2018 Concurso público para realização de auditoria aos resultados do sistema de contabilidade analítica da MEO (decisão) (+)

12.07.2018 Aprovação dos parâmetros do serviço postal universal (2018-2020) – (decisão) (+)

12.07.2018 Aprovação dos critérios de formação dos preços do serviço postal universal (decisão) (+)

12.07.2018 Aprovação de atribuição de direitos de utilização de números à Vodafone (decisão) (+)

12.07.2018 Recuperação de direitos de utilização de números atribuídos à NOS (decisão) (+)

06.07.2018 Aprovação do regulamento relativo à segurança e à integridade das redes e serviços (decisão) (+)

06.07.2018 Prorrogação do prazo dos procedimentos de consulta sobre as alterações à ORAC e à ORAP (decisão) (+)

03.07.2018 Preço praticado pela MEO associado à prestação do serviço de TDT (sentido provável de decisão) (+)

03.07.2018 Extinção de serviços da empresa Vectone  (decisão) (+)

02.07.2018  Prorrogação do prazo da consulta relativa à definição do nível mínimo de detalhe (decisão) (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

CONSEQUÊNCIAS DO BREXIT 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) alerta para 

as consequências do Brexit no sector das comunicações ele-

trónicas, nomeadamente para o facto de deixarem de ser apli-

cáveis no Reino Unido as normas comunitárias relacionadas 

com a defesa do consumidor, bem como o quadro regulamen-

tar que rege as comunicações eletrónicas na União Europeia 

(UE), em particular as matérias relacionadas com autorizações 

gerais, preços de terminação fixa e móvel e roaming (com es-

pecial interesse para os consumidores). Os consumidores, os 

prestadores de serviços e outras partes interessadas deverão, 

por isso, equacionar as adaptações necessárias e as medidas 

a tomar antecipadamente. (+)

I-DESI

O Índice Internacional de Economia e Sociedade Digital (I-DESI), cria-

do pela primeira vez em 2013, disponibiliza uma avaliação global 

da situação da UE sobre o seu progresso em matéria de sociedade 

e economia digitais. O I-DESI compara o desempenho médio dos 

Estados-Membros com 17 países não pertencentes à UE, usando 

uma metodologia semelhante ao índice DESI da UE. (+)

NOVAS REGRAS EUROPEIAS

Entra em vigor a 3 de dezembro o Regulamento (UE) 2018/302, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, publicado a 28 de fe-

vereiro, que visa prevenir o bloqueio geográfico injustificado e 

outras formas de discriminação baseadas na nacionalidade, no 

local de residência ou no local de estabelecimento. (+)

UNIÃO EUROPEIA

STAKEHOLDER FORUM

O Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Ele-

trónicas (BEREC)  realizou a 17 de outubro, em Bruxelas, Bélgica, 

o seu sexto Stakeholder Forum. Foram abordados temas como 

a eficácia do BEREC na interação e incentivo à participação das 

partes interessadas (stakeholders) e a proposta de programa de 

trabalho para 2019, a importância da aplicação do novo Código 

Europeu das Comunicações Eletrónicas e o seu impacto no lan-

çamento da UE numa nova era de coinvestimento, a eficiência do 

investimento em redes de alta capacidade, a promoção da con-

corrência e os benefícios para os consumidores do novo quadro 

regulamentar das comunicações eletrónicas na Europa. (+)

RESULTADOS DA 36.ª PLENÁRIA

O BEREC, na sua 36.ª reunião plenária, que teve lugar de 3 a 5 

de outubro, em Portoroz (Eslovénia), aprovou o lançamento de 

consultas públicas sobre: (+)

• report on pricing for access to infrastructure and civil 

works; 

• data economy; 

• report on contractual simplification; 

• work programme 2019.

BEREC

EUROPEAN CYBER SECURITY CHALLENGE 2018

A 5.ª edição do European Cyber Security Challenge 2018 (ECSC 

2018) teve lugar a 15 e 16 de outubro, em Londres, organiza-

da pelo Cyber Challenge do Reino Unido, em cooperação com 

a Agência Europeia para a Segurança das Redes e Informação 

(ENISA). (+)

INCIDENTES DE SEGURANÇA - RELATÓRIO DE 2017

A ENISA publicou, a 8 de outubro, o primeiro relatório anual 

completo, com dados de 2017, sobre incidentes de segurança 

com serviços eletrónicos de confiança. Este relatório disponi-

biliza uma visão global agregada dos incidentes de segurança 

ocorridos em toda a UE. (+)

ENISA
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ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM
ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM

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

presentante nacional do sector das comunicações junto de 

organizações internacionais revelantes, participou recente-

mente em reuniões no âmbito da Conferência Europeia das 

Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT), da 

Agência Espacial Europeia (ESA), da União Europeia (UE), do 

Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Ele-

trónicas (BEREC) e do Grupo de Reguladores Europeus dos 

Serviços Postais (ERGP).

CEPT/ECC

− WG NaN PT NPS, em Bucareste (Roménia), a 10 e 11 de 

outubro; (+)

− PT FNI do WG NaN, em Roma (Itália), a 2 e 3 de outubro; (+)

− WG FM, em Vilnius (Lituânia), de 24 a 28 de setembro; (+)

− ECC PT1, em Dublin (Irlanda), de 17 a 21 de setembro; (+)

− EFIS-MG do WG FM, em Madrid (Espanha), a 19 e 20 de 

setembro. (+)

ESA

− Comité PB-NAV, em Harwell (Reino Unido), a 19 de se-

tembro; (+)

− Comité Joint Board on Communication Satellite Programme, 

em Harwell (Reino Unido), a 17 e 18 de setembro. (+)

UE

− Workshop da CE, em Bruxelas (Bélgica), a 23 de outubro; (+)

− Comité CEF-Telecom, em Bruxelas (Bélgica), a 16 de ou-

tubro; (+)

− RSPG, em Bruxelas (Bélgica), a 3 de outubro; (+)

− RSPG ESS, em Dublin (Irlanda), a 6 de setembro. (+)

BEREC

− Plenária, em Portoroz (Eslovénia), a 4 e 5 de novembro; (+)

− MEA EWG, por videoconferência, a 26 de outubro; (+)

− NN EWG, por videoconferência, a 24 de outubro; (+)

− Ad Hoc Communications Group, em Bruxelas (Bélgica), 18 de 

outubro; (+)

− Drafters do MEA EWG no âmbito do Projeto “Acesso a infraes-

truturas físicas no contexto das análises de mercado”, em 

Bruxelas (Bélgica), a 15 de outubro; (+)

− Drafters e membros do Projeto “Geographic Segmentation”, 

Bruxelas (Bélgica), a 15 de outubro. (+)

ERGP

− Rede de Contactos, em Londres (Reino Unido), a 25 de 

outubro. (+)

O Grupo de Reguladores Independentes (IRG) realizou, a 18 de 

outubro, em Bruxelas (Bélgica), um workshop para Heads su-

bordinado ao tema “5G reality check: reflecting on emerging 

use cases so to optimally leverage on specific regulations to de-

ploy 5G”. O evento contou com a presença de todos os membros 

do IRG, do Grupo de Política do Espectro de Radiofrequências 

(RSPG), membros da União Internacional das Telecomunicações 

(UIT) e da Comissão Europeia e de especialistas da indús-

tria. O workshop terminou com a apresentação da empresa  

DotEcon – Economic Consulting sobre o seu estudo relativo ao 

5G, que realça os desafios que se colocam aos operadores e aos 

utilizadores.

WORKSHOP DO IRG

Decorreu de 21 a 23 de novembro, a 21.ª Assembleia Plená-

ria do Fórum Latino-americano de Autoridades Reguladoras 

das Telecomunicações (Regulatel), em Lima (Perú), organi-

zada pelo Organismo Supervisor de la Inversion Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL). Esta reunião foi antecedida 

pela cimeira conjunta do Regulatel e do BEREC, a 19 e 20, 

na qual esteve presente o Presidente da ANACOM, João Ca-

dete de Matos.

PLENÁRIA DO REGULATEL E CIMEIRA REGULATEL/BEREC

José Duarte, 10 anos, de Viseu, conquistou o 2.º lugar na edição 

de 2018 do concurso epistolar internacional promovido pela 

União Postal Universal (UPU). O primeiro lugar foi atribuído a 

Chara Phoka, 13 anos, do Chipre.

Esta edição anual tinha como tema “Imagina que és uma carta a 

viajar através do tempo. Que mensagem gostarias de transmitir 

aos teus leitores?” e contou com a participação de mais de um 

milhão de participantes, oriundos de cerca de 60 países.

UPU - PORTUGAL CONQUISTA MEDALHA DE PRATA
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ALEMANHA - Bundesnetzagentur (BNetzA)

• Publicado, a 10 de outubro, documento sobre a importância 

dos dados como factor de promoção da concorrência e valor, 

quer em redes tradicionais quer em novos modelos de negó-

cio baseados em dados, com crescente influência nas estru-

turas de mercado estabelecidas. O documento refere também 

a necessidade de implementação de medidas regulatórias e 

opções de ação, abrangendo a imposição de obrigações de 

transparência, promoção de normalização e interoperabilida-

de e estabelecimento de regras de acesso a dados. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

• Publicado relatório técnico sobre o impacto dos atuais pa-

drões de radiação em Bruxelas relativos ao desenvolvimen-

to de redes móveis, concluindo que o aumento previsto no 

tráfego de dados e a implantação de redes 5G implicam a 

adaptação das normas existentes por forma a proteger as 

pessoas contra possíveis efeitos de exposição a campos ele-

tromagnéticos. (+)

BRASIL – Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Aprovada, a 1 de novembro, documentação relativa  à nova 

estratégia de gestão do espectro que inclui o “Projeto Estra-

tégico de Reavaliação do Modelo de Gestão do Espectro”, a 

“Uniformização da Definição de Prestadora de Pequeno Porte”, 

a “Proposta de Revisão da Regulamentação sobre o Preço Pú-

blico a ser cobrado pelo Direito de Exploração de Satélite” e a 

“Proposta de Consulta Pública sobre a normatização da faixa 

de 3.400 a 3.600 MHz, compreendendo a destinação adicional 

dessa faixa para prestação do Serviço Limitado Privado (SLP) e 

a edição de Regulamento sobre Condições de Uso da Faixa de 

Radiofrequências de 3,5 GHz”. (+) 

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Divulgadas estatísticas sobre a portabilidade móvel, que 

somou 650 mil pedidos de em agosto, mais 22% do que no 

ano anterior. Segundo os dados referentes ao mercado de te-

lecomunicações, este é o valor mais alto registado em 2018 a 

seguir ao recorde alcançado em janeiro. (+)

FINLÂNDIA - Finnish Communications Regulatory Authority 

(FICORA)

• Adiada a transição da rede de televisão terrestre para a 

tecnologia de transmissão DVB-T2 agendada para 31 de 

março de 2020. (+)

• Publicado relatório estatístico de banda larga de alta veloci-

dade, cujos dados evidenciam que a velocidade de transferên-

cia de dados continua a subir, enquanto o total de subscrições 

de banda larga fixa se mantém estável. Os dados registados 

demonstram também que a fibra está a substituir, de forma 

crescente, as tradicionais linhas telefónicas de cobre. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Lançada consulta pública sobre a atribuição de espectro para 

5G nas faixas 3,4-3,8 GHz, 26 GHz e 1,4 GHz, com o objetivo 

de satisfazer requisitos e promover novas utilizações, designa-

damente aumentar a capacidade e velocidade dos dados das 

redes móveis. O prazo para envio de contributos termina a 19 

de dezembro. (+)

• Divulgados, a 2 de outubro, os resultados oficiais da realo-

cação das faixas de frequência dos 900 MHz, 1800 MHz e 2.1 

GHz, usadas atualmente para redes móveis 2G, 3G e 4G, cujas 

licenças expiram entre 2021 e 2024. (+)

HOLANDA - Authority for Consumers and Markets (ACM)

• Anulada pelo Dutch Trade and Industry Appeals Tribunal 

a decisão da ACM sobre análise de mercado relativa correio 

em quantidade remetido por empresas, para entrega aos 

destinatários no dia útil seguinte, na sequência do recurso 

apresentado pelos operadores postais PostNL, Sandd, Van 

Straaten post and Intrapost. A ACM está a levar a cabo uma 

nova análise de mercado. (+)

IRLANDA - Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Publicado relatório trimestral sobre o mercado de comu-

nicações eletrónicas no período 1 de abril a 30 de junho, 

cujos dados revelam: um total de 872,3 milhões de euros 

nas receitas da indústria de retalho; 1 413 096 subscrições 

de banda larga fixa, que representaram um aumento de 0,2% 

em relação ao primeiro trimestre e de 2,5% em relação ao se-

gundo trimestre de 2017; um decréscimo de 1,4% no volume 

total de tráfego de voz. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Divulgado convite, dirigido a organizações, com o objeti-

vo de testar a portabilidade e a gestão de números de tele-

fone utilizando a tecnologia blockchain, com o objetivo de 

melhorar a gestão de números de telefone fixos no Reino 

Unido. (+)

• Decidido o limite para o preço grossista da ligação para nú-

meros 070, com o objetivo de proteger contra fraudes e custos 

inesperados quem liga para esses números. Os números 070 

foram concebidos para serem usados como um serviço “siga-

-me”, em que as chamadas são desviadas de um número para 

outro, permitindo que os destinatários dessas chamadas man-

tenham o seu número privado. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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PACOTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

O número de subscritores de pacotes de serviços de comunicações 

eletrónicas atingiu 3,8 milhões, mais 5,2% face ao semestre ho-

mólogo, o que se traduziu num aumento de 189 mil subscritores. 

Este crescimento deve-se sobretudo às ofertas com 4 ou 5 serviços 

(telefone fixo, banda larga fixa, televisão paga, telemóvel, Internet 

móvel), que cresceram 7,3% (mais 117 mil subscritores) e, em me-

nor medida, aos pacotes com 3 serviços (telefone fixo, Internet fixa, 

televisão paga), que aumentaram 6,3% (93 mil clientes). (+)

SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

O tráfego de acesso à Internet em banda larga fixa aumentou 

48,1%, tendo atingido um novo máximo histórico. O tráfego mé-

dio mensal por acesso fixo foi de 96,6 GB, mais 27,5 GB que no 

período homólogo. Esta subida resulta do aumento do número de 

acessos e da maior intensidade de utilização. O número de acessos 

à Internet em local fixo aumentou 5,9%, correspondendo a 205 

mil, o que elevou o número total de acessos para 3,67 milhões. (+) 

SERVIÇOS POSTAIS

Os serviços postais registaram uma redução de 6,2% do tráfego 

total e de 4% das receitas, pelo que a receita média por objeto 

aumentou 2,3%. A redução do tráfego total, que atingiu 385,5 

milhões de objetos, deveu-se à diminuição de 6,4% do tráfego 

das correspondências, de 7,5% do correio editorial e de 12,3% 

da publicidade endereçada, a qual foi parcialmente compensada 

pelo aumento de 11,3% do tráfego de encomendas. (+)

SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

O número de assinantes cresceu 3,5% face ao semestre homó-

logo do ano anterior, o crescimento do serviço deveu-se às ofer-

tas suportadas em fibra ótica (FTTH/B), que registaram mais 

286 mil assinantes em relação ao primeiro semestre de 2017. A 

FTTH/B passou a ser a principal forma de acesso ao serviço de 

distribuição de sinais de televisão por subscrição. (+)

SERVIÇOS MÓVEIS

O serviço móvel de acesso à Internet atingiu os 7,2 milhões 

de utilizadores efetivos, traduzindo uma subida de 6,9% face 

a igual período do ano anterior, o que corresponde a uma pe-

netração de cerca de 70 por 100 habitantes. O crescimento da 

utilização destes serviços está associado ao aumento dos utili-

zadores de Internet no telemóvel (mais 7,5%, face ao semestre 

homólogo), à crescente penetração dos smartphones (77% do 

total de possuidores de telemóvel) e ao desenvolvimento das 

aplicações móveis. (+)

DIVULGADAS ESTATÍSTICAS DO 1.º SEMESTRE DE 2018

No final do 1.º semestre, o número de clientes residenciais que 

dispunham de redes e serviços de alta velocidade em local fixo 

atingiu os 2,4 milhões, mais 10,8% do que o valor registado no 

semestre homólogo. O Alentejo e a Região Centro foram aque-

las que registaram aumentos mais expressivos, com 30,8% e 

21,3%, respetivamente. (+)
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