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PORTABILIDADE - PROJETO DE ALTERAÇÃO

Decorreu até 27 de dezembro, a consulta pública lançada por 

decisão da ANACOM de 30 de novembro, relativa ao projeto 

de Regulamento de alteração ao Regulamento n.º 257/2018, 

de 8 de maio, que alterou o Regulamento n.º 58/2005, de 18 

de agosto (Regulamento da Portabilidade), o qual estabelece 

os princípios e regras aplicáveis à portabilidade nas redes de 

comunicações públicas. (+)

DECISÃO 

REDUÇÃO DE PREÇOS DA TDT
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) determinou 

à MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO), a 22 de 

novembro, a aplicação do preço anual do serviço de transporte 

e difusão do sinal de televisão digital terrestre (TDT) de 885,1 

mil euros por Mbps, a que corresponde uma redução de 15,16% 

nos preços anuais por Mbps que a MEO cobra aos operadores 

de televisão (RTP, SIC e TVI) pela prestação do serviço de TDT. 

Esta descida de preços foi decidida após audiência prévia dos 

interessados e consulta pública. (+)

NOVOS CANAIS TDT
Foram publicados a 28 de novembro de 2018, no Diário 

da República (2.ª série, n.º 229), os despachos números 

11158/2018 e 11159/2018 relativos ao lançamento, pelo 

Governo (Ministério da Cultura), de duas consultas públicas 

sobre os projetos de regulamentos dos concursos públicos 

para o licenciamento de dois novos serviços de programas 

televisivos de âmbito nacional, temáticos - desportivo e in-

formativo –, ambos de acesso não condicionado livre.

REGISTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POSTAIS
A 21 de dezembro, foi aprovado o regulamento n.º 851 relativo 

ao registo dos prestadores de serviços postais, indispensável 

para garantir a atualização, a simplificação e a modernização 

dos procedimentos associados, para promover a consolidação 

da transparência da informação relativa aos agentes no mer-

cado e para assegurar a igualdade de acesso ao mercado e a 

liberdade de prestação de serviços postais, conforme estabe-

lecido na Lei Postal. (+)

PREÇOS DOS SERVIÇOS POSTAIS NÃO RESERVADOS  
A ANACOM aprovou, a 5 de novembro, a metodologia de previsão de 

tráfego do cabaz de serviços postais não reservados (correspondên-

cia, encomendas e jornais) para o triénio 2018-2020 e consequente 

variação máxima dos preços desse cabaz em 2019 e 2020. Os pre-

ços evoluirão abaixo da inflação, uma vez que a variação não poderá 

ser superior ao valor da inflação deduzido de 0,25 pontos percen-

tuais. A evolução do preço do selo do correio normal até 20g passa a 

estar também limitada por aquela variação máxima. (+)
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NOTÍCIAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no âmbito 

dos serviços de comunicações eletrónicas, aplicou as seguintes 

sanções por prática de ilícitos de mera ordenação social:

• à NOWO Communications uma pena de admoestação; (+)

• à Iridium Italia uma coima no valor de 4000 euros. (+)

OPERADORES EM ATIVIDADE

Está disponível informação sobre os operadores e prestadores 

de serviços de comunicações eletrónicas e serviços postais em 

atividade, reportada ao 2.º trimestre. (+)

EVOLUÇÃO MENSAL DOS NÚMEROS PORTADOS

A ANACOM publicou, a 4 de dezembro, informação relativa à 

evolução mensal dos números portados em novembro: (+) 

• 4 543 037 números portados;

• 1 907 551 números do serviço telefónico fixo;

• 2 630 830 números do serviço telefónico móvel;

• 4656 números de outros serviços não geográficos.

DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE NÚMEROS

Foi aprovada, a 8 de dezembro, a atribuição de direitos de 

utilização de números da gama “92”, detidos pela Vectone 

Mobile (Portugal) Limited (Vectone), às empresas MEO - Ser-

viços de Comunicações e Multimédia , NOS Comunicações e 

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, na sequência 

da extinção de serviços da Vectone. Foi também aprovada a 

recuperação dos restantes recursos de numeração primaria-

mente atribuídos à Vectone. (+)

MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE

A ANACOM, por decisão de 22 de novembro, aprovou o lança-

mento do concurso público para aquisição de serviços de ma-

nutenção de licenciamento de software, o qual foi publicado 

na 2.ª série do Diário da República de 23 de novembro. O envio 

de propostas terminou a 5 de dezembro. (+) 

PRESIDENTE DA ANACOM NA REVISTA COMUNICAÇÕES

Está disponível a entrevista ao Presidente da ANACOM, João Ca-

dete de Matos, na edição de setembro da revista Comunicações 

da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comu-

nicações (APDC). (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

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

de Matos, participou nos seguintes encontros:

• a 19 e 20 de novembro, na cimeira de alto nível do Organis-

mo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas  

(BEREC) e do Fórum Latino-Americano de Autoridades Regu-

ladores de Telecomunicações (Regulatel), em Lima (Peru), com 

apresentações sobre “Connectivity improvement to support 

digital transformation” e “Challenges and opportunities for  

BEREC and REGULATEL cooperation”; (+)

• a 13 de novembro, na sessão de abertura da XXII conferên-

cia da Associação Empresarial de Comunicações de Portugal 

(ACIST), em Lisboa, com a apresentação sobre Redes de alta 

velocidade e baixa latência; (+)

• a 2 de novembro, na 20.ª Conferência de Plenipotenciários da 

União Internacional das Telecomunicações (UIT), numa entrevista 

sobre o papel das tecnologias da informação e da comunicação 

para o desenvolvimento social e económico das zonas remotas, 

em particular os territórios insulares e as regiões afastadas das 

grandes cidades, no Dubai (Emirados Árabes Unidos). (+)

O Vice-Presidente do CA, João Miguel Coelho, discursou na con-

ferência do 20.º aniversário da Communications Regulation 

Commission (CRC), no painel subordinado ao tema “The difficult 

balance: Consumer protection in the dynamic environment of 

innovations and convergence of networks and services”, que 

decorreu a 22 de novembro, em Sófia (Bulgária). (+)

O Vogal do CA, Sandro Mendonça, participou na conferência 

“Inovação Aberta em Portugal”, no painel “A Inovação Aberta e 

a competitividade empresarial”, com uma intervenção subordi-

nada ao tema “Política de concorrência e inovação aberta”, a 30 

de novembro, no Porto. (+)

António Vassalo, Diretor de Fiscalização da ANACOM, participou 

no XXII Encontro Nacional de PME do Sector das Telecomunica-

ções, da ACIST, no painel sobre “ITED/ITUR/TDT”. (+)

José Nelson Melim, Chefe da Delegação da ANACOM na Ma-

deira, participou no programa ‘’Madeira Viva’’, da RTP Madei-

ra, a 12 de novembro, sobre cancelamento de contratos de 

comunicações eletrónicas. (+)

Luis Manica, Diretor de Regulação de Mercados, e Pedro Ferreira, 

Chefe da Área da União Europeia da Direção de Relações Exterio-

res, participaram no workshop “Novo Código Europeu das Comu-

nicações Eletrónicas”, a 30 de novembro, em Lisboa. (+) 
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Aviso n.º 17346/2018 (D.R. II Série-E, 28 de novembro) - relativo à declaração de conformidade do sistema de contabilidade ana-

lítica da MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, referente ao exercício de 2016. (+)

OPERADORES / PRESTADORES DE REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES  ELETRÓNICAS 

 N.º Entidades N.º Entidades 
 registadas (a) (b) em atividade (a) (c)

Serviço de distribuição de sinais de televisão  (d) 18 12

Serviço telefónico móvel   

 Operadores de redes móveis (MNO) 3 3

 Operadores de redes móveis virtuais (MVNO) 6 5

Serviço telefónico em local fixo 19 14

Serviço de acesso à Internet   

 Banda larga fixa 51 42

 Banda larga móvel 8 8

Serviço de voz através da Internet de uso nómada (VoIP nómada) (e) 27 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) (f) em atividade (a) (g)

Serviços Postais fora do âmbito do serviço universal 85 63

Serviços Postais abrangidos no âmbito do serviço universal 17 13

a) Situação em 30 de setembro de 2018
b) Número de empresas inscritas no registo das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas
c) Inclui prestadores em atividade com oferta retalhista e/ou grossista.
d) Inclui o serviço prestado no âmbito das RDC (8 prestadores em atividade) e através de outras plataformas (4 prestadores em atividade).
e) Serviço prestado com recurso à gama de numeração ‘’30’’.
f) Número de empresas inscritas no registo dos prestadores de serviços postais
g) Inclui 23 empresas a prestar o serviço sob a marca MRW em regime de franchising (a empresa Ibercourier é proprietária da marca MRW), 19 empresas a prestar o serviço 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. 

QUALIDADE DO SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO
A Autoridade Nacional de comunicações (ANACOM) publicou, 

a 3 de dezembro, informação atualizada sobre a qualidade do 

serviço de acesso à rede telefónica pública em local fixo e do 

serviço telefónico acessível ao público em local fixo relativa aos 

1.º e 2.º trimestres de 2018. (+)

LISTA DE OBJETOS CADASTRAIS DO SIIA
A ANACOM aprovou, a 14 de novembro, a decisão final relativa à 

atualização da lista de objetos cadastrais e respetivos elemen-

tos de caracterização a disponibilizar no Sistema de Informação 

de Infraestruturas Aptas (SIIA). (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

eGovernment 2018

A Comissão Europeia (CE) publicou estudo sobre eGovernment 

2018, que demonstra que a disponibilidade e a qualidade dos 

serviços públicos online melhoraram na União Europeia (UE). Na 

generalidade, registaram-se progressos significativos, designa-

damente no que respeita à utilização eficiente da informação 

e serviços públicos online, à transparência das operações das 

autoridades governamentais, ao controlo de dados pessoais 

por parte dos utilizadores e à mobilidade transfronteiriça. (+) 

European Broadband Awards 2018

Foram anunciados os vencedores do European Broadband 

Awards 2018, cuja cerimónia decorreu em Bruxelas, a 20 de 

novembro. Os projetos vencedores de cada uma das cinco cate-

gorias apresentaram abordagens inovadoras e soluções coope-

rativas para implantação de banda larga na Europa. (+) 

WIFI4EU - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

A iniciativa WiFi4EU foi lançada a 7 de novembro. Todas as 

câmaras municipais que pretendessem beneficiar deste fi-

nanciamento, tiveram oportunidade de proceder à inscrição 

no portal respetivo e submeter a sua candidatura até 9 de 

novembro. A iniciativa WiFi4EU atribuiu vales a 127 câmaras 

municipais. Esta primeira fase, que contou com a participação 

de mais de 13 mil municípios europeus, atribuiu 2800 vales 

no valor de 15 mil euros cada. A iniciativa WiFi4EU tem como 

objetivo proporcionar acesso à Internet de alta qualidade a 

residentes e visitantes locais nos principais centros de vida 

da comunidade local. (+)

 
PRESIDÊNCIA DA UE NO 1.º SEMESTRE DE 2019

A Roménia assume a presidência do Conselho da UE de 1 de 

janeiro a 30 de junho de 2019, dando início ao triunvirato presi-

dencial que também integra a Finlândia (2.º semestre de 2019) 

e a Croácia (1.º semestre de 2020).

As principais prioridades anunciadas para os próximos 6 

meses são: (+)

• Convergência da Europa: crescimento, coesão, competitivida-

de, conetividade.

• Segurança da Europa.

• Europa, ator global.

• Europa de valores comuns.

UNIÃO EUROPEIA

INTERDEPENDÊNCIAS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

A Agência Europeia para a Segurança das Redes e Informação 

(ENISA) publicou, a 30 de novembro, um relatório sobre as boas 

práticas para identificar e avaliar interdependências de segu-

rança cibernética, com o objetivo de apoiar prestadores de ser-

viços essenciais, prestadores de serviços digitais e autoridades 

reguladoras nacionais (ARN) a enfrentarem o crescente número 

de incidentes de cibersegurança num contexto de interdepen-

dências emergentes entre estes atores. (+)

NIS DIRECTIVE TOOL

A ENISA divulgou a ferramenta eletrónica, interativa, deno-

minada “NIS Directive” (network and information security - 

segurança das redes e da informação), que mostra a legisla-

ção e regulamentação nacionais mais relevantes, assim como 

as ARN responsáveis pela supervisão da implementação da 

Diretiva NIS por parte dos prestadores de serviços essenciais 

e serviços digitais. (+)

SEGURANÇA DAS TELECOMUNICAÇÕES NA UE

A ENISA acolheu, a 14 e 15 de novembro, em Atenas (Grécia), a 

26.ª reunião do Grupo de Peritos do artigo 13.º. Estiveram pre-

sentes mais de 30 especialistas de ARN de 19 países da UE e 

da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), assim como 

da CE e da ENISA, que debateram matérias sobre segurança nas 

telecomunicações. (+)

ENISA
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BEREC
37.ª REUNIÃO PLENÁRIA

Teve lugar a 6 e 7 de dezembro, em Praga (República Checa), a 

37.ª reunião plenária do Organismo de Reguladores Europeus das 

Comunicações Eletrónicas (BEREC), acolhida pela autoridade re-

guladora checa, Czech Telecommunication Office (CTU). A eleição 

do Presidente para 2020 e dos Vice-presidentes para 2019 foi 

um dos assuntos tratados nesta plenária, assim como matérias 

relacionadas com (i) 5G - relatório sobre autorização de espectro 

e obrigações de cobertura, bem como uma posição comum sobre 

partilha de infraestruturas móveis – em consulta publica até 18 

de janeiro de 2019; (ii) utilizadores finais - relatório preliminar 

sobre a rescisão de contratos e troca de prestador para consulta 

pública e um relatório sobre simplificação contratual – em consul-

ta pública até 18 de janeiro de 2019; (iii) neutralidade da rede - 

avaliação do Regulamento e Diretrizes de Neutralidade da Rede; 

e (iv) programa de trabalho do BEREC para 2019. (+)

NOVO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO BEREC

Em 2019, o BEREC será presidido por Jeremey Godfrey 

(ComReg, Irlanda) coadjuvado por três Vice-Presidentes - Tanja 

Muha (AKOS, Eslovénia), Marcin Cichy (UKE, Polónia) e Konstan-

tinos Masselos (EETT, Grécia) – assim como pelo ex-Presidente 

(2018), Johannes Gungl (RTR, Áustria) e pelo futuro Presidente 

(2020), Dan Sjöblom (PTS, Suécia). (+)

SERVIÇOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE ENCOMENDAS

A Comissão Europeia (CE) desenvolveu uma aplicação  

web-based para utilização pelos prestadores de serviços trans-

fronteiriços de entrega de encomendas intra UE, que se encon-

trem sujeitos à obrigação de reporte anual da lista pública das 

tarifas indicadas no anexo do Regulamento (UE) 2018/644 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril. Está tam-

bém em preparação pela CE a tradução desta aplicação em to-

das as línguas oficiais da União Europeia (UE) bem como um 

manual de utilização da mesma (que será igualmente traduzido 

em todas línguas oficiais). A lista pública de tarifas aplicável em 

1 de janeiro de 2019 deve ser, já até 31 de janeiro de 2019, 

reportada à ANACOM pelos prestadores de serviços transfron-

teiriços de entrega de encomendas intra UE. (+)

 
ACORDO DE SAÍDA – BREXIT

A proposta de texto para o Acordo de Saída do Reino Unido da UE, 

que define o quadro jurídico aplicável quando os tratados e a legis-

lação da UE deixarem de vigorar no Reino Unido, foi acordada a 14 

de novembro. O Brexit está previsto para 29 de março de 2019, com 

um período transitório que terminará a 31 de dezembro de 2020.

Em paralelo, a UE e o Reino Unido publicaram as linhas gerais 

de uma declaração política conjunta que define a base para a 

futura parceria entre as duas partes, nomeadamente nas áreas 

económica e financeira, defesa e segurança e transportes e 

energia. A nível económico, é referida a importância de regras 

comuns que facilitem o comércio eletrónico e o fluxo de dados 

transfronteiriço, para tratar os bloqueios injustificados ao co-

mércio eletrónico e para assegurar um ambiente online aberto, 

seguro e de confiança, salvaguardando as regras de proteção 

de dados de ambas as partes. (+)

PLANO DE ACÇÃO 5G

O “Obervatório Europeu de 5G” reportou importantes progres-

sos por parte dos Estados-Membros no âmbito do lançamen-

to do 5G em 2020, na Europa, acordado em Tallinn no final de 

2017. Destaca o facto de 13 Estados-Membros terem já lança-

do estratégias nacionais de 5G, como parte integrante dos seus 

planos nacionais de banda larga, nomeadamente: os leilões na 

Finlândia e Itália; a publicação, pela BNetzA, das regras para o 

leilão a ter início em 2019; o lançamento da consulta pública 

da Autorité de Régulation des Communications Électroniques 

et des Postes (ARCEP) sobre o leilão do espectro para redes 

5G previsto para meados de 2019; a divulgação dos planos de 

Espanha e Bélgica nesta matéria. (+) 

CENTROS DE INOVAÇÃO DIGITAL

Divulgada informação sobre os centros de inovação digital, pilar-

-chave da iniciativa “Digitising European Industry” da CE, nomea-

damente a evolução dos resultados alcançados desde 2016 e 

objetivos futuros. Estes centros visam ajudar as empresas e 

organizações a tirar o máximo partido das tecnologias digitais, 

nomeadamente, computação de alto desempenho, Internet das 

Coisas, big data, blockchain, robótica e inteligência artificial.

De acordo com os dados divulgados, o baixo nível de utilização 

deste tipo de tecnologias por parte das empresas, põe em risco 

a capacidade de concorrência da UE na economia global. (+)

MOBILIDADE CONECTADA E AUTOMATIZADA

No ICT 2018, que teve lugar de 4 a 6 de dezembro, em Viena 

(Áustria), organizado pela CE e pela presidência austríaca do 

Conselho da UE, foram apresentados três projetos experi-

mentais, que visam ajudar a tornar a mobilidade conectada e 

automatizada uma realidade na Europa. Estes projetos con-

sistem na criação de redes 5G ao longo de quatro corredores 

transfronteiriços (Metz-Merzig-Luxembourg, Munique-Bolo-

nha, através do Brenner Pass, e Porto-Vigo, Évora-Mérida, 

entre Espanha e Portugal). (+)
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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 

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

Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Ele-

trónicas (BEREC) e do Grupo de Reguladores Europeus dos 

Serviços Postais (ERGP).

CEPT

− Conselho do ECO, em Copenhaga (Dinamarca), a 21 e 22 

de novembro; (+)

− ECC, em Bordéus (França), de 23 a 26 de outubro; (+)

− CPG PTC, em Shannon (Irlanda), de 16 a 18 de outubro. (+)

UE

− Comité do Espectro Radioelétrico, em Bruxelas (Bélgica), a 

17 de outubro; (+)

ESA

− Comité Joint Board on Communication Satellite Programme, 

em Tolouse (França), a 12 e 13 de novembro. (+)

BEREC

− Cimeira de alto nível BEREC-Regulatel, Lima (Perú), a 19 e 20 

de novembro; (+)

− Rede de Contactos, Luxemburgo, a 16 de novembro; (+)

− Mobile EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 23 de outubro. (+)

ERGP

− Plenária, em Belgrado (Sérvia), a 29 de novembro. (+)

Teve lugar de 29 de outubro a 16 de novembro, no Dubai (Emi-

rados Árabes Unidos), a 20.ª Conferência de Plenipotenciários 

de 2018 (PP-18) da União Internacional das Telecomunicações 

(UIT). De 1 a 6 de novembro decorreu o processo eleitoral, des-

tacando-se a eleição dos responsáveis dos seguintes cargos: Se-

cretário Geral - Houlin Zhao, China (2.º mandato); Vice Secretário-

-Geral - Malcolm Johnson, Reino Unido (2.º mandato); Diretor do 

Departamento das Radiocomunicações (BR) - Mario Maniewicz, 

Uruguai; Diretor do Departamento de Normalização das Teleco-

municações (TSB) - Chaesub Lee, Coreia do Sul (2.º mandato); 

Diretor do Departamento de Desenvolvimento das Telecomuni-

cações (BDT) - Doreen Bogdan-Martin, Estados Unidos da Amé-

rica. Os trabalhos da PP incidiram também no debate das novas 

resoluções e propostas de revisão de resoluções existentes, nos 

planos estratégico e financeiro da União e de temas como a re-

gulação e a segurança na Internet, a necessidade de mecanismos 

regulatórios sobre os operadores over-the-top e o desenvolvi-

mento de políticas no domínio da cibersegurança. (+)

20.ª CONFERÊNCIA DE PLENIPOTENCIÁRIOS DA UIT

Decorreu a 12 de dezembro, no Centro de Congressos de Lis-

boa, a 2.ª Conferência do Fórum Permanente das Competências 

Digitais. O Fórum procura dinamizar e articular um leque alar-

gado de atores sociais e garantir uma ampla mobilização para 

a Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 | Portugal  

INCoDe.2030, que tem por principal objetivo a qualificação e 

(re)qualificação dos jovens para responder às exigências da 

oferta de emprego típica das sociedades modernas, promoven-

do um novo quadro de competências digitais.

A ANACOM participou na exposição, que decorreu em paralelo 

com a conferência, com a divulgação de diversas plataformas 

e serviços acessíveis na Internet, nomeadamente Portal do 

Consumidor, COM.escolha, NET.mede. Foram também dadas a 

conhecer matérias relacionadas com o espectro radioelétrico 

– gestão, planeamento e controlo -, bem como demonstradas 

as funcionalidades disponibilizadas no site da ANACOM so-

bre este assunto, designadamente, o licenciamento radioelé-

trico, o eQNAF e o acesso aos dados de qualidade de serviço 

da televisão digital terreste (TDT) recolhidos pela rede de 

sondas da ANACOM. (+)

FÓRUM DA INCoDe.2030

O Presidente da ANACOM assumiu no dia 1 de janeiro a 

presidência do ERGP, posição para a qual tinha sido eleito, 

em 2018, por unanimidade dos membros deste Grupo. A  

ANACOM assume esta responsabilidade numa altura em que 

o sector tem pela frente importantes desafios a nível euro-

peu, com destaque para a revisão do quadro regulamentar e 

para a implementação harmonizada do regulamento sobre as 

encomendas postais. (+)

ANACOM PRESIDE O ERGP EM 2019
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ALEMANHA - Bundesnetzagentur (BNetzA)

• Anunciadas as condições e as regras aplicáveis ao leilão de 

espectro para 5G, nas faixas dos 2 GHz e 3,6 GHz, que incluem 

obrigações de melhoria da cobertura em áreas urbanas e ru-

rais e medidas de promoção da concorrência. As empresas que 

desejem participar no leilão devem apresentar as suas candi-

daturas até 25 de janeiro de 2019. A realização do leilão está 

prevista para a primavera de 2019. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

• Adotada decisão relativa à análise do mercado de termina-

ção fixa. O BIPT impõe aos operadores de telefonia fixa uma 

taxa máxima de terminação de 0,116 cêntimos por minuto, 

bem como uma obrigação de acesso baseada na interligação 

em Internet protocol (IP). Esta decisão entrará em vigor a 1 

de janeiro de 2019. (+)

BRASIL – Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Divulgados, pela ANATEL, dados sobre o serviço de telefonia 

fixa, que destacam a existência de 38 716 536 linhas fixas 

em outubro, número que equivale a uma queda de 229 700 de 

linhas (-0,59%) em relação ao mês anterior. Em relação a outu-

bro de 2017, a redução foi de 1 990 488 de linhas (-4,89%). 

Em 12 meses, as concessionárias registaram uma redução de 1 

696 230 de linhas fixas (-7,14%). (+)

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Alcançado recorde nos números portados em setembro, com 

900 000 mudanças de operador. Destes, 700 707 correspon-

dem a números móveis (mais 17,4% do que o volume registado 

no mesmo mês do ano passado) e 217 139 a números fixos 

(mais 24,7% do que o volume registado no mês homólogo em 

2017). A fibra até casa (FTTH) superou os 8 milhões de linhas, 

somando quase 200 000 novas linhas num mês. (+)

FINLÂNDIA - Finnish Communications Regulatory Authority 

(FICORA)

• Anunciada incorporação da FICORA e da Transport Safety 

Agency na Transport and Communications Agency, numa nova 

Transport and Communications Agency, que passará a desig-

nar-se Transport Infrastructure Agency. Esta reorganização 

será concretizada no início de 2019. (+)

• Divulgada obrigatoriedade, a partir de janeiro de 2019, de 

apresentação de documento de identificação a bancos e opera-

dores de telecomunicações para solicitação de dispositivos de 

identificação eletrónica. Estes dispositivos abrangem códigos 

bancários online, certificados emitidos por operadores de te-

lecomunicações e certificados de cidadania usados em cartões 

de identidade. (+)

• Lançado projeto “5GKIRI”, que visa garantir o apoio das ci-

dades na construção de redes 5G, através de processos mais 

ágeis e em todo o território nacional. As cidades participantes 

são Espoo, Helsínquia, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku e 

Vantaa. O “5GKIRI” faz parte do projeto “5G Momentum”, que 

promove experiências inovadoras de tecnologia 5G. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Terminou a 12 de dezembro a consulta pública sobre a análi-

se de mercado grossista dos serviços de radiodifusão televisiva 

digital terrestre. (+)

• Aprovadas a 15 de novembro as decisões da ARCEP que 

aprovaram os resultados do processo de atribuição de fre-

quências e os direitos de utilização de frequências nas fai-

xas dos 900 MHz, 1800 MHz e 2,1 GHz aos 4 operadores 

móveis existentes. (+)

HOLANDA - Authority for Consumers and Markets (ACM)

• Criada “Fake Store” com o objetivo de alertar os consumido-

res para os riscos associados a compras feitas através de social 

media. A ACM pretende mostrar que, muitas vezes, as ofertas 

feitas nesses meios encaminham os utilizadores para lojas  

online falsas. (+)

IRLANDA - Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Decorreu até 7 de janeiro de 2019 a consulta pública sobre a 

revisão da especificação do serviço postal universal, em parti-

cular, no que diz respeito ao correio em quantidade. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Anunciado o preço máximo das chamadas para o número 

118 (serviço informativo), que tem vindo a registar aumen-

tos significativos nos últimos anos, apesar da quebra na sua 

utilização. Este limite, que entrará em vigor a 1 de abril de 

2019, por forma a permitir que os prestadores de serviços 

alterem os preços e adaptem os seus sistemas de faturação, 

tornará os preços mais acessíveis e protegerá os consumido-

res, que deverão deixar de receber faturas com montantes 

elevados e inesperados. (+)

• Disponibilizado espectro na faixa de frequência dos 60 GHz, 

sem necessidade de licença, com o objetivo de tornar mais fácil 

o lançamento de novas tecnologias, incluindo serviços 5G, por 

parte das empresas de telefonia móvel e prestadores de banda 

larga sem fios. Esta medida faz parte do compromisso do Ofcom 

de contribuir para um Reino Unido líder no 5G. (+)
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CÓDIGO COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
O novo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas entrou 

em vigor a 20 de dezembro, o qual consiste na revisão da 

regulamentação da União Europeia (UE) no domínio das tele-

comunicações. Estão em causa novas iniciativas para respon-

der às necessidades crescentes de conectividade dos cida-

dãos europeus e aumentar a competitividade da Europa, bem 

como para estimular o investimento em redes de capacidade 

muito elevada e acelerar o acesso público dos europeus às 

redes wi-fi. O novo pacote legislativo, aprovado pelo Parla-

mento Europeu a 14 de novembro e pelo Conselho Europeu a 

4 de dezembro, foi publicado a 17 de dezembro no Jornal Ofi-

cial da UE. Os Estados-Membros terão 2 anos para transpor o 

novo Código para a legislação nacional. (+)

RECLAMAÇÃO DOS CTT – CORREIOS DE PORTUGAL
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) tornou 

pública, através de publicação no seu sítio e de aviso no Diá-

rio da República e no jornal Público, a reclamação apresenta-

da pelos CTT – Correios de Portugal (CTT), relativa à decisão 

desta Autoridade de fixação dos critérios de formação dos 

preços do serviço postal universal prestado pelos CTT, a vi-

gorar no triénio 2018-2020. Os interessados poderão enviar 

comentários sobre o pedido dos CTT e os seus fundamen-

tos até 14 de janeiro, para o endereço de correio eletrónico  

reclamacao-CTT-precos@anacom.pt. (+) 

CENTRO DE MONITORIZAÇÃO DO PORTO
A ANACOM tem em curso um plano de investimentos no Cen-

tro de Monitorização e Controlo do Espectro do Porto, cujo 

objetivo é dotar este centro das mais modernas tecnologias, 

criando condições que garantirão mais e diferentes valências 

de supervisão, monitorização e controlo remoto do espectro 

e de outras atividades associadas à função de supervisão 

prosseguida por esta Autoridade. Parte deste investimento 

incidirá em sistemas de informação, nomeadamente na com-

ponente de recuperação de desastres, com o objetivo de sal-

vaguardar/mitigar o risco de perda de dados e sistemas. Este 

investimento faz parte de um plano mais vasto, que visa a 

modernização de todos os outros Centros de Monitorização 

da ANACOM (Barcarena, Funchal e Ponta Delgada). (+)

SISTEMA DE CONTABILIDADE ANALÍTICA DA MEO - 2016
A ANACOM, na sequência da auditoria, aprovou, por decisão 

de 8 de novembro, a declaração de conformidade do sistema 

de contabilidade analítica (SCA) da MEO - Serviços de Comu-

nicações e Multimédia (MEO), referente ao exercício de 2016, 

com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Foram 

igualmente aprovadas um conjunto de determinações e reco-

mendações que visam o aperfeiçoamento do SCA, bem como o 

relatório de audiência prévia correspondente. (+) 

DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS
A ANACOM torna público que recebeu da Entidade Reguladora 

para a Comunicação Social (ERC) um pedido de decisão sobre a 

intenção manifestada pela Radioeste - Cooperativa de Radiodi-

fusão Local, de transmitir para a Narrativas e Ficções o direito 

de utilização de frequências que lhe foi atribuído para o exercí-

cio da atividade de radiodifusão sonora. (+) 

CONGRESSO DA URSI - APRESENTAÇÕES
Estão disponiveis para consulta as apresentações efetua-

das no 12.º Congresso do Comité Português da URSI, que 

decorreu a 14 de dezembro, na Fundação Portuguesa das 

Comunicações, em Lisboa, o 12.º Congresso do Comité Por-

tuguês da URSI, subordinado ao tema “Inteligência artificial 

e as ciências rádio”, cujos trabalhos são assegurados pela 

ANACOM. A sessão de abertura contou com a participação 

de João Cadete de Matos, Presidente da ANACOM, e de Ar-

lindo Oliveira do Instituto Superior Técnico, como orador 

convidado. (+) 
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