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DENSIDADE DA REDE POSTAL E SERVIÇOS

Decorre até 7 de fevereiro a consulta pública sobre o quadro 

de referência que se pretende que os CTT venham a consi-

derar para complementar os objetivos de densidade da rede 

postal e de ofertas mínimas de serviço em vigor. O lança-

mento desta consulta foi aprovado por decisão da ANACOM 

relativa à revisão dos objetivos de densidade da rede postal 

e de ofertas mínimas de serviços, a cumprir pelos CTT, ao 

abrigo da Base XV das Bases da Concessão do Serviço Pos-

tal Universal. (+)

CONSULTA

“O MEU SELO PREFERIDO”
A ANACOM lançou o concurso ‘’O meu selo preferido’’, desa-

fiando as crianças e jovens entre os 6 e os 12 anos, residen-

tes na Região Autónoma da Madeira, a visitarem a exposição 

“Selos Portugueses de Além-Mar”, patente ao público até 28 

de fevereiro na delegação da ANACOM no Funchal, e a dese-

nharem o selo de que mais gostaram. A data limite de rece-

ção dos trabalhos é 29 de março. (+)

SÍTIO DA ANACOM COM NOVA IMAGEM
No âmbito da celebração do seu 30.º aniversário, a Autorida-

de Nacional de Comunicações (ANACOM) renovou o seu sítio a 

pensar numa melhor comunicação com consumidores, empresas 

e público em geral. Com uma imagem mais atual e com novas 

funcionalidades, a navegação passa agora a ser feita através de 

um menu que oferece a mesma experiência de utilização, inde-

pendentemente do tipo de equipamento utilizado (smartphone, 

tablet ou computador). (+) 

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO SERVIÇO UNIVERSAL 
A 17 de janeiro, a ANACOM aprovou a decisão relativa à iden-

tificação das entidades obrigadas a contribuir para o fundo 

de compensação do serviço universal (FCSU) de comunica-

ções eletrónicas e à fixação do valor das contribuições re-

ferentes aos custos líquidos do serviço universal (CLSU) a 

compensar, relativos a 2017. (+) 

SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL – QUALIDADE DE SERVIÇO
A ANACOM, por decisão de 28 de dezembro de 2018, determi-

nou aos CTT – Correios de Portugal (CTT) um conjunto de alte-

rações que visam tornar o sistema de medição dos indicadores 

de qualidade do serviço postal universal mais fiável e robusto, 

por se ter concluído que o sistema atual apresenta múltiplas 

fragilidades. A ANACOM procedeu também à auditoria aos indi-

cadores de reclamações e pedidos de informação, no âmbito do 

serviço postal universal, medidos pelos CTT ao abrigo do artigo 

41.º, n.º 5, da mesma Lei Postal, estando os respetivos resulta-

dos publicados no sítio da ANACOM na Internet. (+)
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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 Lycamobile Portugal uma coima no valor de 15 999,99 euros; (+)

• à Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais uma coima úni-

ca no valor de 146 250 euros; (+)

• à NOS Comunicações uma coima única no valor de 369 200 

euros; (+)

• à MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, uma coima 

única no valor de 152 300 euros; (+)

• à Livin – Consultoria e Serviços, uma pena de admoestação. (+)

NET.mede EM 2018

Em 2018, o NET.mede, ferramenta da ANACOM para medir a ve-

locidade de acesso da Internet, contou com um total de 631 918 

visitas de 309 073 utilizadores, registando-se um acréscimo de 

87,74% no número de visitas e de 50,35% no número de utiliza-

dores face a 2017. O número de visualizações de páginas foi de 

866 799, com 87,21% do total das entradas a partir de Portugal, 

e a duração média de cada sessão foi de 3,08 minutos. (+)

COM.escolha EM 2018

Em 2018, o COM.escolha, simulador disponibilizado pela 

ANACOM, recebeu um total de 77 540 visitas de 66 332 uti-

lizadores. A consulta de tarifários de serviços móveis e de 

Internet registaram a maior procura, com 44 758 e 38 027 

acessos, respetivamente. (+)

REUNIÕES COM AUTARCAS

• A ANACOM reuniu, a 8 de janeiro, com a Associação Nacio-

nal de Municípios Portugueses (ANMP) e com a autarquia de 

Terras de Bouro para fazer um levantamento dos problemas 

sentidos pelos autarcas em matéria de comunicações. A au-

sência de cobertura de redes móveis e de Internet de alta 

velocidade, o encerramento de estações de correios e as 

dificuldades na receção de televisão digital terrestre (TDT) 

foram os problemas apontados. (+)

• A 12 de dezembro de 2018, reuniu com o Presidente da 

Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, e com os 

Presidentes das autarquias de Aguiar da Beira e de Oliveira de 

Frades, que expressaram preocupações com o serviço postal 

universal prestado às populações. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

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

de Matos, participou nos seguintes eventos:

• a 22 de janeiro, no Cairo, Egipto, no “Financial Inclusion Glo-

bal Initiative (FIGI) Symposium”, coorganizado pela União In-

ternacional das Telecomunicações (UIT), pelo Banco Mundial e 

pelo Committee on Payments and Market Infrastructures, com 

o apoio da Bill & Melinda Gates Foundation, no âmbito do qual 

foi entrevistado pela UIT sobre temas como as medidas regu-

latórias e o papel dos Governos na promoção da utilização dos 

serviços financeiros digitais;

• a 11 de janeiro, na Cidade da Praia, em Cabo Verde, na reunião 

com o Presidente da Agência Reguladora Multissectorial da Econo-

mia (ARME), Isaías Barreto da Rosa. Participou também no workshop 

e na cerimónia de inauguração do projeto piloto das Aldeias Susten-

táveis para o Desenvolvimento (SV4D), que contou com o apoio da 

ANACOM e o patrocínio da Associação de Reguladores de Comunica-

ções e Telecomunicações da CPLP (ARCTEL-CPLP). (+)

• a 8 de janeiro, em Paredes de Coura, na conferência “Alto 

Minho 2030: balanço 2014-2020, perspetivas & propostas de 

ação - Um Alto Minho mais conectado”, organizada pela CIM do 

Alto Minho, com a apresentação “Rede de comunicações: pers-

petivas & propostas de ação Alto Minho 2030”; (+)

• a 7 de dezembro de 2018, em Ponta Delgada, Açores, na ses-

são de apresentação do “Estudo Técnico-Económico da Nova Rede 

Submarina CAM - Continente Açores Madeira”, a convite da Secre-

tária Regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha. (+)

Sandro Mendonça, Vogal do CA, participou, a 30 de novembro 

de 2018, no Porto, na conferência sobre “Inovação Aberta em 

Portugal”, no painel subordinado ao tema “A Inovação Aberta e 

a competitividade empresarial”, com a apresentação “Política de 

concorrência e inovação aberta”. (+)

João Noronha, Chefe da Divisão de Informação Estatística sobre 

Serviços, Mercados e Consumidores, da Direção de Informação e 

Consumidores, foi entrevistado a 12 de dezembro de 2018, du-

rante a 16.ª edição do “Simpósio Mundial sobre Indicadores de 

Telecomunicações/Tecnologias de Informação e da Comunica-

ção (TIC)” da UIT. A entrevista incidiu no estado atual do sector 

das TIC em Portugal e a importância da informação estatística 

para a regulação do sector das telecomunicações e das TIC. (+)

José Nelson Melim, Chefe da Delegação da ANACOM na Madeira, 

participou no programa ‘’Madeira Viva’’, da RTP Madeira, a 21 de 

janeiro, sobre faturação. (+)
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Lei n.º 70/2018 (I Série - D.R. de 31 de dezembro) - Grandes Opções do Plano (GOP) para 2019. (+)

Lei n.º 71/2018 (I Série - D.R. de 31 de dezembro) - Lei do Orçamento do Estado para 2019. (+)

Regulamento n.º 851/2018 (II Série - D.R. de 21 de dezembro) - registo dos prestadores de serviços postais. (+)

Decreto-Lei n.º 16/2018 (I Série – D.R. de 22 de janeiro) – regime de acesso e exercício de atividades espaciais. (+)
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AVALIAÇÃO DE RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO POSTAL
Por decisão de 17 de janeiro, a Autoridade Nacional de Co-

municações (ANACOM) aprovou a ratificação da deliberação 

de 12 de julho de 2018, em que foram aprovados o “Relató-

rio da audiência prévia dos CTT – Correios de Portugal (CTT), 

da audição das organizações representativas dos consumi-

dores e da consulta pública a que foi submetido o sentido 

provável de decisão relativo aos parâmetros de qualidade 

de serviço e objetivos de desempenho associados à presta-

ção do serviço postal universal, para o período 2018-2020” 

e a decisão correspondente. (+)

QUESTIONÁRIOS ANUAIS
Estão disponíveis os questionários anuais das comunicações 

eletrónicas e postais relativos a 2019. A informação solicitada 

nestes questionários deve ser remetida à ANACOM até 28 de 

fevereiro, para o endereço eletrónico dee.stats@anacom.pt ou 

por correio postal. (+)

TRANSMISSÃO DE DIREITOS
A ANACOM, por decisão de 4 de janeiro, não se opôs à trans-

missão para a titularidade da Narrativas e Ficções do di-

reito de utilização de frequências na faixa dos 87,5-108 

MHz atribuído à Radioeste, para prestação de um serviço de 

programas radiofónicos de âmbito local para o concelho de 

Torres Vedras. (+)

Mais informações em: www.anacom.pt 3
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DECISÕES ANACOM – SÍNTESE DO 4.º TRIMESTRE DE 2018
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA DECISÃO

13.12.2018 Cessação da oferta de serviços de comunicações móveis prestados pelos CTT – Correios de Portugal (CTT) (Decisão) (+)

13.12.2018 Reclamação dos CTT sobre a deliberação da ANACOM que fixou os critérios de formação dos preços do serviço 
postal universal para o período 2018-2020 (Decisão) (+)

06.12.2018 Identificação das entidades obrigadas a contribuir fundo de compensação do serviço universal de comunicações 
eletrónicas e fixação do valor das contribuições referentes aos custos líquidos do serviço universal de 2017 
(Sentido provável de decisão) (+)

06.12.2018 Regulamento relativo ao registo dos prestadores de serviços postais (Decisão final) (+)

30.11.2018 Projeto de Regulamento de alteração do Regulamento n.º 257/2018, de 8 de maio (Projeto de Regulamento) (+)

22.11.2018 Cancelamento da inscrição da Tropo (Europe) (Decisão) (+)

22.11.2018 Redução do preço praticado pela MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO) associado à prestação do 
serviço de codificação, multiplexagem, transporte e difusão por rede de televisão digital terrestre (TDT) de canais 
televisivos de acesso não condicionado livre (MUX A) (Decisão final) (+)

22.11.2018 Concurso para aquisição de serviços de manutenção de licenciamento de software (Decisão) (+)

22.11.2018 Retificação da decisão de atribuição e recuperação de direitos de utilização de números na sequência da extinção 
de serviços da Vectone Mobile (Portugal) Limited (Vectone) (Decisão) (+)

14.11.2018 Atualização da lista de objetos cadastrais e respetivos elementos de caracterização a disponibilizar no Sistema de 
Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA) (Decisão final) (+)

14.11.2018 Adjudicação da prestação de serviços de manutenção de licenciamento ORACLE (Decisão) (+)

14.11.2018 Cálculo das taxas devidas pelo exercício de atividade de prestador de serviços postais em 2018 (Decisão) (+)

14.11.2018 Cálculo das taxas devidas pelo exercício de atividade de fornecedor de redes e serviços de comunicações 
eletrónicas em 2018 (Decisão) (+)

14.11.2018 Início do procedimento de elaboração de um regulamento de alteração do Regulamento da Portabilidade (Decisão) (+)

08.11.2018 Objetivos estratégicos e ações do plano de atividades 2019-2021 (Sentido provável de decisão) (+)

08.11.2018 Atribuição e recuperação de direitos de utilização de números na sequência da extinção de serviços da empresa 
Vectone (Decisão) (+)

08.11.2018 Sistema de contabilidade analítica da MEO (exercício de 2016) (Decisão) (+)

07.11.2018 Revisão dos preços dos circuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas (Sentido provável de decisão) (+)

05.11.2018 Metodologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços postais não reservados para o período 2018-2020 
(Decisão final) (+)

31.10.2018 Cancelamento da inscrição da Signalhorn Trusted Networks (Decisão) (+)

31.10.2018 Cancelamento da inscrição da Atlanticourier – Transporte e Entrega de Documentos (Decisão) (+)

31.10.2018 Alteração do questionário semestral de portabilidade (Decisão) (+)

31.10.2018 Concurso para aquisição de uma solução de rede Wi-Fi nos edifícios da ANACOM em Lisboa, Porto, Barcarena e 
Açores (Decisão) (+)

24.10.2018 Pedido de intervenção para resolução administrativa de litígios - penalidades por respostas erradas a pedidos de 
viabilidade no âmbito da oferta de referência de acesso a condutas (ORAC) (Decisão final) (+)

11.10.2018 Cancelamento da inscrição da Entreguru, Unipessoal (Decisão) (+)

11.10.2018 Cancelamento da inscrição da Citypost (Decisão) (+) 

11.10.2018 Declaração emitida à KVL - Consultoria Informática para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (Decisão) (+)

11.10.2018 Níveis de qualidade de serviço dos CTT em 2016 e 2017 (auditoria) (Sentido provável de decisão) (+)

09.10.2018 Reclamação apresentada contra a decisão da ANACOM de 02.08.2018, referente ao pedido de intervenção para 
resolução administrativa de litígios - incumprimento de procedimentos de instalação de drops de cliente no âmbito 
da oferta de referência de acesso a postes (ORAP) (Sentido provável de decisão) (+)

04.10.2018 Mercado grossista de originação de chamadas em redes telefónicas públicas num local fixo para viabilização de 
serviços telefónicos retalhistas (Decisão final) (+)

Informação relativa à evolução mensal dos números portados 

em dezembro de 2018: (+)

- 4 557 671 é o total de números portados;

- 1 908 269 são números do serviço telefónico fixo;

- 2 644 727 pertencem ao serviço telefónico móvel;

- 4675 são números de outros serviços não geográficos.

EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS PORTADOS - DEZEMBRO DE 2018
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

TARIFAS TRANSFRONTEIRIÇAS DE ENCOMENDAS

A Comissão Europeia (CE) publicou, a 12 de dezembro de 2018, uma 

comunicação contendo  orientações destinadas às autoridades regu-

ladoras nacionais (ARN) sobre a transparência e a avaliação das tari-

fas transfronteiriças das encomendas nos termos do Regulamento 

(UE) 2018/644, relativo aos serviços transfronteiriços de entrega de 

encomendas e do Regulamento de Execução (UE) 2018/1263, que 

estabelece os formulários para a prestação de informações pelos 

prestadores de serviços de entrega de encomendas. (+)

FIBRA ÓTICA LIGA EUROPA E AMÉRICA LATINA

Entrou em vigor o contrato para a construção, até 2020, de um 

cabo de fibra ótica no Oceano Atlântico que ligará a América 

Latina e a Europa (de Portugal ao Brasil). O cabo disponibiliza-

rá conectividade em banda larga e impulsionará o intercâmbio 

económico, científico e cultural entre os dois continentes. (+)

MERCADO 4 NA HUNGRIA

A CE emitiu uma recomendação no âmbito da proposta de regu-

lamentação apresentada pelo regulador húngaro (National Media 

and Infocommunications Authority - NMHH), relativa ao acesso à 

rede de elevada qualidade grossista do operador Magyar Telekom. 

A CE também retirou as suas anteriores preocupações sobre a me-

todologia de cálculo de custos usada pela NMHH para determinar 

as taxas de acesso à sua rede grossista de linhas alugadas. (+)

RELATÓRIO SOBRE O SERVIÇO DE ROAMING

A CE publicou um relatório intercalar sobre os efeitos do fim das 

tarifas de roaming desde 15 de junho de 2017. De acordo com 

os dados divulgados, o primeiro ano e meio desde a abolição 

das tarifas de roaming registou um aumento imediato e signi-

ficativo das chamadas móveis e da utilização de dados pelos 

cidadãos europeus que viajam na União Europeia (UE). (+)

UNIÃO EUROPEIA

CYBER EUROPE 2018 AFTER-ACTION REPORT

A Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informa-

ção (ENISA) compilou toda a informação recolhida durante o 

exercício de cibersegurança civil da UE, o Cyber Europe 2018, 

que teve lugar a 6 e 7 de junho. (+)

RELATÓRIO SOBRE CSIRT

A ENISA publicou o relatório “Cooperation between CSIRTs 

and Law Enforcement: interaction with the Judiciary”, que visa 

apoiar a cooperação entre Computer Security Incident Teams 

(CSIRT) e a aplicação da lei, assim como a interação com o siste-

ma judiciário na luta contra o cibercrime. (+)

NEUTRALIDADE DA REDE – MEDIDAS DE SEGURANÇA

A ENISA publicou linhas de orientação desenvolvidas para 

apoiar as ARN a avaliarem medidas de segurança no contexto 

da neutralidade da rede, tendo presente as rápidas e constan-

tes mudanças ao nível da segurança da Internet e dos ataques 

cibernéticos. (+)

ENISA

JOUE
Regulamento de Execução (UE) 2018/1979 da Comissão, de 13 de dezembro de 2018, que estabelece a média ponderada 

das taxas máximas de terminação móvel na União e revoga o Regulamento de Execução (UE) 2017/2311. (+) 

Regulamento (UE) 2018/1807 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, relativo a um regime 

para o livre fluxo de dados não pessoais na União (+) 

Mais informações em: www.anacom.pt 5
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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), do Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica 

(CENELEC), da Organização Europeia de Telecomunicações por 

Satélite (EUTELSAT) e do Organismo de Reguladores Europeus 

das Comunicações Eletrónicas (BEREC).

CEPT

− SRD/MG do WGFM, em Copenhaga (Dinamarca), a 12 e 13 de 

novembro. (+)

UE

Decorreram em Bruxelas (Bélgica) reuniões dos seguintes grupos:

− RSPG EECC, a 6 e 7 de dezembro; (+)

− RSC, a 5 e 6 de dezembro; (+)

− Comité da Diretiva Postal, a 3 de dezembro. (+)

CENELEC

− TC 210, em Bruxelas (Bélgica), a 6 e 7 de dezembro. (+)

EUTELSAT

− Comité Consultivo, em Paris (França), a 14 de dezembro. (+) 

BEREC

− RF EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 12 de dezembro; (+)

− MEA EWG, por videoconferência, a 10 de dezembro; (+)

− NGN EWG, por videoconferência, a 7 de dezembro; (+)

− 37.ª plenária, em Praga (República Checa), a 6 e 7 de de-

zembro; (+)

− Mobile EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 20 de novembro. (+)

A União Internacional das Telecomunicações (UIT) divulgou, 

a 11 de dezembro de 2018, a publicação Measuring the  

Information Society Report 2018, que congrega dados e 

análises globais sobre o desenvolvimento das tecnologias 

da informação e da comunicação a nível mundial. (+)

MEASURING THE INFORMATION SOCIETY REPORT 2018 (UIT)

Decorreu a 11 de dezembro de 2018, em Bruxelas (Bélgica), 

nas instalações do regulador belga (Belgian Institute for Postal 

services and Telecommunications - BIPT), o worshop sobre The 

Role of E.164 Numbers in International Fraud and Misuse of 

Electronic Communications Service, organizado pelo Grupo de 

Trabalho Numeração e Redes (WG NaN), do Comité das Comuni-

cações Eletrónicas (ECC), da CEPT.

O workshop foi dividido em cinco sessões - introduction and keynote;  

a global perspective on tackling fraud; industry and regulatory 

responses to CLI spoofing and numbering-related fraud; impact of 

fraud on public safety; panel discussion & wrap-up – com apresen-

tações e debates que incidiram no papel que os números desem-

penham em fraudes nas telecomunicações e no que as várias en-

tidades (nomeadamente as entidades reguladoras) podem fazer 

para prevenir/mitigar estas situações. Um dos focos do workshop 

foi o relatório do ECC sobre esta matéria (ECC Report 275). (+)

WORKSHOP SOBRE FRAUDE BASEADA EM NÚMEROS

A 11 de janeiro, na Cidade da Praia, em Cabo Verde, a ANACOM 

 e a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) 

assinaram um protocolo de cooperação e acordaram um con-

junto de iniciativas de intercâmbio e troca de experiências a 

concretizar a curto prazo. (+) 

ANACOM E ARME ASSINAM PROTOCOLO

Decorreu até 25 de janeiro uma consulta pública do Grupo 

de Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP) sobre 

o relatório “Developments in the postal sector and impli-

cations for regulation”, documento que procura identificar 

os principais desenvolvimentos no sector postal e analisa o 

impacto na regulação, nomeadamente na revisão do quadro 

regulamentar para o sector. (+) 

CONSULTA PÚBLICA DO ERGP
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ARGENTINA – Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

• Apresentado pelo Governo de Modernização, em conjunto 

com a ENACOM e os operadores móveis Claro, Movistar e Perso-

nal, o plano “Verano Conectado”, cujo objetivo é reforçar as co-

municações na costa atlântica durante o verão de 2019. Foram 

instaladas 80 estações adicionais, que se somam às 1000 já 

em operação, para garantir a cobertura de sinal 4G nas princi-

pais zonas balneares na província de Buenos Aires, aumentan-

do significativamente a capacidade e segurança das redes. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

• Regulador belga decide não continuar a regular o acesso de 

retalho dos serviços nacionais de telefonia fixa através da se-

leção de operador e da pré-seleção de operador, devido a uma 

queda acentuada da sua importância. Decisão semelhante foi 

também tomada para o mercado grossista de originação de 

chamadas fixas, devido a um aumento da concorrência. (+)

 
BRASIL – Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Implementada medida nos Estados do nordeste, sudeste e 

norte, com o objetivo de combater a utilização de telemóveis 

não certificados, através do envio de mensagens de alerta de 

bloqueio de equipamentos que não tenham o selo da ANATEL a 

indicar a respetiva certificação. Este selo garante ao consumi-

dor a compatibilidade dos equipamentos com as redes móveis 

brasileiras, a qualidade do serviço prestado e a segurança (se-

gundo os requisitos estabelecidos pela ANATEL). (+)

  
ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Divulgados dados sobre o volume de negócios do comércio 

eletrónico, que registou um aumento de 27,2% no 2.º trimes-

tre de 2018, atingindo 9333 milhões de euros. Os sectores de 

atividade com mais receitas foram as agências de viagens e os 

operadores turísticos, com 14,8% do volume total de negócios, 

o transporte aéreo, com 11,8%, e o vestuário, com 5,5%. (+)

  
FINLÂNDIA - Finnish Transport  

and Communications Agency (TRAFICOM)

• TRAFICOM inicia a sua atividade a 1 de janeiro, após fusão da 

Finnish Transport Safety Agency (Trafi) com a Communications 

Regulatory Authority (FICORA) e transferência de algumas 

funções anteriormente da competência da Transport Agency. 

A TRAFICOM tem como missão promover o sistema de trans-

porte e segurança do tráfego e garantir o acesso a conexões 

e serviços de comunicações de alta qualidade, seguros e com 

preços razoáveis. Esta reestruturação pretende dar resposta a 

alterações no mercado e necessidades dos consumidores. (+)

• Proposta alteração legislativa para permitir a utilização do 

serviço de carta de condução móvel para conduzir. Trata-se de 

um serviço eletrónico gratuito e móvel, que poderá ser descar-

regado no dispositivo móvel e utilizado para além da carta de 

condução tradicional. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Anunciado Código de conduta sobre a qualidade de serviço 

(QoS) da Internet e o desenvolvimento de um “cartão de identi-

ficação de acesso” para os stakeholders envolvidos em testes e 

medições de QoS, visando garantir a transparência e fiabilidade 

das metodologias usadas e dos resultados apresentados. (+)

GRÉCIA - Hellenic Telecommunications  

and Post Commission (EETT)

Publicado relatório sobre revisão das faixas de frequências para 

implementação de redes 5G, cujo objetivo é informar todas as 

partes interessadas, designadamente operadores de redes de 

comunicações eletrónicas, fabricantes de equipamentos e utili-

zadores de espectro radioelétrico em geral. Outras ações se se-

guem na preparação da Grécia para a implementação de redes 

5G, tais como o estabelecimento de um quadro regulamentar 

para licenças experimentais e emissão de consultas públicas 

relativas as faixas de frequências utilizadas em mobile/fixed 

communications networks (MFCN). (+)

HOLANDA - Authority for Consumers and Markets (ACM)

• Cancelados dois números ao prestador de serviços de assis-

tência a listas – Telinfo – por práticas ilegais como, por exemplo, 

deixar os utilizadores em espera por períodos de 10 minutos 

e desligar ou transferir as chamadas após períodos de espera. 

Os consumidores afetados por esta prática, entre setembro e 

outubro de 2018, serão ressarcidos. (+)

  
IRLANDA - Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Lançada consulta pública sobre os requisitos da qualidade do 

serviço universal de prestação do acesso num local fixo. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Publicado estudo sobre a utilização do telefone fixo e móvel 

no Reino Unido, de acordo com o qual os smartphones têm sido 

cada vez mais utilizados, em detrimento do telefone fixo, tendo 

a utilização de dados móveis registado um aumento bastante 

significativo nos últimos seis anos. (+)

• Endereçadas recomendações ao Governo no sentido de tor-

nar os serviços de video-on-demand mais acessíveis a pessoas 

com deficiências auditivas ou visuais. O Ofcom defende, no-

meadamente, a disponibilização de legendas em pelo menos 

80% dos programas e descrição áudio em 10%. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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RECLAMAÇÃO DOS CTT – CORREIOS DE PORTUGAL
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), por de-

cisão de 15 de janeiro, concluiu pela extemporaneidade da 

reclamação apresentada pelos CTT – Correios de Portugal 

(CTT), a 30 de novembro de 2018, relativa à decisão desta 

Autoridade, de 12 de julho de 2018, que fixou os critérios 

de formação dos preços do serviço postal universal para o 

período 2018-2020, pelo que decidiu não apreciar o que na 

mesma é requerido. (+)

PHONE-IX CESSOU ATIVIDADE A 1 DE JANEIRO
No âmbito da cessação, a 1 de janeiro, da atividade do opera-

dor móvel virtual Phone-ix, dos CTT, a ANACOM informou que 

os clientes dispõem de um prazo de três meses (“tempo de 

quarentena”) para requerer a portabilidade dos seus núme-

ros para outros prestadores, nos termos do Regulamento da 

Portabilidade em vigor. (+)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES
Foi publicado a 27 de dezembro de 2018 o relatório ‘’Evolução 

dos preços das telecomunicações’’, cujos dados reportam a no-

vembro de 2018. O relatório, elaborado pela ANACOM a partir 

de indicadores do Instituto Nacional de Estatística e do Eu-

rostat, 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. (+) 

PORTABILIDADE - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO
A ANACOM aprovou, a 9 de janeiro, o Regulamento de alteração ao Re-

gulamento n.º 257/2018, de 8 de maio, que estabelece os princípios e 

regras aplicáveis à portabilidade nas redes de comunicações públicas 

(Regulamento da Portabilidade). O Regulamento n.º 85/2019, publi-

cado a 21 de janeiro no Diário da República e com efeitos a 11 de 

maio, altera a entrada em vigor do regime aplicável ao novo meca-

nismo de validação do pedido eletrónico de portabilidade, realizado 

através do código de validação da portabilidade (CVP). (+)

SERVIÇO UNIVERSAL DE POSTOS PÚBLICOS
A MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO) reviu 

para metade os dados relativos à utilização efetiva dos postos 

públicos no âmbito do serviço universal (SU), face aos valores 

anteriormente transmitidos à ANACOM. Esta correção de dados 

reforça a recomendação que esta Autoridade fez ao Governo, 

em maio de 2018, no sentido de não se justificar a designação 

de prestadores para o SE, nomeadamente para o serviço de pos-

tos públicos, cuja utilização efetiva é muito reduzida. (+)

UTILIZAÇÃO DA FAIXA 1850-1965 KHz EM 2019
A ANACOM informou ter sido autorizada a utilização temporária 

da faixa 1850-1965 kHz, nas condições fixadas no Quadro Na-

cional de Atribuição de Frequências (QNAF) para a faixa 1830-

1850 kHz, pelo serviço de amador em 2019, não podendo ser 

usada para outros fins no âmbito do serviço de amador, nem por 

quaisquer outros serviços de radiocomunicações. (+)

BEST STUDENT PAPER AWARD 2018
Os vencedores do Best Student Paper Award (edição de 2018), 

que tem como objetivo incentivar os jovens autores portugue-

ses, foram atribuídos pelo Comité Português da URSI a Solange 

Silva, aluna do Doutoramento de Engenharia Eletrotécnica e 

de Computadores da Universidade de Coimbra, com o trabalho 

“Trapping light in open nanocavities with spatial dispersion” (1.º 

lugar), a Filipa Fernandes, do Instituto Superior Técnico, pelo 

trabalho “Simulação de canal MIMO para 5G em ondas milimétri-

cas” (2.º lugar),  e a Daniela Marques Godinho, da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, que submeteu o trabalho 

“Classificação de sinais de imagem por microondas para auxiliar 

o diagnóstico do cancro da mama” (3.º lugar). (+)
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