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ANACOM E GEE LANÇAM PRÉMIO

A ANACOM e o Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) lançaram um 

convite à submissão de artigos científicos sobre a economia portu-

guesa que contribuam para a identificação de problemas e para a 

implementação de soluções de políticas públicas económicas e de 

regulação em Portugal na perspetiva da concorrência, na área de te-

lecomunicações e digitalização na economia. O prémio, no valor de 

3000 euros, será atribuído aos quatro melhores trabalhos apresen-

tados.  A 1.ª fase, destinada ao envio de proposta ou versão prelimi-

nar do artigo, termina a 31 de julho. (+)

PRÉMIO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DA PORTABILIDADE (CVP)

ANACOM DEBATE DESAFIOS DA SOCIEDADE DIGITAL

Entrou em vigor a 11 de maio o CVP, código com 12 dígitos que 

permite aos operadores identificarem cada um dos seus assi-

nantes e o(s) seu(s) número(s) para efeitos de portabilidade, 

sendo por isso utilizado na validação dos pedidos de portabi-

lidade transmitidos eletronicamente entre operadores. O CVP 

visa simplificar o processo de portabilidade e reduzir o número 

de recusas de pedidos, por ausência de dados de identificação 

do assinante nos operadores. (+)

Decorreu a 29 de maio, no auditório da Fundação Portuguesa 

das Comunicações, em Lisboa, a conferência da ANACOM que 

colocou em debate os desafios da sociedade digital. O evento 

contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e das 

Comunicações, Alberto Souto de Miranda. (+)

FATURA DETALHADA
Os operadores passaram a ser obrigados a disponibilizar, sem 

quaisquer encargos, aos assinantes que o solicitem, uma fatura 

que inclua o detalhe mínimo e a informação definidos pela Au-

toridade Nacional de Comunicações (ANACOM), seja qual for o 

suporte e o meio utilizado. Estas faturas, bem como as faturas 

sem detalhe ou com detalhe inferior, devem ser emitidas e en-

viadas aos assinantes sem quaisquer encargos, independente-

mente de serem em papel ou eletrónicas. (+) 

CRIAÇÃO DE GAMA NO PNN PARA SERVIÇOS M2M

A ANACOM aprovou o início de procedimento regulamentar re-

lativo à criação de uma gama específica no plano nacional de 

numeração (PNN) para serviços máquina a máquina (M2M), bem 

como a definição das respetivas condições de atribuição e uti-

lização. Os interessados podem pronunciar-se sobre o projeto 

de Regulamento que será submetido a consulta pública, em 

conformidade com o previsto no artigo 10.º dos Estatutos da 

ANACOM, mediante publicação no site institucional da ANACOM 

(www.anacom.pt). (+)

AVISO

SPECTRU
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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 Companhia IBM Portuguesa (IBM) uma coima no valor míni-

mo aplicável de 10 000 euros; (+) 

• à IPTV TELECOM - Telecomunicações uma coima única de 

5500 euros; (+)

• à INDRA Sistemas Portugal uma coima no valor mínimo apli-

cável de 10 000 euros; (+)

• à NOS Comunicações (NOS) uma coima no valor de 15 000 

euros; (+)

• à NACACOMUNIK - Serviços de Telecomunicações uma ad-

moestação e uma coima única no valor de 4500 euros; (+)

• à IBM uma coima no valor mínimo aplicável de 10 000 euros. (+)

PRÉMIOS DO CONCURSO ‘’O MEU SELO PREFERIDO’’

Teve lugar a 7 de maio, no Funchal, a cerimónia de entrega 

dos prémios aos vencedores do concurso “O meu selo prefe-

rido”, um desafio lançado pela ANACOM às crianças e jovens 

entre os 6 e os 12 anos. (+)

NÚMERO DE UTILIZADORES DO SIIA AUMENTA

O Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA), pla-

taforma criada pela ANACOM que dá informação georreferen-

ciada sobre as infraestruturas aptas ao alojamento de redes 

de comunicações eletrónicas nele cadastradas, tinha no final 

de março um total de 1067 utilizadores, o que se traduz num 

aumento de 17% face a 2018. (+)

COM.escolha RECEBEU 17 674 VISITAS

No 1.º trimestre (1T), o COM.escolha recebeu um total de 17 

674 visitas de 15 214 utilizadores, registando um acréscimo 

de 7,53% face ao 4T do ano anterior. Foram visitadas 71 206 

páginas, o que representa uma média de 4,03 páginas vistas 

por visita. 88,1% do número de visitas correspondem a aces-

sos originados por novos utilizadores e 11,9% é a percenta-

gem de utilizadores que regressam. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

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

de Matos, participou nos seguintes eventos:

• de 22 a 25 de maio, em Dublin, na a 27.ª Conferência sobre 

“Postal and Delivery Economics”, organizada pela Florence 

School of Regulation em parceria com o Center for Research 

in Regulated Industries, da Universidade de Rutgers; (+) 

• a 14 e 15 de maio, em Fortaleza, Brasil, na XI Assembleia Ge-

ral da Associação de Reguladores de Comunicações e Teleco-

municações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(ARCTEL-CPLP); (+) 

• a 7 de maio, na RTP Madeira, no programa “Telejornal Madei-

ra”, da RTP Madeira, no âmbito da entrega dos prémios aos 

vencedores do concurso “O meu selo preferido”; (+)

• a 10 de abril, em Bruxelas (Bélgica), na “10th Annual Euro-

pean E-Commerce Conference 2019”, organizada pelo Forum 

Europe e pela EMOTA, na qualidade de Presidente do Grupo 

de Reguladores Europeus para os Serviços Postais (ERGP); (+)

• a 23 de março, na entrevista ao jornal Expresso, sobre temas 

da atualidade do sector das comunicações em Portugal; (+)

• a 7 e 8 de março, em Tunes (Tunísia), no fórum internacional 

sobre “The role of Communication & Digital Financial Solu-

tions in Enhancing Financial Inclusion”, organizado pelo Arab 

Union Bank, em colaboração com a Arab ICT Organization. (+) 

João Miguel Coelho, Vice-Presidente do CA, participou, a 9 de 

abril, em Genebra, Suíça, na sessão de alto nível sobre “Inclusi-

veness – access to information and knowledge for all”, integra-

da no “World Summit on the Information Society Forum 2019” 

(WSIS Forum), que decorreu de 8 a 12 de abril. (+) 

Sandro Mendonça, Vogal do CA, participou nos seguintes eventos:

• de 22 a 25 de maio, em Dublin, na a 27.ª Conferência sobre 

“Postal and Delivery Economics”, organizada pela Florence 

School of Regulation em parceria com o Center for Research 

in Regulated Industries, da Universidade de Rutgers; (+) 

• a 16 de maio, em Fortaleza, Brasil, no 10.º Fórum das Comu-

nicações da CPLP, no painel sobre “O futuro do sector: regula-

ção do futuro”; (+)

Filipe Baptista, chefe da Área de Cooperação e Desenvolvimen-

to e Secretário da ARCTEL-CPLP, participou também no 10.º 

Fórum das Comunicações da CPLP, como moderador do painel 

sobre ”O futuro do sector: as tecnologias do futuro”. (+)

Ilda Matos, assessora de imprensa, participou no programa “Diá-

rio da Manhã”, na rúbrica “Economia 24”, da TVI e TVI24, a 13 de 

maio, sobre portabilidade. (+)

José Nelson Melim, chefe da delegação da ANACOM na Madeira, 

participou no programa ‘’Madeira Viva’’, da RTP Madeira, a 29 de 

abril, também sobre portabilidade. (+)
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Declaração de Retificação n.º 18/2019 (I Série - D.R. de 17 de abril) - retifica a Portaria n.º 113/2019, de 15 de abril, das Finanças 

e Infraestruturas e Habitação, que fixa a forma de aplicação dos resultados líquidos do exercício de 2017 da ANACOM, publicada no 

Diário da República, 1.ª série, n.º 74, de 15 de abril de 2019. (+) 

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) 5 4

Serviço telefónico em local fixo 19 16

Serviço de acesso à Internet   

 Banda larga fixa 50 40

 Banda larga móvel (e) 10 8

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

Serviço de postos públicos 4 2

Serviço de cartões virtuais de chamadas 11 9

    
PRESTADORES DE SERVIÇOS POSTAIS

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

Serviços Postais fora do âmbito do serviço universal 80 65

Serviços Postais abrangidos no âmbito do serviço universal 15 13

a) Situação em 31 de março de 2019
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) Inclui, além dos MNO e MVNO, trés empresas que declararam pretender disponibilizar o Serviço de acesso móvel à Internet em viaturas automóveis/outros equipa-

mentos (uma das quais já se encontra a prestar o serviço).
f) Serviço prestado com recurso à gama de numeração ‘’30’’.
g) Número de empresas inscritas no registo dos prestadores de serviços postais
h) Inclui 20 empresas a prestar o serviço sob a marca MRW em regime de franchising (a empresa Ibercourier é proprietária da marca MRW), 17 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.

TAXA DE CUSTO DE CAPITAL DOS CTT
Por decisão de 4 de abril, a Autoridade Nacional de Comuni-

cações (ANACOM) determinou que a taxa de custo de capital 

dos CTT – Correios de Portugal (CTT), aplicável ao exercício de 

2018, é de 10,1845%. (+) 

TAXA DE CUSTO DE CAPITAL DA MEO
Por decisão de 9 de maio, a ANACOM determinou que a taxa 

de custo de capital da MEO - Serviços de Comunicações e  

Multimédia (MEO), aplicável ao exercício de 2018, é de 

8,0660%. (+) 

Mais informações em: www.anacom.pt 3
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DECISÕES ANACOM – SÍNTESE DO 1.º TRIMESTRE DE 2019
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA DELIBERAÇÃO

28.03.2019 Pedido dos CTT de dedução de registos de expedições de correio normal, encomenda normal, correio azul e correio 
registado, para efeitos de cálculo dos indicadores de qualidade de serviço de novembro de 2018. (Decisão) (+)

14.03.2019 Regulamento segurança e integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas. (Decisão final) (+)

01.03.2019 Revisão dos preços dos circuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas. (Decisão final) (+)

01.03.2019 Prorrogação do prazo de pronúncia dos CTT sobre o sentido provável de decisão relativo ao sistema de 
contabilidade analítica dos CTT (exercício de 2016). (Decisão) (+)

15.02.2019 Sistema de contabilidade analítica dos CTT (exercício de 2016). (Sentido provável de decisão) (+)

14.02.2019 Linhas orientadoras do estabelecimento de parcerias entre a ANACOM e entidades externas. (Decisão) (+)

08.02.2019 Declaração emitida à Cubic Telecom Limited para prestação de serviços de comunicações eletrónicas. (Decisão) (+)

08.02.2019 Cancelamento da inscrição de Nuno Gonçalo Ângelo Monteiro. (Decisão) (+)

08.02.2019 Dispensa à NOS de contribuição para fundo de compensação do serviço universal de comunicações eletrónicas 
referente aos custos líquidos do serviço universal (CLSU) 2017. (Decisão) (+)

06.02.2019 Prorrogação do prazo da consulta relativa à revisão dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas 
de serviço. (Decisão) (+)

31.01.2019 Consulta pública sobre o processo de designação do(s) prestador(es) e condições da prestação do serviço universal 
de comunicações eletrónicas. (Decisão) (+)

31.01.2019 Taxa de custo de capital dos CTT aplicável ao exercício de 2018. (Sentido provável de decisão) (+)

31.01.2019 Taxa de custo de capital da MEO aplicável ao exercício de 2018. (Sentido provável de decisão) (+)

31.01.2019 Averbamento à declaração da Tráfego de Letras para oferta de serviços postais. (Decisão) (+)

31.01.2019 Cancelamento da inscrição da Porta Notícias. (Decisão) (+)

31.01.2019 Cancelamento da inscrição de Gilberto José Moreira e Silva. (Decisão) (+)

31.01.2019 Cancelamento da inscrição da Atena T. (Decisão) (+)

31.01.2019 Dispensa à MEO de contribuição para fundo de compensação do serviço universal de comunicações eletrónicas 
referente aos CLSU 2017. (Decisão) (+)

24.01.2019 Notificação à Comissão Europeia relativa à revisão dos preços dos circuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas. (Projeto 
de decisão)  (+)

18.01.2019 Relatório da consulta pública sobre o plano plurianual de atividades 2019-2021. (Decisão final) (+)

17.01.2019 Identificação das entidades obrigadas a contribuir para o fundo de compensação do serviço universal de 
comunicações eletrónicas e fixação do valor das contribuições para 2017. (Decisão final) (+)

17.01.2019 Ratificação da decisão de 12.07.2018, que aprovou os parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de 
desempenho associados à prestação do serviço postal universal (2018-2020). (Decisão) (+)

15.01.2019 Reclamação apresentada pelos CTT relativa à deliberação que fixou os critérios de formação dos preços do serviço 
postal universal para o período 2018-2020. (Decisão final) (+)

10.01.2019 Revisão dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços. (Decisão) (+)

09.01.2019 Regulamento de alteração do Regulamento n.º 257/2018, de 8 de maio. (Decisão final) (+)

04.01.2019 Transmissão dos direitos de utilização de frequências da Radioeste. (Decisão) (+)

• A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) decidiu, a 24 

de abril, alterar o título do DUF ICP-ANACOM n.º 04/2010, na se-

quência da alteração da designação social da empresa Broadband 

Portugal BBP, Unipessoal para Dense Air Portugal, Unipessoal. (+)

• A 24 de abril, a ANACOM decidiu proceder ao averbamento da 

penhora do DUF ICP-ANACOM n.º 90/2009, de que é titular a 

Top Rádio e destinado à oferta de um serviço de programas de 

radiodifusão sonora acessível ao público, de âmbito local. (+)

Por decisão de 11 de abril, a ANACOM aprovou a atribuição e 

recuperação de DUN na sequência da extinção, a 1 de janeiro, 

dos serviços de comunicações móveis dos CTT, prestados sob a 

marca Phone-ix. (+)

DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS (DUF)

DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE NÚMEROS (DUN)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

WiFi4EU – RESULTADOS DA 2.ª CHAMADA

Os resultados da 2.ª chamada da iniciativa da Comissão Euro-

peia (CE) WiFi4EU mostram que, dos 143 municípios portugue-

ses candidatos, 80 conseguiram vales no valor de cerca de 1,2 

milhões de euros. Desta forma, sobe para 207 o número de 

municípios portugueses contemplados com verbas para a ins-

talação de Wi-Fi em locais públicos, uma vez que na primeira 

chamada, realizada no final de 2018, foram atribuídos vales a 

127 municípios. No total, estes municípios, que representam 

67% dos municípios portugueses, já receberam 3,1 milhões de 

euros ao abrigo desta iniciativa. (+) 

TARIFAS TRANSFRONTEIRIÇAS DE ENCOMENDAS

A CE divulgou a lista pública das tarifas unitárias aplicáveis, 

em 1 de janeiro, aos envios postais pertencentes às categorias 

enumeradas no anexo do Regulamento (UE) 2018/644 do Par-

lamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril de 2018. Estas 

tarifas foram previamente fornecidas às autoridades regulado-

ras nacionais pelos prestadores de serviços transfronteiriços 

de entrega de encomendas intra-União Europeia (UE) que se 

encontram estabelecidos em mais do que um Estado-Membro 

ou que, estando apenas estabelecidos em Portugal, tiveram, 

em média, durante 2018, pelo menos 50 pessoas a trabalhar 

para si, envolvidas na prestação de serviços de entrega de en-

comendas em Portugal. (+) 

PREÇOS DAS COMUNICAÇÕES INTRA-UE

Entraram em vigor, a 15 de maio, as novas regras europeias que 

estabelecem limites aos preços de retalho faturados aos consu-

midores pelas comunicações intra-UE reguladas. Estas novas re-

gras aplicam-se a comunicações internacionais (voz, fixas, móveis 

e SMS) que sejam originadas num Estado-Membro e terminadas 

num número de outro Estado-Membro e cuja faturação seja total 

ou parcialmente efetuada com base no consumo efetivo. (+) 

MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA

Três projetos portugueses que vão receber financiamento eu-

ropeu no âmbito do “Mecanismo Interligar a Europa”, que visa 

apoiar a implementação de infraestruturas de serviços digitais 

que promovam a interação transfronteiriça entre administra-

ções públicas, empresas e cidadãos. 

Está previsto para 4 de julho o lançamento de um novo convite 

para as áreas de Business Registers Interconnection System, 

Cybersecurity, eHealth, eProcurement, European e-Justice, Eu-

ropean Platform on Digital Skills and Jobs e Public Open Data. A 

apresentação de propostas será até 14 de novembro. (+) 

UNIÃO EUROPEIA

CONFERÊNCIA CONJUNTA DO BEREC E IIC

Teve lugar a 25 e 26 de junho, em Riga (Letónia), a conferência 

“Competing Continents: The pursuit of excellence in electronic 

communications”, coorganizada pelo Organismo de Reguladores 

Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC) e pelo Inter-

national Institute of Communications (IIC), que assinala o 10.º 

aniversário do BEREC e o 50.º aniversário do IIC. (+)

1.º QUESTIONÁRIO PARA RECOLHA DE DADOS

Foi aprovado pelo BEREC o 1.º questionário de recolha de da-

dos relativos às comunicações intra-Espaço Económico Europeu 

(EEE), que respeita ao período entre 1 de outubro de 2018 e 

31 de março de 2019. O envio à ANACOM de informação, por 

parte das empresas prestadoras de serviços móveis e de servi-

ços fixos de voz com uma quota de mercado determinada pelo 

BEREC e que não prestam exclusivamente serviços a clientes 

não residenciais, ocorreu até 31 de maio. (+)

23.º MODELO DE ESPECIFICAÇÃO DO ROAMING

Foi aprovado pelo BEREC o 23.º modelo de especificação de 

dados relativo à itinerância (roaming) nas redes telefónicas mó-

veis públicas na UE/EEE. Este modelo, cujo preenchimento e en-

vio à ANACOM ocorreu até 31de maio, respeitando ao período 

entre 1 de outubro de 2018 e 31 de março de 2019. (+) 

BEREC
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ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), como 

representante nacional do sector das comunicações junto 

de organizações internacionais revelantes, participou re-

centemente em reuniões no âmbito do Organismo de Re-

guladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC), 

da Conferência Europeia das Administrações de Correios e 

Telecomunicações (CEPT), do Grupo de Reguladores Euro-

peus dos Serviços (ERGP), da Organização Europeia de Te-

lecomunicações por Satélite (EUTALSAT), da União Europeia 

(UE), da União Internacional das Telecomunicações (UIT) e 

da União Postal Universal (UPU).

BEREC

- End Users EWG, por vídeoconferência, a 13, 17 e 23 de maio; (+)

- EWG sobre opinião relativa à fase II da investigação ao abrigo 

do artigo 7.º-A no caso DE/2017/1961, em Riga (Letónia), a 

13 de maio; (+)

- Open Internet EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 6 de maio; (+)

- Remedies EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 2 de abril; (+)

- Estatísticas e Indicadores EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 26 

de março. (+)

CEPT

- WG NaN, em Liubliana (Eslovénia), de 21 a 23 de maio; (+)

- Conselho do ECO, em Copenhaga (Dinamarca), a 14 e 15 maio; (+)

- WG NaN PT NPS, em Lillesand (Noruega), a 2 e 3 de maio; (+)

- CPG PTC, em Bled (Eslovénia), de 9 a 11 de abril; (+)

- CPG PTD, em Tallinn (Estónia), de 25 a 29 de março. (+)

ERGP

- Rede de Contactos, em Zagreb (Croácia), a 14 de maio. (+)

EUTELSAT

- 41.ª Assembleia de Partes, em Paris (França), a 10 e 11 de abril. (+)

UE

- RSPG EECC, em Dublin (Irlanda), a 9 de maio. (+)

UIT

- WP 6A, , em Genebra (Suíça), de 26 de março a 3 de abril. (+)

UPU

- Conselho de Administração, em Berna (Suíça), de 8 a 12 de abril. (+)

Decorreu na Região Autónoma da Madeira, de 6 a 8 de maio, 

a RIA 2019 - Reunião de Intercâmbio das Autoridades de Co-

municações de Língua Portuguesa, que contou com a presença 

dos reguladores de Cabo Verde, Moçambique, Guiné Bissau e 

São Tomé e Príncipe, além da ANACOM, a quem coube organizar 

esta edição. (+)

Celebrou-se este ano o 50.º aniversário do Dia Mundial das Te-

lecomunicações e da Sociedade de Informação (DMTSI), assina-

lado anualmente a 17 de maio. Em 2019, a União Internacional 

das Telecomunicações (UIT) definiu como mote para as come-

morações o tema ‘’Reduzir o fosso na normalização’’. (+)

Decorreu a 2 de abril, em Madrid (Espanha), uma reunião bila-

teral entre a ANACOM e a Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (CNMC), que teve como finalidade reforçar 

os laços de cooperação entre as duas autoridades e discutir os 

desenvolvimentos do sector das comunicações (comunicações 

eletrónicas e serviço postal) em ambos os países. (+) 

RIA 2019 - REUNIÃO DAS ARN DE LÍNGUA PORTUGUESA

DIA MUNDIAL DAS TELECOMUNICAÇÕES

REUNIÃO CNMC – ANACOM

Decorreu em Dublin (Irlanda), de 22 a 25 de maio, a 27.ª Conferên-

cia sobre “Postal and Delivery Economics”, organizada pela Florence 

School of Regulation em parceria com o Center for Research in Re-

gulated Industries, da Universidade de Rutgers. A ANACOM partici-

pou neste evento com intervenções de João Cadete de Matos (Presi-

dente), como keynote speaker, e de Sandro Mendonça (Vogal), assim 

como com a apresentação de papers sobre “Postal Users’ Needs” e 

“Postal traffic in Portugal: applying time series modeling”. (+)

27.ª CONFERÊNCIA SOBRE “POSTAL AND DELIVERY ECONOMICS”
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ARGENTINA – Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

• No âmbito da presidência argentina do MERCOSUR no primei-

ro semestre, a ENACOM foi a anfitriã da reunião ordinária do 

subgrupo de trabalho n.º 1 Comunicações (SGT1), que tem como 

objetivo contribuir para a realização de acordos com vista a pro-

mover maior competitividade no mercado das comunicações e 

das inovações tecnológicas, na região e no resto do mundo. (+) 

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services 

and Telecommunications (BIPT)

• Imposta multa de 394 070 euros, ao operador de rede virtual 

móvel (MVNO) Lycamobile, bem como uma nova série de obri-

gações, por incumprimento de decisão anterior do BIPT e de 

legislação sobre a identificação prévia de utilizadores finais de 

cartões pré-pagos. (+) 

BRASIL – Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Realizado encontro entre a Anatel e a Federal Communica-

tions Commission (FCC), no qual foram tratados assuntos rela-

cionados com a ampliação do acesso aos serviços de telecomu-

nicações, em particular com a utilização do fundo sectorial de 

universalização para a promoção de políticas públicas de conec-

tividade e implantação da banda larga fixa e móvel em áreas 

rurais e localidades de baixo poder económico. Foi também dis-

cutida a política regulatória do espectro radioelétrico, incluindo 

as redes móveis de quinta geração, e o desenvolvimento das 

redes de satélites de alta capacidade. (+)

CANADÁ - Canadian Radio-television and Telecommunica-

tions Comission (CRTC)

• Lançada a segunda fase do projeto de medição de banda larga 

nos lares canadianos. A CRTC espera que os resultados deste pro-

jeto permitam obter informações adicionais sobre o desempenho 

dos serviços de banda larga, incluindo as velocidades reais de co-

nexão e a conformidade entre estas e as publicitadas. (+)

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-

tencia (CNMC)

• Aplicada sanção no valor de 3 milhões de euros à Telefónica 

por incumprimento de obrigações de acesso, transparência e 

não discriminação, enquanto operador com poder de mercado 

significativo (PMS) nos mercados grossistas de banda larga. (+) 

FINLÂNDIA - Finnish Transport  

and Communications Agency (TRAFICOM)

• Violada a lei postal finlandesa por parte do operador Posti 

por cobrar pelo serviço posta restante. De acordo com o “Postal 

Act”, este serviço não pode ser cobrado quando se trata da úni-

ca forma possível para receção de correio, nomeadamente por 

indivíduos sem uma morada permanente. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Lançada, a 10 de maio, consulta pública sobre um projeto de 

decisão relativo à sincronização das redes nas faixas de fre-

quências dos 3,4–3,8 GHz. Os contributos podem ser enviados 

até 11 de junho. (+)

 

GRÉCIA - Hellenic Telecommunications & Post Commission 

(EETT)

• Anunciado a 12 de abril um concurso para o projeto “Inte-

grated Spectrum Management Information System with Pla-

tform for Electronic Submission of Requests”, que é parte do 

programa operacional “Competitiveness Entrepreneurship and 

Innovation (EPAnEK) 2014-2020”, cofinanciado pela Grécia e 

por fundos europeus de desenvolvimento regional. O prazo de 

resposta termina a 9 de junho. (+)

IRLANDA - Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Divulgada informação aos consumidores sobre a possibili-

dade de recurso a um dispositivo de bloqueio de mensagens 

de texto de serviços de mensagens curtas (SMS) e serviços de 

mensagens multimédia (MMS) a partir dos seus telemóveis. (+) 

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Anunciadas novas regras que obrigam os prestadores de 

banda larga, telefone e televisão por subscrição a informar os 

seus clientes sobre o fim dos contratos e as melhores ofertas 

de que dispõem nesse momento. Esta medida terá aplicação 

em fevereiro de 2020, permitindo a que as empresas possam 

adaptar os seus sistemas. (+) 

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

Celebrado a 25 de abril, o “Girls in ICT Day” é assinalado anualmen-

te, a nível mundial, na quarta quinta-feira de abril. Estabelecido pela 

União Internacional das Telecomunicações (UIT) em 2010, o “Girls 

in ICT Day” tem como objetivo promover a igualdade de género nas 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC), através de políti-

cas e programas que contribuam para o desenvolvimento socioeco-

nómico das jovens mulheres, criando oportunidades e incentivando-

-as a escolherem formação e carreira profissional na área das TIC. (+)

‘’GIRLS IN ICT DAY’’ 2019
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PACOTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

O número de subscritores de ofertas em pacote atingiu 3,88 

milhões, um crescimento de 145 mil clientes, que corresponde 

a 3,9% face a 2017. (+)

SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET EM LOCAL FIXO

O número de acessos de banda larga fixa cresceu 5,9%, traduzido 

em 210 mil acessos, tendo atingido 3,8 milhões no final de 2018. 

A fibra ótica (FTTH) era a principal forma de acesso à Internet em 

banda larga fixa (45,2% dos acessos). O cabo, o ADSL e o LTE re-

presentavam, respetivamente, 31,2%, 16% e 7,5% dos acessos. (+)

REDES E SERVIÇOS DE ALTA VELOCIDADE EM LOCAL FIXO

O número de clientes residenciais de serviços de alta veloci-

dade em local fixo atingiu 2,5 milhões, 10,9% acima do valor 

registado em 2017. (+)

SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO

O número de clientes do serviço telefónico fixo na modalidade 

de acesso direto atingiu 4 milhões, valor 2,3% superior ao regis-

tado no ano anterior. (+)

 

SERVIÇOS MÓVEIS

O número de acessos móveis habilitados a utilizar o serviço 

atingiu 17,5 milhões. Destes, 12,4 milhões (70,5% do total) fo-

ram efetivamente utilizados (exclui M2M). Os utilizadores efe-

tivos do serviço móvel de acesso à Internet atingiram os 7,6 

milhões, mais 6,4% do que em 2017. (+)

 
SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

O número de assinantes do serviço de distribuição de sinais 

de TV por subscrição atingiu cerca de 3,9 milhões, mais 3,7% 

do que em 2017. Os serviços suportados em fibra ótica (FTTH) 

foram os que mais contribuíram para o aumento do número de 

subscritores. (+)

 
SERVIÇOS POSTAIS

O tráfego postal diminuiu 5,9%, atingindo 734 milhões de obje-

tos. Essa redução deveu-se à diminuição do tráfego das corres-

pondências, do correio editorial e da publicidade endereçada, a 

qual foi parcialmente compensada pelo aumento de 10,2% no 

tráfego de encomendas. (+)

DIVULGADAS ESTATÍSTICAS DO ANO DE 2018

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divulgou, a 

16 de maio, o Relatório e Contas de 2018, destacando a re-

dução de custos verificada e a entrega ao Estado de um total 

de 46 milhões de euros, valor que a ANACOM recomenda seja 

utilizado no desenvolvimento das comunicações em benefício 

dos utilizadores finais. (+) 

Na mesma data, a ANACOM aprovou a atualização do preço 

máximo de terminação das chamadas vocais em redes móveis 

individuais a aplicar pelos operadores móveis notificados com 

PMS, determinando que, a partir de 1 de julho, esse preço é 

0,40 cêntimos por minuto, com faturação ao segundo a partir 

do primeiro segundo. (+)

RELATÓRIO E CONTAS 2018

REDES MÓVEIS INDIVIDUAIS

Na mesma data, a ANACOM divulgou o balanço social desta  Autoridade relativo ao exercício de 2018. (+)

BALANÇO SOCIAL

Por decisão de 11 de abril, a ANACOM aprovou a atualização do 

preço máximo de terminação das chamadas em redes telefónicas 

públicas num local fixo a aplicar pelos operadores fixos notificados 

com poder de mercado significativo (PMS). Foi determinado que, a 

partir de 1 de outubro, esse preço passa a ser 0,047 cêntimos por 

minuto, com faturação ao segundo a partir do primeiro segundo. (+)

REDES TELEFÓNICAS PÚBLICAS NUM LOCAL FIXO
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