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OFERTAS ZERO-RATING E SIMILARES

Decorre até 5 de abril a consulta pública relativa a práticas co-

merciais de zero-rating e similares em Portugal, que de acordo 

com a análise efetuada pela ANACOM, estão a violar as normas 

europeias aplicáveis. A ANACOM pretende que os prestadores 

alterem, no prazo de 40 dias, os procedimentos adotados nas 

ofertas que incluem o serviço de acesso à Internet móvel (in-

cluindo também o serviço de Internet no telemóvel), nos casos 

em que tem existido um tratamento do tráfego diferenciado 

após esgotados os plafonds gerais de dados, entre as aplica-

ções/conteúdos que integram plafonds específicos de dados, 

ou que são disponibilizados sem limite de tráfego, e as demais 

aplicações/conteúdos que integram os plafonds gerais de da-

dos. Os interessados deverão enviar comentários, por escrito e 

em língua portuguesa, para zero-rating@anacom.pt. (+)

DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPECTRO (700 MHZ)

Decorre até 19 de abril uma consulta pública através da qual 

se pretende recolher a posição dos diversos intervenientes no 

mercado (fabricantes, operadores, entidades privadas e públi-

cas, utilizadores e outros) sobre a disponibilização da faixa de 

frequências dos 700 MHz e de outras faixas relevantes. Os con-

tributos recebidos serão devidamente considerados na tomada 

de decisão da ANACOM, designadamente no que se refere à 

definição do procedimento e condições de atribuição desse es-

pectro e às respetivas condições de utilização. Os interessados 

deverão enviar comentários, por escrito e em língua portugue-

sa, para faixa-700@anacom.pt. (+)

CONSULTAS

DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Consumidor, 

celebrado a 15 de março, a Autoridade Nacional de Comunica-

ções (ANACOM) promoveu diversas iniciativas, de que se destaca 

o lançamento de um vídeo destinado aos consumidores, sobre 

“Cuidados a ter nos contratos à distância”. Neste vídeo são ex-

plicadas as principais regras aplicáveis, alertando-se os interes-

sados para os cuidados a ter neste tipo de contratos, já que se 

encontram, normalmente, numa posição mais vulnerável.  Foi 

também produzido um folheto sobre os requisitos que devem ser 

verificados antes de se adquirir um equipamento de rádio e de 

comunicações eletrónicas, os quais são exigidos para proteger a 

segurança e a saúde dos consumidores, bem como para evitar 

interferências entre equipamentos. Este folheto foi distribuído 

por todos os Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor 

(CIAC) do país e nas ações informativas organizadas pela Direção-

-Geral do Consumidor em várias cidades entre 6 e 26 de março. A 

ANACOM participa nas sessões que terão lugar em Coimbra (13 

de março), Póvoa de Varzim (15 de março) e Porto (26 de março), 

com o tema dos contratos à distância, nomeadamente regras, di-

reitos e cuidados a ter. (+)

PREÇOS DOS SERVIÇOS DE PORTABILIDADE
Os preços de subscrição mensal associados à prestação dos ser-

viços de portabilidade sofreram uma redução significativa, até 

62%, face aos valores em vigor desde 2015. Esta redução re-

sulta do acordo alcançado entre a ANACOM, os operadores com 

obrigações de portabilidade e a entidade de referência que gere 

a base de dados dos números portados, a Portabil. (+)

SPECTRU
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NOTÍCIAS

CITAÇÃO DE CONTRAINTERESSADOS

Na sequência de determinação judicial, foi publicado pela Auto-

ridade Nacional de Comunicações (ANACOM) um anúncio para 

citação dos contrainteressados na sequência do despacho profe-

rido no âmbito do Processo n.º 2667/15.6belsb, a correr termos 

na 4.ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo de Círculo de 

Lisboa, em que são partes, como autora, a MEO – Serviços de Co-

municações e Multimédia e, como demandada, a ANACOM.

Neste processo (ação administrativa especial) é pedida a anula-

ção da decisão da ANACOM de 23 de julho de 2015, sobre “Ado-

ção de medidas provisórias e urgentes relativas ao mercado de 

acesso grossista de elevada qualidade num local fixo (circuitos 

Ethernet CAM e inter-ilhas)”. (+)

TRANSMISSÃO DE DIREITOS DE UTILIZAÇÃO

Por decisão de 16 de fevereiro, a ANACOM autorizou a transmis-

são para a Infraestruturas de Portugal dos direitos de utilização 

de recursos de numeração detidos pela IP Telecom - Serviços 

de Telecomunicações, afetos à operação e exploração da rede 

GSM-R (utilizada no sistema ferroviário). (+)

A ANACOM tornou público que recebeu da Entidade Reguladora 

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

intenção manifestada pela Sintonizenos Comunicação Social de 

transmitir para a RDD Rádio Desporto o direito de utilização de 

frequências que lhe foi atribuído para o exercício da atividade 

de radiodifusão sonora. (+)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES

Foi publicado o relatório elaborado pela ANACOM sobre a evo-

lução dos preços das telecomunicações, cujos dados reportam a 

janeiro de 2018. O documento inclui informação sobre a evolu-

ção do índice de preços do consumidor e dos preços das teleco-

municações, bem como comparação da evolução dos preços das 

telecomunicações em Portugal e na União Europeia. (+)

QUALIDADE DO SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO

Foi ainda publicado o relatório da ANACOM sobre a qualidade 

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

do serviço telefónico acessível ao público em local fixo, com re-

ferência ao 3.º trimestre de 2017. De acordo com a informação 

reportada pelas empresas, apenas os indicadores relacionados 

com o tempo de reparação de avarias sofreram o impacto dos 

incêndios ocorridos em Portugal. (+)

REDES E SERVIÇOS DE ALTA VELOCIDADE

A ANACOM divulgou o relatório ‘’Redes e serviços de alta velocida-

de em local fixo’’, cujos dados reportam ao 4.º trimestre de 2017. 

Este relatório apresenta o número de clientes residenciais de ser-

viços de alta velocidade em local fixo, em Portugal Continental e 

nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, bem como o to-

tal de alojamentos cablados por todos os operadores. (+)

UTILIZAÇÕES WSPR E OPERA

A ANACOM esclarece que as utilizações radiobalizas Weak  

Signal Propagation Reporter (WSPR) e OPERA, embora sendo 

em tudo similares às estações de uso comum definidas no De-

creto-Lei n.º 53/2009, de 2 de março, não se enquadram neste 

tipo legal a sua utilização, sob a responsabilidade de uma as-

sociação de amadores, carecerá de autorização da ANACOM, ao 

abrigo do n.º 1 do artigo 14.º do referido diploma. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

O Conselho de Administração da ANACOM participou nas se-

guintes reuniões:

•	 a	25	de	fevereiro,	com	representantes	da	Associação	Europeia	

de Operadores das Redes de Telecomunicações (ETNO), tendo sido 

abordadas diversas dimensões do desenvolvimento do mercado 

das telecomunicações em Portugal e na Europa; (+)

•	 a	22	de	fevereiro,	com	representantes	da	câmara	municipal	e	

da junta de freguesia de Alpiarça, na qual foram tratadas maté-

rias relacionadas com o desenvolvimento do serviço postal uni-

versal e a qualidade do serviço assegurado pelos CTT - Correios 

de Portugal (CTT); (+)

•	 a	16	de	fevereiro,	com	a	Huawei	Technologies	Portugal,	 tendo	

sido abordadas diversas dimensões do desenvolvimento das teleco-

municações em Portugal, nomeadamente a implementação do 5G, 

o investimento em cabos submarinos, a otimização da gestão do 

espectro e o aumento da resiliência das redes de comunicações; (+)

•	 a	8	de	fevereiro,	com	representantes	do	SINDETELCO	-	Sindicato	

Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, 

Media e Serviços, em que foram tratadas matérias relacionadas 

com a situação laboral dos trabalhadores da ANACOM e com a re-

gulação do serviço postal universal assegurado pelos CTT; (+)

•	 a	7	de	fevereiro,	com	o	grupo	Impresa,	para	debater	matérias	

relacionadas com o desenvolvimento da teledifusão, a evolução 

futura da televisão digital terrestre e a atividade postal no âm-

bito da distribuição de jornais. (+)
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2018 (I Série – D.R. de 23 de fevereiro), que nomeia João Miguel André Monteiro 

Coelho (Vice-Presidente), Paula Cristina Meira Lourenço (Vogal) e Sandro Miguel Ferreira Mendonça (Vogal) para o Conselho de Ad-

ministração da ANACOM. (+) 

Aviso n.º 2439/2018 (II Série – D.R. de 21 de fevereiro), relativo à declaração de conformidade do sistema de contabilidade analí-

tica da MEO, referente ao exercício de 2015. (+) 

Portaria n.º 41-A/2018 (I Série – D.R. de 2 de fevereiro), que fixa a forma de aplicação dos resultados líquidos do exercício de 2016 

da ANACOM. (+)

OPERADORES / PRESTADORES DE REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES  ELETRÓNICAS 

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

Serviço de distribuição de sinais de televisão  (c) 18 11

Serviço telefónico móvel   

 Operadores de redes móveis (MNO) 3 3

 Operadores de redes móveis virtuais (MVNO) 7 6

Serviço telefónico em local fixo 17 13

Serviço de acesso à Internet   

 Banda larga fixa 55 43

 Banda larga móvel 9 9

Serviço de voz através da Internet de uso nómada (VoIP nómada) (d) 25 17

Serviço de postos públicos 6 2

Serviço de cartões virtuais de chamadas 18 8

    
PRESTADORES DE SERVIÇOS POSTAIS

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

Serviços Postais fora do âmbito do serviço universal 81 67

Serviços Postais abrangidos no âmbito do serviço universal 14 11

a) Situação em 31 de dezembro de 2017.
b) Inclui entidades em atividade com oferta retalhista e/ou grossista.
c) Inclui o serviço prestado no âmbito das RDC (8 prestadores em atividade) e através de outras plataformas (3 prestadores em atividade).
d) Serviços prestados com recurso à gama de numeração ‘’30’’.
e) Inclui 24 empresas a prestar o serviço sob a marca MRW em regime de franchising (a empresa Ibercourier é proprietária da marca MRW), 16 empresas a prestar o serviço sob a 

marca Nacex em regime de franchising (a empresa Logista é proprietária da Marca Nacex) e 2 empresas a prestar o serviço sob a marca Enviália em regime de franchising.

CONTABILIDADE ANALÍTICA DA MEO
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, 

por decisão de 7 de fevereiro, a declaração de conformidade 

do sistema de contabilidade analítica da MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia (MEO), referente ao exercício 

de 2015, na sequência da auditoria efetuada pela Mazars 

& Associados. (+)
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FÓRUM ANUAL DE PRIVACIDADE 2018

Decorre a 13 e 14 de junho, em Barcelona (Espanha), o “An-

nual Privacy Forum 2018” (APF18), organizado pela Agên-

cia Europeia para a Segurança das Redes e da Informação 

(ENISA), pela Direção-Geral para as Redes de Comunicação, 

Conteúdos e Tecnologias (DG CONNECT), pela Universidade 

Politécnica da Catalunha e pela Telefónica. Esta edição cen-

tra-se na aplicação do Regulamento Geral para a Proteção 

de Dados e no próximo Regulamento sobre privacidade e 

comunicações eletrónicas. No âmbito do APF18, decorre até 

30 de março um call for papers sobre os temas proteção de 

dados e privacidade e respetiva repercussão na tecnologia, 

governação, legislação e sociedade, entre outras. (+)

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A	1	de	março,	 a	ENISA	 foi	 a	anfitriã	da	 conferência	 “Towards	

the	emerging	EU	 framework	on	 certification”,	 sobre	o	enqua-

dramento europeu para certificação de produtos e serviços. (+)

RELATÓRIOS SOBRE PPP E ISAC

Divulgados relatórios sobre as melhores práticas e abordagens 

a adotar relativamente aos modelos cooperativos para parcerias 

público-privadas (PPP) e centros de partilha e análise de infor-

mações (ISAC). (+)

JOUE

ENISA

Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão sobre medidas destinadas a combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha. (+)

Regulamento de Execução (UE) 2018/151 da Comissão, publicado a 30 de janeiro, que estabelece normas de execução da Di-

retiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante à especificação pormenorizada dos elementos a ter 

em conta pelos prestadores de serviços digitais na gestão dos riscos que se colocam à segurança das redes e dos sistemas de infor-

mação, bem como à especificação pormenorizada dos parâmetros para determinar se o impacto de um incidente é substancial. (+)

A Associação Europeia de Operadores das Redes de Tele-

comunicações (ETNO) divulgou, a 5 de março, que está a 

avaliar os resultados das negociações sobre a política de 

espectro ao nível do Código das Comunicações Eletrónicas e 

que considera os resultados obtidos aquém da ambição ini-

cial das necessidades de 5G. A ETNO considera ser essen-

cial verificar se os cidadãos e as empresas europeias irão 

beneficiar de níveis superiores de investimento e inovação, 

os quais são essenciais para o lançamento do 5G de forma 

atempada e inclusiva. (+)

No âmbito da iniciativa WiFi4EU da Comissão Europeia (CE), a 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) disponibilizou 

a seguinte informação:

•	 apresentação	efetuada	por	Hervé	Dupuy,	Chefe	Adjunto	da	

Unidade de Banda Larga, da CE, na sessão de esclarecimento 

que teve lugar a 2 de fevereiro, em Lisboa; (+)

•	 vídeo	da	sessão	de	esclarecimentos	realizada	a	2	de	feverei-

ro, em Évora; (+) 

•	 perguntas	frequentes	atualizadas.	(+)

CÓDIGO DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS 

WiFi4EU – APRESENTAÇÃO, VÍDEO E FAQ

Foram divulgados os últimos dados estatísticos sobre a banda larga 

nos países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desen-

volvimento Económico (OCDE). Os dados revelam que, entre o final 

de 2014 e o final de 2017, as taxas de terminação móvel desceram 

em média 42% nos países da OCDE, resultado do aumento da regu-

lamentação e da concorrência. A Turquia, o México e o Chile apresen-

taram o maior crescimento na penetração de banda larga fixa com 

taxas de crescimento respetivas de 11,3%, 8% e 6,6%. (+)

BANDA LARGA NA OCDE
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

REVISÃO DAS LINHAS DE ORIENTAÇÃO SOBRE PMS

A Comissão Europeia (CE) publicou a proposta de revisão das 

linhas de orientação sobre poder de mercado significativo e 

respetiva nota explicativa. Estes documentos foram envia-

dos para o Organismo de Reguladores Europeus das Comu-

nicações Eletrónicas (BEREC), que emitirá a sua opinião com 

o objetivo de adotar as linhas de orientação no segundo se-

mestre de 2018. (+)

ORÇAMENTO DA COMISSÃO EUROPEIA APÓS 2020

A CE colocou em consulta pública diversos planos de investi-

mento, com o objetivo de encorajar todos os cidadãos a partici-

parem na discussão de decisões-chave na União Europeia (UE) 

e de recolher contributos sobre as prioridades de investimento 

consideradas mais relevantes para a elaboração do orçamento 

de longa duração para depois de 2020. (+)

OPINIÃO SOBRE 5G

O Grupo de Política do Espectro de Radiofrequências 

(RSPG), grupo consultivo de alto nível que assiste e acon-

selha a CE nas questões ligadas à política do espectro de 

radiofrequências, publicou uma segunda opinião com reco-

mendações adicionais sobre questões estratégicas relacio-

nadas com as redes 5G, no seguimento do plano estratégico 

sobre a implementação destas redes, que divulgou em no-

vembro de 2016. (+) 

RECOMENDAÇÃO CONTEÚDOS ILEGAIS EM LINHA

A CE divulgou, a 1 de março, a Recomendação sobre medidas 

operacionais para garantir a deteção e remoção de conteúdos 

ilegais em linha. Pretende-se, de forma mais rápida, reforçar a 

cooperação entre as empresas, trusted flaggers e autoridades 

policiais e judiciárias, bem como aumentar a transparência e as 

salvaguardas para os cidadãos. (+) 

ELIMINAÇÃO DE BLOQUEIOS GEOGRÁFICOS 

O Conselho Europeu (Assuntos Gerais) adotou, a 27 de feve-

reiro, um Regulamento para eliminar os bloqueios geográficos 

não justificados no mercado interno. As novas regras, que já 

tinham sido aprovadas pelo Parlamento Europeu a 6 de feve-

reiro, visam remover as barreiras ao comércio eletrónico cria-

das pela discriminação no acesso a preços, promoções e con-

dições de pagamento quando clientes ou empresas compram 

produtos ou serviços noutros países da UE. 

O regulamento entrará em vigor 9 meses depois da sua pu-

blicação no Jornal Oficial da UE e dois anos após a entrada 

em vigor, a CE irá avaliar o impacto das novas regras no 

mercado interno. (+) 

UNIÃO EUROPEIA

34.ª PLENÁRIA

Teve lugar a 8 e 9 de março, em Bratislava (Eslováquia), a 34.ª 

reunião plenária do BEREC, acolhida pela autoridade nacional 

eslovaca (ARN), Regulatory Authority for Electronic Communi-

cations and Postal Services.

A 14 de março, em Bruxelas (Bélgica), decorreu uma sessão pú-

blica de apresentação dos resultados da plenária. (+) 

21.º MODELO DE ESPECIFICAÇÃO BEREC DO ROAMING

Foi aprovado pelo BEREC o 21.º modelo de especificação de da-

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

veis públicas na UE/Espaço Económico Europeu.

O questionário deve ser preenchido e remetido à ANACOM pelas 

empresas prestadoras de serviços móveis, o mais tardar até 11 de 

maio, para o endereço dee.stats@anacom.pt. Este modelo respeita ao 

período entre 1 de outubro de 2017 e 31 de março de 2018. (+) 

CHAMADAS DE VOZ INTRA-UE

O BEREC publicou, a 26 de fevereiro, um relatório prelimi-

nar sobre dados recolhidos pelas autoridades reguladoras 

nacionais junto dos operadores nacionais, relativos a cha-

madas de voz intra-UE. (+)

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

presentante nacional do sector das comunicações junto de or-

ganizações internacionais revelantes, participou recentemente 

em reuniões no âmbito do Organismo de Reguladores Europeus 

das Comunicações Eletrónicas (BEREC), da Conferência Europeia 

das Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT), do 

Grupo de Reguladores Euro-Mediterrâneos (ERMERG), da Agên-

cia Espacial Europeia (ESA) e da União Europeia (UE).

BEREC

- Subgrupo Post Mergers and Acquisitions do MEA EWG, em 

Bruxelas (Bélgica), a 28 fevereiro; (+) 

- Subgrupo SMP Guidelines do MEA EWG, em Bruxelas (Bélgi-

ca), de 26 fevereiro a 1 de março;  (+) 

- NGN EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 14 de fevereiro. (+) 

CEPT/ECC

- WG NaN PT NPS ECC, em Bruxelas (Bélgica), a 21 e 22 de 

fevereiro; (+) 

- WG FM CEPT, em Birmingham (Reino Unido), de 5 a 9 de 

fevereiro; (+) 

- WG SE ECC, em Roma (Itália), de 22 a 26 de janeiro. (+)

EMERG

Decorreu em Sarajevo (Bósnia-Herzegovina) a reunião da Rede 

de Contactos do EMERG, a 20 e 21 de fevereiro. (+) 

ESA

-	 Comité	PB-NAV,	em	Harwell	(Reino	Unido),	a	8	de	fevereiro;	(+)

-	 Comité	JCB,	em	Harwell	(Reino	Unido),	a	6	e	7	de	fevereiro.	(+)

UE

Teve lugar a 30 de janeiro, em Bruxelas (Bélgica), 45.ª reunião 

do RSPG. (+)

A União Internacional das Telecomunicações (UIT) pôs em con-

sulta pública o projeto de plano estratégico para 2020-2023, 

visando obter comentários e sugestões, nomeadamente quan-

to à visão, à missão, aos valores, aos objetivos estratégicos, 

às metas, à gestão estratégica de riscos, às linhas de ação da 

Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS) e à 

agenda para o desenvolvimento sustentável 2030. (+)

PLANO ESTATÉGICO 2020-2023

A cidade de Lisboa acolheu, de 27 de fevereiro a 2 de março, 

a 47.ª reunião do Comité das Comunicações Eletrónicas (ECC) 

da CEPT. Estiveram presentes cerca de 90 participantes, em 

representação de várias administrações, entre as quais a  

ANACOM, para além da Comissão Europeia. Da agenda da reu-

nião salientam-se os seguintes tópicos: 5G nos 3,5 GHz e nos 

26 GHz; espectro para Internet das coisas/machine-to-machine; 

potencial integração de satélites no ecossistema 5G; extensão 

de Intelligent Transport Systems de segurança nos 5,9 GHz; es-

pectro para drones. (+)

LISBOA RECEBE ECC

Estão abertas as inscrições, até ao próximo dia 26 de maio, para 

o workshop “Spectrum for Drones/UAS” organizado pelo ECC da 

CEPT. Esta sessão de trabalho irá decorrer em Copenhaga (Dina-

marca), a 29 e 30 de maio. (+)

WORKSHOP ON SPECTRUM FOR DRONES/UAS

Decorre até outubro o projeto piloto que permite a participa-

ção de pequenas e médias empresas (PME) nos grupos de es-

tudos da UIT sobre normalização e desenvolvimento. As pri-

meiras reuniões abertas à participação de PME nacionais são 

as dos grupos de estudos do Sector de Desenvolvimento das 

Telecomunicações (UIT-D) - study group 1, sobre Enabling 

environment for the development of telecommunications/

ICTs, e study group 2, sobre ICT services and applications for 

the promotion of sustainable development - que terão lugar, 

em Genebra (Suíça), de 30 de abril a 11 de maio de 2018. A 

ANACOM convida as empresas nacionais potencialmente ha-

bilitadas e interessadas na iniciativa a entrarem em contacto 

através do endereço eletrónico itu.affairs@anacom.pt. (+)

PME PORTUGUESAS EM REUNIÕES DA UIT
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

•	 Publicada	notícia	 sobre	 a	 submissão	ao	Tribunal	 de	 Justiça	

da	União	Europeia	 (TJUE),	por	parte	do	Belgian	Market	Court,	

da	questão	de	saber	se	o	Skype	é	um	operador	de	telecomu-

nicações (conforme avaliação do BIPT). A decisão do TJUE será 

válida para todos os Estados-Membros. (+)

BULGÁRIA - Communications Regulation Commission (CRC)

•	 Adotada	decisão	pela	CRC	que	estabelece	a	elaboração,	

por parte da MOBILTEL EAD, de proposta de alteração dos 

termos e condições gerais dos serviços móveis, no que 

diz respeito à política de utilização justa dos serviços de  

roaming regulados. As diretrizes visam aumentar a transpa-

rência e a proteção dos direitos dos utilizadores finais em 

matéria de roaming. (+)

CROÁCIA - Croatian Regulatory Authority for Network 

Industries (HAKOM)

•	 Publicado	 alerta	 dirigido	 aos	utilizadores	 de	 telefones	mó-

veis com o sistema operativo Android, acerca de práticas frau-

dulentas relacionadas com a instalação de aplicações gratuitas 

que escondem código malicioso, aplicações essas passíveis de 

serem descarregadas legalmente na Google store. (+)

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

•	 Aprovadas	as	condições	 técnicas	e	económicas	do	contrato	

tipo de acesso à rede postal do operador Correos por parte dos 

seus concorrentes, nomeadamente os descontos máximos que 

lhes podem ser aplicados por aquela empresa para os envios 

que fazem parte do serviço postal universal, ou seja, cartas e 

cartões postais até 2 Kg e encomendas até 20 Kg. (+)

•	 Publicadas	estatísticas	do	serviço	de	televisão	via	 Internet	

protocol (IP) no terceiro trimestre de 2017, que apresentam um 

aumento de 23% nas receitas por assinante, ultrapassando os 

300 milhões de euros. (+)

FINLÂNDIA - Finnish Communications Regulatory Authority 

(FICORA)

•	 Lançada	consulta,	a	decorrer	até	4	de	abril,	sobre	o	projeto	

de regulamento relativo à utilização de frequências para opera-

ções de rádio licenciadas. (+)

•	 Publicadas	 estatísticas	 relativas	 à	 utilização	 de	 dados	mó-

veis no segundo trimestre de 2017, período em que se regis-

taram volumes médios mensais de transferência de dados de 

10 gigabytes para assinaturas móveis de serviços de voz e de 

aproximadamente 37 gigabytes para assinaturas de banda lar-

ga móvel. Atualmente, apenas somente 10% das assinaturas 

móveis são apenas de voz. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

•	 Lançada	consulta	pública	sobre	os	termos	e	modalidades	de	

atribuição de frequências na faixa dos 2,6 GHz time-division 

duplexing para as redes móveis profissionais que utilizam tec-

nologia long term evolution. Os contributos deverão ser envia-

dos até 22 de abril. (+)

•	 Lançada	 consulta	 pública	 sobre	 a	 definição	 de	 indicadores	

para avaliação da acessibilidade do serviço telefónico (utili-

zação e qualidade de serviço) por pessoas surdas, deficientes 

auditivos, surdos-cegos ou afásicos (incapazes de falar). Os 

contributos deverão ser enviados até 19 de março. (+)

GRÉCIA - Hellenic Telecommunications & Post Commission 

(EETT)

•	 EETT	 recebe	 notificação	 sobre	 o	 acordo	 de	 concentração	

através do qual a Vodafone-Panafon adquire todas as ações 

emitidas da Cyta Hellas Telecommunications detidas pela Cyta 

Cyprus e Digimed Communications.  As empresas que partici-

pam da concentração notificada, nomeadamente a Vodafone 

Group e a Cyta Hellas Telecommunications, operam no sector 

das telecomunicações no território grego e, em geral, no sector 

das comunicações eletrónicas, bem como na prestação de ser-

viços de televisão paga. (+)

HOLANDA - Authority for Consumers and Markets (ACM)

•	 Levada	a	cabo	investigação	por	parte	da	ACM	e	de	outras	auto-

ridades europeias sobre a forma de disponibilização dos termos 

e	condições	gerais	nas	plataformas	Google+,	Facebook	e	Twitter,	

que conduzem à aceitação inadvertida por parte dos consumido-

res, que veem os seus direitos restringidos, por exemplo, o direi-

to de cancelarem compras ou de se dirigirem a um tribunal local 

em vez de um tribunal dos Estados Unidos da América. (+)

IRLANDA - Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

•	 Publicada	resposta	à	consulta	e	lançada	nova	consulta	sobre	os	

mercados grossistas de acesso de alta qualidade (comumente re-

ferido como linhas alugadas). De acordo com novos pontos de vista 

preliminares da ComReg, existem dois mercados geográficos sepa-

rados por uma nova interface (Ethernet e outras interfaces de alta 

largura de banda) nos mercados grossistas. O prazo para envio de 

comentários no âmbito desta consulta adicional é 4 de abril. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

•	 Anunciadas,	 a	 1	 de	março,	 novas	medidas	 que	 obrigam	 os	

prestadores de serviço de banda larga (BL) a assegurar um dé-

bito mínimo garantido ao cliente. Em caso de incumprimento, o 

cliente poderá rescindir o contrato sem encargos (mesmo que o 

serviço de BL esteja incluído num pacote). (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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SERVIÇO UNIVERSAL
A NOS Comunicações foi dispensada de proceder à entrega ao 

fundo de compensação do serviço universal do valor da respeti-

va contribuição relativa aos custos líquidos do serviço universal 

de 2016 (período posterior à designação, por concurso, como 

prestador do serviço universal), a cujo pagamento está obri-

gada. Esta decisão da Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM) foi aprovada a 23 de fevereiro. (+)

AVISOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
A ANACOM e o Ministério da Administração Interna promo-

veram, a 16 de fevereiro, uma reunião com o objetivo de 

analisar a melhor forma de estabelecer e operacionalizar 

um sistema de avisos à população em situações de emer-

gência no âmbito da proteção civil.

A operacionalização deste projeto irá ser prosseguida ao nível 

de grupos técnicos, em que serão tidas em consideração as me-

lhores práticas já seguidas noutros países, nos quais são utili-

zados sistemas de aviso com o objetivo de prestar informação 

sobre determinado evento (acidente grave ou catástrofe) e so-

bre as medidas de autoproteção a adotar. (+)

INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
Decorreu, a 6 de fevereiro, a 1.ª reunião do grupo de traba-

lho, dinamizado pela ANACOM, com o objetivo de estudar e 

propor medidas de proteção e resiliência das infraestrutu-

ras de comunicações eletrónicas. 

As medidas propostas, que serão objeto de aprofundamento 

pelo grupo de trabalho, visam melhorar a segurança e integri-

dade das redes e serviços de comunicações eletrónicas e o es-

tabelecimento de um novo quadro legal e regulamentar relativo 

às infraestruturas de comunicações eletrónicas. (+)

ENTENDIMENTO NO TRANSPORTE AÉREO DE CORREIO
Teve lugar a 1 de março uma reunião promovida pela ANACOM, 

na qual estiveram presentes representantes da TAP Air Portu-

gal (TAP), da SATA Air Açores (SATA), da Autoridade Nacional 

de Aviação Civil (ANAC), da Direção Regional dos Transportes 

dos Açores e dos CTT – Correios de Portugal (CTT), com o ob-

jetivo de pôr fim às dificuldades que têm afetado o transporte 

de correio no âmbito do serviço postal universal de e para a 

Região Autónoma dos Açores, em risco de ser interrompido, com 

graves consequências para os consumidores e para a economia 

da região. A reunião permitiu concluir que a SATA e a TAP pode-

rão assegurar uma resposta eficaz e completa às necessidades, 

associadas ao cumprimento das obrigações de serviço postal 

universal, em condições comerciais que terão que ser negocia-

das entre as partes. (+)
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