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O ICP-ANACOM elabora anualmente o Relatório de Activida-
des, competindo ao seu Conselho Consultivo – nos termos 
do artigo 37º do anexo ao Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de 
Dezembro, que aprovou os Estatutos desta Autoridade – dar 
parecer sobre o mesmo.

O presente documento descreve, assim, o essencial das activi-
dades desenvolvidas ao longo do ano de 2008 e encontra-se 
estruturado da seguinte forma:

No capítulo 01, referem-se as principais medidas de regu-
lação tomadas no âmbito das comunicações electrónicas e 
dos serviços postais, quer ao nível dos preços e condições 
de oferta, quer da análise de mercados, do serviço universal 
e da numeração, portabilidade e pré-selecção, para além de 
decisões regulatórias que envolvem o espectro radioeléctri-
co, designadamente os direitos de utilização de frequências 
e os licenciamentos radioeléctricos.

O capítulo 02 é dedicado às actividades de supervisão:

i) a monitorização, que inclui as acções desenvolvidas no 
âmbito da qualidade dos serviços prestados pelos operado-
res e prestadores de comunicações electrónicas e serviços 
postais, a monitorização e controlo do espectro radioeléc-
trico e, ainda, outras actividades cujo acompanhamento, 
em 2008, foi especialmente relevante, como a supervisão 
do cumprimento do Regulamento (CE) N.º 717/2007, de 27 
de Junho, relativo à itinerância nas redes telefónicas móveis 
públicas da Comunidade; ii) a monitorização da evolução dos 
preços grossistas e retalhistas no âmbito da portabilidade e 
das obrigações de informação ao consumidor estabelecidas 
no regulamento da portabilidade; iii) a resolução de confli-
tos entre operadores; iv) a fiscalização ao nível das comu-
nicações electrónicas, dos serviços postais, do mercado dos 
equipamentos e das infra-estruturas de telecomunicações 
em edifícios (ITED); v) o contencioso e as contra-ordenações.

No capítulo 03 descreve-se a actividade internacional que 
se desenvolve em 3 vertentes distintas: i) em representação 
do Estado português, na qual o ICP-ANACOM é mandatado 
para representar o Estado português em instâncias com 
competências no sector das comunicações; ii) no exercício 
das suas atribuições e competências próprias, o ICP-ANA-
COM participa em fora comunitários e internacionais, nome-
adamente numa perspectiva de necessário desenvolvimen-
to e aplicação de medidas de regulação dos mercados e iii) 
no âmbito da cooperação, nomeadamente nas relações que 
estabelece com os seus congéneres e com os países afri-
canos de língua oficial portuguesa (PALOP) – Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe –, 
para além do Brasil e de Timor-Leste.

O capítulo 04 desenvolve as actividades de comunicação 
institucional, de tratamento de solicitações sobre o mercado 
e de atendimento ao público desta Autoridade, apresentan-
do ainda informação sobre as publicações que esta Autorida-
de edita anualmente, bem como dados referentes a eventos 
em que participou, patrocínios e publicidade e parcerias ins-
titucionais.

O capítulo 05 é dedicado às actividades de normalização, 
técnicas e laboratoriais que ocorreram em 2008.

O capítulo 06 é dedicado a actividades de cariz muito diver-
so, com destaque para as que se desenvolveram no âmbito 
das comunicações de emergência e da segurança das comu-
nicações, da assessoria ao Governo e da articulação com ou-
tras Autoridades e Reguladores sectoriais.

São ainda descritas outras actividades que merecem, pela 
sua importância, ser relevadas, como sejam a aprovação de 
novos modelos de taxas aplicáveis às comunicações electró-
nicas e aos operadores de serviços postais e a participação 
desta Autoridade no Programa SIMPLEX.

Introdução



Nota
O Parecer do Conselho Consultivo encontra-se disponível no CD que acompanha esta publicação e em www.anacom.pt
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Comunicações electrónicas

Proposta de Referência de Interligação 2008 (PRI) 
Em 16 de Maio de 2008, o ICP-ANACOM aprovou as condi-
ções da Proposta de Referência para Interligação a vigorar 
em 2008 (PRI 2008), tendo nomeadamente fixado a alte-
ração dos preços máximos da PT Comunicações, S.A. (PTC) a 
vigorar a partir de 12 de Março de 2008, relativos aos ser-
viços de: 

i) terminação e originação de chamada;
ii) interligação por capacidade;
iii) facturação, cobrança e risco de não cobrança;
iv) activação da portabilidade;
v) activação da pré-selecção. 

 
A PRI 2008 estabeleceu também o preço máximo de inter-
ligação aplicável às chamadas originadas em postos públi-
cos da PTC e determinou que a penalização estabelecida na 
tarifa plana de interligação, correspondente a duas vezes o 
preço da interligação temporizada, a aplicar ao transbordo 
de tráfego, incidiria somente sobre o tráfego em overflow. 

Desta deliberação resultou ainda a obrigação de a PTC iden-
tificar previamente, em termos de sinalização, para efeitos 
de facturação, a categoria do CLI associado às chamadas ori-
ginadas a partir de postos públicos (calling party’s category 
= payphone).

Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março
Tendo sido publicado o Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de 
Março, que estabelece o regime jurídico aplicável às práti-
cas comerciais desleais das empresas nas relações com os 
consumidores, foi questionada a sua aplicação às comuni-
cações electrónicas, em concreto no que se refere à norma 
constante da al. q) do art.º 8º, nos termos da qual é proibido 
como prática comercial desleal, porque considerada “acção 
enganosa em qualquer circunstância”, “(…) fazer o arredon-
damento em alta do preço, da duração temporal ou de outro 
factor, directa ou indirectamente, relacionado com o forneci-
mento do bem ou com a prestação do serviço, que não tenha 
uma correspondência exacta e directa no gasto ou utilização 
efectivos realizados pelo consumidor e que conduza ao au-
mento do preço a pagar por este”.

Neste contexto, em 2 de Maio de 2008, o ICP-ANACOM tor-
nou público o seu entendimento sobre a matéria, relevando, 
nessa oportunidade que a referida regra não constava da 
Directiva n.º 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 11 de Maio, relativa às práticas comerciais desleais 
das empresas nas relações com os consumidores no merca-
do interno, que o Decreto-Lei n.º 57/2008 visava transpor, 
não se reconduzindo assim a nenhuma das acções elenca-
das na lista taxativa constante da citada directiva.

Nesse entendimento, o ICP-ANACOM afirmou não fazer qual-
quer sentido considerar que há chamadas, isto é, comunica-
ções, com duração de um segundo. Considerou esta Autori-
dade existir um período mínimo – que não corresponde a um 
consumo mínimo e muito menos a uma taxa de activação –, 
a que se pode chamar um “produto de voz”, após o qual faz 
sentido, para cumprimento da regra em causa, que a factura-
ção seja ao segundo, isto é, que não haja arredondamentos 
em alta da duração da chamada obrigatoriamente impostos 
aos consumidores. Seria este o sentido da regra – isto é, que 
os operadores tenham disponíveis, para escolha dos consu-
midores, e como tal, em alternativa a outros modelos, um ta-
rifário desta natureza – com um único período inicial seguido 
de facturação ao segundo numa lógica de opt-in.

Oferta grossista de linha exclusiva para serviços de 
banda larga (Naked DSL)
O Naked DSL é uma modalidade de oferta grossista que tem 
por finalidade possibilitar a oferta de um serviço ADSL ao 
utilizador final sem a exigência, por parte do operador que 
detém o lacete local, de o utilizador final ter de contratar (ou 
manter) o serviço telefónico fixo.

Em Fevereiro de 2008, o ICP-ANACOM aprovou um conjunto 
de recomendações, sobre esta oferta grossista e que respei-
tam à activação do serviço, à necessidade de prever um sin-
cronismo entre a referida oferta e a portabilidade do número 
e à redução dos prazos de instalação, entre outros aspectos.

Apesar de um desvio no prazo inicialmente recomendado pelo 
ICP-ANACOM, foi possível viabilizar a oferta desta modalidade 
por parte da PTC com os requisitos que haviam sido exigidos 
por esta Autoridade, tendo esta oferta ficado totalmente dis-
ponível durante a primeira quinzena de Março de 2008.

Preços e condições de oferta
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Lei n.º 12/2008, de 26 de Fevereiro 
Em 21 de Maio de 2008, o ICP-ANACOM aprovou um docu-
mento onde se analisa e avalia o impacto nas comunicações 
electrónicas da alteração à Lei dos Serviços Públicos Essen-
ciais (Lei n.º 23/96, de 26 de Julho), efectuada pela Lei n.º 
12/2008, de 26 de Fevereiro. Esta avaliação justificou-se 
por ter sido alargado o âmbito de aplicação da Lei a todos os 
serviços de comunicações electrónicas, agora considerados 
serviços públicos essenciais. 

Consulta pública sobre a abordagem regulatória 
das Novas Redes de Acesso (NRA) 
Em 18 de Junho de 2008, o ICP-ANACOM aprovou um docu-
mento de consulta pública sobre a abordagem regulatória às 
NRA. Esta consulta teve como objectivo lançar a discussão 
e recolher contributos de todos os interessados, visando 
identificar possíveis adaptações na regulação dos produtos 
grossistas face às evoluções expectáveis nas redes de aces-
so e de aprofundar uma abordagem regulatória apropriada, 
transparente e consistente. Pretendeu-se, por outro lado, 
recolher informação actualizada sobre eventuais planos 
de evolução para as NRA, que habilite a ANACOM a melhor 
quantificar o seu impacto no mercado e que possibilite uma 
actuação informada e atempada. 

Consciente de que os actuais e previsíveis desenvolvimen-
tos nas NRA suscitam várias questões relacionadas com as 
ofertas reguladas e do impacto que estas terão nos merca-
dos, será possível à ANACOM assegurar uma abordagem re-
gulatória às NRA, coerente e consistente com os objectivos 
de regulação consagrados na lei, nomeadamente a promo-
ção da concorrência e o incentivo ao desenvolvimento de 
serviços inovadores, diversificados e com qualidade, garan-
tindo assim a defesa dos interesses dos utilizadores.

Avaliação das formas de implementação das obriga-
ções que se mantêm sobre o Grupo PT no âmbito do 
mercado 12 (mercado de fornecimento grossista de 
acesso em banda larga)
Na sequência da consulta pública efectuada sobre a matéria, 
o ICP-ANACOM decidiu, em 26 de Junho de 2008 – tendo 
em conta o seu entendimento sobre o spin-off da TV CABO 
PORTUGAL, S.A. (ZON TV Cabo), publicado em 3 de Abril de 
2008, bem como os resultados da análise efectuada, e sem 
prejuízo das conclusões que vierem a resultar das análises 
de mercado, em particular, das análises dos mercados 4 e 5 
da Recomendação da Comissão Europeia sobre os mercados 
relevantes – proceder à reavaliação das formas de imple-
mentação das obrigações que se mantinham sobre o Grupo 
PT no âmbito do mercado 12.

Nessa decisão substituiu-se a notificação prévia (de 10 dias 
antes da entrada em vigor) por uma notificação ex-post
(5 dias após a entrada em vigor) das condições a prestar no 
retalho.

Através da mesma decisão foram actualizados os custos a 
considerar na regra de “retalho-menos”, para 2008.

Acesso dos beneficiários da Oferta de Referência 
de Acesso a Condutas (ORAC) à base de dados 
sobre condutas da PTC
No âmbito da obrigação de disponibilizar o acesso às con-
dutas, postes e instalações que impende sobre a conces-
sionária do serviço público de telecomunicações (PTC), o 
ICP-ANACOM aprovou, em 6 de Agosto de 2008, a decisão 
final relativa aos preços máximos anuais do serviço de aces-
so à base de dados sobre condutas da PTC. Esses preços 
máximos anuais foram fixados, por distrito, em 4 escalões 
diferentes.

Foi ainda determinado à PTC que mantivesse, até 31 de Ou-
tubro de 2008, os dois regimes de disponibilização de infor-
mação de condutas e infra-estrutura associada (através do 
acesso à Extranet e através de formulários com disponibi-
lização das plantas em formato pdf por e-mail nos termos 
actuais), período após o qual o acesso se efectuará exclusi-
vamente através da Extranet ORAC.
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Preço do serviço de distribuição e difusão do sinal 
de televisão praticado pela PTC 
Em execução das medidas determinadas na sequência da 
análise do mercado grossista de serviços de radiodifusão 
para a entrega de conteúdos difundidos a utilizadores finais, 
o ICP-ANACOM determinou à PTC, em 10 de Setembro de 
2008, uma redução do preço de cada uma das prestações 
que integram o serviço de distribuição e difusão do sinal de 
televisão, num montante mínimo de 23 por cento, por forma 
a garantir que o regime de preços daquele serviço respeite 
o princípio de orientação para os custos. Estes novos preços 
entraram em vigor a 1 de Setembro de 2008.

Publicitação dos níveis de desempenho na qualida-
de de serviço das ofertas grossistas
Por deliberação de 15 de Outubro de 2008, foi aprovado o 
sentido provável de decisão relativo à publicação dos níveis 
de desempenho na qualidade de serviço (QoS) das ofertas 
grossistas – ORALL (oferta de referência para acesso ao lace-
te local), ORCA (oferta de referência de circuitos alugados), 
ORAC (oferta de referência de acesso a condutas), Rede 
ADSL PT e ORLA (oferta de realuguer da linha de assinante). 
Este sentido provável de decisão foi submetido a audiência 
prévia dos interessados pelo prazo de 30 dias úteis.

Alteração das linhas de orientação sobre o conteúdo 
mínimo dos contratos de adesão a serviços de 
comunicações electrónicas
Em 11 de Dezembro de 2008, o ICP-ANACOM aprovou as al-
terações às Linhas de Orientação sobre o conteúdo mínimo 
a incluir nos contratos para a prestação de serviços de co-
municações electrónicas, decorrentes da legislação aplicável 
aos serviços públicos essenciais (Lei n.º 12/2008, de 26 de 
Fevereiro, que alterou a Lei n.º 23/96, de 26 de Julho), e que 
determina a todos os prestadores de serviços de comunica-
ções electrónicas a adaptação dos modelos de contratos de 
adesão ao novo regime e o envio aos assinantes de comu-
nicação escrita com informação das alterações contratuais 
decorrentes daquela Lei, bem como alterações respeitantes 
aos designados ‘’períodos de fidelização’’. 

Aprovação do entendimento do ICP-ANACOM sobre 
os preços da originação de chamadas em redes 
móveis nacionais 
O ICP-ANACOM aprovou, por deliberação de 6 de Agosto de 
2008, o entendimento relativo aos preços de originação de 
chamadas em redes móveis nacionais no âmbito do qual 
insta os operadores detentores de direitos de frequências 
para a prestação do serviço telefónico móvel acessível ao 
público a descer os preços dos serviços grossistas de origi-
nação de chamadas nas respectivas redes móveis para ní-
veis próximos ou desejavelmente iguais aos estabelecidos 
como níveis máximos para a terminação de chamadas vocais 
em redes móveis individuais. Essa descida deveria ser con-
cretizada até ao dia 30 de Setembro de 2008.

Os referidos operadores foram também convidados a pro-
mover, simultaneamente, descidas dos preços do serviço 
de facturação e cobrança por conta de terceiros operadores, 
desejavelmente para níveis que não fossem superiores em 
mais de 20 por cento aos que se encontram fixados na PRI 
2008.

Foi igualmente transmitido àqueles operadores que, caso 
não ocorressem alterações significativas, seria intenção 
desta Autoridade endereçar este assunto para análise em 
sede de mercado relevante e/ou submetê-lo à consideração 
da Autoridade da Concorrência, no âmbito das respectivas 
competências.

Oferta de interligação por capacidade
Por deliberação de 16 de Maio de 2008, o ICP-ANACOM apro-
vou as condições a vigorar na PRI 2008, tendo, em matéria 
de oferta de interligação por capacidade, fixado reduções 
aos preços que então vigoravam e relevado que os dados 
transmitidos pela PTC em sede de resposta ao sentido pro-
vável de decisão sobre a PRI 2008, bem como a proposta 
apresentada de aumento acentuado dos preços associados 
a esta modalidade de interligação, careciam de ser apresen-
tados com maior detalhe. Assim, o ICP-ANACOM não consi-
derou adequado abandonar, naquele momento, o modelo 
teórico estabelecido. 
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Nas condições descritas, foi submetido, em Dezembro de 
2008, a audiência prévia às entidades interessadas um 
sentido provável de decisão relativo à oferta de interligação 
por capacidade que concluiu ser adequada a manutenção da 
aplicação do modelo teórico, com a alteração de alguns dos 
seus parâmetros e com o agravamento do factor de penali-
zação de transbordo de tráfego.

Serviços postais

Lei n.º 12/2008, de 26 de Fevereiro 
O ICP-ANACOM aprovou, em 21 de Maio de 2008, um docu-
mento de análise do impacto, nos serviços postais, da alte-
ração à Lei dos Serviços Públicos Essenciais (Lei n.º 23/96, 
de 26 de Julho), efectuada pela Lei n.º 12/2008, de 26 de 
Fevereiro.

Esta avaliação justificou-se por ter sido alargado o âmbito de 
aplicação da Lei a todos os serviços postais, agora conside-
rados serviços públicos essenciais. 

Sentido provável de decisão relativo aos indicadores estatís-
ticos a remeter trimestralmente pelos prestadores de Servi-
ços Postais 

O ICP-ANACOM aprovou, em 4 de Dezembro de 2008, o sen-
tido provável de decisão relativo aos indicadores estatísti-
cos a remeter trimestralmente pelos prestadores de serviços 
postais e a submissão do mesmo a audiência prévia dos in-
teressados, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código 
do Procedimento Administrativo, para que os mesmos se 
pronunciassem, querendo, por escrito, no prazo de vinte e 
cinco dias úteis.

Especificação da obrigação de controlo de preços 
no âmbito dos mercados grossistas de terminação 
de chamadas vocais em redes móveis individuais 
(Mercado 16)
Por deliberação de 2 de Julho de 2008, foi aprovada a deci-
são final relativa à especificação da obrigação de controlo 
de preços no âmbito dos mercados grossistas de terminação 
de chamadas vocais em redes móveis individuais (mercado 
16 da Recomendação da Comissão 2003/311/CE, de 11 de 
Fevereiro de 2003).

A referida deliberação fixou os preços máximos de termina-
ção de chamadas vocais em redes móveis a aplicar a partir 
de 15 de Julho de 2008 pelos três operadores móveis no-
tificados com PMS (Poder de Mercado Significativo), inde-
pendentemente da origem da chamada, com facturação ao 
segundo a partir do primeiro segundo.

Ficou previsto que esta decisão será revista no segundo 
semestre de 2009, tendo em conta os desenvolvimentos 
que se vierem a verificar nesta matéria a nível do Grupo de 
Reguladores Europeus (ERG) e da Comissão Europeia, bem 
como atendendo à evolução do problema estrutural identi-
ficado nestes mercados, ao nível do desbalanceamento do 
tráfego e da diferenciação tarifária entre as chamadas on-
net e off-net.

Entendimento sobre o spin-off da PT Multimédia
Na sequência da separação estrutural entre a PT Multimé-
dia, agora ZON TV Cabo, e a Portugal Telecom (PT), através 
do processo designado por spin-off da PTM, e da aprovação 
pela Comissão Europeia da Recomendação 2007/879/CE, de 
17 de Dezembro, relativa aos mercados relevantes de pro-
dutos e serviços no sector das comunicações electrónicas 
susceptíveis de regulamentação ex-ante, o ICP-ANACOM en-
tendeu oportuno aprovar e tornar público, em Abril de 2008, 
o seu entendimento sobre a operação levada a cabo e o seu 
impacto ao nível das análises de mercado e obrigações delas 
decorrentes. 

Análise de mercados
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Neste contexto, o ICP-ANACOM clarificou que, com o spin-
off, a ZON TV Cabo deixou de integrar o Grupo PT, pelo que 
as obrigações decorrentes das análises de mercado condu-
zidas no âmbito do Título IV do Capítulo II da Lei das Comu-
nicações Electrónicas (LCE) e que impendem sobre aquele 
Grupo não lhe são aplicáveis.

Decidiu também que as obrigações em vigor se mantêm 
aplicáveis às empresas que integram o Grupo PT, nos ter-
mos da nova Recomendação da Comissão Europeia acima 
referida, até que esteja concluído o processo de reanálise de 
mercados, muito embora tenha manifestado a sua intenção 
de concluir a avaliação das formas de implementação das 
obrigações que se mantêm sobre o Grupo PT no âmbito do 
mercado 12. Consciente da influência do spin-off nos mer-
cados 11 e 12 definidos pela anterior Recomendação, agora 
denominados 4 e 5, o Regulador manifestou ainda intenção 
em dar prioridade às análises respectivas.

Aprovação do relatório da consulta e da decisão 
final relativa à definição dos mercados do produto 
e mercados geográficos, avaliação de poder de 
mercado significativo (Mercados 4 e 5)
Em 4 de Dezembro de 2008, o ICP-ANACOM aprovou o rela-
tório da consulta às entidades interessadas e a decisão final 
sobre a definição dos mercados do produto e mercados geo-
gráficos, avaliação de PMS e imposição, manutenção, altera-
ção ou supressão de obrigações regulamentares em relação 
ao mercado de fornecimento grossista de acesso (físico) à 
infra-estrutura de rede num local fixo (Mercado 4) e ao mer-
cado de fornecimento grossista de acesso em banda larga 
(Mercado 5) e procedeu à notificação da Comissão Europeia 
e das ARN dos demais Estados-Membros.

Designação do(s) prestador(es) do serviço univer-
sal no âmbito das comunicações electrónicas 
No quadro da sua actividade de assessoria ao Governo e 
em execução do despacho conjunto do Ministro de Estado e 
das Finanças e do Ministro das Obras Públicas, Transportes 
e Comunicações, de 28 de Janeiro de 2008, o ICP-ANACOM 
iniciou, em Fevereiro de 2008, um processo de consulta 
pública destinado à recolha de posições sobre um conjun-
to de questões inerentes ao processo de designação de 
prestador(es) do serviço universal e de manifestações de 
interesse por parte dos vários agentes do mercado na pres-
tação daquele serviço.

No termo do referido processo de consulta, o ICP-ANACOM 
procedeu à elaboração de um relatório com o resumo das po-
sições recebidas nesse âmbito e preparou, nos termos pre-
vistos no mesmo despacho, um documento com recomenda-
ções tendo em vista a realização do concurso de selecção 
do(s) prestador(es) do serviço universal, o qual foi apresen-
tado ao Governo.

Avaliação dos custos líquidos decorrentes da pres-
tação do serviço universal
O ICP-ANACOM deliberou, em 30 de Janeiro de 2008, con-
siderar não existirem condições para a aceitação das esti-
mativas de custos líquidos do serviço universal relativas ao 
exercício de 2003 e das revisões das estimativas apresen-
tadas para 2001 e 2002. Neste contexto, deliberou ainda 
desenvolver, com o apoio de uma empresa de consultadoria 
seleccionada para o efeito, um processo de especificação 
detalhada sobre a metodologia a aplicar no cálculo daqueles 
custos e à definição das condições em que se poderá consi-
derar que a sua prestação é passível de representar um en-
cargo excessivo para o respectivo prestador, justificando as-
sim o estabelecimento de um mecanismo de compensação.

Serviço Universal



012 013

Listas telefónicas e serviços informativos no âmbi-
to do serviço universal 
No âmbito deste processo, o ICP-ANACOM aprovou, em 4 de 
Dezembro de 2008, um sentido provável de decisão que pre-
vê o seguinte:

 – A Sonaecom - Serviços de Comunicações, S.A. (Sonaecom) 
e a Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (Vo-
dafone) devem, no prazo de 30 dias, enviar ao ICP-ANACOM 
os dados dos utilizadores finais dos respectivos serviços 
telefónicos móveis que tenham declarado pretender figu-
rar nas listas telefónicas do serviço universal;

 – O formato do envio dos dados referidos no número ante-
rior será o que foi acordado nas negociações realizadas 
com a prestadora do serviço universal, não devendo ser 
enviados dados que os utilizadores finais tenham decla-
rado não pretender que fossem utilizados para esse fim 
e podendo não ser enviada a respectiva morada, até que 
seja obtida da Comissão Nacional de Protecção de Dados 
a necessária autorização para o tratamento desse dado 
pessoal e corrigidas, se necessário, as moradas de forma 
a corresponderem àquelas que os respectivos titulares 
desejem ver associadas aos respectivos números;

 – Para efeitos de inclusão dos referidos dados nos servi-
ços informativos do serviço universal, podem as empre-
sas detentoras desses dados alojá-los numa base de da-
dos que deve ser remotamente acessível para consulta, 
de forma célere e segura, pelos serviços informativos do 
serviço universal, a fim de permitir que estes respondam 
aos pedidos de informação que lhes são dirigidos, sem 
perda de qualidade;

 – A PT Comunicações, S.A. deve colaborar na execução 
desta solução, que deve estar concluída no prazo de 45 
dias e cujo custo será suportado por qualquer empresa 
que pretenda optar pelo referido modelo, em detrimen-
to do que tem sido adoptado (data funnel).

 
Recorde-se que a Comissão Europeia considerou que a Repú-
blica Portuguesa não cumpriu a obrigação de garantir a dis-
ponibilidade de uma lista completa e de um serviço completo 
de informações telefónicas, nos termos do que exigem os 
artigos 5º e 25º da Directiva Serviço Universal, tendo instau-
rado, com tais fundamentos, um processo de incumprimento 
contra o Estado português.

Tarifário residencial do serviço telefónico num local 
fixo no âmbito do serviço universal
Em 29 de Outubro de 2008, o ICP-ANACOM deliberou não se opor 
à entrada em vigor da proposta apresentada pela PTC para o ta-
rifário, aplicável por defeito, ao serviço telefónico em local fixo, 
no âmbito do serviço universal, para vigorar retroactivamente a 
partir de 27 de Setembro de 2008, por a mesma estar em confor-
midade com o price-cap aplicável de IPC-2.75 por cento (que, para 
o ano de 2008, se consubstanciou em -0.65 por cento).

Relativamente ao plano tarifário aplicável opcionalmente a 
pedido dos utilizadores, que não integra períodos gratuitos, 
mas inclui um desconto de 0,50 euros (sem IVA) no valor da 
assinatura mensal, concluiu-se que a simples manutenção 
do tarifário também se encontra em conformidade com 
o price-cap aplicável, derivado do impacto da alteração 
tarifária ocorrida anteriormente, em 26 de Março de 2008.

Convénios de Preços e de Qualidade de Serviço do 
Serviço Postal Universal 
As regras para a formação de preços dos serviços postais 
que compõem o serviço postal universal são fixadas em 
Convénio a celebrar entre o ICP-ANACOM e os CTT – Cor-
reios de Portugal, S.A., de acordo com o artigo 14° da Lei 
n.º 102/99, de 26 de Julho (Lei de Bases), com as alterações 
que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 116/2003, 
de 12 de Junho, e da cláusula 24a do Contrato de Concessão 
do Serviço Postal Universal, celebrado em 1 de Setembro de 
2000, com as alterações que lhe foram introduzidas em 9 de 
Setembro de 2003 e em 26 de Julho de 2006.

Por convénio a celebrar entre o ICP-ANACOM e os CTT, em 
processo negocial simultâneo com o decorrente do regime 
de preços, são fixados e publicados os parâmetros e níveis 
mínimos de qualidade de serviço associados à prestação do 
serviço postal universal, de acordo com o artigo 8° da Lei de 
Bases e da cláusula 12a da Concessão.

Em 4 de Junho de 2008, o ICP-ANACOM remeteu às organiza-
ções representativas dos consumidores, em sede de audiência 
prévia, os projectos de Convénios a celebrar com os CTT. Após 
análise dos pareceres das organizações representativas dos 
consumidores, o ICP-ANACOM entendeu relevante alterar os 
projectos de Convénios no que respeita aos seguintes aspectos:



014Actividades de Regulação

 – Alargamento do prazo de divulgação, por parte dos CTT, 
dos preços do serviço universal aos utilizadores (de 5 
para 10 dias úteis) – alteração do nº6 do artigo 5º do 
Convénio de Preços;

 – Inclusão da obrigação de os CTT publicitarem os níveis 
de qualidade de serviço no site da lnternet, em Diário 
da República e nos estabelecimentos postais – introdu-
ção de um novo artigo 11º no Convénio de Qualidade 
de Serviço.

 
Os textos finais dos convénios foram aprovados pelo 
ICP-ANACOM, em 9 de Julho de 2008, e assinados pelas Par-
tes no dia 10 de Julho de 2008 e produziram efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2008, sendo válidos por um período de 
três anos, renovando-se por períodos sucessivos de um ano, 
salvo denúncia por qualquer das partes, com a antecedência 
mínima de 60 dias de calendário relativamente ao termo da 
sua vigência.

Tarifário dos CTT no âmbito do serviço universal 
Em 16 de Julho de 2008, o ICP-ANACOM deliberou não se 
opor à entrada em vigor da proposta de preços do serviço 
universal apresentada pelos CTT. Os novos preços entraram 
em vigor a partir de 1 de Agosto de 2008, sem prejuízo da 
análise específica autónoma a efectuar pelo ICP-ANACOM à 
proposta de descontos aplicável ao serviço correio editorial 
internacional.

O ICP-ANACOM também não se opôs à redução do prazo pre-
visto no n.º 1 do artigo 5º do Convénio de Preços, tendo em 
conta a data de celebração do Convénio e a prevista entrada 
em vigor dos novos preços, devendo no entanto os CTT efec-
tuar uma campanha de publicitação que garanta o esclareci-
mento e a informação dos utilizadores com a antecedência 
prevista no n.º 6 do referido art. 5º do Convénio.

Por deliberação de 26 de Novembro de 2008, o ICP-ANACOM 
decidiu não se opor à entrada em vigor da proposta de pre-
ços do serviço postal universal para vigorar a partir de 1 de 
Janeiro de 2009, comunicada pelos CTT. Sem prejuízo desta 
decisão, esta Autoridade informou os CTT de que futuras 
propostas tarifárias deverão contribuir de forma significati-
va para o rebalanceamento tarifário previsto no Convénio de 
Preços.

Ainda no âmbito da proposta de preços do serviço universal 
apresentada pelos CTT para vigorar a partir de 1 de Janeiro 
de 2009, por deliberação de 17 de Dezembro de 2008, o 
ICP-ANACOM decidiu não se opor igualmente à entrada em 
vigor dos descontos associados à utilização de máquinas de 
franquiar.

Dedução dos registos afectados pela paralisação 
geral dos trabalhadores de mercadorias para 
efeitos de cálculo dos IQS definidos no Convénio de 
Qualidade 
O Convénio de Qualidade estabelece que “no caso da ocor-
rência de situações de força maior ou de fenómenos cujo 
desencadeamento e evolução sejam manifestamente exter-
nos à capacidade de controlo dos CTT e que tenham impac-
to no desempenho de qualidade de serviço dos CTT, estes 
poderão solicitar, para efeitos de cálculo dos indicadores de 
qualidade de serviço (IQS) constantes do [...] Convénio, a de-
dução dos registos relativos aos períodos de tempo e fluxos 
geográficos atingidos”.

Por deliberação de 1 de Outubro de 2008, o ICP-ANACOM 
deferiu o pedido efectuado pelos CTT de dedução dos regis-
tos de correio azul e de encomendas afectados directamen-
te pela paralisação geral dos transportadores de mercado-
rias ocorrida nos dias 9 a 12 de Junho de 2008, em todos os 
fluxos nacionais, com excepção dos envios internos a cada 
uma das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, para 
efeitos de cálculo dos indicadores de qualidade de serviço 
(IQS) definidos no Convénio de Qualidade do Serviço Postal 
Universal.

A referida dedução cingiu-se aos envios de correio azul e de 
encomendas efectivamente expedidos nos dias 6 a 13 de 
Junho de 2008, inclusive, não incluindo os envios expedidos 
nos restantes dias do ano, independentemente da data de 
expedição inicialmente prevista.

O ICP-ANACOM determinou ainda aos CTT que, aquando do 
apuramento dos valores dos IQS relativos à totalidade do 
ano de 2008, ao abrigo do Art.° 10° do Convénio de Qua-
lidade, sejam reportados ao ICP-ANACOM os valores anuais 
dos IQS obtidos com e sem a dedução dos referidos registos.
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Utilização de frequências

QNAF 2008 - Quadro Nacional de Atribuição de 
Frequências 
Tratando-se de um instrumento com impacto significativo 
no mercado, o ICP-ANACOM submeteu, em 15 de Outubro 
de 2008, o projecto do novo QNAF a procedimento geral de 
consulta.

Relevam-se, de entre as alterações constantes da nova ver-
são do QNAF, as seguintes:

 – a actualização da tabela de atribuições para reflectir os 
resultados da Conferência Mundial das Radiocomunica-
ções (WRC-07); 

 – a actualização das utilizações de faixas de frequências;
 – a disponibilização de espectro ao mercado para MCA 

(comunicações a bordo de aeronaves), GSM-R (GSM para 
caminhos de ferro), Serviço Fixo – FH (abertura de no-
vas canalizações a 56 MHz nos 7 e 13 GHz para feixes 
hertzianos), Ligações ponto-ponto nos 74-76 / 84-86 
GHz (Serviço Fixo), UWB específicos, GPR/WPR e BMA 
(equipamentos de banda ultra-larga); 

 – a actualização dos equipamentos isentos de licença;
 – a inclusão de um conjunto de faixas de gestão militar, 

previamente acordadas com o Estado Maior General das 
Forças Armadas (EMGFA), para equipamentos isentos 
que operam numa base de “não protecção e não inter-
ferência”. 

 
O ICP-ANACOM analisou os comentários recebidos no âmbito 
da referida consulta, tendo aprovado em 17 de Dezembro de 
2008 a versão revista do QNAF (QNAF 2008).

Acordo Nacional de Partilha de Frequências em 
Tempo de Paz (ANPF/1999)
Ao longo do ano de 2008 procedeu-se a uma proposta de 
revisão do ANPF/1999, documento que reflecte os acordos 
alcançados em 1999, entre o ICP-ANACOM e o EMGFA, em 
matéria de partilha de espectro radioeléctrico.

O ANPF/1999 encontrava-se desactualizado face à edição 
do NJFA (NATO Joint Frequency Agreement) – publicada em 
Dezembro de 2002) – e ao Regulamento das Radiocomuni-
cações, revisto pela Conferência Mundial das Radiocomuni-
cações em 2007 (WRC-07).

O ANPF/1999 contém a indicação das faixas de frequências 
de gestão militar – que visam satisfazer as necessidades de 
estabelecimento de radiocomunicações no território nacio-
nal para o sector da defesa e forças públicas de segurança 
– e das faixas de frequências de gestão civil. 

Televisão Digital Terrestre (TDT) 
Por deliberação de 30 de Janeiro de 2008, o ICP-ANACOM 
aprovou a decisão sobre a limitação do número de direitos 
de utilização de frequências reservadas para radiodifusão 
televisiva digital terrestre e a definição do respectivo proce-
dimento de atribuição.

Tal decisão limitou o número de direitos de utilização de 
frequências reservadas para o serviço de radiodifusão tele-
visiva digital terrestre, para suporte de duas operações, da 
seguinte forma:

 – Um direito de utilização de frequências corresponden-
te a uma cobertura de âmbito nacional, associado ao 
Multiplexer A, e destinado à transmissão de serviços de 
programas televisivos de acesso não condicionado livre;

 – Cinco direitos de utilização de frequências, a atribuir a 
uma só entidade, correspondentes a duas coberturas 
de âmbito nacional, associados aos Multiplexers B e C, 
e a três coberturas de âmbito parcial do território conti-
nental, associados aos Multiplexers D, E e F, destinados 
à transmissão de serviços de programas televisivos de 
acesso não condicionado com assinatura ou condicio-
nado.

 
A mesma decisão definiu ainda que o procedimento de atri-
buição do direito de utilização de frequências, associado ao 
Multiplexer A, seria o concurso público.

Frequências
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Subsequentemente, foi aprovado o regulamento do concur-
so público para atribuição de um direito de utilização de fre-
quências de âmbito nacional para o serviço de radiodifusão 
televisiva digital terrestre (Multiplexer A) – Regulamento 
n.º 95-A/2008, de 25 de Fevereiro – e lançado o respectivo 
concurso.

Concomitantemente, e tendo para tal contado com a as-
sessoria do ICP-ANACOM, o Governo, pela Portaria n.º 207-
A/2008, de 25 de Fevereiro, procedeu à abertura do con-
curso para a atribuição de cinco direitos de utilização de 
frequências para o serviço de radiodifusão televisiva digital 
terrestre (Multiplexers B a F) e para o licenciamento de ope-
rador de distribuição, aprovando o respectivo regulamento 
do concurso, e restantes peças.

O ICP-ANACOM, responsável pela instrução de ambos os 
processos concursais, admitiu, a 24 de Abril de 2008, a pro-
posta da PTC ao concurso relativo ao Multiplexer A e, a 30 
de Abril de 2008, após parecer favorável da Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social (ERC), as propostas da PTC 
e Airplus Television Portugal, S.A. ao concurso relativo aos 
Multiplexers B a F.

A 9 de Dezembro de 2008, o ICP-ANACOM deliberou emi-
tir à PTC o título de atribuição do direito de utilização de 
frequências para a prestação do serviço de Televisão Digital 
Terrestre a que está associado o Multiplexer A, o qual irá 
proporcionar a emissão digital dos quatro actuais serviços 
de programas televisivos de acesso não condicionado livre 
de âmbito nacional (RTP 1, RTP 2, SIC e TVI) e regional (RTP 
Açores e RTP Madeira), bem como de um quinto serviço de 
programas televisivo a ser licenciado no decurso de 2009, e 
ainda a possibilidade de emissões destes em alta definição, 
em modo não simultâneo, até ao fecho da radiodifusão te-
levisiva analógica.

De acordo com o referido título, o início da prestação do 
serviço deverá verificar-se até 31 de Agosto de 2009, e a 
implementação da rede ficar concluída até final do 4.º tri-
mestre de 2010, após o que estarão reunidas, pela parte 
da oferta, as condições de transição para o digital e conse-
quente cessação das emissões televisivas do actual sistema 
analógico terrestre.

Processo de acompanhamento da migração do sis-
tema de televisão analógico para o digital
Por forma a serem criadas plenas condições para a concreti-
zação da transição para o digital importa estimular a migra-
ção por parte dos consumidores, os quais, querendo aceder 
ao serviço de TDT, terão de dispor de equipamentos de re-
cepção adequados.

Nesse sentido, esta Autoridade iniciou, no final de 2008, a 
preparação do acompanhamento do processo de transição, 
tendo, designadamente, elaborado uma proposta de Reso-
lução de Conselho de Ministros para a criação de um grupo 
de trabalho de acompanhamento da migração do sistema de 
televisão analógico para o digital.

No domínio da informação ao consumidor, o ICP-ANACOM 
procedeu ainda a uma reformulação da área do seu sítio de 
Internet relativa à Televisão Digital, introduzindo conteúdos 
mais detalhados e explicativos da sua evolução e das carac-
terísticas do processo de transição em Portugal.

Televisão Móvel (DVB-H) 
Tendo o mercado demonstrado interesse em desenvolver 
uma rede para esta tecnologia num futuro próximo, e uma 
vez que as redes planeadas para recepção móvel só podem 
ser desenvolvidas e implementadas após o fecho das emis-
sões da TV analógica – que se prevê venha a ocorrer em 
2012 –, concluiu-se um estudo de avaliação da existência de 
disponibilidade espectral para a implementação de uma rede 
desta natureza no território continental, antes do switch-off. 

Radiodifusão Sonora em FM
Para facilitar a resposta a eventuais solicitações de frequên-
cias para a realização de novos concursos públicos, foi de-
senvolvido um estudo de compatibilidade electromagnética 
de âmbito nacional para definir a disponibilidade espectral 
ao nível dos municípios.  
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BWA - Acesso de banda larga via rádio  
Na sequência da aprovação do relatório da consulta pública 
sobre a introdução em Portugal do acesso de banda larga via 
rádio (BWA - Broadband Wireless Access) – termo descritivo 
de novas tecnologias de banda larga sem fios, que engloba 
aplicações de índole fixa, nómada e móvel –, e do respectivo 
plano de acção, o ICP-ANACOM aprovou, em 24 de Janeiro 
de 2008, a decisão final relativa à limitação do número de 
novos direitos de utilização de frequências reservadas para 
o BWA, tendo em conta a divisão territorial por zonas, nas 
faixas de frequências 3400-3800 MHz, bem como o respec-
tivo procedimento de atribuição – leilão.

Na sequência das referidas deliberações, foram conduzidos 
trabalhos para a definição do modelo de leilão, bem como 
iniciada a definição das regras e procedimentos do mesmo, 
os quais serão sujeitos a consulta pública.

Direitos de utilização de frequências na faixa dos 
450-470 MHz 
O ICP-ANACOM, por deliberação de 17 de Janeiro de 2008, 
aprovou a decisão de limitação do número de direitos de 
utilização de frequências para a prestação do Serviço Móvel 
Terrestre (SMT) acessível ao público e a definição do respec-
tivo procedimento de atribuição por concurso público, bem 
como a possibilidade de prestação do SMT na mesma faixa 
pelos prestadores do serviço móvel com recursos partilha-
dos (SMRP).

Por deliberação de 7 de Agosto de 2008, foram aprovados 
o regulamento do concurso público para a atribuição de um 
direito de utilização de frequências, de âmbito nacional, na 
faixa de frequências dos 450-470 MHz, para a oferta do 
serviço móvel terrestre acessível ao público, o respectivo ca-
derno de encargos e ainda o relatório dos procedimentos de 
consulta respectivos.

O acto público do concurso realizou-se no dia 6 de Outubro 
de 2008.

A Comissão, nomeada nos termos previstos no Regulamento 
do ICP-ANACOM nº 474/2008, de 22 de Agosto, deliberou, 
por unanimidade, sem prejuízo do disposto no artigo 12.º 
do Regulamento do Concurso, submeter ao Conselho de Ad-
ministração do ICP-ANACOM a proposta de admitir formal-
mente ao concurso público o concorrente único: RNT – Rede 
Nacional de Telecomunicações, S.A. 

Em cumprimento do n.º 1 do artigo 18.º do Regulamento do 
Concurso, a referida Comissão aprovou o relatório final con-
tendo a classificação e proposta de atribuição do direito de 
utilização de frequências em 21 de Novembro de 2008.

Serviços de comunicações móveis a bordo de aero-
naves (MCA) 
No âmbito da Comissão Europeia foram aprovadas uma De-
cisão sobre a utilização harmonizada das faixas de frequên-
cias 1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz e uma Recomen-
dação sobre a harmonização dos processos de autorização, 
ambas aplicáveis aos serviços de comunicações móveis a 
bordo de aeronaves (MCA).

Neste contexto, por deliberação do ICP-ANACOM, de 8 de 
Maio de 2008, foi aprovado para consulta pública um senti-
do provável de decisão relativo à introdução de serviços de 
MCA e à definição do respectivo tipo de autorização.  

Em 13 de Agosto de 2008, o ICP-ANACOM adoptou a deci-
são final sobre a matéria, tendo, em linhas gerais, decidido 
o seguinte:

 – Alterar o fixado no Quadro Nacional de Atribuição 
de Frequências (QNAF) de forma a acomodar a utili-
zação das faixas de frequências 1710-1785 MHz e 
1805-1880 MHz para serviços MCA acima dos 3000 
metros de altitude;

 – Autorizar a operação de sistemas MCA – serviço de co-
municações móveis a bordo de aeronaves – nas referi-
das faixas de frequências, numa base de não protecção 
e não interferência, sujeita ao regime de autorização 
geral;

 – Sujeitar os operadores MCA ao cumprimento de condi-
ções previstas na Lei das Comunicações Electrónicas 
(n.º 1 do artigo 27º);
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 – Não sujeitar os operadores de serviços MCA ao paga-
mento de taxas de utilização de espectro pela utiliza-
ção de frequências.

 
Aplicações de radar de curto alcance (SRR) 
A Comissão Europeia emitiu, no segundo semestre de 2008, 
um mandato à CEPT para rever detalhadamente as condi-
ções/requisitos para operação de SRR (nos 24 GHz e nos 79 
GHz, com possibilidade de identificação de espectro adicio-
nal), estando esta Autoridade a acompanhar os trabalhos 
que consolidarão a resposta da CEPT a este mandato. De 
acordo com os dados que se têm vindo a recolher ao nível 
europeu, não se verificam problemas de interferências pre-
judiciais na faixa dos 24 GHz. Na verdade, o número total de 
veículos matriculados, colocados no mercado ou colocados 
em serviço, equipados com radar de curto alcance naquela 
faixa, não excede actualmente os 7 por cento do número 
total de veículos em circulação em cada Estado-Membro, não 
sendo expectável que aquele limite seja atingido antes de 
Junho de 2013. 

Saliente-se que a utilização da faixa de frequências dos 24 
GHz para acomodar estas aplicações foi provisoriamente 
adoptada, dado a solução de longo termo nos 79 GHz não 
estar ainda comercialmente disponível.

GSM Onboard Vessels 
Finalizou-se o estudo sobre o impacto da introdução de ter-
minais móveis a bordo das embarcações. O objectivo é for-
necer aos passageiros o serviço móvel terrestre baseado na 
tecnologia GSM 900 e 1800 durante a passagem das em-
barcações em águas territoriais, tendo-se igualmente finali-
zado a elaboração da decisão CEPT sobre a livre circulação e 
utilização dos terminais GSM a bordo das embarcações.

A Comissão Europeia mandatou a CEPT para identificar as 
condições técnicas e operacionais necessárias para assegu-
rar a inexistência de interferências nocivas em serviços de 
radiocomunicações que operem na faixa de frequências dos 
900 MHz e 1800 MHz, nas águas territoriais dos Estados- 
-Membros. De forma a dar cumprimento ao mandato, a CEPT 
iniciou os trabalhos na preparação da resposta, com vista a 
finalizar os mesmos até Março de 2009.

Sistemas Ultra Wide Band (UWB) 
A tecnologia UWB permite desenvolver vários sistemas com 
diferentes aplicações, nomeadamente sistemas de comuni-
cação, de medida, de visualização, de vigilância e de locali-
zação. Esta tecnologia, que se destina a comunicações sem 
fios em distâncias curtas, com uma taxa de transmissão mui-
to elevada, que pode ir até aos 500 Mbps, utiliza potências 
reduzidas e espalhamento no espectro, características que 
fazem com que os dispositivos UWB possam afectar vários 
serviços de radiocomunicações. 

Em 2008, o ICP-ANACOM participou activamente nos estu-
dos efectuados a nível da CEPT que tiveram como objectivo 
continuar a desenvolver soluções com vista a harmonizar o 
uso do espectro rádio para sistemas UWB. 

Interesse nacional na faixa dos 2,6 GHz
No âmbito das suas atribuições de promoção da competitivi-
dade e do desenvolvimento no mercado das telecomunica-
ções,  de assegurar a regulação e a supervisão do sector das 
comunicações e de garantir a gestão do espectro radioeléc-
trico, foi preparado durante o segundo semestre de 2008, 
e aprovado em 11 de Dezembro de 2008, um documento 
(consulta pública) que visou auscultar o mercado em Portu-
gal para avaliar o interesse na disponibilização da faixa de 
frequências 2500-2690 MHz (também conhecida por faixa 
dos 2,6 GHz) para exploração de serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público. Esta faixa de frequências 
tem sido objecto de debate no seio da Europa, esperando-se 
que ao nível nacional venha igualmente a despertar interes-
se por parte dos vários intervenientes no mercado. 

Adaptação formal da licença da Radiomóvel para a 
prestação do SMRP
Por deliberação de 26 de Abril de 2008, esta Autoridade 
aprovou a decisão final relativa à adaptação formal da li-
cença emitida à Radiomóvel – Telecomunicações, S.A. para 
a prestação do Serviço Móvel com Recursos Partilhados 
(SMRP) nos termos da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro. 
Foi, em particular, deliberado o seguinte:

 – Aprovar o relatório da audiência prévia da interessada 
sobre o sentido provável de decisão respectivo;
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 – Declarar que as obrigações fixadas à Radiomóvel para a 
prestação do SMRP nos termos da licença nº ICP-ANACOM 
– 012/SMRP são compatíveis com o novo quadro re-
gulamentar transposto pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, subsumindo-se nas condições gerais aí esta-
belecidas para o exercício da actividade e nas condições 
específicas que podem ser associadas à atribuição dos 
direitos de utilização de frequências e números, enu-
meradas, respectivamente, no n.º 1 do artigo 27°, no 
n.º 1 do artigo 32° e no n.º 1 do artigo 34°, todos da Lei 
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro; 

 – Proceder à especificação das condições gerais asso-
ciadas à oferta do SMRP, das condições associadas ao 
direito de utilização de frequências e das condições as-
sociadas à utilização de números do Plano Nacional de 
Numeração, nos termos do título adaptado. 

 
Revogação do direito de utilização de frequências 
da BROADMEDIA
Por deliberação de 16 de Abril de 2008, foi revogado o 
direito de utilização de frequências atribuído à empresa 
BROADMEDIA - Comunicações Globais, S.A. para a explora-
ção do sistema FWA (acesso fixo via rádio) e decidido pro-
ceder à respectiva recuperação do bloco 2x56 MHz, cor-
respondente às frequências 25,109 GHz - 25,165 GHz e 
26,117 GHz - 26,173 GHz, que se encontravam consignadas 
àquela empresa.

Inscrição da OnAir N.V. no registo das entidades 
que oferecem serviços de comunicações móveis em 
aeronaves (MCA)
Por deliberação de 16 de Abril de 2008, o ICP-ANACOM 
emitiu à OnAir N.V. uma declaração temporária pelo prazo 
de seis meses, condicionada à aprovação da alteração do 
QNAF que permita a utilização das frequências da faixa dos 
1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz para oferta do serviço 
MCA.

Tendo sido posteriormente estudado o modo de acesso às 
frequências (autorização geral ou atribuição de direitos in-
dividuais de utilização de frequências) e o tipo de obriga-
ções que deveriam constar da autorização não temporária, o 
ICP-ANACOM aprovou, em Outubro de 2008, a emissão de 
uma declaração não temporária àquela entidade.

Renovação dos direitos de utilização da Radiomóvel 
para a prestação do SMRP
Em 26 de Junho de 2008, o ICP-ANACOM decidiu deferir o 
pedido de renovação do direito de utilização de frequências 
apresentado pela Radiomóvel para a prestação do Serviço 
Móvel com Recursos Partilhados, renovar o direito de utiliza-
ção de frequências de que a Radiomóvel é titular pelo prazo 
de 15 anos, fixando o seu termo em 14 de Outubro de 2023 
e submeter a minuta do título de renovação a audiência pré-
via por parte daquela empresa. 

Analisada a pronúncia do operador, foi, por despacho de 25 
de Setembro de 2008, emitido à Radiomóvel o correspon-
dente título de renovação do direito de utilização de fre-
quências para a oferta do SMRP.

Revogação do direito de utilização de frequências 
da AR Telecom
Em 27 de Agosto de 2008, o ICP-ANACOM revogou o direito 
de utilização de frequências atribuído à AR Telecom – Aces-
sos e Redes de Telecomunicações, S.A., para a exploração 
do sistema FWA (Acesso Fixo via Rádio) e procedeu à cor-
respondente recuperação do bloco de 2x56 MHz, correspon-
dente às frequências 24,885-24,941 GHz e 25,893-25,949 
GHz, que se encontravam consignadas àquela empresa.

Autorização para a disponibilização de dois canais 
de 56 MHz na faixa de frequência 7425-7725 MHz 
e de dois canais de 56 MHz na faixa de frequência 
12,75-13,25 GHz 
A Sonaecom solicitou ao ICP-ANACOM a disponibilização de 
canais de 56 MHz de largura de faixa, em faixas de frequên-
cias abaixo dos 15 GHz, tendo em vista o estabelecimento 
de ligações ponto-ponto por feixe hertziano de elevada ca-
pacidade, em alternativa à utilização de fibra óptica.

De acordo com a empresa, este pedido visa colmatar os ca-
sos em que as condutas existentes não suportam a passa-
gem de mais cabos – situação que tem vindo a ocorrer com 
bastante frequência – e também ultrapassar as dificuldades 
sentidas na obtenção de autorização/licenciamento autár-
quico para a construção de novas condutas, por vezes muito 
demorado ou mesmo bloqueado.
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Em 23 de Julho de 2008, o ICP-ANACOM autorizou a disponi-
bilização de dois canais de 56 MHz na faixa de frequências 
7425-7725 MHz e dois canais de 56 MHz na faixa de fre-
quências 12,75-13,25 GHz, destinados a assegurar ligações 
por feixe hertziano de grande capacidade.

Decisão final relativa à introdução do Sistema GSM-R 
e à definição do respectivo tipo de autorização 
Em 6 de Agosto de 2008, o ICP-ANACOM aprovou a decisão fi-
nal relativa à introdução do sistema GSM-R (Global System for 
Mobile Communications-Railway) e à definição do respectivo 
tipo de autorização, no âmbito da qual foi decidido o seguinte:

 – Autorizar a REFER TELECOM – Serviços de Telecomu-
nicações, S.A. a operar o sistema GSM-R nas faixas de 
frequências de 876-880 MHz e 921-925 MHz, através 
do regime de autorização geral, em conformidade com 
o disposto na Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (LCE);

 – Sujeitar a operação do sistema ao cumprimento das 
condições previstas no artigo 27.º da LCE que se mos-
trem aplicáveis, incluindo as condições técnicas cons-
tantes da Decisão ECC/DEC/(02)05;

 – Alterar o fixado no QNAF no que respeita às redes e ser-
viços de comunicações electrónicas não acessíveis ao pú-
blico, de modo a designar e reservar as faixas de frequên-
cias 876-880 MHz e 921-925 MHz para o sistema GSM-R.

Oferta de novo serviço de banda larga nómada pela 
Radiomóvel
Por deliberação de 29 de Outubro de 2008, foi aprovado o 
sentido provável de decisão relativo à oferta de um novo 
serviço de banda larga nómada pela Radiomóvel, o qual foi 
submetido a audiência prévia desta empresa, bem como ao 
procedimento geral de consulta.

Direitos de utilização de frequências da RTP para o 
exercício da actividade de radiodifusão televisiva 
analógica
Em 3 de Janeiro de 2008, foi aprovado um sentido provável 
de decisão que inclui – entre as condições a associar aos di-
reitos de utilização de frequências e a constar dos títulos 
a emitir à Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP) para o 
exercício da actividade de radiodifusão televisiva analógica 
– a recuperação, pelo ICP-ANACOM, sem qualquer encargo, 
das frequências em causa, na sequência de alterações intro-
duzidas no QNAF, em especial, na decorrência da fixação da 
data para a cessação (switch-off) das emissões televisivas 
no sistema analógico. Este sentido provável de decisão foi 
submetido a procedimento geral de consulta.

Em 12 de Março de 2008, e na sequência do procedimento 
geral de consulta entretanto lançado, o ICP-ANACOM delibe-
rou o seguinte:

 – Incluir, entre as condições a associar aos direitos de uti-
lização de frequências nos termos do artigo 32.º da Lei 
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, e a constar dos títulos 
a emitir à RTP para o exercício da actividade de radio-
difusão televisiva analógica afectas aos serviços de 
programas RTP 1, RTP 2, RTP Açores e RTP Madeira, a 
recuperação, pelo ICP-ANACOM, sem qualquer encargo, 
das frequências em causa na sequência de alterações 
introduzidas no QNAF, em especial, na decorrência da fi-
xação, nos termos legais, da data para a cessação (swi-
tch-off) das emissões televisivas no sistema analógico;

 – Submeter as minutas dos títulos a audiência prévia da RTP.
 
Em 16 de Abril de 2008, foi aprovada a emissão dos títulos 
que consubstanciam e concretizam os direitos de utilização 
de frequências da RTP, tendo sido igualmente aprovado o 
relatório da audiência prévia a que as minutas dos títulos 
tinham sido submetidas.
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Decreto-Lei do serviço de amador e do serviço de 
amador de satélite
Em 11 de Dezembro de 2008, foi aprovado pelo ICP-ANACOM 
o projecto de Decreto-Lei do serviço de amador e do serviço 
de amador de satélite, o qual vem actualizar e simplificar o 
regime de utilização do serviço de amador de radiocomuni-
cações, do ponto vista técnico e dos procedimentos adminis-
trativos a observar para o exercício da actividade de amador.

Este diploma foi publicado em Diário da República, 1ª série 
n.º 42, de 2 de Março de 2009 (Decreto-Lei n.º 53/2009).

Regulamento que estabelece regras relativas à 
identificação e sinalização de estações de radioco-
municações
Em 17 de Dezembro de 2008, o ICP-ANACOM aprovou o 
projecto de Regulamento que estabelece regras relativas à 
identificação e sinalização de estações de radiocomunica-
ções, o qual foi  submetido ao procedimento geral de con-
sulta previsto no artigo 11º dos Estatutos do ICP-ANACOM.

Licenciamentos radioeléctricos

Esta actividade tem por objectivo a emissão de licenças de 
redes e estações para os diversos serviços de radiocomunica-
ções, em particular para as áreas dos serviços móveis e de ra-
diodeterminação (redes privativas e públicas), do serviço fixo 
e satélites e do serviço de radiodifusão (sonora e televisiva). 

O ICP-ANACOM assegurou a análise e tramitação dos respec-
tivos processos de licenciamento, incluindo a consignação 
de frequências. A distribuição das actividades de licencia-
mento radioeléctrico pelos diversos serviços de radiocomu-
nicações, durante 2008, é apresentada no Quadro 1. 

Quadro 1 – Actividades de licenciamento radioeléctrico por serviço de radiocomunicações em 2008

Serviço de Radiocomunicações
Novas Licenças Alteração de 

licenças
Licenças 

temporárias Solicitações 
diversas

Estação Rede Estação Rede Estação Rede

Amador Amador 212 1 636 2 540

Móvel

Terrestre - Redes Privativas - - 192 - - 394 - - 323 254 

Terrestre – Redes Públicas (GSM) - - - - - - 50 - - - - 21

Terrestre – Redes Públicas (UMTS) - - - - - - 49 - - - - 3

Terrestre – Recursos Partilhados - - - - - - 0 - - - - - -

Marítimo 38 - - 49 - - - - - - 53

Aeronáutico 8 - - 5 - - 5 - - 10

Fixo

Ligações Ponto – Ponto - - 19 1 220 - - 2 172

Ligações Ponto – Multiponto - - 2 - - 3 - - - - 11

Ligações Estúdio – Emissor - - 2 - - 36 - - 10 53

Feixes Transportáveis - - - - - - - - - - - - - -

Radiodifusão

Sonora (Analógica) 10 - - 63 - - 25 - - 313

Sonora (Digital) - - - - - - 1 - - - - - -

Televisiva (Analógica) 8 - - 13 - - - - - - 15
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Licenciamento e reorganização de redes/estações
No que respeita ao serviço móvel terrestre – UMTS, verifi-
cou-se em 2008, face ao ano anterior, um ligeiro aumento 
no número de estações registadas, com 1 435 novos regis-
tos em 2008, contra 1 111 em 2007.

Já para as redes GSM se verificou um decréscimo, ao serem 
registadas 520 novas estações em 2008, contra as 924 re-
gistadas durante o ano de 2007. 

Estes registos resultaram de 49 pedidos de alteração de li-
cença de rede UMTS e de 50 pedidos de alteração de licença 
de rede GSM, tratados ao longo de 2008.

No âmbito dos serviços móveis, procedeu-se ao licencia-
mento da estação aeronáutica em HF - High Frequency para 
prestar serviço de Controlo Operacional. A estação localizada 
na ilha de Santa Maria nos Açores destina-se a cobrir a área 
que, nos termos do Apêndice 27 do Regulamento Rádio, se 
designa por MWARA-NAT (Major Area of North Atlantic).

Deu-se ainda seguimento ao processo de licenciamento das 
estações que integram o sistema de controlo de tráfego ma-
rítimo (VTS - Vessel Traffic System) do Instituto Portuário e 
dos Transportes Marítimos (IPTM).  

No que respeita ao serviço fixo, saliente-se a atribuição de 
19 licenças e a alteração de 218, correspondentes a redes 
de feixes hertzianos dos operadores, dos quais destacamos 
a Radiomóvel, a Vodafone, a Sonaecom, a PTC, a ONITELE-
COM – Infocomunicações, S.A. (ONITELECOM) e o IPTM, que, 
no seu conjunto, instalaram 2 692 novas estações fixas, as 
quais asseguram 1 346 ligações ponto-ponto. É de relevar 
o elevado número de estações que foram implementadas 
neste ano de 2008, o que não se torna evidente a partir do 
número de licenças atribuídas/alteradas.

No âmbito dos serviços de operações espaciais e da explora-
ção da Terra por satélite, foram licenciadas 3 estações terre-
nas da Agência Espacial Europeia (ESA) instaladas na ilha de 
Santa Maria (Açores), sendo uma delas destinada a efectuar 
o seguimento do lançamento dos foguetes Arianne 5 e as 
outras duas destinadas à recepção de dados enviados pelos 
satélites ERS-1 e ENVISAT. 

Releve-se ainda a alteração do licenciamento da estação 
terrena SINTRA 8 para oferta do serviço DTH (Direct to 
Home) MEO. 

Serviços de amador e de amador por satélite 
Iniciou-se o processo de descentralização da realização de 
exames de amador na Região Autónoma dos Açores, per-
mitindo que candidatos a amadores de outras ilhas possam 
realizar o exame sem terem de se deslocar às instalações do 
ICP-ANACOM em Ponta Delgada. Neste âmbito, foram reali-
zados exames na Terceira no final de 2008. Esta iniciativa 
integrou o conjunto de medidas adoptadas pelo ICP-ANACOM 
no âmbito do programa SIMPLEX 2008. 

Notificação e registo de frequências 
No âmbito do processo de inventariação das consignações 
de frequências a notificar ao BR/UIT, abrangendo a gama de 
frequências 1,5 GHz-56 GHz, procedeu-se, no decurso de 
2008, à análise e actualização de notificações de frequên-
cias consignadas às estações de radiocomunicações nacio-
nais no âmbito do serviço fixo por satélite. 

Foram enviadas 20 fichas de notificação relativas a es-
tações terrenas, tendo sido registadas 12 notificações no 
Ficheiro Internacional de Referência (Master International 
Frequency Register – MIFR).

Ao nível do serviço de radiodifusão sonora, e como habitu-
almente, foram notificadas as frequências utilizadas pelos 
operadores de onda curta, para os dois períodos actualmen-
te definidos, tendo-se procedido também às notificações 
respeitantes à radiodifusão sonora em FM, decorrentes quer 
de alterações introduzidas nas estações, quer da entrada em 
funcionamento de novas estações.

Coordenação de redes de satélites
Durante o ano de 2008 procedeu-se à análise de 311 sec-
ções especiais CR/C (notificações para coordenação de redes 
de satélites) publicadas em 18 Circulares Semanais da UIT 
(União Internacional das Telecomunicações), as quais resul-
taram em 17 manifestações de desacordo aos correspon-
dentes pedidos de coordenação de várias administrações 
estrangeiras. 
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Protecção de estações e redes de radiocomunicações 
No âmbito das competências que lhe estão atribuídas pelo 
Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho, o ICP-ANACOM, 
em consequência dos licenciamentos e autorizações conce-
didas para o funcionamento e utilização de redes e estações 
de radiocomunicações, e na perspectiva de salvaguardar a 
sua operacionalidade, obriga-se a assegurar-lhes a necessá-
ria e possível protecção, de modo a que as mesmas prossi-
gam os seus objectivos. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro, al-
gumas dessas estações de radiocomunicações usufruem de 
protecção especial, por via de servidão administrativa que 
condiciona a edificação e colocação de obstáculos em zonas 
definidas nessa servidão. 

Sobre estas matérias é o ICP-ANACOM solicitado a emitir 
parecer quanto à viabilidade de instalação de edificações 
e infra-estruturas em tais zonas. De modo particular, tem 
sido solicitada a sua intervenção no âmbito da análise de 
projectos e emissão de pareceres de viabilidade de instala-
ção de infra-estruturas de radiocomunicações, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro. 

O ICP-ANACOM tem também integrado diversas Comissões 
Mistas de Coordenação para revisão de Planos Directores 
Municipais (PDM), em representação da Tutela, participando 
nas reuniões, fornecendo elementos com vista à elaboração 
desses PDM e emitindo pareceres sobre os mesmos. 

No Quadro 2 apresenta-se a distribuição, em razão das 
matérias, do número de pedidos e pareceres emitidos pelo 
ICP-ANACOM.

Quadro 2 - Pedidos e pareceres elaborados em 2008

Assunto Número de pedidos Número de pareceres

Elementos para revisão de Planos Directores Municipais 57 41

Instalação de infra-estruturas de radiocomunicações 19 19

Implementação de Parques Eólicos 69 63

Implementação de Linhas Aéreas de Alta Tensão 27 25

Projectos de edificações/urbanismo 136 124

Outros casos 6 2

TOTAL 314 274
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Alteração ao Regulamento da Portabilidade 

O Regulamento n.° 58/2005, de 18 de Agosto – Regulamen-
to da Portabilidade –, que estabelece os princípios e regras 
aplicáveis à portabilidade nas redes telefónicas públicas, e 
que é vinculativo para todas as empresas com obrigações 
de portabilidade, foi publicado a 18 de Agosto de 2005. Até 
essa data, e desde 28 de Junho de 2001 para as redes fixas 
e de Janeiro de 2002 para as redes móveis, vigorou a Especi-
ficação da Portabilidade – o que, globalmente, totaliza mais 
de sete anos de experiência com a solução de portabilidade 
adoptada.

Entretanto, a dinâmica nos mercados de serviços de comu-
nicações electrónicas e a correspondente aderência dos 
utilizadores a este tipo de serviços criaram exigências de 
eficiência e rapidez para o processo de mudança de pres-
tador com portabilidade do número do assinante, tendo a 
própria Comissão Europeia relevado a importância de fazer 
diminuir significativamente o tempo de espera do utilizador 
pela portabilidade.

Assim, decorridos cerca de três anos da vigência do Regula-
mento da Portabilidade, a prática das empresas a ele sujei-
tas demonstrou a necessidade de introduzir algumas altera-
ções à sua redacção inicial, no que respeita aos princípios e 
regras a observar.

Nesse sentido, o ICP-ANACOM aprovou, em 15 de Outubro 
de 2008, o projecto de alteração ao Regulamento da Por-
tabilidade, que foi posteriormente sujeito ao procedimen-
to regulamentar previsto no artigo 11º dos Estatutos do 
ICP-ANACOM e a consulta pública.

Com as alterações introduzidas, acentuou-se a responsabili-
dade do prestador receptor em todo o processo, definiram-se 
regras de eficiência entre os prestadores e reforçou-se a pro-
tecção do assinante. Neste quadro foram definidas compen-
sações monetárias em casos de falha ou negligência, quer en-
tre prestadores, quer para o assinante e, ainda, fixados prazos 
relativos à activação da portabilidade para o assinante.

Foi também definida uma solução que possibilitará a porta-
bilidade dos números dos assinantes e ex-assinantes de em-
presas que extinguem o serviço e aos quais deve também 
ser garantida tal funcionalidade.

Condições associadas aos direitos de utilização de 
números transmitidos para a Sonaecom
Por deliberação de 29 de Dezembro de 2008, o ICP-ANACOM 
aprovou, após a respectiva audiência prévia da Sonaecom, 
o relatório e a decisão final relativos às condições associa-
das aos direitos de utilização de números transmitidos da 
OPTIMUS - Telecomunicações, S.A. (Optimus) para a Novis 
Telecom, S.A. (Novis) e à transmissão de direitos de utiliza-
ção de números atribuídos à Telemilénio, Lda. (Tele2) para a 
titularidade da Sonaecom.

Atribuição de direitos de utilização de números
Em 2008 foram atribuídos 1,3 milhões de números geográ-
ficos, dos quais 190 mil e 70 mil respeitaram às áreas geo-
gráficas de Lisboa e Porto, respectivamente. Neste mesmo 
período foram ainda recuperados 100 mil números das res-
tantes áreas geográficas do país.

No que se refere aos números não geográficos, apresen- 
ta-se no Quadro 3 a distribuição dos números atribuídos e 
ou reservados (A) e recuperados (R) por tipo de serviço:

Numeração, portabilidade e pré-selecção
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Quadro 3 - Números não geográficos

Atribuídos e/ou Reservados (A) ou Recuperados (R)

Números não geográficos

Serviços VoIP 1 
Nómada

Números
Curtos 2

Serviços de 
tradução e de 
correio de voz

Serviços de 
Dados (ISP)

Serviço 
Telefónico 

Móvel 3

A 290 000 5 164 503 300 2 600 000

R 50 000 5 60 000 400 350 000

1 - Voice Over Internet Protocol
2 - Corresponde às gamas 10xy, 116xyz, 14x(y), 15xy, 16xyz e 18xyz.
3 -  Os números são atribuídos em blocos de 10 000 para a gama “92”. São implicitamente atribuídos direitos de utilização de números das gamas “609” e “669” para acesso ao 

serviço de correio de voz, respectivamente, consulta de caixa de correio e depósito de mensagens e os números da gama “639” e “659”, respectivamente, para acesso a serviços 
móveis de fax e dados.

Em relação aos números não geográficos de Audiotexto, fo-
ram atribuídos ou reservados 1 000 números da gama geral 
(601) e recuperados 12 000, dos quais metade respeitava 
ao número “601” e ao “608” (vendas) e, a outra metade, a 
números referentes a Televoto (607), concursos e passa-
tempos (646) e números eróticos (648).



02.
Actividades de Supervisão
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Monitorização e Controlo do Espectro (MCE)

A monitorização e controlo do espectro (MCE) integram a 
actividade de gestão de frequências e têm como principais 
objectivos os seguintes:  

 – A verificação das condições de operação das redes e 
estações de radiocomunicações, de acordo com a legis-
lação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-
A/2000, de 20 de Julho; 

 – A recolha de informação no terreno, para auxiliar as 
actividades de planeamento do espectro e de licencia-
mento das redes e estações de radiocomunicações. 

 
O ICP-ANACOM investiu em 2008 no apetrechamento e 
modernização tecnológica das infra-estruturas de suporte 
à actividade MCE, designadamente em dois receptores de 
comunicações com capacidade de medição, dois sistemas de 
medição selectiva de radiações, um analisador de espectro 
portátil, na actualização e manutenção dos sistemas de ava-
liação da qualidade de serviço das redes móveis e ainda em 
acessórios e equipamentos diversos no domínio da radiofre-
quência. 

Procedeu-se também à aquisição de três sistemas de co-
mutação de antenas, de dois analisadores telegráficos e de 
comunicações digitais, de dois receptores de comunicações 
com capacidade de medição e de vários outros acessórios e 
equipamentos para o Centro do Porto, no âmbito do Projecto 
de Monitorização Integrada (PMI) – que se encontra quase 
concluído naquele centro, apenas faltando pequenos acer-
tos no software aplicado. 

No âmbito da gestão técnica dos equipamentos e sistemas 
de MCE, destacam-se, ao longo de 2008, as seguintes acti-
vidades: 

Calibração de equipamentos
 – Definição dos perfis de calibração para os novos equi-

pamentos; 
 – Calibração interna de 94 equipamentos; 
 – Calibração externa de 33 equipamentos; 

Conservação correctiva
Efectuaram-se 286 acções em diversos equipamentos de 
todos os centros de MCE, das quais apenas 17 com recur-
so a meios exteriores ao ICP-ANACOM. Merecem especial 
destaque os trabalhos de conservação profunda dos equi-
pamentos de MCE da Posição Automática de Fiscalização de 
Barcarena realizados internamente.

Conservação preventiva
Realizaram-se intervenções no hardware e no software do 
SINCRER e nos parques de antenas dos centros de Barcare-
na e da Madeira. 

Na vertente operacional da MCE, foram desenvolvidas ao 
longo de 2008 campanhas periódicas de monitorização, no 
sentido de verificar se a operação das estações e das redes 
se encontrava de acordo com a legislação em vigor e com 
as condições impostas nas licenças das redes e estações de 
radiocomunicações. 

No âmbito destas actividades de fiscalização foram envia-
dos para contencioso 84 processos relativos a infracções 
verificadas.

Registaram-se ainda 1 846 pedidos de intervenção, os quais 
foram resolvidos, na sua maioria, com necessidade de inter-
venção local de uma equipa técnica. Do total daqueles pedi-
dos, 48 por cento foram originados por reclamações de inter-
ferências, sendo que mais de metade destes respeitaram a 
queixas originadas por interferências nos seus sistemas de 
recepção de televisão hertziana. Do conjunto das reclama-
ções de interferências, destaca-se o grande número de ocor-
rências/interferências em comunicações do serviço móvel 
aeronáutico (13 por cento), do serviço de amador e amador 
por satélite (9 por cento) e nas redes e estações do serviço 
móvel terrestre com tecnologia CDMA, a operar na faixa dos 
450 MHz (7 por cento).  

Por último, saliente-se que dos restantes 52 por cento das 
solicitações recebidas, 14 por cento respeitaram a pedidos 
de verificação do cumprimento dos níveis de referência para 
a protecção da população em geral. 

Monitorização
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Foram ainda garantidas as acções operacionais que decor-
reram de solicitações provenientes da Entidade Regulado-
ra para a Comunicação Social (ERC), ao abrigo do protocolo 
existente com o ICP-ANACOM. 

A cooperação com outras entidades públicas, designada-
mente a PSP, GNR, PJ e com os nossos congéneres interna-
cionais, assumiu, no ano transacto, um peso considerável na 
actividade desenvolvida na área, com cerca de 12 por cento 
do global da actividade.  

Merecem especial destaque, no âmbito das actividades MCE, 
as que visam dar resposta a interferências prejudiciais que 
afectam as frequências, os canais e as estações, nomeada-
mente: 

 – As frequências do serviço móvel aeronáutico de aproxi-
mação à pista, perigo e socorro e das torres de controlo 
dos vários aeroportos nacionais; 

 – Os canais de chamada, perigo e socorro do serviço mó-
vel marítimo; 

 – As estações dos serviços de radionavegação aeronáu-
tica e marítima; 

 – A resposta a solicitações provenientes das entidades 
responsáveis pela busca e salvamento (centro de co-
ordenação de busca e salvamento marítimo e ou força 
aérea portuguesa), para alarmes indiciados como falsos 
ou enganosos, por dolo ou negligência, tem tido tam-
bém, por parte dos serviços operacionais da gestão do 
espectro, prioridade máxima. 

 
Em todos estes casos, a actuação tem por base o princípio 
de que é fundamental a eliminação da interferência prejudi-
cial no mais curto espaço de tempo, recorrendo, se for caso 
disso, a medidas excepcionais que podem ir até ao encer-
ramento da rede ou estação perturbadora. Quando a inter-
ferência é causada por uma estação estrangeira e ou fora 
da jurisdição de actuação desta Autoridade, a sua resolução 
pode ser bastante demorada, pelo que assumem especial 
relevância os procedimentos de notificação do Regulamento 
das Radiocomunicações.  

No que à cooperação internacional diz respeito, Portugal regis-
tou 178 situações de pedidos de colaboração, tendo em vista 
a resolução de problemas de interferência ou eliminação de 
emissões ilegais. A colaboração foi mais estreita com os países 
Europeus (Reino Unido, Áustria, Alemanha, Espanha e França), 
tendo também havido, num ou noutro caso, a necessidade de 
recorrer à participação dos Estados Unidos da América.

Ainda durante 2008 e no âmbito internacional, foram exe-
cutadas cinco campanhas automáticas de monitorização em 
HF, no âmbito da monitorização contínua das faixas de HF 
para a CEPT (Janeiro, Setembro, Outubro, Novembro e De-
zembro de 2008). 

Radiações não-ionizantes
Até ao final de 2008, foram recebidas nesta Autoridade 
1 254 solicitações relacionadas com radiações não-ionizan-
tes, tendo sido finalizados 1 220 processos (que envolve-
ram a análise de 159 estabelecimentos de ensino), muitos 
dos quais na sequência de medições no local. 

Os resultados apurados apontam para valores pelo menos 
50 vezes inferiores aos níveis de referência de densidade 
de potência fixados na Portaria n.º 1 421/2004, de 23 de 
Novembro. Verificaram-se 35 situações que não garantiam 
à partida o patamar 50 vezes inferior, sendo contudo em to-
das elas garantido o cumprimento dos níveis de referência. 
Todas as conclusões das acções realizadas foram levadas ao 
conhecimento das pessoas ou entidades que solicitaram as 
avaliações.

Qualidade de serviço

Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS) aplicá-
vel ao serviço telefónico público
Em 2008, o ICP-ANACOM procedeu à verificação do cum-
primento das seguintes obrigações decorrentes do Regula-
mento de Qualidade aplicável ao serviço de acesso à rede 
telefónica pública em local fixo e ao serviço telefónico aces-
sível ao público em local fixo (STF), publicado em Diário da 
República, IIª série, em 14/06/05, com a designação de Re-
gulamento n.º 46/2005:
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 – disponibilização de informação sobre os níveis de de-
sempenho, relativos ao ano transacto, para cada um dos 
parâmetros definidos; 

 – disponibilização de informação sobre os níveis de de-
sempenho que os prestadores se propõem oferecer ao 
longo do ano, para cada um dos parâmetros definidos;

 – foi determinado que esta informação deve ser facul-
tada aos utilizadores, em suporte escrito em todos os 
pontos de venda, e, ainda, ser divulgada na página da 
Internet das empresas, quando esta exista, em anúncio 
bem visível e facilmente identificável.

 
O Regulamento n.º 46/2005, que tem como objectivo a pu-
blicação e a disponibilização, aos utilizadores finais, de in-
formação comparável, clara, completa e actualizada sobre 
a qualidade de serviço praticada por parte dos prestadores, 
integra no seu Anexo uma listagem de parâmetros de quali-
dade para os quais se estabeleceram definições e metodolo-
gias de cálculo a respeitar pelos prestadores na sua medição 
e que tomaram como referência o documento do ETSI Guide 
- EG 201 769-1 V1.1.1 (2000/2004).

No âmbito da monitorização efectuada, o ICP-ANACOM cons-
tatou a necessidade de tornar mais clara, harmonizada e fá-
cil de localizar pelos utilizadores finais a informação estabe-
lecida naquele Regulamento. Nesse sentido, em Setembro 
de 2008 foi aprovado, a título de recomendação, um “Mo-
delo de Divulgação” a adoptar pelas empresas prestadoras 
do STF para divulgação aos utilizadores finais da informação 
sobre qualidade de serviço estabelecida no âmbito do RQS. 

Avaliação das acções implementadas pelos CTT em 
2007, para cumprir a decisão de compensação dos 
utilizadores pelo incumprimento de indicadores de 
qualidade de serviço em 2006
Em 20 de Fevereiro de 2008, o ICP-ANACOM tomou conheci-
mento do relatório dos CTT com os resultados globais das acções 
implementadas pelos CTT em 2007 para compensar os utiliza-
dores pelo incumprimento de indicadores de qualidade de servi-
ço em 2006, na sequência da decisão desta Autoridade, tomada 
no decorrer de 2007, de aplicar a dedução de 1 ponto percentual 
à variação média ponderada dos preços dos serviços reservados 
aos CTT permitida para 2007 e de determinar aos CTT o envio 
de uma proposta de implementação da referida dedução.

O ICP-ANACOM concluiu que o conjunto das acções aceites 
pelo ICP-ANACOM implicou benefícios para os utilizadores 
num valor correspondente a cerca de 2,8 milhões de euros, 
cumprindo os objectivos estabelecidos.

Qualidade de serviço do acesso à Internet
Na sequência da consulta lançada sobre a extensão do Re-
gulamento n.º 46/2005, a qual apontava para que o RQS 
passasse a incluir os parâmetros de qualidade do serviço de 
acesso à Internet, o ICP-ANACOM decidiu, por deliberação de 
16 de Janeiro de 2008, não proceder à alteração em causa. 
Em resultado, aquele regulamento continua a aplicar-se ape-
nas ao serviço de acesso à rede telefónica pública em local 
fixo e ao serviço telefónico acessível ao público em local fixo. 

Nomeadamente para assegurar aos utilizadores o máximo 
benefício em termos de escolha, preço e qualidade, bem 
como para promover o esclarecimento dos consumidores 
sobre a qualidade de serviço disponibilizada no âmbito do 
acesso à Internet, considerou-se já existirem, para as entida-
des envolvidas, meios mais céleres, menos onerosos e mais 
facilmente adaptáveis às mutações do mercado.

Por outro lado, deu-se continuidade à implementação de 
acções destinadas à melhoria da qualidade daquele serviço, 
das quais se destacaram, a par da monitorização das recla-
mações, a publicação de um estudo sobre a Qualidade do 
Serviço de Acesso à Internet 2007 e a preparação do con-
curso público para adjudicação do estudo sobre a Qualidade 
do Serviço de Acesso à Internet 2008.

Foram também verificados os contratos de adesão àquele 
serviço, por forma a avaliar da inclusão nos mesmos das 
obrigações e recomendações previstas na deliberação que 
aprovou, no âmbito dos artigos 39º e 48º da Lei n.º 5/2004, 
de 10 de Fevereiro, as linhas de orientação sobre o conteúdo 
mínimo a incluir nos contratos para a prestação dos serviços 
de comunicações electrónicas.

Estudos sobre a Qualidade dos Serviços Móveis
Neste âmbito, no decurso de 2008, foram  realizados e pu-
blicados vários estudos, dos quais se destacam:
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 – Estudo sobre a Qualidade dos Serviços Móveis 2007 
(voz, videotelefonia e cobertura), nas Regiões Autóno-
mas dos Açores e da Madeira;

 – Estudo sobre a Qualidade dos Serviços Móveis 2007 
(voz, videotelefonia e cobertura), no território continen-
tal;

 – Estudo sobre a Qualidade dos Serviços Móveis 2007, no 
Serviço Alfa Pendular da CP;

 – Estudo sobre a Qualidade dos Serviços Móveis 2007 
(SMS e MMS), no território continental;

 – Estudo sobre a Qualidade dos Serviços Móveis 2008, na 
vertente “voz”, face à tecnologia de suporte utilizada – 
GSM ou UMTS;

 – Estudo sobre a Qualidade dos Serviços Móveis 2008 
(SMS e MMS), no território continental;

 – Estudo sobre a Qualidade dos Serviços Móveis 2008 
(voz, videotelefonia e cobertura), no território continen-
tal.

Auditoria aos indicadores de qualidade de serviço 
e ao sistema de reclamações dos CTT referente aos 
exercícios de 2006 e 2007 
Na sequência de auditoria realizada aos indicadores de qua-
lidade de serviço e ao sistema de reclamações dos CTT, re-
ferentes aos exercícios de 2006 e 2007, foi aprovada, em 
Novembro de 2008, após audiência prévia dos CTT, a publi-
cação dos relatórios referentes ao controlo efectuado, bem 
como um conjunto de determinações e recomendações com 
vista ao aperfeiçoamento do sistema de monitorização dos 
indicadores de qualidade de serviço e do sistema de trata-
mento de reclamações.

Auditoria aos indicadores de qualidade de serviço 
relativos ao ano de 2005 
Por deliberação de 17 de Dezembro de 2008, após audiência 
prévia dos CTT, foi aprovado o relatório a publicar por esta 
Autoridade referente aos resultados do controlo efectuado 
sobre os níveis de qualidade de serviço oferecidos pelos CTT 
no ano de 2005.

Outras actividades de monitorização

Regulamento do roaming internacional 
O ICP-ANACOM desenvolveu, ao longo de 2008, diversas 
acções de monitorização da execução do Regulamento (CE) 
N.º 717/2007, de 27 de Junho, relativo à itinerância nas 
redes telefónicas móveis públicas da Comunidade, que vie-
ram permitir aos consumidores beneficiar, desde o Verão de 
2007, de uma ‘’Eurotarifa’’. O limite máximo da “Eurotarifa”, 
que durante o primeiro ano de vigência do Regulamento foi, 
para as chamadas de voz efectuadas ou recebidas em roa-
ming dentro da UE, de, respectivamente, 0,49 euros (sem 
IVA) e  0,24 euros (sem IVA), foi reduzido para, respectiva-
mente, 0,46 euros (sem IVA) e 0,22 euros (sem IVA) a partir 
do final de Agosto de 2008.

O Regulamento impôs também um limite máximo para a ta-
rifa grossista média que o operador de uma rede visitada 
pode cobrar ao operador da rede doméstica de um cliente 
de roaming por uma chamada de voz em roaming, com ori-
ginação nessa rede visitada. Esse limite foi fixado pelo Re-
gulamento em  0,30 euros por minuto, no primeiro ano da 
sua vigência, tendo passado, ao abrigo do mesmo, para  0,28 
euros, em 30 de Agosto de 2008.

O Regulamento fixou, ainda, a obrigatoriedade de disponi-
bilização automática, pelos operadores aos seus clientes de 
roaming – sempre que estes entrem num Estado-Membro 
diferente do da sua rede doméstica –, de um serviço de men-
sagens gratuito que informa sobre as tarifas de roaming 
aplicáveis às chamadas efectuadas e recebidas.

O ICP-ANACOM tem vindo a desenvolver as seguintes acções:

 – acompanhamento e supervisão do respectivo cumpri-
mento no território nacional: neste contexto, merecem 
destaque a recolha de informação junto das empresas 
prestadoras, a realização de acções de fiscalização para 
verificação da efectiva implementação das medidas 
previstas para aumento da transparência tarifária e a 
monitorização das reclamações recebidas na área do 
roaming;
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 – informação ao público sobre a aplicação do Regulamen-
to, através da actualização das matérias relevantes no 
sítio do ICP-ANACOM;

 – monitorização das tarifas e da utilização de técnicas de 
orientação de tráfego em prejuízo dos clientes; 

 – acompanhamento das situações de roaming transfron-
teiriço involuntário;

 – participação no International Roaming Project Team 
(IRPT) do Grupo de Reguladores Europeus (ERG).
Saliente-se que o ERG publicou, em Janeiro e Agosto de 
2008, dois relatórios sobre a implementação, nos diver-
sos países europeus, das medidas fixadas pelo Regula-
mento, reconhecendo que, para já, se registou, na gene-
ralidade dos países, uma redução das tarifas do serviço 
de roaming, bem como um bom nível de cumprimento, 
por parte dos operadores, das medidas estabelecidas 
para melhorar a transparência das tarifas retalhistas; 

 – comunicação semestral à Comissão Europeia, conforme 
exigido pelo próprio Regulamento, de informação sobre 
a actividade de roaming internacional dos operadores 
actuantes em Portugal.

 
No final de Setembro de 2008, a Comissão Europeia apre-
sentou, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, a sua propos-
ta de revisão do Regulamento do Roaming Internacional, no 
sentido de o estender até 2012 e de alargar o seu âmbito 
aos serviços de mensagens de texto (SMS) e de dados (utili-
zados em roaming) no espaço intra-comunitário.

Monitorização da evolução dos preços grossistas e 
retalhistas no âmbito da portabilidade e das obriga-
ções de informação ao consumidor estabelecidas 
no regulamento de portabilidade 
Neste âmbito, o ICP-ANACOM procedeu em 2008:

 –  à recolha de informação junto das empresas prestadoras 
do serviço telefónico móvel e das empresas prestadoras 
do serviço telefónico fixo sobre os preços cobrados aos 
assinantes pela operação de portabilidade (preços re-
talhistas) e sobre os preços cobrados aos prestadores 
receptores (preços grossistas);

 –  à realização de um inquérito enviado às diferentes ARN 
europeias, via CN (Contact Network) do IRG, visando a 
recolha de diversa informação sobre portabilidade, no-
meadamente sobre preços retalhistas e grossistas pra-
ticados pelos operadores e informação relativa a com-
pensações pelo atraso na implementação de pedidos de 
portabilidade;

 –  à monitorização das reclamações recebidas relativa-
mente ao aviso gratuito on-line pelas empresas que 
oferecem serviço telefónico móvel;

 –  à monitorização do cumprimento das obrigações pre-
vistas no artigo 21º do Regulamento da Portabilidade, 
designadamente a disponibilização por parte dos pres-
tadores de serviço telefónico móvel de um aviso gratuito 
on-line nas chamadas nacionais de voz entre redes de 
serviço telefónico móvel e destinadas a números por-
tados, a disponibilização de informação aos assinantes 
sobre os procedimentos a adoptar para a desactivação e 
reactivação da audição do mesmo aviso e a implementa-
ção do serviço informativo de preços das chamadas para 
números portados.

 
Releve-se que em 2008 estas medidas abrangeram também 
os operadores virtuais de redes móveis (MVNO).

Auditoria aos resultados de 2005 e 2006 do siste-
ma de custeio dos CTT 
Por deliberação de 19 de Novembro de 2008, o ICP-ANACOM 
aprovou os relatórios finais das auditorias realizadas pela 
empresa KPMG & Associados ao sistema de contabilidade 
analítica dos CTT referente aos exercícios de 2005 e 2006, 
tendo decidido também ouvir os CTT sobre as declarações 
de comprovação de conformidade a emitir por esta Autori-
dade e sobre as determinações e recomendações com vista 
ao aperfeiçoamento do actual sistema de custeio dos CTT. 
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Litígio entre a PTC e a Tele2 sobre consumos de 
energia no âmbito da ORALL
Por deliberação de 16 de Abril de 2008, foi aprovada a deci-
são final referente ao processo de resolução administrativa 
de litígio entre a PT Comunicações (PTC) e a Telemilénio - 
Telecomunicações, Sociedade Unipessoal, Lda., relacionado 
com o não pagamento de facturas de consumo de energia 
no âmbito da oferta de referência para acesso ao lacete local 
(ORALL). Neste âmbito o ICP-ANACOM decidiu o seguinte:

 – Recusar o pedido de resolução do litígio apresentado 
pela PTC, por ter decorrido o prazo máximo para solici-
tar a intervenção do Regulador, fixado no n.º 2 do artigo 
10º do mesmo diploma;

 – Esclarecer que o ponto 4.2.3, b) do Anexo 14 da ORALL 
define os preços a pagar pelos outros operadores licen-
ciados como contrapartida do serviço de co-instalação 
prestado pela PTC, independentemente do momento de 
instalação e ligação dos equipamentos. Por acordo, as 
partes podem fixar outras condições, nomeadamente 
que estipulem que os valores relativos aos consumos 
de energia, calculados com base na fórmula prevista na 
ORALL, sejam devidos a partir de momento posterior ao 
do início da prestação do serviço de co-instalação. Em 
tal caso, as partes devem fixar as condições necessá-
rias à operacionalização do acordado, e que permitam à 
PTC conhecer a data efectiva a partir da qual é legítima 
a cobrança de tais valores.

Litígio entre a Sonaecom e a PTC sobre o pagamen-
to de compensações por incumprimento dos níveis 
de qualidade de serviço estabelecidos na ORALL
Em 4 de Junho de 2008, foi decidido por esta Autoridade, o 
processo de resolução administrativa de litígio iniciado pela 
Sonaecom com o objectivo de obter da PTC o pagamento de 
compensações por incumprimento dos níveis de qualidade 
de serviço estabelecidos na oferta de referência de acesso 
ao lacete local (ORALL) para resposta a pedidos de verifica-
ção de elegibilidade em 2006. 

A decisão final proferida neste processo considerou impro-
cedentes os argumentos e fundamentos expostos no pedi-
do de resolução do litígio e indeferiu o pedido de pagamento 
da compensação por incumprimento dos prazos de resposta 
estabelecidos como objectivos de qualidade de serviço da 
ORALL, bem como dos juros moratórios reclamados.

Litígio entre a Sonaecom e a PTC relativo ao paga-
mento de compensações por incumprimento dos 
níveis de qualidade de serviço estabelecidos na 
ORALL e na ORCA
Na sequência de um requerimento apresentado pela 
Sonaecom no qual solicitava a intervenção do Regulador, 
para a resolução do litígio que a opunha à PTC, relativo 
ao pagamento de compensações por incumprimento, em 
2006, dos níveis de qualidade de serviço e no que respeita 
aos prazos aplicáveis à reposição do serviço (reparação de 
avarias), estabelecidos na oferta de referência de acesso ao 
lacete local (ORALL) e na oferta de referência de circuitos 
alugados (ORCA), o ICP-ANACOM aprovou, em 30 de Abril de 
2008, um sentido provável de decisão no qual indeferiu o 
pedido de que fosse declarada a obrigação de a PTC pagar 
à Sonaecom o valor reclamado a título de compensação 
por incumprimento, bem como o pedido de pagamento de 
juros moratórios e as diligências probatórias solicitadas pela 
Sonaecom, por considerar que as mesmas não eram nem 
úteis nem necessárias para o esclarecimento dos factos com 
interesse para a decisão.

Gama de numeração “30” – VoIP
Entre Julho e Setembro de 2008, o ICP-ANACOM recebeu 
diversas comunicações da Sonaecom, solicitando a interven-
ção do Regulador quanto a um pedido deste operador, diri-
gido à PTC e à TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, 
S.A. (TMN) de abertura da gama de numeração “30” – VoIP 
nómada para encaminhamento de chamadas nas suas redes, 
relativamente ao qual não havia consenso quanto ao preço 
de terminação a praticar pela Sonaecom.

Resolução de conflitos
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De modo a verificar o cumprimento da obrigação de negociar 
a interligação que impende sobre os operadores e equacio-
nar uma eventual intervenção desta Autoridade, foi, em De-
zembro de 2008, solicitada à Sonaecom e à PTC informação 
sobre o ponto de situação das negociações deste acordo, in-
cluindo as propostas trocadas entre as partes quanto ao pre-
ço de terminação proposto pela Sonaecom e contra-proposto 
pela PTC e pela TMN. 

No conjunto de atribuições estatutariamente fixadas para o 
ICP-ANACOM, consta a de velar pela aplicação e fiscalização 
do cumprimento das leis e requisitos técnicos aplicáveis, 
bem como garantir o cumprimento, por parte dos operadores 
de comunicações, das disposições dos respectivos títulos de 
exercício de actividade ou contratos de concessão.

Assim, neste âmbito, afigurou-se como prioritário manter, 
em 2008, o objectivo de reforçar a intervenção da fiscali-
zação do ICP-ANACOM na detecção, e posterior actuação 
em conformidade, de situações referentes ao exercício de 
actividades por parte de entidades que não dispusessem do 
adequado título habilitante.

Em simultâneo, e na medida dos recursos disponíveis, pro-
curou-se igualmente verificar o cumprimento, por parte das 
entidades autorizadas, das obrigações derivadas dos res-
pectivos títulos de exercício de actividade, tendo sempre 
presente a preocupação de prevenir situações que poten-
cialmente sejam geradoras de distorções no normal funcio-
namento dos mercados, bem como a procura de soluções 
para a eventual resolução de litígios entre operadores e ou 
entre aqueles e os consumidores.

Comunicações electrónicas

Ao nível das comunicações electrónicas destacam-se as se-
guintes acções de fiscalização:

Serviço Telefónico em Local Fixo
 – Verificação e análise de informação relevante sobre as 

ofertas do operador PTC, na procura de factos que pos-
sam indiciar práticas ou situações que possam configu-
rar incumprimento do quadro regulatório aplicável;

 – Recolha e análise de informação relativa à tecnologia 
VoIP e ao seu impacto nas ofertas de serviço dos ope-
radores;

 – Análise sobre o tempo de demora no atendimento tele-
fónico do Serviço de Apoio a Clientes dos prestadores 
deste serviço;

Fiscalização
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 – Acção de fiscalização para verificar o cumprimento de 
determinações desta Autoridade, relativas a práticas de 
win-back, por parte da PTC;

 – Acção de fiscalização sobre a alegada existência de 
ofertas discriminatórias da PTC aos seus clientes;

 – Análise das condições de funcionamento do serviço te-
lefónico em local fixo, oferecido pela Vodafone, TMN, 
Sonaecom e ZON TV Cabo;

 – Acção de fiscalização sobre o custo das chamadas para 
números da gama “707”, no serviço Vodafone Casa;

 – Acção de fiscalização sobre o cumprimento da delibe-
ração de Janeiro de 2007, relativamente às gamas de 
numeração “761” e “762”;

 – Acção de fiscalização à ZON TV Cabo, na sequência de 
queixa da PTC; 

 – Acção de fiscalização sobre a publicitação e disponibili-
zação aos utilizadores de informações sobre a qualida-
de de serviço, nos pontos de venda de todos os pres-
tadores;

 – Acção de fiscalização à existência de publicidade e tele-
marketing nas chamadas para o número 1820 (serviço 
informativo), por parte da PTC;

 – Acção de fiscalização sobre a facturação detalhada 
apresentada pela PTC;

 – Acção de fiscalização sobre o cumprimento da delibera-
ção de Maio de 2008 relativa à facturação ao segundo, 
após um período inicial com tarifação fixa;

 – Acção de fiscalização sobre a prestação deste serviço, 
por parte da Bragatel – Companhia de Televisão por 
Cabo de Braga, S.A. (Bragatel), da Pluricanal Leiria – 
Televisão por Cabo, S.A. (Pluricanal Leiria) e Pluricanal 
Santarém – Televisão por Cabo, S.A. (Pluricanal Santa-
rém);

 – Acções de fiscalização em 13 centrais telefónicas da 
PTC, relacionadas com alegados constrangimentos no 
âmbito da ORALL;

 – Análise de 101 queixas sobre problemas no domínio da 
Selecção e Pré-Selecção de Operador e desenvolvimen-
to de três averiguações no mesmo domínio, na sequên-
cia de queixas de prestadores deste serviço;

 – Recolha de contratos de adesão em pontos de venda de 
todos os prestadores deste serviço.  

 

Serviço distribuição por cabo
 – Análise das condições de oferta dos serviços disponi-

bilizados pelo operador de cabo TVTel Comunicações, 
S.A. (TVTel);

 – Recolha de informação e estudo comparativo das ofer-
tas de serviço propostos pelos operadores Cabovisão – 
Televisão por Cabo (Cabovisão) e ZON TV Cabo;

 – Caracterização das ofertas e estudo comparativo entre 
os operadores ZON TV Cabo, TVTel, Pluricanal Leiria, 
Pluricanal Santarém e Bragatel;

 – Recolha de informação e avaliação da realidade das set 
top boxes (STB) com desconformidades em comerciali-
zação no mercado nacional;

 – Caracterização das ofertas e estudo comparativo entre 
as ofertas triple-play dos serviços IPTV ClixSmartTV da 
Sonaecom e MEO da PTC;

 – Recolha e análise de informação sobre os aspectos téc-
nicos da TV Digital, com especial incidência nas normas 
DVB e suas versões, no âmbito do padrão europeu;

 – Recolha e análise de informação sobre os aspectos téc-
nicos da televisão digital e o formato High Definition 
(HD), inserido no âmbito dos desenvolvimentos recen-
tes sobre televisão digital terrestre e a abertura do con-
curso para o 5º canal;

 – Acções de fiscalização em todos os prestadores deste 
serviço, a fim de verificar o cumprimento das obrigações 
decorrentes dos respectivos títulos habilitantes;

 – Acções de fiscalização em todos os prestadores deste 
serviço, a fim de verificar o cumprimento das obrigações 
relacionadas com o Livro de Reclamações;

 – Acção de fiscalização sobre uma alegada alteração de 
rede e das respectivas condições contratuais, por parte 
da TVTel;

 – Recolha de contratos de adesão em pontos de venda de 
todos os prestadores deste serviço.  

 
Postos Públicos

 – Realização de 65 acções de fiscalização, junto de enti-
dades prestadoras deste serviço, visando a detecção de 
situações de inexistência de títulos habilitantes para o 
exercício da actividade, bem como o cumprimento, nos 
casos das entidades legalmente habilitadas, de obriga-
ções decorrentes desses mesmos títulos.
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Serviços Móveis
 – Análise simplificada das condições de oferta, acessi-

bilidade e cobertura do serviço Telemodem Zapp do 
operador Radiomóvel: a evolução histórica e verificação 
das condições de utilização, cobertura radioeléctrica e 
acessibilidade do serviço de acesso móvel à Internet 
proposto por este operador. Foram realizados, durante o 
ano, testes de acessibilidade nos distritos de Bragança, 
Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja, Faro e Setúbal;

 – Recolha e análise de informação relativa aos operado-
res móveis virtuais (MVNO) e caracterização da oferta 
existente em Portugal;

 – Recolha de informação referente à tecnologia High Spe-
ed Uplink Packet Access (HSUPA) e ao modo como esta 
é integrada nas ofertas das redes móveis existentes no 
mercado nacional; 

 – Recolha de informação relativa às novas propostas de 
redes e serviços baseados na tecnologia sem fios Wi-
MAX, bem como a sua eventual aplicação à realidade 
das redes de acesso à Internet em banda larga no nosso 
País;

 – Análise de informação sobre a evolução do espectro ra-
dioeléctrico para os serviços móveis – GSM 450;

 – Análise das condições de utilização e eventual vulne-
rabilidade dos equipamentos terminais móveis face a 
dispositivos de intercepção de comunicações à venda 
na Internet. 

 
Cartões Virtuais de Chamadas

 – Levantamento sobre as condições de prestação deste 
serviço, com 47 acções de fiscalização junto de entida-
des envolvidas na respectiva prestação.

 
Acesso à Internet

 – O comportamento atípico de alguns utilizadores das 
redes de Internet, vulgarmente designados por heavy 
users, tem impacto negativo e significativo no desem-
penho das redes, degradando a qualidade de serviço. 
Deste modo, e no âmbito do grupo de trabalho que inte-
gra representantes dos operadores /prestadores (redes 
fixas) de acesso à Internet e a Direcção Geral do Con-
sumidor, foram realizadas durante 2008 quatro reuni-
ões de trabalho, estando em elaboração um documento 
final sobre a matéria;

 – Avaliação das condições de oferta de serviços propos-
tos por alguns dos projectos de “Cidades e Regiões Di-
gitais” na promoção do acesso sem fios à Internet em 
banda larga e disponibilizados em espaços públicos;

 – Recolha de informação e caracterização das novas so-
luções e das respectivas arquitecturas baseadas em 
tecnologia óptica, bem como a sua futura aplicação à 
realidade das redes de acesso no nosso País;

 – Recolha de informação e comparação de ofertas de ban-
da larga (acessos fixos) no mercado. 

 
Portabilidade

 – Realização de cinco investigações sobre a concretização 
de pedidos de portabilidade, no âmbito de situações de 
litígio envolvendo prestadores do serviço telefónico em 
local fixo;

 – Análise de 150 pedidos de portabilidade recusados;
 – Acção de fiscalização sobre os serviços informativos 

dos preços das chamadas para números portados;
 – Acção de fiscalização sobre a existência e respectivo 

conteúdo do anúncio on-line informando o chamador 
de que está a ligar para um número portado, quando a 
existência desse anúncio se imponha.



036Actividades de Supervisão

Serviços postais

Relativamente ao mercado dos serviços postais, destaca-se 
a realização de acções de fiscalização, abrangendo as se-
guintes vertentes:

 – Recolha e análise de informação sobre a oferta de ser-
viços de operadores não enquadrados no serviço de 
correio Expresso. A incidência da análise recaiu nas 
empresas (ou marcas, quando associadas em regime de 
franchising);

 – Análise sistemática das condições de prestação de servi-
ços oferecidos pela empresa CTT Expresso e comparação 
dos serviços prestados com outros de idênticas caracte-
rísticas e/ou designações e respectivos preços praticados;

 – Análise das condições de oferta e da prestação efectiva 
dos serviços de correio normal e azul – tempos de entre-
ga, por parte da empresa concessionária, nomeadamente 
no correio destinado às ilhas mais periféricas nos arqui-
pélagos dos Açores e Madeira. Esta análise foi realiza-
da cumprindo um plano de envios a partir de Lisboa e 
Porto, programados para dois momentos sazonalmente 
opostos no ano e efectuados nos dias úteis dos meses 
de Abril e Outubro; 

 – Acções de fiscalização junto de pontos de venda de to-
dos os prestadores destes serviços, relacionadas com a 
verificação do cumprimento de normas sobre o Livro de 
Reclamações;

 – Acção de fiscalização sobre anomalias na distribuição 
domiciliária de correspondência, no concelho de Cas-
cais, por parte dos CTT;

 – Acções de fiscalização sobre as condições de prestação 
do serviço às empresas CTT Gest, Mailtec, Indy, TNT e 
Adicional.

Todas as situações irregulares detectadas foram encami-
nhadas para análise em sede de contencioso. 

Mercado de equipamentos

Constitui atribuição desta Autoridade fiscalizar o cumprimento 
do regime de livre circulação, colocação no mercado e coloca-
ção em serviço, no território nacional, dos equipamentos de rá-
dio e equipamentos terminais de telecomunicações (R&TTE)1 
no âmbito do Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto.

A fiscalização deste mercado envolve três procedimentos 
com vista à avaliação de conformidade dos equipamentos 
colocados no mercado, designadamente:

 – Procedimento 1 - acções de fiscalização directas (pre-
senciais e também efectuadas por catálogo e na Inter-
net) aos agentes económicos (distribuidores, importa-
dores, comerciantes);

 – Procedimento 2 - acções de acompanhamento de mer-
cado, através de ensaios laboratoriais e análise de do-
cumentação técnica, para verificação da conformidade 
dos equipamentos;

 – Procedimento 3 - acções de acompanhamento de mer-
cado, através da análise de documentação técnica para 
verificação da conformidade dos equipamentos.

 
No ano de 2008, a actividade realizada teve a seguinte in-
cidência:

 – Procedimento 1 - Foram fiscalizados 667 equipamen-
tos, tendo sido apreendidas 527 unidades, por se ter 
verificado que não cumpriam um ou vários requisitos 
obrigatórios para a sua colocação em mercado (nome-
adamente, ausência de marcação CE, ausência de de-
claração de conformidade e de manuais em língua por-
tuguesa).

 – Procedimentos 2 e 3 - Iniciaram-se 109 fiscalizações 
de equipamentos e ensaiaram-se 102 equipamentos, 
tendo-se registado uma taxa de não conformidades 
técnicas (ensaios) de 4 por cento.

 
Releve-se que os procedimentos 2 e 3 envolvem ensaios 
laboratoriais e análises documentais, permitindo avaliar 
de forma completa a conformidade dos equipamentos, 
com os requisitos constantes no regime do Decreto-Lei 
n.º 192/2000, de 18 de Agosto.

1  Radio and Telecommunications Terminal Equipment
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Quanto à tipologia dos incumprimentos detectados, nos 
procedimentos 2 e 3, verificou-se, em 2008, uma elevada 
diversidade nos tipos de não conformidades, como se ilustra 
no Quadro 4:

Quadro 4 - Não conformidades documentais e técnicas detectadas

Tipos de não conformidades % do total

Informação na embalagem de que o equipamento se destina a ser utilizado em Portugal 2,5

Informação no manual de que o equipamento se destina a ser utilizado em Portugal 2,4

Alertar para eventuais restrições/requisitos a que o equipamento está sujeito 1,6

Declaração de conformidade (deve acompanhar equipamento) - em formato reduzido, e em Português 2,9

Declaração de conformidade (deve acompanhar equipamento) - em formato completo 3,0

Declaração de conformidade (deve acompanhar equipamento) - referência à Internet 3,0

Documentação e manuais em Língua Portuguesa 2,7

Existência de marcação CE no equipamento (emissor e receptor) 2,6

Existência de marcação CE na embalagem 0,3

Existência de marcação CE no manual 2,7

Marcação visível, legível e indelével 0,3

Designação do organismo notificado contactado (marcação) no equipamento 0,6

Designação do organismo notificado contactado (marcação) na embalagem 0,7

Designação do organismo notificado contactado (marcação) no manual 0,7

Identificação da classe do equipamento (marcação) no equipamento 2,4

Identificação da classe do equipamento (marcação) na embalagem 2,6

Identificação da classe do equipamento (marcação) no manual 2,5

Símbolo informativo de que o equipamento utiliza faixas de frequência cujo uso não é harmonizado na União Europeia no 
equipamento

2,3

Símbolo informativo de que o equipamento utiliza faixas de frequência cujo uso não é harmonizado na União Europeia na 
embalagem

2,4

Símbolo informativo de que o equipamento utiliza faixas de frequência cujo uso não é harmonizado na União Europeia no 
manual

2,3

Identificação do equipamento - Fabricante 0,4

Identificação do equipamento - Marca 0,1

Identificação do equipamento – Tipo 0,8

Identificação do equipamento – Modelo 0,0
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Tipos de não conformidades % do total

Identificação do equipamento – Nº de série 2,7

Notificação de acordo com o artigo 6.4 da Directiva R&TTE 3,0

Descrição geral do equipamento 1,3

Desenhos do projecto e fabrico 4,1

Esquemas 4,1

Especificações técnicas 3,8

Diagrama de blocos 4,2

Lista de componentes 4,3

Lista de normas harmonizadas aplicadas no todo ou em parte 3,3

Normas harmonizadas de rádio 0,3

Normas harmonizadas de EMC 0,3

Normas harmonizadas de LVD 0,3

Normas harmonizadas de Protecção da Saúde 0,5

Descrição e explicação das soluções adoptadas no caso de não terem sido aplicadas normas harmonizadas 0,2

Resultados dos cálculos de projecto e exames efectuados 2,3

Relatórios de ensaio de Rádio 3,2

Relatórios de ensaio de EMC 3,8

Relatórios de ensaio de LVD 3,8

Declaração emitida pelo fabricante em que os ensaios foram efectuados e que satisfazem os requisitos essenciais ou 
declaração emitida pelo organismo notificado em que o dossier técnico comprova o cumprimento dos requisitos essenciais 

3,4

Declaração de conformidade em formato completo – fornecida com o equipamento 2,8

Declaração de conformidade em formato completo – fornecida com a documentação técnica 3,4

Declaração de conformidade em formato completo – indicação do fabricante 0,4

Declaração de conformidade em formato completo – assinatura de quem emite 0,1

Declaração de conformidade em formato completo – indicação de que cumpre a Directiva 1999/5/EC 0,1

Declaração de conformidade em formato completo – indicação das normas técnicas 0,1

Declaração de conformidade em formato completo – indicação da data 0,1

Campo electromagnético perturbador radiado 1,7

Tensão perturbadora dos terminais de alimentação 0,1

Deriva da frequência 0,3

Total 100,0

Quadro 4 - Não conformidades documentais e técnicas detectadas (cont.)
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Em consequência das não conformidades detectadas foram 
remetidos, para análise em contencioso, 66 processos.

No caso de equipamentos de rádio que utilizam faixas de 
frequência cuja utilização não está harmonizada em toda a 
União Europeia, torna-se necessário, por imposição do arti-
go 9º do Decreto-Lei n.º 192/2000 de 18 de Agosto, que o 
fabricante, o seu representante legal ou o importador, o co-
munique ao ICP-ANACOM. Essa comunicação deve preceder, 
em quatro semanas, a colocação em mercado.

Em 2008, foram recebidas 857 notificações de equipamen-
tos de rádio - no Quadro 5 apresenta-se a distribuição destas 
notificações, por tipos de equipamentos:

Quadro 5 - Tipos de equipamentos notificados

Tipos
Notificações

(em número) %

Alarmes 85 9,9

Móvel Terrestre 31 3,6

Áudio sem Fios 44 5,1

Bluetooth 12 1,5

Detecção de Movimento 2 0,2

Feixes Hertzianos 24 2,8

PMR 446 36 4,2

Amador 0 0,0

Imobilizador 8 0,9

GPS 1 0,1

Móvel Marítimo 0 0,0

CB 5 0,6

DECT 3 0,4

Radar 0 0,0

Radiodifusão 0 0,0

RFID 33 3,9

RLAN 457 53,3

SRD n/ específico 18 2,1

Telecomando 68 7,9

Telemedida 2 0,2

TETRA / GSM 0 0,0

Transmissão de Dados 28 3,3

TOTAL 857 100,0
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Das 857 notificações recebidas, 14,4 por cento (123) apre-
sentavam diversas incorrecções, cuja distribuição por tipo de 
incorrecção se encontra no Quadro 6.

Quadro 6 – Incorrecções mais frequentes

Tipos de incorrecções % 

Indicação de faixas de frequência atribuídas exclusivamente a outros serviços (ex: radiodifusão-175 kHz; 
aeromodelos-34,990-35,230 MHz; gestão militar; implantes médicos; áudio sem fios; aplicações indutivas; 
microfones emissores para uso não profissional)

5,0

Incorrecções quanto às antenas dos equipamentos (ex: antenas não podem ser externas, exigência de 
antena integrada ou dedicada; informação insuficiente)

72,7

Indicação do limite máximo de potência 22,3

TOTAL 100,0

O ICP-ANACOM está a realizar, desde Setembro de 2008, 
uma campanha europeia de fiscalização de mercado de equi-
pamentos de rádio de telecomunicações, em conjunto com 
diversas entidades congéneres de outros países europeus.

Esta campanha prolongar-se-á até ao mês de Junho de 2009 
e insere-se no âmbito das actividades de fiscalização e co-
operação administrativa no contexto do ADCO R&TTE2, com 
vista a aumentar a sensibilidade, junto dos consumidores 
e responsáveis por colocação em mercado, aos requisitos 
previstos na Directiva 1999/5/CE, em relação aos equipa-
mentos de rádio e terminais de telecomunicações que são 
colocados no mercado europeu.34

2 Group of Administrative Co-operation under the R&TTE Directive
3 Private Mobile Radio
4 Terrestrial Trunked Radio

Os equipamentos objecto desta campanha de fiscalização 
de mercado são os PMR3 (ex: PMR 446, Tetra4) e as aplica-
ções nos 2,4 Ghz sem fios (RLAN5, transmissores de vídeo 
sem fios, controlo remoto). Os resultados finais desta cam-
panha serão reportados à Comissão Europeia e ao TCAM6.

Em 2008, o ICP-ANACOM recebeu 12 cláusulas de salva-
guarda, no âmbito do artigo 9º da Directiva 1999/5/EC (ar-
tigo 16º do Decreto-Lei n.º 192/2000 de 18 de Agosto). 56

5 Radio Local Area Network
6 Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee
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Infra-estruturas de telecomunicações em 
edifícios – ITED

Durante o ano de 2008, procedeu-se ao registo de 25 novas 
entidades certificadoras ITED e à revogação do registo a 6 
entidades, existindo um total de 171 entidades certificado-
ras em actividade.

Ao nível da actividade de fiscalização realizaram-se 446 
acções de fiscalização, no âmbito de vários processos, de-
signadamente registo, reavaliação, revogação de registo, 
denúncias, outras fiscalizações e designação de entidades 
formadoras.

Releve-se que do total das 446 acções de fiscalização reali-
zadas, 405 correspondem a fiscalizações de infra-estruturas 
de telecomunicações em edifícios, tendo-se detectado uma 
taxa de não conformidades nas instalações da ordem dos 
26 por cento.

As prescrições em vigor constantes do Manual ITED exigem 
que as entidades certificadoras adquiram diversos equipa-
mentos de ensaio no sentido de actualizarem os seus níveis 
de qualidade. Em 2008, ocorreram 19 processos de actua-
lização de elementos de registo das entidades certificado-
ras, dos quais 9 correspondem a processos de actualização 
tecnológica.

Procedeu-se, ainda, à designação de 2 entidades formado-
ras para a realização de cursos habilitantes em ITED, tota-
lizando, no final do referido ano, 16 entidades formadoras 
designadas, em actividade. 

No âmbito da divulgação do regime ITED, o ICP-ANACOM pro-
moveu a realização de 5 seminários para os técnicos ITED 
(em Faro, Porto, Lisboa, Funchal e Ponta Delgada), sendo de 
realçar a adesão generalizada que tais eventos mereceram 
por parte dos técnicos ITED. O ICP-ANACOM participou, tam-
bém, em 2 seminários organizados por outras entidades.

Tendo em vista o objectivo de reduzir o número de muni-
cípios que não aplicam correctamente o regime ITED, o 
ICP-ANACOM realizou, durante ao ano de 2008, 35 reuniões 
de sensibilização junto de Câmaras Municipais em diversos 
pontos do país.

O balanço destas acções foi francamente positivo. Os técni-
cos camarários, responsáveis pelas áreas do urbanismo, fi-
caram mais sensibilizados para a importância do certificado 
ITED – em alguns casos, no procedimento da Câmara, passou 
a exigir-se o certificado de conformidade ITED para efeitos 
de emissão da autorização de utilização dos edifícios.

Para além das actividades de divulgação, procedeu-se ain-
da ao esclarecimento de dúvidas e pedidos de informação 
– 597 pedidos de informação, que implicaram análises téc-
nicas e jurídicas.

O Sistema de Gestão das Instalações de Infra-estruturas de 
Telecomunicações em Edifícios (SGITED), aplicação infor-
mática que visa automatizar e agilizar todos os processos 
ligados ao ITED, entrou em funcionamento durante o ano de 
2008, possibilitando importantes ganhos de eficiência para 
o ICP-ANACOM e para as várias entidades envolvidas (en-
tidades certificadoras, entidades formadoras ITED, técnicos 
ITED, donos de obras e/ou consumidores, entre outros).
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Contencioso comunitário

Listas do Serviço Universal
Por não estar garantida em Portugal, na prática, a disponi-
bilidade de, pelo menos, uma lista completa e, pelo menos, 
um serviço informativo telefónico completo, relativamente 
a todos os utilizadores finais, como está estabelecido nos 
artigos 5°, números 1 e 2, e 25°, números 1 e 3, da Directiva 
2002/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Março de 2002, relativa ao serviço universal e aos direitos 
dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comuni-
cações electrónicas (directiva «serviço universal»), a Comis-
são Europeia, considerando que a República Portuguesa não 
cumpria os deveres que lhe incumbem por força da referida 
Directiva, instaurou uma acção no Tribunal de Justiça das Co-
munidades contra Portugal, que decorre ainda.

Importa salientar que, para além de terem sido transpostas 
correctamente as citadas disposições da Directiva 2002/22/
CE, o ICP-ANACOM tem adoptado, desde 2003, diversas 
medidas destinadas a assegurar a disponibilidade de uma 
lista e de um serviço informativo completos, no âmbito do 
serviço universal. No entanto, porque a Vodafone logrou ob-
ter, em decisão judicial cautelar, a suspensão provisória do 
envio dos dados dos respectivos assinantes à prestadora do 
serviço universal, tornou-se necessário procurar promover o 
acordo da PTC (actual prestadora do serviço universal) com a 
própria Vodafone e com a Sonaecom sobre as condições de 
envio dos dados dos assinantes dos serviços telefónicos mó-
veis destas duas prestadoras, processo que se desenrolou 
desde 2007 e durante grande parte do ano de 2008. 

Verificando-se a demora na conclusão destes acordos, ape-
sar de realizados progressos significativos, o ICP-ANACOM 
interveio, em 2008, estabelecendo as referidas condições e 
os prazos para o envio dos dados à prestadora do serviço 
universal e submeteu tal decisão à audiência prévia das in-
teressadas.

Espera-se que no primeiro semestre de 2009 esteja final-
mente disponível uma lista completa e um serviço informa-
tivo telefónico completo, contendo os dados de todos os 
utilizadores finais de serviços telefónicos, fixos ou móveis, 
que assim o pretendam.

Designação do(s) prestador(es) do Serviço Universal
A Comissão Europeia iniciou, em 2005, um processo de 
pré-contencioso contra o Estado português, no qual, no es-
sencial, entende que a designação, até 2025, da PTC como 
prestadora do serviço universal não é compatível com as exi-
gências da Directiva 2002/22/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa ao serviço 
universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes 
e serviços de comunicações electrónicas. 

Em Fevereiro de 2008, a Comissão emitiu o seu parecer 
fundamentado, no âmbito deste processo, mantendo a sua 
posição inicial.

Em resposta, o Governo redefiniu o conjunto calendarizado 
de acções destinado a assegurar que o processo de desig-
nação do(s) prestador(es) do serviço universal obedecesse 
ao estabelecido na acima mencionada Directiva, transposta 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

É neste contexto, que o ICP-ANACOM, no âmbito da sua ac-
tividade de assessoria ao Governo e em execução do des-
pacho conjunto do Ministro de Estado e das Finanças e do 
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, de 
28 de Janeiro de 2008, iniciou, em Fevereiro de 2008, um 
processo de consulta pública destinada à recolha de posições 
sobre um conjunto de questões inerentes ao processo de de-
signação de prestadores do serviço universal e de manifes-
tações de interesse por parte dos vários agentes do mercado 
na prestação daquele serviço, no termo do qual procedeu à 
elaboração de um relatório com o resumo das posições re-
cebidas no âmbito do processo de consulta realizado (dispo-
nível no site da ANACOM) e preparou, nos termos previstos 
no mesmo despacho, um documento com recomendações ao 
Governo tendo em vista a realização do concurso de selecção 
do(s) prestador(es) do serviço universal.

Na sequência deste processo, e por solicitação do Governo, a 
ANACOM iniciou a preparação dos instrumentos regulamen-
tares para o lançamento de um concurso para designação 
do(s) prestador(es) do SU.

Contencioso e contra-ordenações
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Processos de contra-ordenação

No Quadro 7 e no Quadro 8 consta informação pormenori-
zada sobre os processos de contra-ordenação iniciados em 
2008 e transitados de anos anteriores, respectivamente.

Quadro 7 - Processos instaurados em 2008

Processos N.º (valor)

Processos instaurados 139

Processos decididos 28

Com pagamento voluntário 1 (€99,76)

Com decisão de absolvição 4

Com decisão de admoestação 3

Com aplicação de coima 20 (€393.097,58)

Pagas 3 (€6.098,79)

Executadas 4 (€137.473,79)

Por pagar 7 (€107.400,00)

Recorridas 6 (€142.125,00)

 Quadro 8 - Processos transitados de anos anteriores

Processos N.º (valor)

Coimas pagas 5 (€3.649,75)

Remetidos para execução 8 (€81.248,80)

Impugnados 1 (€5.000,00)

Processos decididos 171

Com arquivamento 24

Com pagamento voluntário 1 (€498,80)

Com decisão de absolvição 38

Com decisão de admoestação 34

Com aplicação de coima 74 (€721.425,74)

Pagas 31 (€89.018,98)

Executadas 13 (€125.492,78)

Por pagar 15 (€82.915,18)

Recorridas 15 (€423.998,80)
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Os processos de ilícitos que determinaram a instauração dos 
139 processos de contra-ordenação em 2008 apresentam-se 
nos quadros seguintes:

 Processos instaurados por violação à Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro

Redes e serviços de comunicações electrónicas 55 Processos

•	 Incumprimento da obrigação de prestar informações à ARN 43 Processos

•	Violação das condições associadas aos direitos de utilização de números geográficos 3 Processos

•	Utilização de contratos de adesão sem prévia aprovação da ARN 2 Processos

•	 Incumprimento de ordens ou mandados legítimos da ARN 2 Processos

•	 Incumprimento dos termos definidos pela ARN para a ORAC, relativos à Base de Dados descritiva das condutas 1 Processo

•	Desrespeito pela designação do serviço associada à atribuição de direitos de utilização de frequências, bem como a 
utilização de forma não eficiente de frequências 

1 Processo

•	Violação do direito dos assinantes à Portabilidade 1 Processo

•	 Incumprimento de obrigações de Qualidade de Serviço do Serviço Universal 1 Processo

•	Violação das normas constantes do Regulamento de Selecção e Pré-Selecção 1 Processo

Processos Instaurados por violação de outros diplomas

Serviços postais (Decreto-Lei n.º 150/2001, de 7 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 116/2003, de 12 de Junho) 10 Processos

•	 Incumprimento da obrigação de fornecer ao ICP-ANACOM a informação necessária à verificação e fiscalização das 
obrigações e condições inerentes às licenças ou às autorizações 

10 Processos

Actividade de radiodifusão sonora (Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho, aplicável por força do artigo 1º do 
Decreto-Lei n.º 126/2002, de 10 de Maio)

7 Processos

•	Utilização de estações de radiocomunicações violando os parâmetros técnicos fixados pelo ICP-ANACOM 7 Processos

Actividade de radiodifusão sonora – RDS (Decreto-Lei n.º 272/1998, de 2 de Setembro) 1 Processo

•	Utilização do sistema de RDS sem autorização (artigo 3º/1 e 2).  1 Processo

Serviço de amador de radiocomunicações (Decreto-Lei n.º 5/95, de 17 de Janeiro) 5 Processos

•	Utilização de faixas de frequências e classes de emissão diferentes das autorizadas para o Serviço de Amador [artigos 
23º/2, al. l)].

4 Processos

•	 Incumprimento da obrigação de emissão do indicativo de chamada no início e no fim de cada emissão; utilização, pelo 
amador, de estação não licenciada; utilização nas comunicações de palavras ou expressões ofensivas da moral ou dos 
bons costumes; interferência intencional nas comunicações de outras estações de amador [artigos 23º, nº 1, al. a), nº 
2, al. a) e b) e nº 3 al. g)]. 

1 Processo
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Serviço móvel maritímo (Decreto-Lei n.º 179/97, de 24 de Julho) 1 Processo

•	Utilização de uma rede de radiocomunicações sem licença 1 Processo

Serviço rádio pessoal - C.B. (Decreto-Lei n.º 47/2000, de 24 de Março) 1 Processo

•	Utilização de estações de C.B. por entidades não registadas 1 Processo

Serviço móvel terrestre de uso privativo (Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho) 39 Processos

•	Utilização de uma rede de radiocomunicações sem licença 32 Processos

•	Utilização de estações de radiocomunicações em frequências não consignadas 4 Processos

•	Utilização de estações de radiocomunicações violando os parâmetros técnicos fixados pelo ICP-ANACOM 2 Processos

•	Utilização de estações de radiocomunicações sem licença 1 Processo

Instalação das infra-estruturas de telecomunicações em edifícios (ITED) (Decreto-Lei n.º 59/2000, de 19 de Abril) 10 Processos

•	Emissão de Certificado de Conformidade relativo a instalação desconforme 5 Processos

•	Elaboração de projectos técnicos em desconformidade com as prescrições e especificações técnicas aplicáveis (artigo 7º/1) 4 Processos

•	 Incumprimento da obrigação dos instaladores de ITED de empregar nas instalações apenas equipamentos e materiais 
que estejam em conformidade com os requisitos aplicáveis [artigo 19º/al. b)]

1 Processo

Equipamentos terminais e de rádio (Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto) 10 Processos

•	Colocação no mercado de equipamentos que não satisfazem os requisitos essenciais, que não tenham sido objecto de 
procedimento de avaliação de conformidade e não estejam devidamente marcados (artigo 7º/1); 

•	 Incumprimento da obrigação de informar o utilizador sobre o fim a que se destinam os aparelhos [artigo 8º, al. a)]; 
•	 Incumprimento da obrigação de fornecer ao utilizador, juntamente com o aparelho, declaração de conformidade com 

os requisitos essenciais [artigo 8º, al. b)]; 
•	Violação da obrigação de informar o utilizador, não indicando nas embalagens e instruções de utilização de 

equipamentos de rádio se os mesmos se destinam a ser utilizados no território nacional ou em parte deste [artigo 
9º/1, al. a)]; 

•	Violação da obrigação de comunicar previamente ao ICP-ANACOM a intenção de colocar no mercado equipamentos 
de rádio que utilizem faixas de frequências cuja utilização não esteja harmonizada em toda a União Europeia (artigo 
9º/3); 

•	Violação da obrigação de aposição da marcação CE de conformidade nos aparelhos que obedeçam aos requisitos 
essenciais (artigo 27º/1); 

•	Violação da obrigação de fornecer documentação, manuais de informações e instruções com versão em língua 
portuguesa e com a indicação expressa das disposições legais de conformidade (artigo 28º/3); 

•	 Incumprimento da obrigação de declarar que o aparelho satisfaz os requisitos essenciais aplicáveis [n.º 5, al. b) do 
Anexo III]. 

•	 Incumprimento da obrigação de manter o dossier técnico de construção à disposição das autoridades nacionais 
competentes, para efeitos de inspecção, durante um período não inferior a 10 anos (n.º 7 do Anexo IV). 

10 Processos
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Contencioso administrativo

No Quadro 9 e no Quadro 10 evidencia-se a informação por-
menorizada referente aos processos no contencioso adminis-
trativo iniciados em 2008 e transitados de anos anteriores.

 

Processos de 2008 em contencioso administrativo

Tipos de Processos Nº

Processos de 2008 21

Providência Cautelar 7 (suspensão de eficácia)

Acção Administrativa Especial 12

Acção Administrativa Comum 2

 
Processos transitados em contencioso administrativo

Tipos de Processos Nº

Processos Transitados 43

Providência Cautelar 4 (suspensão de eficácia)

Acção Administrativa Especial 24

Recurso Contencioso Anulação 9

Acção declarativa de condenação, com processo ordinário 2

Acção para Reconhecimento de Direito (matéria tributária) 2

Acção de Responsabilidade Civil do Estado 1

Acção Proc. Comum – Direito de Trabalho 1
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De seguida, releva-se o essencial relativamente a 11 proces-
sos que tiveram início em 2008, todos respeitantes a redes 
e serviços de comunicações electrónicas:

Comunicações electrónicas
 – Providência cautelar de suspensão da eficácia, apresen-

tada pela PTC e pela PT.COM, no sentido da suspensão 
da eficácia da determinação constante do n.º 2 do pon-
to III da deliberação tomada pelo Conselho de Adminis-
tração desta Autoridade, em 3.10.2007, denominada 
“Deliberação relativa à Metodologia para Avaliação de 
Compressão de Margens nas Ofertas de Banda Larga do 
Grupo PT - Ofertas com Contenção 1:50”, nos termos 
da qual esta Autoridade determinou que as empresas 
do Grupo PT a deviam informar sobre as condições a 
praticar no retalho, incluindo eventuais promoções, com 
10 dias úteis de antecedência face à data em que pre-
tendessem que essas condições entrassem em vigor, 
devendo apresentar fundamentação que comprovasse 
o cumprimento da deliberação.
O ICP-ANACOM apresentou a sua oposição em 
12.02.2008, pugnando pela improcedência da provi-
dência requerida. 
Na sequência da tomada de uma deliberação, em 
26.06.2008, nos termos da qual o ICP-ANACOM su-
primiu a obrigação de notificação prévia imposta 
pelo mencionado nº 2 do ponto III da Deliberação de 
3.10.2007, requereu-se, em 8.07.2008, ao Tribunal Ad-
ministrativo de Círculo de Lisboa a extinção da instân-
cia por inutilidade superveniente da lide. A PTC não se 
opôs ao requerido.
Por sentença proferida em 31.07.2008, o Tribunal Ad-
ministrativo de Círculo de Lisboa determinou a extinção 
da instância por inutilidade superveniente da lide. O 
processo encontra-se findo.

 – Providência cautelar de suspensão da eficácia, apresen-
tada pela TMN, no sentido da suspensão imediata do 
acto praticado, em 19.11.2007, por Vogal do Conselho 
de Administração do ICP-ANACOM, no exercício de com-
petências delegadas, que determinou a entrega a esta 
Autoridade de cópia do contrato celebrado entre a TMN 
e os CTT para acesso à rede móvel. O ICP-ANACOM apre-
sentou a sua oposição em 20.03.2008. 

Por sentença proferida em 25.04.2008, o Tribunal Ad-
ministrativo de Círculo de Lisboa julgou improcedente, 
por não provada, a requerida providência cautelar de 
suspensão de eficácia. O processo encontra-se findo.

 – Providência cautelar de suspensão da eficácia, apre-
sentada pela TMN, no sentido da suspensão imediata 
da deliberação emitida pelo Conselho de Administração 
do ICP-ANACOM, em 2.07.2008, denominada “Mercados 
Grossistas de Terminação de Chamadas Locais em Re-
des Móveis Individuais - Especificação da Obrigação de 
Controlo de Preços”.
Em 4.07.2008, o ICP-ANACOM notificou a TMN da Re-
solução Fundamentada adoptada por esta Autoridade.
O ICP-ANACOM apresentou a sua oposição, em 
21.08.2008. O processo encontra-se pendente.

 – Providência cautelar de suspensão da eficácia, apre-
sentada pela Vodafone, no sentido de lhe ser concedida 
a suspensão da deliberação emitida pelo Conselho de 
Administração do ICP-ANACOM, em 2.07.2008, denomi-
nada “Mercados Grossistas de Terminação de Chamadas 
Vocais em Redes Móveis Individuais - Especificação da 
Obrigação de Controlo de Preços”.
Em 22.08.2008, o ICP-ANACOM notificou a Vodafone 
da Resolução Fundamentada adoptada por esta Auto-
ridade.
Em 27.08.2008, o ICP-ANACOM apresentou a sua opo-
sição. 
Por sentença proferida em 23.10.2008, o Tribunal Ad-
ministrativo de Círculo de Lisboa julgou improcedente a 
requerida providência cautelar.
A Vodafone, também notificada da sentença de 
23.10.2008, e com ela não se conformando, interpôs 
recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul.
O ICP-ANACOM juntou as respectivas contra-alegações, 
em 4.12.2008. O processo encontra-se pendente.
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 – Acção administrativa especial, interposta pela PT Co-
municações e pela PT.COM, pedindo a anulação da 
determinação constante do nº 2 do ponto III da deli-
beração tomada pelo Conselho de Administração do 
ICP-ANACOM, em 3.10.2007, denominada “Deliberação 
relativa à Metodologia para avaliação de Compressão 
de Margens nas Ofertas de banda Larga do Grupo PT - 
Ofertas com contenção 1:50”, nos termos da qual esta 
Autoridade determinou que as empresa do Grupo PT a 
deviam informar sobre as condições a praticar no reta-
lho, incluindo eventuais promoções, com 10 dias úteis 
de antecedência face à data em que pretendessem que 
essas condições entrassem em vigor, devendo apresen-
tar fundamentação que comprovasse o cumprimento da 
deliberação.
O ICP-ANACOM apresentou a sua contestação em 
4.03.2008. 
Na sequência da deliberação de 26.06.2008, nos ter-
mos da qual esta Autoridade suprimiu a obrigação de 
notificação prévia imposta pelo mencionado nº 2 do 
ponto III da Deliberação de 3.10.2007, requereu-se, 
em 8.07.2008, ao Tribunal Administrativo de Círculo de 
Lisboa, a extinção da instância por inutilidade superve-
niente da lide. A PTC não se opôs ao requerido.
Por sentença proferida em 31.07.2008, o Tribunal Ad-
ministrativo de Círculo de Lisboa, determinou a extin-
ção da instância por inutilidade superveniente da lide. 
O processo encontra-se findo.

 – Acção administrativa especial, interposta pela PT TELE-
COM, SGPS, S.A., pedindo a condenação do ICP-ANACOM à 
prática de um acto administrativo ou de outro acto jurídico 
que declare a suspeição do Vogal do Conselho de Adminis-
tração Dr. José Manuel Bígares Ferrari Careto, afastando-
o do procedimento relativo à aprovação de uma decisão 
sobre a obrigação de controlo de preços nos mercados 
grossistas de terminação de chamadas vocais, em redes 
móveis individuais, da responsabilidade do Conselho de 
Administração do ICP-ANACOM. Ou seja, que o ICP-ANA-
COM seja condenado a praticar um acto de deferimento do 
incidente de suspeição intentado por aquela, e que substi-
tua a decisão de indeferimento do Presidente do Conselho 
de Administração do ICP-ANACOM, de 16.01.2008. O ICP-
ANACOM contestou. O processo encontra-se pendente.

 – Acção administrativa especial, intentada pela TMN, 
impugnando o acto praticado em 19.11.2007 por Vo-
gal do Conselho de Administração do ICP-ANACOM, no 
exercício de competências delegadas, que determinou 
a entrega a esta Autoridade de cópia do contrato cele-
brado entre a TMN e os CTT para acesso à rede móvel. 
O ICP-ANACOM contestou em 26.06.2008. O processo 
encontra-se pendente.

 – Acção administrativa especial, intentada pela Vodafo-
ne, contra a deliberação emitida pelo Conselho de Ad-
ministração do ICP-ANACOM, em 2.07.2008, denomina-
da “Mercados Grossistas de Terminação de Chamadas 
Vocais em Redes Móveis Individuais - Especificação da 
Obrigação de Controlo de Preços”. O processo encontra-
-se pendente.

 – Acção administrativa especial, intentada pela TMN, ten-
do por objecto a deliberação tomada pelo Conselho de 
Administração do ICP-ANACOM, em 2.07.2008, denomi-
nada “Mercados Grossistas de Terminação de Chamadas 
Vocais em Redes Móveis Individuais - Especificação da 
Obrigação de Controlo de Preços”. O processo encontra-
-se pendente.

 – Acção administrativa comum, intentada pela BLUE CARD 
– Serviços de Telecomunicações Informáticas, LDA, no 
sentido de serem esclarecidas questões de direito, no-
meadamente se o Despacho Normativo n.º 1230/99 é 
um Regulamento e, no caso de o ser, se é ineficaz pelo 
facto de ter sido publicado na 2ª Série do Diário da Repú-
blica e não na 1ª Série-B, em conformidade com o artigo 
3º, nº 3, alínea d) da Lei n.º 74/98, de 11 Novembro, bem 
como de se saber se a revogação do Decreto-Lei que 
lhe servia de fundamento e a sua substituição pela Lei 
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, determinou a cessação 
de vigência daquele regulamento. O ICP-ANACOM con-
testou. O processo encontra-se pendente.
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 – Acção administrativa comum, intentada pela PT Comuni-
cações, visando responsabilizar o ICP-ANACOM por preju-
ízos causados pela sua actuação regulatória no domínio 
dos preços de terminação de chamadas na rede telefó-
nica pública num local fixo praticados por empresas não 
pertencentes ao Grupo PT. O ICP-ANACOM contestou, em 
3.10.2008. O processo encontra-se pendente.

 
Serviço de Televisão Digital Terrestre (TDT)

 – Providência cautelar de suspensão da eficácia, inten-
tada pela AIRPLUS Television Portugal, S.A. e outras, 
requerendo o decretamento da suspensão do “Concur-
so Público para atribuição de direitos de utilização de 
frequências de âmbito nacional e parcial para o serviço 
de radiodifusão televisiva digital terrestre e de licencia-
mento de operador de distribuição - Muxes B a F”.
O ICP-ANACOM apresentou a sua oposição.
Foram proferidas resoluções fundamentadas, nos ter-
mos e para os efeitos previstos no nº 1 do artigo 128º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 
quer pelo ICP-ANACOM quer pela ERC, que vieram a ser 
julgadas ilegais. Desta decisão foi interposto recurso. O 
processo encontra-se pendente.

 – Acção administrativa especial, intentada pela AIRPLUS 
Television Portugal, S.A. e outras, onde se requer a 
anulação dos actos administrativos praticados pelo 
ICP-ANACOM e pela ERC e a condenação dos Réus no 
sentido de procederem a uma nova avaliação das can-
didaturas no âmbito do Concurso Público para a atribui-
ção de direitos de utilização de frequências no âmbito 
nacional e parcial para o Serviço de Radiodifusão Tele-
visiva Digital Terrestre. O ICP-ANACOM contestou em 
2.10.2008. O processo encontra-se pendente.

Serviço Universal 
 – Acção administrativa especial, interposta pela PTC, cujo 

objecto é a anulação da deliberação emitida pelo Conse-
lho de Administração do ICP-ANACOM, em 30.01.2008, 
relativa à denominada “Decisão sobre a avaliação dos 
Custos Líquidos decorrentes da prestação do Serviço 
Universal”. O ICP-ANACOM contestou em 24.06.2008. O 
processo encontra-se pendente.

Serviço Móvel Terrestre acessível ao Público
 – Providência cautelar de suspensão da eficácia reque-

rida pela TMN, visando o acto de abertura do Concurso 
Público para Atribuição de um Direito de Utilização de 
Frequências, de âmbito nacional, para oferta do servi-
ço móvel terrestre acessível ao publico, e de quaisquer 
actos subsequentes praticados no âmbito do referido 
procedimento, bem como de proibição de praticar e exe-
cutar quaisquer outros actos subsequentes nesse mes-
mo procedimento concursal. O ICP-ANACOM apresentou 
a sua oposição. O processo encontra-se pendente.

 – Acção administrativa especial, interposta pela TMN, 
visando a impugnação do nº 3 da deliberação tomada 
pelo Conselho de Administração do ICP-ANACOM, em 
17.01.2008, na medida em que esta deliberação per-
mite aos operadores de serviço móvel de recursos par-
tilhados (SMRP) a prestação do serviço móvel terrestre 
(SMT) sem a organização de um procedimento de se-
lecção concorrencial ou por comparação. O ICP-ANACOM 
contestou em 25.06.2008. O processo encontra-se 
pendente.

 – Acção administrativa especial, interposta pela Vodafo-
ne, visando a impugnação do nº 3 da deliberação tomada 
pelo Conselho de Administração desta Autoridade, em 
17.01.2008, na medida em que esta deliberação permi-
te aos operadores de serviço móvel de recursos partilha-
dos (SMRP) a prestação do serviço móvel terrestre (SMT) 
sem a organização de um procedimento de selecção con-
correncial ou por comparação. O ICP-ANACOM contestou 
em 1.07.2008. O processo encontra-se pendente.

 – Acção administrativa especial, interposta pela Vodafo-
ne, impugnando o Regulamento do Concurso Público 
para Atribuição de um Direito de Utilização de Frequên-
cias, de âmbito nacional, para oferta do serviço móvel 
terrestre acessível ao público. O ICP-ANACOM contes-
tou.
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 – Acção administrativa especial, interposta pela Sonae-
com, impugnando o Regulamento do Concurso Público 
para Atribuição de um direito de utilização de frequên-
cias, de âmbito nacional, para a oferta do serviço móvel 
terrestre acessível ao público, bem como do caderno de 
encargos. O ICP-ANACOM contestou. O processo encon-
tra-se pendente.

 
Infra-Estruturas de Suporte a Estações de Radioco-
municações

 – Providência cautelar de suspensão da eficácia, instaurada 
pela Sonaecom (e outros), visando a suspensão da eficá-
cia do acto do Vereador da Câmara Municipal de Faro que 
ordenou a remoção, no prazo de 45 dias úteis, da infra-
-estrutura de suporte de estação de radiocomunicações 
sita no prédio na Rua Alves Roçadas, Lote A, em Faro.
O ICP-ANACOM, citado como contra-interessado, con-
testou em 3.12.2008.
Por sentença proferida, em 8.01.2009, o Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Loulé determinou a extinção da ins-
tância por inutilidade superveniente da lide. O processo 
encontra-se findo.

 – Acção administrativa especial, interposta pela Sonaecom 
(e outros), tendente à impugnação do acto do Vereador 
da Câmara Municipal de Faro que ordenou a remoção, no 
prazo de 45 dias úteis, da infra-estrutura de suporte de 
estação de radiocomunicações sita no prédio na Rua Al-
ves Roçadas, Lote A, em Faro. O ICP-ANACOM contestou 
em 3.12.2008. O processo encontra-se pendente.

Relativamente aos 43 processos transitados, findaram em 
2008 os seguintes:

 – Recurso Contencioso de Anulação, interposto pela 
TECNIEURO - Instalações Técnicas Especiais, LDA, em 
18.01.2000, contra o despacho de Vogal do Conselho 
de Administração do ICP-ANACOM, datado de 16.12.99, 
que lhe aplicou uma multa com fundamento na violação 
do prazo contratual previsto no contrato de empreita-
da, celebrado em 30.04.99, para instalação de aqueci-
mento, ventilação e artigo condicionado do edifício do 
ICP-ANACOM em Barcarena.
O ICP-ANACOM tinha apresentado a sua resposta em 
19.05.2000.

Por sentença proferida em 7.10.2008, o Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Sintra julgou improcedente o re-
curso, mantendo o acto recorrido. O processo encontra-
-se findo. 

Redes e Serviços de Comunicações Electrónicas - 
Acesso às Condutas

 – Acção Administrativa Especial, intentada pela Novis, em 
19.10.2004, no seguimento da deliberação do Conse-
lho de Administração do ICP-ANACOM, de 17.07.2004, 
relativa à “Oferta de acesso às condutas da concessio-
nária PTC”.
O ICP-ANACOM tinha apresentado a sua contestação 
em 5.01.2005.
Por sentença proferida em 20.10.2006, o Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal do Porto julgou extinta a instân-
cia, por inutilidade superveniente da lide. O processo 
encontra-se findo.

Redes e Serviços de Comunicações electrónicas
 – Providência cautelar de suspensão da eficácia, instau-

rada pela Novis, AR Telecom – Acessos e Redes de Te-
lecomunicações, Onitelecom, Cabovisão, COLT Telecom 
– Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, G9SA – Te-
lecomunicações, visando a declaração de nulidade ou 
anulação da decisão sobre “Controlo de preços de ter-
minação de chamadas na rede telefónica pública num 
local fixo dos operadores com poder de mercado sig-
nificativo (PMS), excepto os operadores do Grupo PT”, 
aprovada por deliberação do Conselho de Administração 
do ICP-ANACOM, de 26.10.2005. 
O ICP-ANACOM foi citado em 9.03.2006 para, querendo, 
se opor. 
Foi proferida uma resolução fundamentada reconhe-
cendo que o diferimento da execução, durante o perí-
odo em que estivesse pendente a providência cautelar, 
seria gravemente prejudicial para o interesse público. 
O ICP-ANACOM deduziu oposição ao pedido de suspen-
são de eficácia em 28.03.2006. 
Em 12.05.2006, as Requerentes requereram junto do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa a declaração 
da ineficácia do “acto de execução indevida” contido na 
Resolução atrás referida. 
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O ICP-ANACOM pronunciou-se sobre o referido requeri-
mento em 5.06.2006. 
O Tribunal indeferiu contra este pedido das Requeren-
tes, em 9.06.2006. 
Por sentença proferida em 25.01.2007, o Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Lisboa indeferiu o pedido de 
suspensão de eficácia. O processo encontra-se findo. 

 – Recurso Contencioso de Anulação, interposto pela 
PTC, em 23.04.2001, tendo por objecto a delibera-
ção do Conselho de Administração do ICP-ANACOM de 
21.02.2001, na qual o CA, considerando que a PTC lhe 
tinha apresentado, em 13 de Fevereiro de 2001, uma 
“Oferta de Acesso aos ISP”, determinou que a PTC in-
troduzisse diversas alterações a essa alegada oferta, 
através da emissão de uma Proposta de Referência 
de Acesso à Internet (PRAI), a publicar até ao (então) 
1.03.2001.
O ICP-ANACOM tinha apresentado a sua resposta em 
20.09.2001.
Por sentença proferida em 7.07.2008, o Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Sintra julgou extinto o recurso, 
por procedência da questão prévia da impossibilidade 
superveniente da lide. O processo encontra-se findo.

 – Recurso Contencioso de Anulação, interposto pela PT 
Comunicações (PTC), em 12.09.2001, tendo por ob-
jecto a deliberação do Conselho de Administração do 
ICP-ANACOM de 25.06.2001, na qual, considerando que 
a PTC lhe tinha apresentado, em 13 de Fevereiro de 
2001, uma “Oferta de Acesso aos ISP”, se determinou 
que a PTC introduzisse diversas alterações a essa ale-
gada oferta, através da emissão de uma PRAI, a publicar 
até ao (então) 1.03.2001.
O ICP-ANACOM tinha apresentado a sua resposta em 
27.11.2001.
Por sentença proferida em 7.07.2008, o Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Sintra decidiu rejeitar o recurso, 
por procedência das questões prévias de irrecorribilida-
de da deliberação impugnada, datada de 25.06.2001, e 
de extemporaneidade do recurso. O processo encontra-
se findo.

 – Acção administrativa especial, intentada pela Vodafone, 
em 30.05.2005, pedindo a anulação ou declaração de 
nulidade da deliberação do Conselho de Administração 
do ICP-ANACOM de 9.02.2005, relativa à Auditoria aos 
Elementos Estatísticos dos Operadores do SMT durante 
o último trimestre de 2003, nos termos do qual lhe foi 
determinado que, no prazo de um mês, implementasse 
os procedimentos necessários para eliminar e corrigir as 
situações aí referidas, de forma a que os indicadores a 
enviar no futuro fossem calculados conforme as defini-
ções constantes do formulário estatístico em vigor.
O ICP-ANACOM contestou em 13.07.2005.
Posteriormente, o ICP-ANACOM procedeu à realização 
de uma segunda auditoria relativa à utilização do es-
pectro pelos prestadores do SMT durante os anos de 
2002, 2003 e 2004, cujos relatórios foram aprova-
dos por deliberação do Conselho de Administração do 
ICP-ANACOM, de 28.02.2007, dando origem à liquida-
ção adicional de taxas devidas durante aqueles anos.
O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, conside-
rando que a deliberação de 28.02.2007 revogara taci-
tamente a Deliberação de 9.02.2005, julgou extinta a 
instância com fundamento na impossibilidade superve-
niente da lide. O processo encontra-se findo.

 – Acção administrativa especial, intentada pela PTC, em 
14.07.2005, que teve por objecto a declaração de nu-
lidade parcial ou a anulação parcial da deliberação emi-
tida, em 13.04.2005, pelo Conselho de Administração 
do ICP-ANACOM, relativa às alterações de preços a in-
troduzir na ORALL (Oferta de Referência para o Acesso 
ao Lacete Local). 
O ICP-ANACOM tinha apresentado a sua contestação 
em 9.12.2005.
Por requerimento apresentado, em 16.07.2008, no Tri-
bunal Administrativo de Círculo de Lisboa, a PTC veio a 
apresentar a desistência do pedido.
Por sentença proferida em 24.09.2008, aquele Tribunal 
homologou a desistência apresentada pela PTC, dando 
por extinto o direito que se pretendia fazer valer. O pro-
cesso encontra-se findo.
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 – Acção administrativa especial, intentada pela PTC, 
em 26.09.2006, pedindo a anulação da deliberação 
do Conselho de Administração do ICP-ANACOM, de 
26.05.2006, relativa à “Oferta de Referência de Circui-
tos Alugados”. 
O ICP-ANACOM tinha contestado em 7.11.2006.
Em 2008, a PTC desistiu do pedido.
Por sentença proferida em 1.10.2008, o Tribunal Admi-
nistrativo de Círculo de Lisboa homologou a desistência 
da PTC e absolveu o ICP-ANACOM do pedido. O processo 
encontra-se findo.

 – Acção administrativa comum, intentada pela BLUE 
CARD – Serviços de Telecomunicações Informáticas, 
Lda., em 11.07.2007, no sentido de serem esclareci-
das questões de direito, nomeadamente se o Despacho 
Normativo n.º 1 230/99 é um Regulamento e, no caso 
de o ser, se é ineficaz pelo facto de ter sido publicado 
na 2ª Série do Diário da República e não na 1ª-B, em 
conformidade com o artigo 3º, nº 3, alínea d) da Lei n.º 
74/98, de 11 Novembro, bem como de se saber se a re-
vogação do Decreto-Lei que lhe servia de fundamento 
e a sua substituição pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fe-
vereiro, determinaram a cessação de vigência daquele 
regulamento.
O ICP-ANACOM contestou em 17.12.2007. 
Por sentença proferida em 20.10.2008, o Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Almada julgou procedente a 
excepção dilatória do erro na forma de processo, abs-
tendo-se de conhecer o pedido, absolvendo o Réu da 
instância. O processo encontra-se findo.

Serviço Universal de Telecomunicações
 – Recurso Jurisdicional, interposto pela PT Comunicações 

(PTC), em 24.02.2005, do despacho proferido pelo Tri-
bunal, em 4.11.2002, que rejeitou o recurso contencio-
so de anulação interposto pela PTC contra a delibera-
ção do Conselho de Administração do ICP-ANACOM, de 
14.06.2002, sobre as condições de disponibilização do 
serviço de listas Telefónicas e serviço informativo no 
âmbito do serviço universal.
O ICP-ANACOM tinha apresentado as suas alegações 
em 4.04.2005.
Por requerimento apresentado, em 16.07.2008, no Tri-
bunal Administrativo de Círculo de Lisboa, a PTC veio a 
desistir do recurso.
Por sentença proferida em 24.09.2008, aquele Tribunal 
homologou a desistência apresentada pela PTC. O pro-
cesso encontra-se findo.

Serviço de Aluguer de Circuitos
 – Acção administrativa especial, intentada pela PTC, 

em 10.05.2004, no seguimento da deliberação do 
ICP-ANACOM, de 10.02.2004, relativa à “reestruturação 
das condições associadas ao serviço de aluguer de cir-
cuitos prestado pela PTC”.
O ICP-ANACOM tinha contestado em 22.09.2004. 
Por sentença proferida em 7.07.2008, o Tribunal Admi-
nistrativo de Círculo de Lisboa decidiu rejeitar o recurso, 
por procedência das questões prévias de irrecorribilida-
de da deliberação impugnada, datada de 25.06.2001, e 
de extemporaneidade do recurso. O processo encontra-
-se findo.

Acompanharam-se, ainda, no Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, duas acções declarativas de condenação 
interpostas contra o ICP-ANACOM, uma das quais findou, a 
saber:

 – A acção interposta pela Casa Viola - Lotarias, Lda., 
em 20.06.2001, na qual pedia a condenação do 
ICP-ANACOM no pagamento de uma indemnização pe-
los prejuízos sofridos pela apreensão indevida de equi-
pamentos terminais de telecomunicações.
O ICP-ANACOM tinha apresentado a sua contestação 
em 18.09.2001.
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Por sentença proferida em 28.05.2008, o Tribunal 
Administrativo de Círculo de Lisboa julgou proceden-
te a excepção peremptória da prescrição do direito de 
indemnização, por à data da interposição da acção, 
já ter decorrido o prazo de 3 anos, tendo absolvido o 
ICP-ANACOM do pedido.

Impugnações Judiciais de taxas aplicadas 
pelo ICP-ANACOM

Em 2008 foram apresentadas 2 impugnações judiciais de 
actos de liquidação de taxas, uma referente ao acto de li-
quidação adicional das taxas de utilização do espectro ra-
dioeléctrico relativo a todos os semestres dos anos 2002 a 
2004, inclusive, interposta pela Vodafone, e outra relativa 
à taxa anual referente ao exercício da actividade da oferta 
de redes e serviços de comunicações electrónicas de 2007, 
intentada pela WORLDBROKER Telecomunicações, Lda.

O ICP-ANACOM preparou as contestações a apresentar pelos 
representantes da Fazenda Pública.

Manteve-se igualmente o acompanhamento dos 17 pro-
cessos de impugnação judicial de taxas desencadeados em 
anos anteriores.

Processos Judiciais especiais de recuperação 
de empresas e de falências e processos de 
insolvência

Acompanharam-se 36 processos judiciais especiais de recu-
peração de empresas e de falências, em que o ICP-ANACOM 
intervém na qualidade de credor, em geral por possuir cré-
ditos provenientes da falta de pagamento de taxas, sendo 
que, durante o ano de 2008, foram finalizados 2 dos proces-
sos pendentes. 

Em 2008 foram ainda tratados 3 novos processos judiciais 
de insolvência (ao abrigo do novo regime instituído pelo 
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), re-
lativos a dívidas ao ICP-ANACOM, provenientes da falta de 
pagamento de taxas.

Execuções Fiscais

Continuaram a acompanhar-se, ao longo de 2008, os 6 pro-
cessos de execução fiscal que transitaram de anos anteriores.
Em 2008 foi ainda tratado um novo processo.



03.
Actividade Internacional



055

Esta actividade desenvolve-se em três planos distintos, a 
saber:

No quadro das suas atribuições de assessoria ao Governo, o 
ICP-ANACOM é mandatado pelo Governo para representar o 
Estado português em instâncias com competências no sec-
tor das comunicações.

Por outro lado, no exercício das suas atribuições e compe-
tências próprias, esta Autoridade participa em fora comuni-
tários e internacionais, nomeadamente numa perspectiva 
de necessário desenvolvimento e aplicação de medidas de 
regulação dos mercados.

A cooperação representa uma terceira vertente da inter-
venção internacional desta Autoridade, nomeadamente no 
que respeita à cooperação bilateral com os seus congéne-
res, nomeadamente, e entre outros, com os países africanos 
de língua oficial portuguesa (PALOP) – Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe -, do Brasil 
e de Timor-Leste.

União Europeia (UE)

Conselho dos Transportes, Telecomunicações e 
Energia (TTE)
O ICP-ANACOM participou, em colaboração com os represen-
tantes permanentes nacionais (REPER) junto da União Euro-
peia (UE), no grupo postal e de telecomunicações.

Assegurou ainda o apoio ao Governo nas negociações no 
Conselho TTE, destacando-se neste domínio as seguintes 
matérias:

Revisão do Quadro Regulamentar - Apresentados os relató-
rios de progresso (primeiro semestre) e adopção do acordo polí-
tico (segundo semestre) sobre propostas legislativas para a re-
visão do quadro regulamentar das comunicações electrónicas.

Serviços Postais - Publicada a Directiva 2008/6/CE, que 
altera a Directiva 97/67/CE no respeitante à plena realiza-
ção do mercado interno dos serviços postais da Comunidade. 
Esta directiva contempla como principal proposta a abertura 
do mercado postal à concorrência até 31 de Dezembro de 
2010, garantindo simultaneamente o fornecimento do ser-
viço postal universal a todos os utilizadores, independente-
mente do local da União em que se encontrem.

Serviços Móveis por Satélite (MSS) - Publicada a Decisão 
Nº 626/2008/CE, que visa criar, a nível europeu, um proce-
dimento comum de selecção dos operadores de sistemas 
móveis via satélite, bem como estabelecer disposições para 
a autorização coordenada pelos Estados-Membros dos ope-
radores de MSS seleccionados a operar na faixa dos 2 GHz, 
através da Decisão 626/2008/CE e do “Call for Aplications” 
2008/C201/03.

Roaming Internacional - Adoptada uma Orientação Geral 
sobre a revisão do Regulamento do roaming internacional, 
com o objectivo de estender o prazo da regulação de voz, 
introduzir regulação nos SMS e nos serviços de dados e au-
mentar as medidas de transparência.

Directiva GSM - Apresentada uma proposta que altera a Di-
rectiva GSM (87/372/ECC) visando a utilização das frequên-
cias desta tecnologia para outros serviços móveis. 

Representação do Estado 
Português
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Dividendo Digital - Aprovadas as conclusões do Conselho so-
bre a Comunicação da Comissão “Tirar o máximo partido do di-
videndo digital na Europa: abordagem comum para o aprovei-
tamento do espectro libertado com a transição para o digital”.

ENISA - Adoptada uma abordagem geral relativa à alteração 
do Regulamento n.º 460/2004 que criou a Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA).

i2010 - Adoptadas as conclusões do Conselho sobre o i2010 
– Relatório Anual de 2008 sobre a Sociedade da Informação. 

Redes e Internet do futuro - Aprovadas as Conclusões sobre 
as redes e a Internet do futuro, com base numa Comunicação 
da Comissão.

Releve-se ainda a participação na Cimeira Mundial para a 
Sociedade de Informação, nas iniciativas Galileo, OMC, EU-
ROMED, MERCOSUL, Países do Golfo, e cuja coordenação é 
assegurada, a nível nacional, pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. 

Comités e Grupos da Comissão Europeia (CE)
O ICP-ANACOM representou o Estado português nos Comi-
tés e Grupos de Trabalho que adiante se identificam:

Comité das Comunicações (COCOM)
No âmbito dos trabalhos deste Comité foram aprovados os 
seguintes documentos: 

 – Recomendação sobre a autorização de serviços de co-
municações móveis em aeronaves (serviços MCA) na 
Comunidade Europeia;

 – Recomendação relativa às condições não técnicas as-
sociadas aos direitos de utilização de radiofrequências, 
em conformidade com o quadro regulamentar das co-
municações electrónicas no contexto da política de 
acesso sem fios a serviços de comunicações electróni-
cas (WAPECS); 

 – Recomendação relativa aos procedimentos associados 
às notificações, prazos e consultas realizadas no âmbito 
do artigo 7.º da Directiva Quadro; 

 – Relatório sobre a banda larga.

No final do ano, encontravam-se ainda em discussão duas 
propostas de Recomendação, uma sobre acesso regulado a 
redes de nova geração e outra sobre regulação harmonizada 
de tarifas de terminação na União Europeia.

Destaque-se ainda que o ICP-ANACOM contribuiu para a ela-
boração do primeiro questionário anual (relativo ao ano de 
2007) sobre a implementação do número europeu de emer-
gência 112.

Esta Autoridade acompanhou ainda as reuniões do EGEA 
– Expert Group on Emergency Acces - e participou num novo 
grupo de trabalho criado para apoiar a Comissão no proces-
so de selecção de sistemas MSS nos 2 GHz, que decorre da 
Decisão 626/2008/CE.

Comité do Espectro Radioeléctrico (RSC) 
Da actividade em 2008 do RSC (Radio Spectrum Committee), 
destaca-se a aprovação dos seguintes projectos de Decisão: 

Decisão que altera a Decisão 2005/928/CE sobre a harmo-
nização da faixa de frequências 169,4-169,8125 MHz na 
Comunidade, e que tem como objectivo permitir a utilização 
de várias opções de canalizações, proporcionando maior fle-
xibilidade aos utilizadores na escolha da canalização óptima, 
em conformidade com os requisitos de qualidade das aplica-
ções específicas para as faixas 169,4000-169,4750 MHz e 
169,4875-169,5875 MHz;

Decisão relativa à utilização harmonizada do espectro na 
faixa de frequências 5875-5905 MHz para aplicações re-
lacionadas com a segurança no domínio dos sistemas de 
transporte inteligentes (ITS - Intelligent Transport Systems); 

Decisão relativa à harmonização da faixa de frequências de 
2500-2690 MHz para os sistemas terrestres capazes de for-
necer serviços de comunicações electrónicas na Comunida-
de, sem prejuízo da protecção e da continuidade de outras 
utilizações desta faixa;

Decisão que altera a Decisão 2006/771/CE sobre a harmo-
nização do espectro de radiofrequências com vista à sua 
utilização por equipamentos de pequena potência e curto 
alcance;
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Decisão relativa à harmonização da faixa de frequências 
3400-3800 MHz para sistemas terrestres capazes de forne-
cer serviços de acesso de banda larga via rádio na Comuni-
dade (BWA – Broadband Wireless Access);

Decisão relativa às condições harmonizadas de utilização do 
espectro para a exploração de serviços de comunicações mó-
veis em aeronaves (MCA) na Comunidade, de modo a evitar 
interferências nos sistemas móveis terrestres.

TCAM
O TCAM (Comité Avaliação de Conformidade e Acompanha-
mento do Mercado de Equipamentos Terminais de Teleco-
municações e de Equipamentos de Rádio) analisou, ao lon-
go de 2008, questões referentes à aplicação da Directiva 
1999/5/CE, de 9 de Março, relativa aos equipamentos de 
rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e ao 
reconhecimento mútuo da sua conformidade. 

Grupo de Política do Espectro Radioeléctrico (RSPG) 
No âmbito das actividades deste grupo saliente-se a adop-
ção de duas Opiniões, uma sobre optimização do ambiente 
regulatório da utilização do espectro e outra sobre os aspec-
tos de uma abordagem europeia para utilização colectiva do 
espectro. 

A primeira Opinião caracteriza e analisa os pontos críticos da 
situação actual. Concluiu-se que o processo de regulação de 
uso de espectro/equipamento funciona de modo satisfató-
rio, nomeadamente no que toca à interacção entre o ETSI, a 
CEPT e a Comissão Europeia (CE), notando-se contudo que 
existem áreas de sobreposição, particularmente entre a CE e 
o trabalho produzido pela CEPT. 

As Recomendações apresentadas visam essencialmente ul-
trapassar estas questões, bem como melhorar a eficiência 
da ligação entre a CE/CEPT e o ETSI.

A outra Opinião é sobre a utilização colectiva do espectro, 
em que por definição o modelo CUS visa permitir a utilização 
simultânea de um número indeterminado de utilizadores in-
dependentes e/ou aplicações, em faixas de espectro especí-
ficas e numa área geográfica particular, mediante a fixação 
de um conjunto mínimo de condições técnicas, com o objec-
tivo primordial de reduzir barreiras ao acesso ao espectro. 

Foi ainda adoptada uma outra Opinião para apoiar os Esta-
dos-Membros na coordenação de frequências com os países 
não pertencentes à União Europeia, que aponta um conjunto 
de recomendações com vista a melhorar e a resolver proble-
mas de coordenação fronteiriça.

Grupo de Trabalho da Compatibilidade Electromag-
nética (EMC Working Party) 
Este grupo avaliou o impacto e as implicações decorrentes 
da transposição da Directiva 2004/108/EC, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro, visando uma 
harmonização das legislações dos Estados-Membros no que 
à compatibilidade electromagnética diz respeito. 

Comité da Directiva Postal
Destaca-se da actividade deste Comité, em 2008, a discus-
são do processo de implementação da Directiva Postal, a pre-
paração e acompanhamento do Congresso da União Postal 
Universal (UPU) e a preparação da agenda postal para 2009.

Quanto ao grupo de trabalho criado pelo Comité da Directiva 
Postal, em Abril de 2008, para acompanhar os assuntos rela-
cionados com a transposição da Directiva Postal 2008/6/CE, 
de 20/02/2008, que altera a Directiva 97/67/CE no respeitan-
te à plena realização do mercado interno dos serviços postais, 
o ICP-ANACOM participou nas duas reuniões, que tiveram lu-
gar em Setembro e Outubro, sobre a salvaguarda do serviço 
postal universal, as barreiras à concorrência e as formas de as 
ultrapassar.

O ICP-ANACOM contribuiu ainda para as negociações secto-
riais no âmbito da Organização Mundial de Comércio (OMC), 
no quadro da coordenação europeia (Comité 133).
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União Internacional das Telecomunicações 
(UIT)

Conselho
A sessão ordinária do Conselho realizou-se em Genebra em 
Novembro e, no âmbito do intitulado Segmento de Alto Nível 
(High Level Segment- HLS), tratou dos temas “As ICT (Infor-
mation and Communication Technologies) e as alterações 
climáticas” e “Cibersegurança”. 

De entre os pontos da agenda, importa mencionar a aprecia-
ção dos resultados da Assembleia Mundial de Normalização 
das Telecomunicações (WTSA-08).

Ainda no âmbito da Agenda Global para a Cibersegurança 
(GCA), o Secretário-geral da UIT decidiu constituir um Grupo 
de Peritos de Alto Nível em Cibersegurança (HLEG) com o ob-
jectivo de o assistir no desenvolvimento de propostas estra-
tégicas para os Estados-Membros nos cinco pilares da GCA, 
designadamente: medidas legislativas, Medidas Técnicas e 
Procedimentais, Estruturas Organizacionais, construção de 
capacidade e cooperação internacional.

Este grupo, no qual o ICP-ANACOM esteve representado, foi 
integrado por elementos provindos dos governos, indústria, 
organizações regionais e internacionais, instituições acadé-
micas e de investigação e peritos a título individual. Como 
resultado dos trabalhos realizados foi produzido um relató-
rio final, que pode ser consultado no sítio da UIT.

Relativamente à melhoria do funcionamento da União, as-
sunto que Portugal liderou em nome da Europa aquando 
dos debates na Conferência de Plenipotenciários da UIT em 
2006 (PP-06), foi decidido lançar uma consulta a todos os 
membros, sendo que o resultado dessa consulta alimentará 
a proposta que o Secretário-Geral irá apresentar ao próximo 
Conselho e, em seguida, à PP-10.

De referir ainda a aprovação da criação de um sub-grupo do 
Grupo de Trabalho do Conselho da UIT, que acompanha a im-
plementação dos resultados da Cimeira Mundial da Socieda-
de de Informação (WSIS), para debater questões de política 
pública relacionadas com a Internet, conforme proposto pela 
WTSA-08.

Memorando de Entendimento Portugal/UIT: 
WTPF-09 e Centro de Excelência
Da participação de Portugal na UIT merece particular des-
taque a execução e desenvolvimento de Memorando de 
Entendimento assinado entre o Governo português, repre-
sentado pelo Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações e a UIT, em Dezembro de 2007, o qual esta-
beleceu um programa de cooperação na área das telecomu-
nicações e da sociedade da informação. 

Neste contexto, o ICP-ANACOM, no quadro do referido proto-
colo, endereçou, em nome do Governo, o convite a esta agên-
cia das Nações Unidas para realizar, no nosso país, a quarta 
edição do Fórum Mundial de Políticas de Telecomunicações 
– World Telecommunications Policy Forum (WTPF-09).

Em Outubro foi assinado o Acordo entre a República Portu-
guesa e a UIT relativo às condições de organização e finan-
ciamento do WTPF-09, tendo o ICP-ANACOM sido também 
incumbido, em colaboração com os Ministérios e entidades 
envolvidos, de assessorar o Governo na preparação do even-
to, quer ao nível logístico, quer de conteúdos, pelo que em 
2008 se iniciaram as respectivas actividades preparatórias 
do evento, que se veio a concretizar já em Abril de 2009.

No quadro da UIT e também no seguimento do Memorando 
de Entendimento estabelecido entre o Governo Português 
e a UIT, o ICP-ANACOM, em representação de Portugal, co-
laborou activamente na criação de um Centro de Excelência 
(CdE) para países africanos de expressão portuguesa e es-
panhola (vide ponto 3.3.1.4.).
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União Postal Universal (UPU)

24º Congresso da UPU
A UPU, órgão máximo desta agência especializada das Na-
ções Unidas, reúne plenipotenciários de todos os seus Paí-
ses-Membros cada quatro anos. Inicialmente previsto para 
acontecer em Nairobi, durante o mês de Agosto, e atenden-
do à situação de violência e de grande instabilidade social 
e política naquele país, o Congresso acabou por se realizar 
em Genebra, na Suíça, continuando o Quénia a beneficiar 
das premissas de país anfitrião: assegurar a presidência do 
Conselho de Administração durante o próximo ciclo e ter a 
possibilidade de ser o país anfitrião da Conferência Estraté-
gica a realizar a meio do ciclo, em 2010. O Congresso reuniu 
cerca de 2 500 delegados, plenipotenciários de 179 dos 
191 Países-Membros da UPU. A delegação portuguesa foi 
composta por representantes do ICP-ANACOM, dos CTT e do 
MNE (Missão em Genebra).

Destacam-se, como decisões mais relevantes do Congresso, 
a aprovação da Estratégia Postal de Nairobi e da política de 
cooperação para o quadriénio 2009-2012, o novo acordo 
sobre serviços de pagamento postais, a revisão do sistema 
mundial de encargos terminais para as comunicações pos-
tais internacionais e, a nível interno da UPU, o avanço nos 
trabalhos de reforma da União e a aprovação do plano fi-
nanceiro para o quadriénio 2009-2012. Refira-se ainda que 
Portugal foi eleito como membro permanente do Conselho 
de Operações Postais, assumindo o papel de observador no 
Conselho de Administração até 2012.

Conselhos de Administração e de Operações 
Postais
O ICP-ANACOM participou nos trabalhos dos grupos, comissões 
e plenárias do Conselho de Administração (CA) e do Conselho 
de Operações Postais (COP) juntamente com representantes 
dos CTT. A primeira sessão conjunta dos dois Conselhos iniciou-
-se com uma Mesa Redonda Mundial sobre Encargos Terminais 
com o objectivo de promover o debate sobre um novo sistema 
mundial de encargos terminais a aprovar pelo Congresso da 
UPU. Durante a sessão foi também apresentada uma propos-
ta de reestruturação dos dois Conselhos para o próximo ciclo 
(2009/2012), com o propósito da simplificação do organigrama 
do COP, a optimização de recursos e a diminuição de custos. 

União Postal das Américas, Espanha e 
Portugal (UPAEP)

Em 2008, o ICP-ANACOM participou nos trabalhos do Conse-
lho Consultivo e Executivo (CCE) e no Fórum de Regulação 
Postal. Acompanhou ainda os trabalhos dos grupos de Regu-
lação Postal, Cooperação Técnica, Planificação Estratégica, 
Encargos Terminais e Desenvolvimento Futuro, este último 
presidido por Portugal (CTT). O Fórum debateu temas do 
serviço universal e respectivo modelo de financiamento, a 
importância da recolha de informação de mercado e a ne-
cessidade dos países da América Latina terem um regulador 
próprio, já que a realidade do sector postal nesta região é 
diferente da da Europa.

Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE)

Reunião Ministerial da OCDE sobre “O Futuro da 
Economia da Internet”
O ICP-ANACOM participou na Reunião Ministerial da OCDE 
sobre o Futuro da Economia da Internet que teve lugar em 
Junho em Seul. Debateram-se temas relacionados com as 
oportunidades para o desenvolvimento económico e social, 
a convergência, a criatividade e a segurança. Neste âmbito 
concluiu-se que os países deviam continuar a multiplicar os 
esforços no sentido de desenvolver a rede de acesso à In-
ternet, nomeadamente a móvel, tendo ainda sido abordada 
a temática do roubo da identidade, da privacidade dos dados 
e da segurança das redes e ainda o interesse crescente nas 
questões ambientais e os benefícios da Internet. 

A reunião culminou com a adopção da Declaração de Seul 
que expressa o compromisso de facilitar a convergência 
entre redes digitais, equipamentos e serviços, o reforço da 
confiança na Internet, da segurança das redes, através da 
protecção das infra-estruturas, ao nível nacional e interna-
cional, da protecção dos consumidores, dos dados pessoais e 
identidades digitais, bem como a redução da actividade ma-
liciosa e a utilização do potencial da Internet para enfrentar 
desafios globais como a melhoria da eficiência energética e 
da sustentabilidade ambiental. 
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ICCP
O ICP-ANACOM fez-se representar nas três reuniões reali-
zadas no âmbito do Comité das Políticas de Informação, In-
formática e Telecomunicações (ICCP), instância da OCDE que 
analisa os aspectos políticos resultantes do desenvolvimen-
to e aplicação de tecnologias e serviços na área da informa-
ção, informática e comunicações, incluindo o respectivo im-
pacto na economia e sociedade em geral e no fortalecimento 
da cooperação entre Estados-Membros e não membros. 

De referir que Portugal passou a assegurar uma vice-pre-
sidência e que foram revistos os mandatos do ICCP e dos 
seus grupos de trabalho, os quais irão vigorar até ao final 
de 2013. 

Working Party on Information Security and Privacy 
(WPISP)
Durante o ano de 2008, através do ICP-ANACOM, Portugal 
continuou a assegurar uma das vice-presidências deste 
Working Party. Entre outros, foram debatidos os seguintes 
assuntos: Economics of Malware, Protecção da Identidade 
Digital, Políticas de Protecção de Infra-estruturas de Infor-
mação Críticas, Identificadores de Radiofrequência (RFID).

Organização Europeia de Telecomunicações 
por Satélites (EUTELSAT IGO)

O ICP-ANACOM assegura a representação nacional na As-
sembleia de Partes da EUTELSAT IGO e no Comité Consul-
tivo, órgão de apoio da estrutura executiva da organização, 
composta pelo Secretariado e pelo Secretário Executivo. Em 
2008 realizaram-se duas reuniões daquele Comité nas quais 
se analisou o cumprimento, pelo operador Eutelsat, na sua 
actividade operacional e comercial, dos Princípios de Base 
estipulados pela IGO e das suas obrigações em termos de 
serviço universal.

Neste âmbito deu-se ainda relevo à renovação do manda-
to do Secretário Executivo da organização. Por proposta de 
Portugal, foi decidido avançar com um processo formal de 
candidaturas ao cargo, que decorre até ao final de Fevereiro 
de 2009. 

Organização Internacional de 
Telecomunicações por Satélites (ITSO)

A eleição do Director Geral da ITSO teve lugar durante a 32ª 
Assembleia de Partes que foi organizada pelo ICP-ANACOM, 
no Estoril, em Outubro. A eleição foi disputada entre um 
candidato português e um candidato do Benim, tendo o can-
didato de Portugal sido eleito por uma maioria expressiva. 
O Director Geral eleito iniciará funções em Julho de 2009. 

De relevar que nesta Assembleia foi discutida a precarieda-
de da situação financeira do operador Intelsat e o futuro da 
ITSO após 2013. 

O ICP-ANACOM assegura a representação governamental na 
Assembleia de Partes e assumirá no próximo biénio a presi-
dência da Assembleia Geral.

Organização Internacional de Satélites 
Móveis (IMSO)

O ICP-ANACOM assegura a representação nacional, tanto na 
Assembleia de Partes da IMSO, o órgão máximo da organiza-
ção, como no Comité Consultivo como observador.

Em Setembro/Outubro decorreu a 20ª Assembleia de Partes, 
em Malta, onde foram aprovadas as emendas à Convenção da 
IMSO, no seguimento da proposta de base feita pelos Estados 
Unidos da América. Tais emendas têm aplicação provisória, 
tendo Portugal expressado a impossibilidade de as aplicar, 
por motivos de ordem constitucional. No essencial, aquelas 
emendas visam o alargamento das funções da IMSO à super-
visão de futuros prestadores de serviços de satélite para o 
Sistema Global de Socorro e Segurança Marítimos (GMDSS) 
que venham a ser autorizados para tal pela Organização Marí-
tima Internacional (IMO), em moldes idênticos aos que se apli-
cam à Inmarsat. Relativamente ao Sistema de Longo Alcance 
de Identificação e Rastreio de Navios (Long Range Identifica-
tion and Tracking of Ships - LRIT), as emendas permitirão que 
a IMSO assuma novas funções como entidade coordenadora 
LRIT, um sistema em desenvolvimento pela IMO com vista a 
aumentar a segurança no âmbito dos transportes marítimos. 
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No que respeita ao GMDSS, a Assembleia discutiu ainda a 
entrada de novos operadores no sistema, tendo sido apro-
vado o texto do futuro Acordo de Referência de Serviços 
Públicos.

Organizações de Regulação

Grupo de Reguladores Europeu (ERG - European 
Regulators Group)
O ERG, criado pela Decisão da Comissão n.º 2002/627/CE, 
colaborou estreitamente com a Comissão na elaboração de 
propostas legislativas visando a revisão do quadro regula-
mentar e a construção de um novo modelo institucional, e 
publicou uma declaração sobre o progresso do quadro legal 
comunitário para as comunicações electrónicas.

Foram submetidos a consulta pública um documento sobre 
princípios regulatórios relativos às redes de nova geração e 
uma proposta de Posição Comum sobre aspectos geográfi-
cos ao nível da análise de mercados. Na sequência destas 
consultas, foi aprovada uma Declaração Comum sobre redes 
de nova geração e uma resposta à proposta de Recomen-
dação sobre o acesso regulado a redes de nova geração. 
Foi também aprovada uma Posição Comum e publicado um 
relatório sobre aspectos geográficos ao nível da análise de 
mercados.

De destacar, ainda, a publicação de um relatório sobre o 
processo de recolha de dados decorrente da aplicação do 
regulamento do roaming, a participação na consulta pública 
sobre roaming internacional, a resposta à consulta pública 
da Comissão Europeia sobre taxas de terminação, a aprova-
ção de um plano de acção com vista a concretizar o disposto 
na Posição Comum sobre simetria nas taxas de terminação, 
a publicação de um relatório sobre sistemas de contabilida-
de regulatória utilizados pelos membros do ERG em 2008, 
e outro relativo à metodologia de comparação de preços de 
retalho para serviços de banda larga, e ainda a aprovação, no 
final do ano, de uma declaração sobre o desenvolvimento do 
acesso a redes de nova geração.

Como resultado da Plenária de Vilnius que decorreu em 
Maio, as Presidências do ERG e do Grupo de Política do Es-
pectro de Radiofrequências - Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG) acordaram no desenvolvimento de um plano para fu-
tura cooperação que se materializou através da criação de 
um grupo de trabalho conjunto que analisará as questões 
da regulação de espectro, nomeadamente a relação entre a 
concorrência e a nova gestão de espectro. A primeira reunião 
deste grupo teve lugar em Gotemburgo, onde foram trata-
dos assuntos relativos à transição, definição de mercados, 
e análise da posição dominante no âmbito do comércio do 
espectro (spectrum trading).

Grupo de Reguladores Independentes (IRG)
O IRG (Independent Regulators Group) é um grupo onde 
participam as Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) do 
sector das comunicações dos 27 Estados-Membros da União 
Europeia, bem como dos países do Espaço Económico Euro-
peu (Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein), dos países 
candidatos à adesão da UE (Turquia, Croácia e Macedónia). 
O ICP-ANACOM esteve presente em todas as reuniões ple-
nárias e nas reuniões preparatórias, participando num grupo 
operacional intermédio de representantes de cada ARN, de-
nominado Rede de Contactos (Contact Network).

Em 2008, o IRG passou a ter existência legal como asso-
ciação de direito privado belga, tendo sido constituído, pela 
primeira vez, um secretariado profissional.

O ICP-ANACOM privilegiou a presença e participação nos se-
guintes grupos de trabalho: Revisão do Quadro Regulamen-
tar, Taxas de Terminação Móvel, Convergência, Utilizadores 
Finais, IRGIS (sistema de informação do IRG), e Benchmark, 
Roaming, tendo presidido a dois deles (Utilizadores Finais 
e IRGIS).

Das matérias abordadas destacam-se os CERT (Finlândia e 
Suíça), ataques a websites (Lituânia), regulamentos existen-
tes ou futuros sobre a matéria (Finnish Communications Re-
gulatory Authority - FICORA e Hellenic Telecommunications 
& Post Comission - EETT), e resiliência de redes (Agência 
Europeia de Segurança das Redes e dos Sistemas de Infor-
mação - ENISA).

Representação Técnica
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O ICP-ANACOM acompanhou ainda o Informal IRG Working 
Group on Network and Information Security, fórum privile-
giado de troca de experiências sobre as matérias relativas 
à segurança das redes e da informação, o qual tem contado 
com a participação de elementos da ENISA.

O ICP-ANACOM esteve ainda envolvido na preparação da Po-
sição Comum sobre Simetria nas Terminações Fixas e Móveis 
e na preparação de uma resposta à consulta pública lançada 
pela Comissão Europeia sobre uma proposta de Recomenda-
ção relativa aos preços de Terminação Fixa e Móvel na UE.

Regulatel
A Regulatel é o Fórum Latino-americano de Autoridades Re-
guladoras das Telecomunicações, cuja missão é o intercâm-
bio de informações sobre o quadro regulamentar de cada 
Administração, com a intenção de harmonizar regras e ac-
tividades das Autoridades Reguladoras. Tem uma natureza 
idêntica aos grupos europeus IRG e ERG e visa fomentar a 
cooperação e coordenação no campo das telecomunicações, 
promovendo o desenvolvimento do sector na América Lati-
na.

O ICP-ANACOM participou no VIII Encontro entre presidentes 
da Regulatel e do IRG e na XI Plenária de presidentes da 
Regulatel, que tiveram lugar em Lima.

EMERG
Em Junho de 2008, foi oficialmente criada a rede de regula-
dores euro-mediterrânicos (Euro-Mediterranean network of 
Regulators - EMERG), que reúne representantes dos regu-
ladores do sector das comunicações electrónicas da região 
do Mediterrâneo, nomeadamente dos membros do Grupo de 
Reguladores Independentes (IRG), do Norte de África e do 
Médio Oriente. O ICP-ANACOM participou na primeira Plená-
ria em Malta, na qualidade de membro fundador. Esta rede 
de reguladores visa a partilha de experiências e uma maior 
consolidação e harmonização dos princípios de regulação. 
A par destes objectivos, reconhece a existência de desafios 
e oportunidades que poderão reflectir-se na promoção da 
concorrência e estabilidade nos mercados de comunicações 
electrónicas, no desenvolvimento de novas tecnologias e na 
superação do fosso digital, tornando os benefícios da socie-
dade de informação acessíveis a todos.

Outras Organizações

Sectores da UIT 
Sector da Normalização das Telecomunicações (UIT-T)
A Assembleia Mundial de Normalização das Telecomunica-
çõeas (WTSA-08), órgão máximo do Sector da Normalização 
das Telecomunicações, decorreu em Outubro, em Joanes-
burgo. Foram aprovadas novas Resoluções, nomeadamente 
sobre acessibilidade a pessoas com deficiência e discutido o 
papel das tecnologias de informação e comunicação na re-
dução do impacto das alterações climáticas. 

Foi ainda aprovada uma Recomendação sobre externalida-
des de rede, ainda que com a reserva colocada por diversos 
países, entre os quais Portugal.

Sector do Desenvolvimento das Telecomunicações 
(UIT-D)
Na reunião anual do Grupo Consultivo do Sector do Desen-
volvimento das Telecomunicações (TDAG), que teve lugar 
em Fevereiro, foi evidenciada a necessidade de se definirem 
indicadores (key project indicators - KPIs) quantitativos e 
qualitativos que permitam medir a implementação do pla-
no operacional, tendo para o efeito sido criado um grupo de 
trabalho.

Foram ainda analisados eventos de relevo para o sector, 
designadamente o Simpósio Global para Reguladores (Glo-
bal Symposium for Regulators) e o Connect Africa Summit 
(Genebra, Outubro de 2008), considerado um verdadeiro 
sucesso, atendendo ao elevado montante de financiamento 
alcançado para projectos ligados ao desenvolvimento das 
telecomunicações em África. 

Merece especial destaque o apoio do ICP-ANACOM à edição 
de 2008 do programa Youth Education Scheme (YES) da UIT, 
à semelhança do que sucedeu em 2004 e 2007. Esta inicia-
tiva do Gabinete de Desenvolvimento das Telecomunicações 
(BDT) da UIT, inserida no Programa de Juventude, é dirigida 
a jovens carenciados de países em vias de desenvolvimento 
que desejem completar o ensino superior na área das tecno-
logias de informação e comunicação (TIC) e outras relacio-
nadas, contribuindo com o conhecimento para o desenvolvi-
mento da sua comunidade, país ou região.
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No quadro do programa de cooperação com os países de ex-
pressão portuguesa, o patrocínio do ICP-ANACOM foi cana-
lizado unicamente para candidatos dos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Sector das Radiocomunicações (UIT-R) 
Decorreu em Fevereiro, em Genebra, a 15ª reunião do Grupo 
Consultivo (RAG), na qual se analisaram as decisões da ses-
são de 2007 do Conselho e os assuntos tratados na Assem-
bleia de Radiocomunicações e na Conferência Mundial de 
Radiocomunicações. Nesta Conferência criaram-se 35 novas 
Resoluções, sendo ainda de salientar a reestruturação das 
Comissões de Estudo do sector, que incluiu a criação de uma 
nova Comissão de Estudos 5 (dedicada aos serviços terres-
tres), e a modificação da Comissão 4 (serviços de satélite), 
bem como a nomeação dos presidentes e vice-presidentes 
das Comissões de Estudo, do Grupo de Preparação de Confe-
rências (Conference Preparatory Meeting – CPM), do Comité 
de Coordenação de Vocabulário, do Comité Especial, e do 
próprio RAG.

O ICP-ANACOM participou ainda noutros grupos de trabalho, 
nomeadamente no WP 1A - responsável pelos estudos sobre 
Técnicas de Engenharia de Espectro e que tratou de assun-
tos relacionados com a WRC, as PLT (Power Line Telecommu-
nications) e a revisão de várias Recomendações da UIT -, no 
WP 1B - responsável pelos estudos sobre metodologias de 
Gestão de Espectro e Estratégias Económicas, que lidou com 
assuntos tais como SRD (Short Range Devices), SDR & CR 
(Software Defined Radio & Cognitive Radio) e com a Resolu-
ção 951 -, no WP 4B (responsável pelos estudos relaciona-
dos com os serviços de radiocomunicações por satélite), no 
WP 5A (responsável pelos estudos relacionados com o ser-
viço móvel terrestre, excluindo o IMT e com os serviços de 
amador e amador por satélite), no WP5B, responsável pelos 
estudos relacionados com o serviço móvel marítimo, incluin-
do o sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety 
System), o serviço móvel aeronáutico e o serviço de radiode-
terminação, que se dedicou ao desenvolvimento de especi-
ficações técnicas e operacionais de radares meteorológicos 
e dos sistemas do serviço móvel marítimo em ondas métri-
cas e decamétricas, no WP 5C (responsável pelos aspectos 
técnicos relacionados com o serviço fixo, nomeadamente o 
desenvolvimento de novas planificações de frequências e  o 

estabelecimento de critérios de partilha de espectro entre 
sistemas do serviço fixo e de outros serviços), no WP 6A 
(responsável pelos estudos relacionados com o serviço de 
radiodifusão, nomeadamente no que se refere à transição 
da tecnologia analógica para a digital) e no JTG 5-6 (criado 
pela CPM11-1”Conference Preparatory Meeting 2011”, que 
requer a realização de estudos de partilha entre o serviço 
móvel e outros serviços para os quais a faixa 790-862 MHz 
se encontra atribuída: serviços de radiodifusão, fixo, móvel 
e de rádio navegação aeronáutica - nas Regiões 1 e 3, de 
acordo com a Resolução 749). 

Conferência Europeia das Administrações de Cor-
reios e Telecomunicações (CEPT)
A CEPT tem como objectivos a harmonização em matéria 
técnica e de regulação, assim como a coordenação de po-
sições regionais europeias no âmbito da actividade das 
organizações internacionais do sector, ou seja, a União In-
ternacional das Telecomunicações (UIT) e a União Postal 
Universal (UPU).

Em 2008 o ICP-ANACOM participou na Assembleia da CEPT 
– o seu órgão máximo –, que decorreu em Junho, em Malta, 
e que prosseguiu os trabalhos de reforma da organização. 

Mandatos da CE à CEPT
Em 2008 foram desenvolvidos os seguintes trabalhos na se-
quência dos mandatos emitidos pela CE à CEPT: 

 – SRD - relativamente ao mandato permanente, visando 
a revisão anual do anexo à Decisão da CE sobre a har-
monização de espectro para SRD, na qual constam as 
características técnicas e faixas de frequências deste 
tipo de equipamentos, foram analisadas as propostas 
de alteração apresentadas pela CE; 

 – UWB (Ultra Wide Band) - mandato para identificar as 
condições técnicas relacionadas com a introdução har-
monizada na UE de aplicações baseadas na tecnologia 
UWB;



064Actividade Internacional

 – Dividendo digital - mandato para a realização dos es-
tudos técnicos necessários tendo em vista a definição 
não só das condições técnicas optimizadas para a utili-
zação da sub-faixa em 790-862 Mhz, por parte de re-
des fixas/móveis de comunicações electrónicas, como 
também por parte de outros potenciais serviços ou re-
des, tendo em consideração a coexistência dos actuais 
serviços, nomeadamente o serviço de radiodifusão;

 – MCV (Mobile Communications on Vessels) - foi elabo-
rado o Relatório (ECC REPORT 122) sobre GSM a bordo 
de embarcações nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz, 
na sequência do mandato para identificar as condições 
técnicas e operacionais necessárias para assegurar a 
inexistência de interferências nocivas em serviços de 
radiocomunicações que operem na faixa de frequências 
dos 900 MHz e 1800 MHz, nas águas territoriais dos 
Estados-Membros.

Gabinete Europeu de Comunicações (ECO)
O ICP-ANACOM assegurou a representação da Administra-
ção Portuguesa nos Conselhos de Administração do Gabi-
nete Europeu de Radiocomunicações (ERO) e do Gabinete 
Europeu de Telecomunicações (ETO), que reuniram conjun-
tamente em Maio e em Dezembro, tendo elegido o seu novo 
Presidente e Vice-Presidente (Holanda e Noruega, respec-
tivamente). O Conselho conjunto analisou as implicações 
financeiras da reestruturação em curso na CEPT e aprovou 
o princípio genérico da recuperação de custos para o finan-
ciamento das actividades futuras. Foi acordado que será 
apresentada, na próxima Assembleia, a proposta de que 
todos os 48 Estados que integram a organização suportem 
os custos do futuro ECO, que actualmente são suportados 
apenas pelos 29 países que aderiram à Convenção. Quanto à 
ratificação da Convenção que cria o ECO, resultante da fusão 
do ERO e do ETO, é previsível que a mesma entre em vigor 
no início de 2009, podendo o Gabinete ficar operacional em 
simultâneo. O Gabinete preparou as comemorações do 50º 
aniversário da CEPT, a celebrar em 2009, em paralelo com a 
realização da 15ª Conferência da organização, que terá lugar 
em Montreux, em Outubro.

Comité das Comunicações Electrónicas (ECC) 
Da actividade deste Comité em 2008, saliente-se a aprova-
ção das seguintes Decisões:

 – Utilização harmonizada da faixa de frequências 
5875-5925 MHz por Intelligent Transport Systems 
(ITS);

 – Harmonização de faixas de frequências para a imple-
mentação de sistemas digitais para Public Protection 
and Disaster Relief (PPDR) na gama 380-470 MHz;

 – Utilização harmonizada de sistemas GSM a bordo de na-
vios nas faixas de frequências 880-915/925-960 MHz 
e 1710-1785/1805-1880 MHz.

 
Foram também revistas as Decisões sobre “Livre circulação 
de equipamento rádio nos países CEPT” e sobre “Disposições 
regulamentares para aplicações UWB que utilizam técnicas 
de mitigação”.

No que respeita ao acompanhamento dos subgrupos do ECC, 
o ICP-ANACOM privilegiou a presença nos grupos de trabalho 
e equipas de projecto de Gestão de Frequências, Engenha-
ria do Espectro, Assuntos de Regulação, IMT-2000 e Outros 
Sistemas, Preparação de Conferências, Numeração e Endere-
çamento e Aspectos Técnicos relativos à Interligação. Desta-
cam-se os seguintes resultados obtidos por esses grupos: 

 – O Grupo de Trabalho de Gestão de Frequências (GT FM) 
prosseguiu com actividades em matéria de harmoni-
zação do espectro radioeléctrico ao nível europeu, no 
âmbito dos serviços e sistemas de radiocomunicações. 

 – O Grupo de Trabalho Engenharia do Espectro (GT SE) 
desenvolveu estudos que deram origem a recomenda-
ções e relatórios que estabelecem critérios de compa-
tibilidade entre vários sistemas de radiocomunicações. 
Relevem-se os relatórios sobre os microfones emisso-
res (PWMS), aplicações UWB específicas (ODC) e a Deci-
são sobre a introdução dos serviços móveis a bordo de 
embarcações (GSMOBV). 

 – O Grupo de Trabalho de Assuntos de Regulação (GT RA) 
desenvolveu trabalhos sobre harmonização de normas 
e procedimentos técnicos regulamentares ao nível eu-
ropeu, com especial destaque para a revisão das De-
cisões sobre livre circulação, utilização e isenção de 
licenças individuais de terminais, análises sobre a apli-
cabilidade das Directivas R&TTE (Radio & Telecommu-
nication Terminal Equipment) e CEM (Compatibilidade 
electromagnética).  
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 – O Grupo de Preparação de Conferências (CPG) iniciou a 
preparação da Conferência Mundial das Radiocomunica-
ções que terá lugar em 2011, tendo para o efeito criado 
quatro equipas de projecto que terão os seguintes te-
mas nas suas agendas:
•	 PT-A (General regulatory and technical issues): as-

pectos técnicos, regulamentares e de procedimentos 
inerentes a vários temas em discussão na agenda 
da WRC-11; coordenação das posições europeias a 
defender na RA (Assembleia de Radiocomunicações 
da UIT-R), que integra a estrutura da UIT-R. Ainda 
no âmbito do seu mandato, esta equipa de projecto 
deverá coordenar as posições da CEPT à CPM (Con-
ference Preparatory Meeting) e ao SCRPM (Special 
Committee on regulatory/procedural matters), bem 
como propor a criação ou a modificação de Regras de 
Procedimento, apresentadas pelo RRB (Radio Regula-
tions Board), com a finalidade de melhorar a interpre-
tação e a aplicação do RR.

•	 PT-B (Scientific issues): aspectos da agenda da
WRC-11 associados a serviços científicos e coorde-
nação das respectivas posições europeias a defender 
na RA. 

•	 PT-C (Aeronautical, radiolocation, maritime, ama-
teur): concertação das posições da CEPT em relação 
a questões associadas ao serviço móvel aeronáutico, 
radiolocalização, marítimo e de amador da agenda da 
WRC-11, bem como coordenação das respectivas po-
sições europeias a defender na RA. 

•	 PT-D (Various): coordenação de questões variadas as-
sociadas a ENG (Electronic News Gathering), serviço 
fixo, faixa de UHF, HAPS e serviço móvel por satélite.

 – O Grupo ECC PT1, responsável por todos os assuntos 
sobre o IMT, devendo coordenar as contribuições e 
posições europeias relativamente às questões de pla-
nificação de espectro e de partilha/compatibilidade. O 
Grupo ECC TG3, que deu resposta aos mandatos da CE, 
nomeadamente ao estudo de técnicas de mitigação e 
ao desenvolvimento de soluções regulamentares para 
dispositivos UWB genéricos.

 – O Grupo ECC TG4, que finalizou o trabalho relativo ao 
primeiro mandato da CE para estudar as condicionantes 
técnicas para a adopção de uma politica harmonizada 
para o dividendo digital na UE, tendo apresentado o 
Relatório CEPT 23, respeitante à possibilidade de utili-
zação do espectro não harmonizado entre as adjudica-
ções e consignações de DVB-T (os denominados white 
spaces) por parte de futuras aplicações ou serviços e 
o Relatório CEPT 24, que contém um roadmap técnico 
das diversas opções técnicas e cenários possíveis para 
a optimização do dividendo digital. 

 – PT FM 46, que desenvolveu a sua actividade no âmbito 
do serviço móvel marítimo e de radionavegação marí-
tima.

 
Comité Europeu de Regulação Postal (CERP) 
O ano ficou marcado pela aprovação de uma nova estrutura 
para o CERP com apenas dois Grupos de Trabalho, a que re-
portam 9 Equipas de Projecto, mantendo-se a Plenária como 
a última instância de aprovação dos trabalhos do Comité.

Na reunião plenária de Maio em Riga, foram apresentados 
os relatórios dos vários Grupos de Trabalho e Equipas de 
Projecto e debatida a reestruturação da CEPT e respectivo 
impacto no CERP. Foram ainda eleitas a Alemanha, para a 
presidência, e a Irlanda, para a vice-presidência.

Na reunião plenária de Outubro, em Atenas, foi aprovada a 
nova estrutura do CERP e nela participaram convidados da 
Comissão Europeia que abordaram o tema da actual fase de 
liberalização postal na Europa. 

Grupo de Trabalho sobre Assuntos UIT
Este grupo da CEPT é responsável pelos assuntos essen-
cialmente políticos e estratégicos relacionados com a UIT e 
reporta à Plenária da organização.
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O grupo concentrou-se na preparação da Assembleia Mundial 
de Normalização das Telecomunicações (WTSA-08), tendo 
analisado os resultados da última reunião do TSAG e apro-
vado os termos de referência e mandato do Project Team 
de preparação desta Assembleia. Foram também aprovadas 
as Propostas Comuns Europeias (ECP) para a WTSA-08, bem 
como a ECP sobre externalidades de rede, contrariamente 
ao proposto pela CEPT. Os países europeus apresentaram, 
porém, uma reserva à implementação desta Recomendação.

Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações 
(ETSI)
O ICP-ANACOM é membro do ETSI na categoria Administra-
ção e, nessa qualidade, participou nas duas Assembleias Ge-
rais, órgão máximo do ETSI, em Nice.

O ETSI desenvolve a sua actividade em três vertentes: Glo-
bal Standards Producer, Service Providing Organization e 
European Standards Organization, tendo no domínio da nor-
malização dado especial atenção aos tópicos estratégicos 
Comunicação M2M, Espectro Radioeléctrico, “Internet das 
Coisas” (incluindo RFID), Interligação de Serviços IP-based, 
Arquitectura Orientada para Serviços (SOA) e Harmonização 
da Rede Core.

O ETSI reforçou o número de associados, contabilizando 
cerca de 700, com uma representatividade crescente de en-
tidades de outros continentes, sendo também de sublinhar 
um crescente reforço da cooperação com entidades fora da 
Europa, designadamente a China.

Fórum sobre a Governação da Internet (IGF) 
O ICP-ANACOM acompanhou os trabalhos da 3ª sessão Inter-
net Government Forum em Hyderabad (Índia), onde se dis-
cutiram temas como o acesso (objectivo de conseguir o pró-
ximo bilião de utilizadores da Internet), a cibersegurança e o 
cibercrime (incluindo a dicotomia segurança vs. privacidade), 
a gestão dos recursos críticos/escassos (designadamente a 
transição de IPv4 para IPv6 e a articulação entre os vários 
intervenientes na gestão da Internet) e a Internet do futuro. 
Em particular, são de sublinhar os seguintes resultados:

 – A contribuição das ICT, e da Internet em particular, para 
a questão das alterações climáticas, designadamente 
ao nível da circulação de informação; 

 – A necessidade de avançar na área da protecção das 
crianças. Com efeito, existem as ferramentas técnicas, 
mas faltam as ferramentas de cariz social, nomeada-
mente a definição do que deverá ser assegurado em 
termos de privacidade versus acesso à informação;

 – A concessão de crédito ou de benefícios fiscais na 
compra de equipamento, de grande importância para 
conseguir alcançar o próximo bilião de utilizadores. 
O multilinguismo foi identificado como de grande im-
portância para conseguir o aumento desejado do núme-
ro de acessos à Internet;

 – A acessibilidade, na perspectiva de garantir que preo-
cupações como a da inclusão de pessoas com neces-
sidades especiais sejam devidamente asseguradas no 
futuro modelo de gestão da Internet (governance);

 – A cibersegurança e os aspectos legais, ou seja, o desen-
volvimento de jurisdição adequada. 
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Ao longo dos últimos anos, o ICP-ANACOM tem vindo a de-
sempenhar um papel particularmente importante no que 
respeita ao apoio à criação e desenvolvimento de órgãos 
reguladores de comunicações dos países de expressão por-
tuguesa. Hoje, todos estes países têm autoridades regula-
doras independentes estabelecidas.

O ano de 2008 assinala a assunção de uma nova estratégia 
sobre a actividade de cooperação no ICP-ANACOM, tendo 
sido adoptada uma abordagem mais orientada para os novos 
paradigmas do desenvolvimento a nível global, sobretudo a 
nível sectorial.

Estabeleceram-se, assim, renovados mecanismos de coope-
ração visando corresponder melhor às mais recentes neces-
sidades dos países em causa. Paralelamente, iniciou-se o 
estabelecimento de novas plataformas de cooperação, em ar-
ticulação com entidades e agências com vocação para o apoio 
e desenvolvimento, nas suas vertentes pública e privada.

Cooperação Multilateral

Associação dos Operadores de Correios e Telecomu-
nicações dos Países e Territórios de Língua Oficial 
Portuguesa (AICEP)
O ICP-ANACOM participou e apoiou financeiramente a Assem-
bleia-Geral e XVI Fórum AICEP, que se realizaram na Cidade da 
Praia, Cabo Verde, tendo ainda contribuído com uma apresen-
tação sobre o tema “Os novos desafios da regulação”.

Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)
Submetida ao tema ‘’Perspectivas para a regulação no espa-
ço da CPLP’’, esta Autoridade participou em Julho na V Reu-
nião Técnica de Telecomunicações da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), que se realizou na Cidade da 
Praia, Cabo Verde. Tratou-se da última reunião técnica de te-
lecomunicações da CPLP que se realizou neste âmbito, e em 
que foi identificada e acordada conjuntamente a necessida-
de de criação de uma Associação de Reguladores de Comu-
nicações e Telecomunicações da CPLP, associação essa que 
deverá continuar a promover os trabalhos que até aqui eram 
desenvolvidos naquele enquadramento.

Associação de Reguladores de Comunicações da 
CPLP (ARCT-CPLP)
Na sequência da decisão referida no ponto anterior, foi o 
ICP-ANACOM incumbido da coordenação de um grupo de 
trabalho para elaboração dos Estatutos da mencionada As-
sociação. No seguimento do trabalho desenvolvido, foi assi-
nado, em Outubro, no Estoril, o Memorando de Entendimen-
to que instituiu a ARCT-CPLP, cuja missão é a de reforçar a 
cooperação entre os reguladores dos países de expressão 
portuguesa que integram a CPLP.  

O ICP-ANACOM definiu desde o início este projecto como 
prioritário, tendo-se disponibilizado para assumir as funções 
de secretariado permanente desta Associação.

Centro de Excelência (CdE UIT)
O ICP-ANACOM colaborou activamente na criação de um 
Centro de Excelência (CdE) para países africanos de expres-
são portuguesa e espanhola (tendo sido possível integrar 
também Timor-Leste como beneficiário).

O acordo para a criação do CdE foi assinado com a UIT em Ou-
tubro, no Estoril. À semelhança dos que já existem em África 
para países francófonos e anglófonos, a criação deste CdE 
contribuirá, durante os próximos quatro anos (2009-2012), 
para a capacitação institucional dos agentes do sector na 
África lusófona e hispânica, através de programas de forma-
ção em áreas de elevada prioridade.

Este projecto é co-financiado por Portugal e Espanha, sendo 
que Portugal, além da contribuição pecuniária, se disponibi-
lizou também a contribuir em espécie, assegurando o custo 
da participação de formadores/peritos portugueses para 
acções de formação que decorram dentro do âmbito de ac-
tuação desta Autoridade. O orçamento global deste projecto 
ronda os 1,3 milhões de dólares, sendo Portugal o principal 
doador.

A gestão e as decisões sobre o plano de actividades do CdE 
serão asseguradas por um Comité Permanente criado para o 
efeito, onde estão representados a UIT, países e entidades 
doadoras e países beneficiários. 

Cooperação
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Estágios de formação
No âmbito da cooperação com os Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste, o ICP-ANACOM 
realizou dois estágios de formação para técnicos dos órgãos 
reguladores daqueles países, um sobre Gestão de Espectro e 
outro sobre Regulação e Regulamentação do Sector das Co-
municações. Nos dois estágios estiveram envolvidos 23 téc-
nicos, oriundos dos reguladores dos PALOP e Timor-Leste.

Cooperação Bilateral

Programas Indicativos de Cooperação e Planos 
Anuais de Cooperação
O ano de 2008 foi marcado neste âmbito por várias iniciati-
vas, de que se destacam as seguintes: 

 – Missões técnicas que identificaram necessidades espe-
cíficas de cada um dos países considerados;

 – Negociação e definição de Programas Indicativos de Co-
operação (PIC). Nos PIC (mapas de programação de ac-
tividades por país e com prazos de implementação mí-
nimos de 3 anos) foram inscritos os principais vectores 
de actuação prioritarizados temporalmente, devendo 
os mesmos ser implementados através de Planos Anu-
ais de Cooperação (PAC), nos quais são inscritas várias 
acções, materializando assim os vectores ou linhas de 
acção identificadas nos PIC;

 – Definidos três PIC (com os reguladores de Angola, Cabo 
Verde e Moçambique) e contratualizados os respectivos 
PAC para 2009;

 – Contratualização de PAC para 2009 no caso dos Regu-
ladores de São Tomé e Guiné-Bissau, já que as neces-
sidades identificadas tinham carácter de urgência e de 
intervenção a curto prazo; 

 – Revisão de protocolos de cooperação e celebração de 
novos protocolos com os reguladores de Angola, Cabo 
Verde, Moçambique e Guiné-Bissau e alterado o proto-
colo com São Tomé e Príncipe.

 

Outras acções
Ao longo de 2008 destacam-se ainda as seguintes inicia-
tivas:

 – Acção de formação realizada em Outubro através de 
videoconferência entre o ICP-ANACOM e o Instituto 
Nacional de Comunicações de Moçambique (INCM), 
dedicada a assuntos do sector postal. Esta iniciativa, 
que contou com o apoio da Embaixada de Portugal em 
Maputo, permitiu juntar numa mesma sala cerca de 22 
técnicos (do regulador e dos operadores postais de Mo-
çambique);

 – Realização da 12.ª Reunião ordinária da Comissão de 
Coordenação entre a ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações do Brasil) e o ICP-ANACOM, da qual 
resultaram vários compromissos de trabalhos a desen-
volver em conjunto, designadamente sobre implemen-
tação de modelos de custos, separação funcional e 
acesso em banda larga, a criação de um intercâmbio de 
informações entre o ICP-ANACOM e o Comité Gestor da 
Internet (CGI) brasileiro sobre a regulação dos provedo-
res de serviço e a criação de vários grupos de trabalho, 
organização de seminários e realização de estudos;

 – Acção de cooperação realizada em Junho, nas instala-
ções da Autoridade Nacional de Comunicações húngara 
(NHH), em que participaram 3 técnicos do ICP-ANACOM, 
para uma troca de experiências e conhecimentos no 
âmbito das actividades de monitorização e controlo do 
espectro. A segunda fase desta actividade decorreu em 
Portugal, em Outubro, com uma equipa da NHH que in-
tegrou a actividade diária desenvolvida pela Direcção de 
Gestão do Espectro, na área da Monitorização e Controlo;

 – O ICP-ANACOM recebeu, em Outubro, uma delegação 
do sector Postal da Venezuela, composta por entidade 
ministerial e operador incumbente. Este encontro foi 
solicitado pela delegação venezuelana e contou com a 
participação dos CTT;

 – Em Novembro decorreu a visita do regulador postal do 
Equador, a Agência Nacional Postal, e à qual foi dada a 
conhecer a experiência portuguesa em termos de regu-
lação do sector postal;
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 – Participação no XII Congresso da ACIST – Associação 
Empresarial de Telecomunicações, que se realizou na 
Cidade da Praia, em Cabo Verde, no âmbito do apoio à 
internacionalização do tecido empresarial português. 
Este evento contou com a participação de mais de 100 
entidades do sector (de Portugal e Cabo Verde) e con-
tribuiu para a sensibilização das autoridades de Cabo 
Verde para a importância da regulamentação de ITED e 
para estabelecimento de parcerias entre diversas em-
presas dos dois países;

 – Estabelecimento de contactos com entidades com vo-
cação para a cooperação internacional, tendo em vista 
a criação de eventuais parcerias que facilitem melhores 
planos de cooperação e maior optimização de recursos, 
humanos e financeiros, de que são exemplos, nomea-
damente:
•	 Início da negociação de um protocolo com o Instituto 

Nacional de Administração (INA) que permita o aces-
so dos técnicos e dirigentes dos órgãos reguladores 
dos PALOP aos seus cursos de formação avançada;

•	 Início de contactos com o IPAD, tendo-se alcançado 
acordo sobre a celebração de um protocolo de coope-
ração para assegurar a formação gratuita de Portu-
guês aos técnicos do órgão regulador de Timor-Leste 
(ARCOM), ministrada por professores portugueses 
actualmente em Timor, ao abrigo do programa de 
formação de Português. Por outro lado, o IPAD tem 
apoiado o ICP-ANACOM, permitindo a expedição gra-
tuita de bibliografia e equipamentos para regulado-
res oriundos dos PALOP.

 
Realização de várias reuniões com o Banco Mundial e com 
responsáveis do Programa InfoDev. Estes contactos permi-
tiram trocar informações sobre os projectos em curso, ten-
tando evitar a duplicação de acções e abrindo portas para o 
estabelecimento de parcerias que permitam operacionalizar 
eventuais missões conjuntas de cooperação junto dos PA-
LOP, durante o ano de 2009.



04.
Actividades de Comunicação, 

Tratamento de Solicitações e Atendimento
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O ICP-ANACOM tem uma posição de abertura e de divulgação 
alargada de informação sobre o sector das comunicações e 
a sua actividade de regulação, com o objectivo de contribuir 
para um melhor esclarecimento do público em geral e para 
o desenvolvimento do sector. A divulgação de informação 
e a promoção da transparência são, de resto, atribuições do 
ICP-ANACOM estatutária e legalmente consagradas.

Neste sentido, divulga as suas decisões e iniciativas, bem 
como um leque variado de informações relevantes para o 
mercado, através da recolha, análise, tratamento e produção 
de conteúdos, recorrendo aos suportes privilegiados de co-
municação de que dispõe, como o seu sítio na Internet, o 
boletim mensal Spectru e diversas publicações. 

Esta Autoridade dedica especial atenção ao relacionamen-
to com o público em geral, particularmente os consumido-
res e utilizadores de serviços de comunicações, através do 
tratamento das diversas solicitações que lhe são dirigidas, 
contexto em que se insere o seu serviço de Atendimento ao 
Público (ATP). O Centro de Documentação e Informação (CDI) 
constitui outra das vias de ligação com o público.

Presença na Internet

Presente na Internet desde 1997, o sítio do ICP-ANACOM, 
disponível em www.anacom.pt, responde não só a uma obri-
gação estatutária, mas também ao objectivo de informar os 
diferentes tipos de públicos, com actualidade, sobre o sector 
das comunicações.

O ano de 2008 constituiu um marco histórico na vida do do-
mínio ANACOM. Com efeito, a 1 de Julho foi disponibilizado ao 
público o novo sítio na Internet – com uma imagem renova-
da –, totalmente orientado para o utilizador e pensado para 
responder aos desafios e a melhores práticas em matérias 
como a acessibilidade e a usabilidade. Este sítio inova pela 
exposição da classificação semântica das peças disponíveis 
e pela apresentação de uma estrutura taxionómica própria, 
também partilhável com outras instituições interessadas. Foi 
ainda disponibilizada uma panóplia de novas funcionalidades 
que lhe confere a respeitabilidade dos seus pares.

Foram introduzidas várias alterações estruturais, ao nível do 
desenvolvimento gráfico, usabilidade, acessibilidade, classifi-
cação semântica, Web móvel e desenvolvimento tecnológico.

O novo sítio na Internet integra ainda as seguintes funciona-
lidades: Robobraille, Subscrição, funções ‘Citar’, ‘Aumentar’ e 
‘Diminuir texto’, Google Maps, função “Adicionar ao Calendá-
rio”, versão de alto contraste, introdução de novos serviços 
de pesquisa ITED, Google Search Appliance,  Glossário di-
nâmico , impressão amigável e economizadora reservada à 
área do conteúdo, ‘PDF on demand, Capeamento de PDF e  
monitorização estatística.

Foram também melhoradas algumas das boas práticas que já 
vinham a ser desenvolvidas, como a disponibilização de uma 
versão inglesa praticamente equiparada à versão portugue-
sa e de uma versão texto (em português e em inglês) que 
visa facilitar o acesso da população com necessidades espe-
ciais aos conteúdos do sítio. Adicionalmente, o canal texto 
possibilita o acesso à informação por parte de plataformas 
tecnológicas menos convencionais, como televisão e conso-
las de jogos, entre outros equipamentos de terceira geração 
ou equipamentos menos convencionais.

O ICP-ANACOM apostou igualmente na visitabilidade dos con-
teúdos – e, consequentemente, o número total de visitas ao 
sítio desta Autoridade foi, em 2008, superior a 2,1 milhões. 
Foram visualizadas aproximadamente 44 milhões de páginas, 
com um número médio diário de visitas na ordem das 6 000.

Imagem e conteúdos

A disponibilização de informação no sítio envolve a pesqui-
sa, selecção, análise, tratamento, validação e actualização 
de conteúdos, provenientes de diversas fontes nacionais e 
estrangeiras. Esta divulgação abrange não só as iniciativas 
e a actividade do regulador, com especial destaque para a 
publicação das deliberações aprovadas pelo Conselho de Ad-
ministração do ICP-ANACOM com impacto externo, estudos, 
inquéritos de consumo e estatísticas do sector, mas também 
a actualidade sectorial ao nível europeu, com destaque para 
a União Europeia (UE), e mundial.

Comunicação Externa
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Em paralelo, criaram-se novas áreas temáticas, a saber: 

“Compras Públicas”, que integra toda a informação relevan-
te em termos de contratação pública, designadamente pro-
gramas de concursos e cadernos de encargos, bem como a 
listagem dos concursos promovidos pelo ICP-ANACOM, cujos 
desenvolvimentos podem ser seguidos até à data da respec-
tiva conclusão;

“Comunicações de Emergência”, que divulga informação di-
versa sobre comunicações de emergência, incluindo as com-
petências do ICP-ANACOM, a legislação nacional e comunitá-
ria em vigor, estudos e relatórios e links de interesse.

Reformularam-se ainda as áreas temáticas da “Televisão Di-
gital”, do “Roaming Internacional” e da “Gestão do Espectro” 
e criaram-se duas subsecções destinadas à divulgação dos 
eventos promovidos pelo ICP-ANACOM em 2008: uma sobre 
a “Conferência ANACOM”, subordinada ao tema “Serviço Uni-
versal” e outra sobre o “Workshop Normalização - Evolução 
da Infra-estrutura de Cabos em Edifícios”, que incluem toda a 
informação relevante (programa, localização, inscrição, apre-
sentações, conclusões, etc.) sobre aqueles eventos.

No âmbito da “Presença Internacional”, foi criada uma página 
destinada à promoção da candidatura nacional ao cargo de 
Director Geral da Organização Internacional de Telecomuni-
cações por Satélite (ITSO), a qual teve sucesso, com a con-
cretização da eleição na Assembleia de Partes que decorreu 
no Estoril, em Outubro de 2008.

Também áreas como as associadas aos “Seminários 
ANACOM” e às “Consultas ANACOM” exibiram conteúdos em 
destaque ao longo de todo o ano, em consonância com a 
actividade desenvolvida por esta Autoridade.

Por sua vez, o “Observatório de Tarifários” do serviço te-
lefónico móvel - um simulador criado e desenvolvido pelo 
ICP-ANACOM, em 2005, em parceria com os três operadores 
do serviço telefónico móvel (TMN, Vodafone e Optimus), que 
permite aos consumidores consultar e comparar, gratuita-
mente e de forma interactiva, os tarifários que se encon-
tram em vigor, a nível nacional, para as chamadas de voz, 
mensagens escritas (SMS) e mensagens multimédia (MMS) 
- registou, em 2008, uma utilização relevante: cerca de 16,9 
mil acessos e mais de 15,3 mil operações de simulação re-
alizadas, a que corresponde uma média de cerca de 1 408 
acessos e 1 275 simulações mensais.

Foi mantida a colaboração com o Portal do Cidadão 
e com o Portal da Empresa
No final do ano de 2008 encontravam-se disponíveis no 
Portal do Cidadão 14 serviços prestados pelo ICP-ANACOM 
com diferentes níveis de sofisticação: 1 serviço interactivo, 
2 serviços de informação e 11 serviços do tipo transaccional.

Por sua vez, o Portal da Empresa dispunha, associados a 
esta Autoridade, de 37 serviços com diferentes níveis de 
sofisticação:

Quadro 11 – Nível de sofisticação dos serviços (Portal da Empresa)

Sofisticação de Serviço N.º de Serviços Descrição

Serviço informativo 8 Pode consultar informações sobre o serviço, horário e locais onde o pode realizar

Serviço interactivo 12 Pode efectuar download de formulários e/ou submeter o seu pedido on-line

Serviço transaccional 17 É possível completar todo o processo on-line
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SPECTRU

A publicação periódica Spectru constitui um dos principais 
suportes da comunicação institucional do ICP-ANACOM com 
o público, já que este boletim informativo oficial do regula-
dor contribui decisivamente para o conhecimento alargado 
do sector das comunicações electrónicas e postais.

Em 2008, o boletim Spectru manteve a sua estrutura, reu-
nindo em torno de três grandes áreas temáticas – as comu-
nicações em Portugal, na Europa e no Mundo, notícias de 
fontes internas sobre a actividade regulatória e a presença 
do ICP-ANACOM em organizações internacionais, bem como 
conteúdos informativos de origem externa, nomeadamente 
de entidades homólogas e outras instituições de referência 
internacionais. 

Foram igualmente publicados, numa base não regular, su-
plementos contendo informação legislativa e documentos 
relevantes, nacionais ou europeus. 

Editado em papel apenas na versão portuguesa, o boletim 
Spectru tem uma tiragem de 500 exemplares, sendo dis-
tribuído por diversos organismos, incluindo ministérios, 
instituições de defesa dos consumidores, operadores e 
prestadores de serviços de comunicações, indústria, orga-
nismos homólogos nacionais e dos países de língua oficial 
portuguesa. No caso da versão em língua inglesa, editada 
electronicamente em formato PDF, os destinatários são, 
fundamentalmente, os responsáveis e colaboradores de au-
toridades reguladoras nacionais estrangeiras, assim como 
representantes sectoriais da Comissão Europeia e de dife-
rentes entidades internacionais relevantes.

As duas versões electrónicas da Spectru, uma em portu-
guês e a outra em inglês, são disponibilizadas no sítio do 
ICP-ANACOM na Internet, recebendo mensalmente os res-
pectivos subscritores um alerta em simultâneo com a publi-
cação de uma nova edição. Esta possibilidade de subscrição 
on-line, gratuita, existe desde 2003.

O boletim informativo Spectru, em formato electrónico, tinha 
2 600 subscritores em Dezembro de 2008.

Quadro 12 – Evolução de novos subscritores do boletim Spectru

2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

Novos subscritores 481 669 491 291 388 280 2 600

Versão portuguesa 408 575 418 241 325 231 2 198

Versão inglesa 46 58 39 32 33 31 239

Ambas as versões 27 36 34 18 30 18 163
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O ICP-ANACOM tem procurado manter e consolidar uma ima-
gem institucional que transmita credibilidade e sobriedade, 
mas também dinamismo e actualidade, realçando o carácter 
interventivo da sua actuação e a preocupação de defesa dos 
interesses dos consumidores.

A imagem institucional escolhida para 2008 reflecte-se 
numa linha gráfica identificadora e comum a todas as pu-
blicações e suportes gráficos, que irá manter-se até 2009. 
Elementos essenciais dessa imagem institucional são o lo-
gótipo do ICP-ANACOM e a assinatura “Fluidez nas Comu-
nicações”, afirmando o papel da instituição como garante e 
promotor de uma comunicação transparente e eficaz.

O ICP-ANACOM editou, em 2008, diversas publicações, al-
gumas estatutariamente obrigatórias, bem como peças de 
informação e promoção institucional, essencialmente no 
quadro da realização de eventos com relevância sectorial ou 
ainda da concessão de patrocínios e outros apoios, incluindo 
inserções publicitárias. 

É continuamente privilegiado o relacionamento com enti-
dades nacionais com relevância sectorial, através do esta-
belecimento de parcerias. A nível internacional, esse rela-
cionamento traduz-se, nomeadamente, na organização de 
reuniões de grupos de trabalho de organizações em que o 
ICP-ANACOM participa.

Publicações

Foram publicados, em 2008, o Relatório e Contas, o Rela-
tório de Regulação e a Situação das Comunicações, todos 
relativos a 2007. Enquanto o primeiro foi editado, como 
habitualmente, em versão bilingue (português e inglês), os 
dois outros relatórios foram editados em papel apenas em 
língua portuguesa, não obstante estarem disponíveis no sí-
tio desta Autoridade, em formato electrónico, as respectivas 
versões inglesas. Em 2008, foi também lançada a 2.ª edição 
do Anuário do Sector das Comunicações em Portugal (versão 
bilingue – português e inglês).

Procedeu-se à disponibilização pública, apenas em formato 
electrónico, do Relatório de Actividades de 2007 e do Plano 
Estratégico 2009-2011, ambos em português e inglês. 

No contexto das publicações de cariz técnico, destaca-se 
a disponibilização, apenas em formato electrónico, dos se-
guintes títulos:

 – Quadro Nacional de Atribuição de Frequências 2008 
(QNAF 2008);

 – Estudo ‘Comparações de preços dos prestadores do ser-
viço universal postal na União Europeia’;

 – Sistemas de Comunicações Móveis GSM/UMTS - Avalia-
ção da QoS dos SMS e de MMS;

 – Sistemas de Comunicações Móveis GSM/UMTS - Avalia-
ção da QoS do Serviço de Voz, suportado na Tecnologia 
GSM vs. Selecção Automática GSM/UMTS, na Grande 
Lisboa, Grande Porto e no Eixo Rodoviário Lisboa-Porto;

 – Avaliação da Qualidade das Redes e Serviços Móveis 
GSM/UMTS nos Aglomerados Urbanos e Eixos Rodovi-
ários de Portugal Continental;

 – Avaliação da Qualidade das Redes e Serviços Móveis 
GSM/UMTS no Serviço Alfa Pendular da CP;

 – Avaliação do Serviço de Acesso à Internet;
 – Redes e Serviços Móveis GSM/ UMTS - Avaliação da QoS 

dos Serviços de Voz, Videotelefonia e Cobertura das Re-
des - Açores e Madeira;

 – Implementação do Regulamento relativo à itinerância 
internacional - Resultados de Portugal versus resulta-
dos globais da União Europeia - Abril de 2007/ Março 
de 2008;

 – Rede de Estabelecimentos Postais dos CTT - primeiro 
semestre de 2008. 

Eventos e Reuniões

O ICP-ANACOM realizou, a 18 de Setembro de 2008, em Lis-
boa, a sua segunda conferência internacional, subordinada 
ao tema ‘’Serviço Universal’’, a qual contou com a presença 
de 271 participantes, incluindo decisores políticos, académi-
cos, representantes de operadores e de entidades represen-
tativas do sector, membros de organizações internacionais e 
de outras autoridades reguladoras.

Imagem e relacionamento 
institucionais
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Esta Conferência teve como objectivo promover um deba-
te enriquecedor sobre as principais questões associadas ao 
serviço universal no sector das comunicações, face aos desa-
fios que actualmente se colocam numa sociedade dinâmica 
marcada pelo ritmo da evolução tecnológica e dos mercados 
e da alteração das necessidades e garantias dos utilizadores 
de serviços de comunicações. Os trabalhos centraram-se na 
dupla realidade do sector das comunicações, contemplando 
quer a reflexão em curso no contexto da reforma do quadro 
regulamentar das comunicações electrónicas, iniciada em 
Novembro de 2007, quer a liberalização do mercado postal, 
prevista para 2011. Foi, assim, dado destaque ao âmbito, 
qualidade, preço, forma de prestação e financiamento do SU, 
bem como à sua relação com a concorrência nos mercados 
das comunicações e a protecção dos utilizadores. 

O ICP-ANACOM organizou ainda o 2.º Congresso do Comité 
Português da URSI, submetido ao tema “Compatibilidade Elec-
tromagnética e Novos Serviços de Radiocomunicações”. Este 
Congresso, que decorreu a 20 e 21 de Novembro de 2008, foi 
precedido do convite à academia para apresentação de pro-
postas de trabalhos em áreas relacionadas com a respectiva 
temática (call for papers). Em paralelo decorreu uma mostra 
técnica que contou com a presença de nove expositores.

Em Outubro de 2008, teve lugar o Workshop “Normaliza-
ção – Evolução da Infra-estrutura de Cabos para Edifícios”, 
evento que visou não só o cumprimento de uma atribuição 
estatutária desta Autoridade – a promoção da normalização 
técnica no sector das comunicações e áreas relacionadas –, 
como também a dinamização do debate sobre a actividade 
de normalização, para além do incentivo à adopção das nor-
mas europeias e internacionais. 

Manteve-se, em 2008, a iniciativa “Seminários ANACOM”, 
que pretende promover o conhecimento, a reflexão e o 
debate em torno de temáticas de relevo para o sector das 
comunicações, através da apresentação e discussão de 
trabalhos ou projectos académicos de autores nacionais e 
estrangeiros. Foram assim organizados sete seminários em 
torno dos seguintes temas:

 – Estudo sobre identificação e caracterização da modula-
ção dos sinais digitais em rádio-frequência;

 – The broadband efficiency index: what really drives bro-
adband adoption across the OECD?;

 – Estudo sobre o consumo empresarial de serviços postais;
 – An empirical analysis of fixed and mobile broadband 
diffusion;

 – Estudo do impacto da distorção não linear na gestão do 
espectro radioeléctrico;

 – Bandwidth driven growth: policy essentials for next ge-
neration development;

 – Crowding out or complementarity in the telecommuni-
cations market. 

 
No seminário realizado em Julho, foi apresentado o “Estudo 
sobre o Consumo Empresarial de Serviços Postais”, efectu-
ado pela KPMG Advisory para esta Autoridade. Este estudo 
teve como principais objectivos: caracterizar os consumido-
res empresariais no tocante à procura de serviços postais e 
caracterizar os mercados postais empresariais B2B e B2C, 
avaliar a qualidade percebida e níveis de satisfação dos con-
sumidores empresariais e aferir o comportamento dos reme-
tentes face ao desenvolvimento/concretização dos proces-
sos de liberalização. 

Adicionalmente, foram organizados cinco seminários, cobrindo 
o território nacional, sobre questões relacionadas com o regime 
de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios (ITED), 
nas suas componentes de formação e de boas práticas, visan-
do fomentar as boas práticas na aplicação desta regra técnica. 

Em 2008, foram organizadas em Portugal vinte e oito reu-
niões técnicas de grupos de organizações internacionais, 
no quadro das atribuições do ICP-ANACOM em matéria da 
representação do sector das comunicações, como foi o caso 
do Grupo de Reguladores Independentes (IRG), da Conferên-
cia Europeia das Administrações de Correios e Telecomuni-
cações (CEPT) e da Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e Informação (ENISA).

Iniciaram-se, também, os preparativos para a organização 
do 4º Fórum Mundial de Políticas de Telecomunicações 
(World Telecommunication Policy Forum - WTPF-09) da 
União Internacional das Telecomunicações (UIT), que decor-
rerá em Portugal,  no Centro de Congressos de Lisboa, de 22 
a 24 de Abril de 2009.
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Patrocínios e Publicidade

O ICP-ANACOM patrocina diversas iniciativas com relevância 
para os objectivos de actuação do regulador e para o sector 
das comunicações, promovendo o seu desenvolvimento, a 
divulgação de informação e o debate em torno de temas de 
referência, bem como a investigação científica e a formação.

No decurso de 2008 foram concedidos 33 patrocínios, cor-
respondendo maioritariamente a eventos e, em menor nú-
mero, a outro tipo de acções, como concursos, cursos, publi-
cações, entre outros. Destacam-se projectos promovidos por 
instituições de ensino e entidades representativas do sec-
tor, bem como outras entidades com actuação relevante no 
âmbito do sector das comunicações. No âmbito dos temas 
abordados nas iniciativas patrocinadas, a maioria respeita a 
comunicações electrónicas e à sociedade da informação.

Neste contexto, mantiveram-se parcerias, através de proto-
colos de patrocínio e cooperação, com entidades que con-
tribuem para a investigação e a produção de estudos sobre 
o sector, como o Instituto Jurídico da Comunicação (IJC) e o 
Centro de Estudos de Direito Público e Regulação (CEDIPRE). 

O projecto “TIC Pediátrica” da Fundação para a Divulga-
ção das Tecnologias de Informação (FDTI), apoiado pelo 
ICP-ANACOM desde a sua génese, foi acompanhado ao lon-
go de 2008, designadamente a implementação da 3ª fase 
do projecto, lançada a 24 de Outubro de 2008, relativamen-
te aos seguintes hospitais pediátricos: Hospital de Bragan-
ça, Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, e Centro 
Hospitalar Cova da Beira, na Covilhã.

Este projecto visa dotar as unidades de pediatria de hospitais 
públicos de infra-estruturas tecnológicas que permitam às 
crianças internadas momentos de lazer, o acompanhamento 
pela família e amigos e o contacto com a escola; dirige-se 
não só às crianças internadas e aos técnicos e voluntários 
hospitalares, mas também aos familiares destas crianças, 
assumindo, igualmente, uma componente formativa. 

Foi ainda dada continuidade à parceria entre o ICP-ANACOM 
e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Co-
municações (APDC), que subsiste desde 2003.

No âmbito da participação na Agência Municipal de Energia 
e Ambiente Lisboa E-Nova, o ICP-ANACOM acompanhou o 
patrocínio, concedido em Julho de 2007, ao projecto de in-
tervenção “Reabilitação Sustentável para Lisboa”, promovi-
do pela Lisboa E-Nova em parceria com a Câmara Municipal 
de Lisboa, que visa a promoção e realização de intervenções 
passíveis de melhorar o desempenho energético-ambiental 
em edifícios a reabilitar por esta edilidade. A participação 
do ICP-ANACOM tem por objectivo a inclusão no projecto da 
vertente sectorial, assegurando que as regras relacionadas 
com as ITED (infra-estruturas de telecomunicações em edifí-
cios) são contempladas. 

Em termos de presenças publicitárias, foram analisadas cer-
ca de 70 propostas, tendo o ICP-ANACOM estado presente 
em alguns jornais, directórios e revistas com o seu anúncio 
publicitário. 

Parcerias Institucionais

O ICP-ANACOM manteve parcerias institucionais com entida-
des nacionais com relevância sectorial, promovendo assim o 
sector das comunicações. 

Neste contexto, realça-se a sua actuação enquanto insti-
tuidor da Fundação Portuguesa das Comunicações (FPC), 
que implica o acompanhamento directo da actividade dos 
órgãos em que está representado, para além da presença 
na exposição permanente do Museu das Comunicações, con-
cretamente mediante a manutenção do “Espaço ANACOM” 
e das peças lúdicas e de divulgação associadas. Igualmente 
integrou o júri do concurso “Prémio FPC”.
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Em parceria com os CTT – Correios de Portugal, foi organiza-
da a edição de 2008 do concurso “A melhor carta”, dirigido 
aos jovens residentes em Portugal, com idades entre os 9 e 
os 15 anos, subordinado ao tema ‘’Explicar porque é preciso 
mais tolerância no mundo”. A carta vencedora, escrita por 
Mónica Albino, do Funchal, Madeira, foi traduzida e reme-
tida para a União Postal Universal (UPU), para representar 
Portugal no concurso epistolar internacional promovido por 
esta organização, tendo sido premiada com a medalha de 
bronze referente ao terceiro lugar. A entrega dos prémios 
desta edição do concurso nacional foi efectuada no âmbito 
das comemorações do Dia Mundial dos Correios, a 9 de Ou-
tubro, na FPC. Entretanto, foi lançada a edição do concurso 
de 2009, sob o tema “Explica como as boas condições de 
trabalho podem levar a uma vida melhor”. 

Foi ainda mantido o relacionamento institucional com a As-
sociação de Promoção do Multimédia em Portugal (APMP), 
traduzido na divulgação da respectiva newsletter de infor-
mação relevante sobre as actividades do ICP-ANACOM. No 
quadro da parceria com o Observatório da Comunicação 
(Obercom), os contactos mantidos visaram o levantamento 
de futuras oportunidades de interesse mútuo.

De referir, ainda, a atribuição, em Novembro de 2008, de um 
patrocínio à Associação Empresarial de Telecomunicações 
(ACIST), para o XII Encontro Nacional das Pequenas e Médias 
Empresas do Sector das Comunicações.

Tratamento de solicitações sobre o mercado

Criada em 2007 na alçada da Direcção de Comunicação e 
Imagem, a Divisão de Apoio aos Utilizadores tem por missão 
assegurar o apoio aos utilizadores dos serviços de comunica-
ções e dos serviços da sociedade da informação, bem como 
ao público em geral. Esta Divisão assegura o tratamento 
das reclamações e pedidos de informação sobre o mercado, 
promovendo a informação e o esclarecimento dos interessa-
dos. Mantém-se, ao nível do volume de trabalho associado, 
o forte impacto da entrada em vigor do regime do livro de 
reclamações, instituído pelo Decreto-Lei n.º 156/2005, de 
15 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 
6 de Novembro.

No âmbito do tratamento de reclamações, foram mantidos 
os contactos informais e regulares com a Direcção-Geral do 
Consumidor, no sentido de articular e maximizar o trabalho 
desenvolvido por cada uma das entidades em razão das res-
pectivas áreas de competência sectorial. 

Foram igualmente encetados contactos com a Ordem dos 
Advogados e a Universidade Nova de Lisboa, com vista à ce-
lebração de protocolos de cooperação neste domínio.

Em particular no que respeita às reclamações efectuadas no 
livro de reclamações, a Direcção-Geral do Consumidor, em 
parceria com a Imprensa Nacional - Casa da Moeda está a 
desenvolver uma ferramenta, designada SER – Sistema Es-
tatístico de Reclamações, destinada a permitir a gestão e 
tratamento de reclamações e a facilitar a comunicação dos 
dados estatísticos apurados. Neste contexto, foram contac-
tadas todas as entidades competentes para a aplicação do 
diploma, no sentido de promover a formalização de um pro-
tocolo de cooperação. 

Em 2008 foram recebidas no ICP-ANACOM 33 814 reclama-
ções, das quais 75 por cento correspondem a folhas de recla-
mação (instituídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 156/2005, 
de 15 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, 
de 6 de Novembro), 18 por cento foram recebidas em supor-
te electrónico (Balcão Virtual ou e-mail) e as restantes 7 por 
cento por carta ou fax.

Relacionamento directo com o 
público
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A este número acrescem 421 pedidos de informação, 123 
petições, 34 sugestões e 287 comunicações de outra natu-
reza.

Comparado com 2007, o volume global de reclamações so-
freu, em 2008, um crescimento na ordem dos 36 por cento. 
Como principal razão para esta tendência encontra-se o cres-
cimento no volume de folhas dos livros de reclamações, re-
cebidas ao abrigo do mencionado Decreto-Lei n.º 156/2005, 
de 15 de Setembro.

De notar, ainda, o crescimento da utilização de meios 
electrónicos para o endereçamento de reclamações ao 
ICP-ANACOM, com particular destaque para o Balcão Virtual 
disponível no sítio desta Autoridade, cuja taxa de utilização 
registou um aumento de, aproximadamente, 99 por cento 
(de 1 870 reclamações registadas em 2007 para 3 715 re-
clamações registadas em 2008).

Em relação às áreas mais visadas, 79 por cento das recla-
mações respeitam ao sector das comunicações electrónicas 
e 20 por cento ao sector postal, sendo de salientar, no sec-
tor postal, que a quase totalidade das reclamações (97 por 
cento) tiveram como suporte as folhas dos livros de recla-
mações.

No sector das comunicações electrónicas, o serviço de aces-
so à Internet motivou o maior número de reclamações, logo 
seguido do serviço telefónico em local fixo e do serviço de 
televisão por cabo.

No que respeita ao assunto subjacente às reclamações, e à 
semelhança do que vem acontecendo nos últimos anos, a 
maioria das situações reclamadas prendeu-se com questões 
de assistência técnica/equipamento, atendimento ao cliente 
e facturação.

No quadro das atribuições do ICP-ANACOM no que respeita 
à protecção dos interesses dos consumidores, e em cumpri-
mento do Plano Estratégico para o triénio 2008-2010, foi 
realizado um estudo de avaliação dos meios extrajudiciais 
de resolução de litígios e da sua eventual extensão ao sec-
tor das comunicações electrónicas, o qual, com base num 
esforço de benchmarking nacional e internacional, concluiu 
pela existência de falhas graves no acesso a estes meca-
nismos por parte dos utilizadores finais dos serviços de 
comunicações electrónicas. Com base nos resultados des-
te estudo e ao abrigo da legislação nacional e comunitária 
nesta matéria, foi aprovado, em Junho, o lançamento de um 
projecto para a criação de um centro de arbitragem nacional 
especializado no sector das comunicações electrónicas, ten-
do-se posteriormente dado início ao processo da respectiva 
avaliação de viabilidade, cuja conclusão transitou para 2009.

Tendo em vista o reforço da protecção dos interesses dos 
consumidores, foi também iniciado, em Novembro de 2008, 
um estudo para avaliar a eventual revisão das condições ac-
tualmente impostas aos prestadores de serviços de comuni-
cações electrónicas em matéria de tratamento de reclama-
ções.  A conclusão deste estudo encontra-se prevista para o 
primeiro trimestre de 2009.

Atendimento ao público

O relacionamento directo do ICP-ANACOM com o público- 
-consumidor foi, à semelhança dos anos anteriores, garanti-
do essencialmente pelo serviço de Atendimento ao Público 
(ATP), instalado no edifício sede, em Lisboa, e nas delega-
ções regionais (Porto, Açores e Madeira). 

Em 2008, o meio de comunicação privilegiado para contac-
to com esta Autoridade, através do ATP, foi a via telefónica 
(21 158 solicitações), seguida das vias postal, incluindo fax 
(15 783 solicitações), electrónica (4 313 solicitações) e pre-
sencial (4 224 solitações). No total, foram recebidas no ATP 
um total de 45 478 solicitações. 
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Directamente através do ATP, o ICP-ANACOM assegura a 
prestação de um conjunto de serviços, designadamente: (i) a 
inscrição de projectistas e instaladores ITED, incluindo o pro-
cessamento das alterações associadas, a recepção e o tra-
tamento dos termos de responsabilidade e dos certificados 
de conformidade ITED; (ii) o registo de clientes CB (banda do 
cidadão) e processamento das alterações subsequentes; (iii) 
a marcação e realização de exames de amador e a emissão 
dos respectivos certificados; iv) a inscrição de prestadores 
intermediários de serviços em rede.

No Quadro 13 apresenta-se a distribuição das solicitações 
por serviço recebidas no ATP durante o ano de 2008: 

Quadro 13 – Distribuição do número de solicitações por tipo de serviço

Solicitações segmentadas por serviços ICP-ANACOM N.º % (do total)

ITED 18 219 47,6

CB - Serviço Rádio Pessoal 7 341 19,2

Serviço Amador 4 300 11,2

SMT - Redes Privativas 2 010 5,2

Serviços Indiscriminados 1 471 3,8

Não sectoriais 867 2,3

Serviço de Radiodifusão Televisiva 755 2,0

Redes e Serviços de Comunicações Electrónicas 677 1,8

Serviço Telefónico Móvel 522 1,4

Serviço Telefónico em Local Fixo 418 1,1

Serviço de Radiodifusão Sonora 416 1,1

Outros Serviços de Radiocomunicações 392 1,0

Serviço de Acesso à Internet 223 0,6

Serviços Postais 190 0,5

Serviços de Audiotexto 126 0,3

Serviço de Televisão Digital DVB-T 96 0,3

VoIP 89 0,2

Serviço de Distribuição de Televisão por Cabo 64 0,2

Serviços Via Satélite 50 0,1

Serviços de Cartões Virtuais de Chamadas 39 0,1

Serviço de postos públicos 33 0,1

Prestadores intermediários de serviços em rede 11 0,0

Total 38 309 100,0
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No que respeita às solicitações recebidas por correio e por 
atendimento – telefónico e presencial – no âmbito dos “ser-
viços ANACOM”, verificou-se uma duração média de atendi-
mento de 8 minutos, sendo que 25 por cento das solicita-
ções tiveram uma duração média de resposta inferior a 3 
minutos, 50 por cento inferior a 5 minutos e apenas ¼ das 
solicitações tiveram uma demora de resposta superior a 10 
minutos.

Nas solicitações recebidas por via electrónica, também no 
âmbito dos “serviços ANACOM”, a demora média de atendi-
mento foi de 109 horas, sendo que 25 por cento das mes-
mas foram respondidas em menos de 9 horas, 50 por cento 
em menos de 33 horas e apenas ¼ das solicitações tiveram 
uma demora de resposta superior a 106 horas. Estas últi-
mas envolveram pedidos de parecer técnico às áreas com-
petentes em razão das matérias em causa (releve-se que, 
tratando-se de um canal aberto 24 horas sobre 24 horas, 
estão contabilizadas, na duração da resposta, noites, sába-
dos, domingos e feriados).

Centro de Documentação e Informação (CDI)

Muito embora tenha como objectivo primordial o apoio ao 
próprio ICP-ANACOM, centralizando todo o tipo de publica-
ções essenciais aos seus colaboradores, o CDI está aberto 
ao público em geral entre as 9 e as 17 horas, de 2ª a 6ª feira. 
Os interessados podem consultar documentação e aceder 
ao catálogo bibliográfico, bem como a outras bases de dados 
e serviços em linha. 

Em 2008, ao nível dos utilizadores externos, foram dirigidos 
ao CDI 144 pedidos telefónicos, 41 pedidos pessoais, 1 pe-
dido escrito e 47 pedidos por correio electrónico, num total 
de 233 solicitações.

Em paralelo, o CDI tem promovido os serviços que presta 
junto dos diversos públicos a que se dirige, o que culminou 
com a divulgação da área informativa Biblioteca ANACOM, 
disponibilizada em 2008 no sítio do ICP-ANACOM.
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082Actividades de Normalização, Técnicas e Laboratoriais

Ao abrigo e em cumprimento do regime previsto no art.º 
29º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, procedeu-se à 
publicação de aviso no Diário da República divulgando a 
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 
Decisão da Comissão Europeia que altera a lista de normas 
harmonizadas.

Neste âmbito, no decurso de 2008, procedeu-se ao con-
trolo de mercado de equipamentos de rádio e equipamen-
tos terminais de telecomunicações, através da realização 
de ensaios em equipamentos abrangidos pelo Decreto-Lei 
n.º192/2000, de 18 de Agosto. Foram emitidos pareceres 
técnicos para processos em contencioso.

Igualmente se realizaram acções de controlo de mercado e 
da indústria na verificação do requisito essencial de compa-
tibilidade electromagnética, em equipamentos de comunica-
ções electrónicas abrangidos pelo Decreto-Lei n.º325/2007, 
28 de Setembro. Foram igualmente emitidos pareceres téc-
nicos para processos em contencioso.

Assistiu-se, face ao ano anterior, a um decréscimo dos pedi-
dos de forças policiais e judiciais relativamente a processos 
de peritagem a equipamentos de recepção de televisão digi-
tal via satélite e via cabo, no âmbito de Decreto-Lei 5/2004, 
de 10 de Fevereiro, os quais totalizaram 27 pedidos.

Devido a inúmeras reclamações relacionadas com a utiliza-
ção da tecnologia Powerline, foram efectuadas acções de 
verificação técnica com apoio laboratorial a equipamentos. 

Normalização
Técnicas de suporte no âmbito 
do mercado de equipamentos de 
rádio e equipamentos terminais
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Tendo presente a necessidade de racionalizar e optimizar a 
actividade laboratorial, foi desencadeado um processo com 
vista a alterar o modelo de acreditação dos laboratórios (mo-
delo clássico) para o modelo de acreditação flexível.

Iniciaram-se, assim, as diligências consideradas essenciais, 
para que a acreditação independente concedida a cada labo-
ratório passe a ser reunida numa só acreditação. Em Junho 
de 2008 foi concedida pelo Instituto Português de Acredita-
ção (IPAC) a acreditação única.

Laboratório de compatibilidade electromagnética 
(LCEM) 
Em 2008, o número de equipamentos ensaiados foi de 
105, dos quais 22 por solicitação de entidades externas e 
85 para efeitos de apoio à área de fiscalização de mercado 
(cliente interno - DFI). 

Mantém-se a acreditação concedida pelo Instituto Portu-
guês de Acreditação (IPAC) segundo a norma NP EN ISO/IEC 
17025 para realização de ensaios. 

Dando seguimento às obrigações de evidência de aptidão, 
decorrentes desta acreditação, foi aceite o convite da or-
ganização de cooperação Ásia-Pacífico para a acreditação 
– APLAC, para participar num exercício de comparação inter-
laboratorial a nível internacional (coordenado a nível nacio-
nal pelo IPAC), na área da compatibilidade electromagnética, 
contemplando os ensaios de medição de emissões radiadas 
e conduzidas no porto de alimentação. 

No contexto da Directiva R&TTE (1999/5/EC), foi adjudica-
da a aquisição de equipamento de teste para os ensaios de 
imunidade a perturbações radiadas e conduzidas, induzidas 
por campos de radiofrequência, dos equipamentos terminais 
de telefonia vocal da rede PSTN, tal como previsto na norma 
harmonizada EN55024.

Laboratório de ensaios de equipamentos de radio-
comunicações (LR) 
No âmbito da fiscalização do mercado de equipamentos de 
rádio (Directiva R&TTE), foram ensaiados 135 equipamentos 
de radiocomunicações com distintas aplicações, sendo 37 
destes referentes a uma campanha Europeia de fiscalização. 

Foram ainda efectuadas quatro acções de peritagem a equi-
pamentos de radiocomunicações por solicitação de entida-
des judiciais e policiais.

Foi dada continuidade à realização de estudos e ensaios, 
tendentes a alargar o número de características passíveis 
de verificação laboratorial. 

Todos os procedimentos técnicos e auxiliares que regem a 
actividade laboratorial foram alvo de revisão, numa pers-
pectiva de melhoria e tendo em vista o seu enquadramento 
num sistema de laboratório único com acreditação flexível.

Laboratório de metrologia radioeléctrica (LMR)
Em 2008, o plano de calibrações internas foi cumprido, ten-
do sido calibrados 143 equipamentos. No respeitante ao 
número de calibrações realizadas para o exterior, o mesmo 
não sofreu alterações significativas relativamente a 2007, 
tendo sido calibrados 132 equipamentos.

Mantém-se a acreditação concedida pelo Instituto Portu-
guês de Acreditação (IPAC) segundo a norma NP EN ISO/IEC 
17025, para realização de calibrações no domínio da área 
eléctrica e da frequência.

Dando seguimento às obrigações desta acreditação, o labo-
ratório participou numa comparação interlaboratorial promo-
vida pela Associação de Laboratórios Acreditados de Portu-
gal (RELACRE), relativa à calibração de Atenuação e VSWR 
(DC até 12 GHz).

Laboratoriais
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Novo Modelo de Funcionamento do 112 (Número 
Europeu de Emergência)
Em conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 164/2007, de 20 de Setembro, em particular com o dispos-
to nos números 3 e 4, o ICP-ANACOM participou em duas reu-
niões no âmbito da reorganização do modelo de funcionamen-
to do 112, e deu contributo escrito sobre o assunto, dirigido ao 
coordenador do grupo de especialistas criado pela Resolução.

Avaliação de eventuais constrangimentos no enca-
minhamento e entrega de chamadas 112
Foram, neste âmbito, questionadas todas as empresas com a 
obrigação de disponibilizar aos seus assinantes acesso inin-
terrupto aos serviços de emergência.

Da informação recolhida não transparece existência de si-
tuações que suscitem preocupações, quer ao nível do enca-
minhamento, quer ao nível da entrega, sendo, porém, de as-
sinalar a necessidade de melhorar no futuro procedimentos 
de monitorização e estatística.

Regulamento do 112L
Importando consagrar no quadro regulamentar os princípios 
e regras a seguir pelas empresas que oferecem redes e/ou 
serviços telefónicos acessíveis ao público, na localização da 
pessoa que efectua a chamada para o 112, foi elaborado e 
submetido a consulta pública um “Projecto de Regulamento 
do 112L - Disponibilização às autoridades responsáveis pe-
los serviços de emergência das informações sobre a localiza-
ção da pessoa que efectua a chamada para o número único 
de emergência europeu 112”.

Falhas nas comunicações
Verificaram-se no ano de 2008 duas novas ocorrências que 
afectaram as comunicações na Região Autónoma dos Aço-
res, em 15 de Março e em 22 de Julho.

Na sequência destas falhas, e entre outras acções, o 
ICP-ANACOM decidiu antecipar o estudo previsto no Plano 
de Actividades 2008-2010 relativo à identificação e carac-
terização dos principais nós e vias de escoamento de tráfe-
go internacional e entre o Continente e as Regiões Autóno-
mas, dando prioridade às Regiões Autónomas, incluindo as 
comunicações intra-regionais.

Estabelecimento do Sub-Registo ICP-ANACOM
No sentido de dotar o ICP-ANACOM dos meios necessários 
ao controlo e gestão de matéria classificada, que, no âm-
bito das suas competências, lhe possa vir a ser exigida em 
termos de Segurança Nacional, foi decidido estabelecer no 
ICP-ANACOM um órgão de segurança ao nível de sub-registo.

Nesse sentido foram desenvolvidas as acções necessárias 
para que se obtenha a aprovação pela Autoridade Nacional 
de Segurança, que será precedida da inspecção de abertura 
do Sub-Registo do ICP-ANACOM.

Comunicações não solicitadas (SPAM)
Em 2008, tendo em vista a inclusão de conteúdos no sítio 
da Internet do ICP-ANACOM sobre comunicações não soli-
citadas e a realização de inquéritos sobre estas matérias, 
concretizaram-se as seguintes acções:

 – Realização de um inquérito aos ISP sobre medidas de 
combate a spam e respectivo relatório síntese das res-
postas;

 – Participação na reunião do CNSA e na reunião conjunta 
CNSA/LAP;

 – Promoção de sessão de sensibilização de combate a 
comunicações não solicitadas, a qual conta com a pre-
sença de elementos da FCCN, CNPD e UMIC;

 – Criação de uma área de combate a comunicações não 
solicitadas no sítio da Internet do ICP-ANACOM;

 – Análise de proposta de alteração do D.L. 7/2004 pela 
Direcção Geral do Consumidor.

 
Interdependências entre as redes privativas do 
Estado e as redes públicas de comunicações elec-
trónicas
A segurança de uma rede de comunicações electrónicas, de-
signadamente em termos da sua resiliência, depende não 
só de factores que estão sob o controlo da sua estrutura de 
gestão mas também de outros que respeitam a outras redes.

Iniciou-se, assim, em 2008, um estudo que pretende aferir 
quais os tipos de interdependências que se verificam entre 
as redes públicas de comunicações electrónicas e determi-
nadas redes privativas do Estado, cuja conclusão está pre-
vista para 2009.

Segurança das Comunicações
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Interdependências entre as políticas de protecção 
civil e as políticas de comunicações electrónicas
A protecção civil é uma função crucial para o normal funcio-
namento de uma sociedade, sendo que o seu desenvolvi-
mento depende, em grande medida, de meios que permitam 
as comunicações entre as autoridades, e entre estas e os 
cidadãos. 

Para que estas comunicações se possam concretizar, as 
autoridades de protecção civil recorrem não só a meios 
privativos, mas também a redes públicas de comunicações 
electrónicas. Por esse motivo, na legislação do sector das 
comunicações electrónicas estão previstas diversas dispo-
sições que pretendem acautelar os interesses públicos per-
tinentes.

A fim de avaliar a experiência adquirida pelos diversos inter-
venientes, o ICP-ANACOM iniciou em 2008 um estudo sobre 
interdependências entre as políticas de protecção civil e as 
políticas de comunicações, o qual se desenvolverá também 
em 2009.

Avaliação da concessão do serviço público de tele-
comunicações sob o ponto de vista de segurança de 
comunicações
Em 2008, deu-se início ao estudo para avaliação da con-
cessão do serviço público de telecomunicações, no que diz 
respeito à segurança das comunicações, o qual continuará a 
desenvolver-se durante 2009.

Identificadores de Objectos
No âmbito da participação do ICP-ANACOM no Conselho 
Gestor do Sistema de Certificação Electrónica do Estado, 
identificou-se a necessidade de constituir uma Autoridade 
Nacional de Registo de Identificadores de Objectos, de acor-
do com a recomendação UIT-T X.660. Está, assim, em curso 
a preparação de proposta legislativa para o efeito.

Releva-se que a identificação de objectos se enquadra no 
âmbito da gestão da identificação digital, matéria em que 
a nível internacional, nomeadamente na UIT e na OCDE, se 
desenvolvem diversos trabalhos, no contexto da segurança 
da Internet e das redes baseadas em IP, designadamente as 
Redes de Nova Geração.

Consulta pública on-line da Comissão Europeia - 
“Towards a Strengthened Network and Information 
Security in Europe”
Foi promovida a divulgação da consulta referida, que a Co-
missão Europeia (CE) lançou, a 7 de Novembro, visando a 
recolha de informação sobre os desafios na segurança das 
redes e da informação, as prioridades e os meios necessá-
rios para alcançar uma política reforçada de segurança das 
redes e da informação.

O ICP-ANACOM deu o seu contributo, respondendo à consul-
ta em sede própria, ciente da relevância de que a matéria se 
reveste para que os cidadãos em geral, e os utilizadores em 
particular, obtenham o máximo benefício em termos de es-
colha, preço e qualidade, e tenham garantidos os seus direi-
tos à protecção da privacidade no sector das comunicações 
electrónicas.

Serviço Móvel Marítimo
Releva-se a proposta transmitida à Tutela, em 23 de Dezem-
bro, no sentido de serem promovidas acções distintas relati-
vas às duas componentes deste serviço – a componente de 
socorro e emergência e a componente de correspondência 
pública –, após as quais se desenvolveriam as acções que 
permitam dar cumprimento ao disposto no artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 31/2003, de 17 de Fevereiro.
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Enumeram-se, de seguida, as actividades mais relevantes 
desenvolvidas neste âmbito:

 – Em cumprimento do disposto no art.º 9º do Regulamen-
to (CE) n.º 717/2007 do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 27 de Junho de 2007, relativo à itinerância 
nas redes telefónicas móveis públicas da Comunidade 
e que altera a Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, que 
determina que “os Estados-Membros definem o regime 
de sanções aplicáveis às infracções ao presente regula-
mento e tomam todas as medidas necessárias para ga-
rantir a respectiva aplicação”, foi preparada proposta de 
lei de autorização legislativa e projecto de decreto-lei 
autorizado prevendo o regime sancionatório em causa. 
O alinhamento das coimas aplicáveis pelos montantes 
previstos na LCE determinou a forma proposta, tendo, 
posteriormente, o Governo decidido apresentar uma 
proposta de lei que deu origem à Lei n.º 35/2008, de 
28 de Julho;

 – Elaboração de Projecto de Decreto-Lei que define as 
regras aplicáveis aos serviços de radiocomunicações de 
amador e de amador por satélite, aprovado em Conse-
lho de Ministros de 17/12/2008;

 – Elaboração de parecer, a pedido do Secretário de Estado 
Adjunto, das Obras Públicas e Comunicações (SEAOPC), 
sobre o projecto de Regulamento do concurso público 
para o licenciamento de um serviço de programas de 
âmbito nacional, generalista, de acesso não condiciona-
do livre (Regulamento do 5º canal), que veio a ser apro-
vado pela Portaria n.º 1239/2008, de 31 de Outubro;

 – Realização de estudo, em execução do determinado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2008, 
publicada em Diário da República de 30 de Julho de 
2008, destinado à identificação das barreiras que actu-
almente condicionam o acesso, por parte das empresas 
do sector das comunicações electrónicas, a condutas 
e outras infra-estruturas adequadas a alojar redes de 
comunicações electrónicas e que, como tal, consubstan-
ciam obstáculos ao desenvolvimento e investimento 
em redes de nova geração. No quadro deste trabalho 
foram também identificadas medidas concretas a con-
sagrar em solução legislativa a propor ao Governo;

 – No âmbito da Resolução do Conselho de Ministros de 
10 de Julho, publicada no Diário da República, 1ª Sé-
rie, nº 146, de 30 de Julho, foi definido pelo Governo, 
como prioridade estratégica para o País, a promoção 
do investimento em redes de nova geração, tendo sido 
elencado um conjunto de acções a desenvolver visando 
a adopção massificada de acessos de elevado débito à 
Internet e desenvolvimento de aplicações avançadas, 
com o objectivo de ligar 1 milhão de utilizadores a redes 
de nova geração até 2010, tendo ainda prevenido que 
estruturas sociais, tais como escolas, hospitais, servi-
ços públicos de justiça, instituições de ensino superior, 
museus e bibliotecas disponham de ligações a redes de 
nova geração de acordo com um calendário que se de-
senvolve entre 2009 e 2010. 

 – Neste contexto, iniciou-se a preparação de medida le-
gislativa contendo o regime aplicável à construção de 
infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comu-
nicações electrónicas, à instalação de redes de comuni-
cações electrónicas e à construção de infra-estruturas 
de telecomunicações em loteamentos, urbanizações, 
condomínios e edifícios, que garanta o acesso aberto e 
eficaz por parte de todos os operadores à rede de con-
dutas e demais instalações relevantes para suporte de 
redes de nova geração;

 – Preparação da proposta de resolução da Assembleia da 
República tendo em vista promover a aprovação, para 
ratificação, das Emendas à Convenção para a criação do 
Gabinete Europeu de Comunicações (ECO);

 – Preparação da proposta de resolução da Assembleia da 
República tendo em vista promover a aprovação, para 
ratificação, dos Actos Finais do XX Congresso da União 
Postal das Américas, Espanha e Portugal (UPAEP);

 – Participação, em assessoria ao Governo, em reunião 
convocada pela Comissão Europeia com o objectivo de 
reunir elementos para a preparação do 14º Relatório de 
Implementação do quadro regulamentar comunitário 
aplicável às comunicações electrónicas;

 – Elaboração de contributos, a pedido do SEAOPC, para os 
debates quinzenais do Sr. Primeiro-Ministro na Assem-
bleia da República sobre o Estado da Nação; 

Assessoria ao Governo
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 – Análise, a pedido do SEAOPC, de dois pedidos apresen-
tados pela PTC ao Ministro das Obras Públicas, Trans-
portes e Comunicações em conformidade com o que es-
tabelece o artigoº 26º do Contrato de Concessão, cujas 
bases foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 31/2003, 
de 17 de Fevereiro, visando obter autorização para a 
operação de fusão, por incorporação, da PT.Com – Co-
municações Interactivas, S.A. na PTC, e de fusão, por 
incorporação, da PT Corporate – Soluções Empresariais 
de Telecomunicações e Sistemas, S.A. na PTC;

 – Análise do projecto de proposta de lei com o regime ge-
ral dos bens do domínio público;

 – Análise e elaboração de parecer, a pedido do SEAOPC, 
da proposta de Lei do pluralismo e não concentração 
nos meios de Comunicação Social;

 – Análise e elaboração de parecer, a pedido do SEAOPC, 
da proposta de Lei sobre o regime jurídico da requisição 
civil e da mobilização civil para fins de interesse geral;

 – Análise e elaboração de parecer, a pedido do SEAOPC, 
da proposta de alteração ao Decreto-Lei n.º 103/2006, 
de 7 de Junho – Regime das Taxas da ERC;

 – Preparação de contributo, a solicitação do SEAOPC, para 
questionário e preparação da visita da OCDE - Peer Re-
view - Avaliação da Capacidade Regulatória dos primei-
ros 15 Estados-Membros da União Europeia. Foi ainda 
assegurada a participação na reunião com os represen-
tantes da OCDE (reunião realizada na PCM);

 – Transmissão ao GPERI e ao SEAOPC do ponto de situação 
dos trabalhos de transposição da Directiva 2008/6/CE, 
de 20/02/2008, que altera a Directiva 97/67/CE no 
respeitante à plena realização do mercado interno dos 
serviços postais da Comunidade.

Autoridade da Concorrência (AdC)
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 28º da Lei n.º 18/2003, de 11 de 
Junho (Lei da Concorrência), foi remetido à AdC um parecer 
do ICP-ANACOM, solicitado por aquela Autoridade, sobre o 
seu projecto de decisão final adoptado no âmbito do proces-
so relativo à oferta de circuitos alugados da PTC em que era 
arguida a PTC. 

Foi igualmente remetido àquela Autoridade, nos termos do 
n.º 1 do art.º 39º da Lei da Concorrência, em Maio de 2008, 
parecer sobre a notificação prévia de uma operação de con-
centração, através da qual a CATVP-TV Cabo Portugal, S.A. 
se propôs adquirir o controlo exclusivo da TVTel. 

Ainda neste domínio, foi transmitido à AdC, durante o ano de 
2008, um conjunto de elementos adicionais necessários para 
instrução dos procedimentos envolvendo a análise, tanto da 
operação acima referenciada, como da que envolvia a aqui-
sição do controlo exclusivo, pela CATVP – TV Cabo Portugal, 
S.A., da Bragatel, da Pluricanal Leiria – Televisão por Cabo, 
S.A., e da Pluricanal Santarém – Televisão por Cabo, S.A..

A AdC solicitou ainda, em 2008, esclarecimentos ao 
ICP-ANACOM, na sequência de queixas recebidas sobre a in-
suficiência da capacidade de transmissão das ligações entre 
o Continente – Açores e Madeira fornecida pela PTC. 

Relativamente a esta matéria, que já se encontrava em 
análise no Regulador sectorial, foi transmitido à AdC que a 
solução deveria ser encontrada à luz das disposições legais 
e regulamentares aplicáveis à oferta de circuitos alugados, 
do contrato de concessão do serviço público de telecomuni-
cações e, em particular, das obrigações impostas à PTC no 
termo da análise dos mercados grossistas dos segmentos 
terminais e de trânsito de circuitos alugados.

Articulação com outras autoridades 
e reguladores sectoriais
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Outras entidades
O ICP-ANACOM recebeu um pedido de parecer do júri de um 
concurso público lançado pelo Ministério das Finanças e da 
Administração Pública para a contratação de serviço fixo de 
telefone e serviços conexos, na sequência de uma reclama-, na sequência de uma reclama-
ção apresentada pela Onitelecom, relacionada com práticas 
restritivas da concorrência. Foi transmitido àquele Ministério 
o parecer do ICP-ANACOM sobre a matéria, do qual foi dado 
conhecimento à Autoridade da Concorrência, igualmente 
consultada neste processo.

Por solicitação do Gabinete para os Meios de Comunicação 
Social (GMCS), foi preparada resposta a questionário do 
Conselho da Europa sobre protecção jurídica de serviços de 
acesso condicional.

Foram ainda prestados esclarecimentos variados sobre o 
regime jurídico da taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), em resposta a vários pedidos de municípios.

Em Novembro de 2008 foram aprovados os projectos de 
Portarias relativos ao novo modelo de taxas a cobrar pelo 
ICP- ANACOM e à redução das taxas do serviço móvel terres-
tre de uso público (SMTP).

A aprovação pelo Conselho de Administração foi precedi-
da de um parecer do Conselho Consultivo do ICP-ANACOM, 
emitido a pedido do Secretário de Estado Adjunto das Obras 
Públicas e Comunicações, que continha um conjunto de re-
comendações.

Por sua vez, já o Gabinete do Ministro dos Assuntos Parla-
mentares tinha apresentado os seus comentários à proposta 
de tarifário.

A LCE veio introduzir novos conceitos e uma nova ordem em 
matéria de receitas da Autoridade Reguladora, definindo o 
modo de cálculo a ser utilizado na determinação das taxas.

O novo modelo, previsto no artigo 105º da LCE, implica alte-
rações substanciais face ao anterior, nomeadamente no que 
respeita ao modelo de tributação da utilização do espectro 
radioeléctrico, que passa a assentar no espectro atribuído, 
independentemente das bases de clientes de operadores.

Neste contexto, foi publicada a Portaria n.º 1473-A/2008, 
de 17 de Dezembro, que aprovou alterações a taxas do ser-
viço móvel terrestre (Faixas em UHF – ondas decimétricas).

Por seu turno, foi igualmente publicada a Portaria n.º 1473-
-B/2008, de 17 de Dezembro, que aprovou as taxas devidas 
pela emissão das declarações comprovativas dos direitos, 
pelo exercício da actividade de fornecedor de redes e servi-
ços de comunicações electrónicas, pela atribuição de direitos 
de utilização de frequências e de números, pela utilização 
do espectro radioeléctrico e demais taxas devidas a esta 
Autoridade.

A abordagem utilizada para o cálculo das taxas referentes 
à utilização do espectro radioeléctrico reside na tributação 
do espectro atribuído; por outro lado, num plano distinto de 
utilização das frequências, associado ao licenciamento ra-
dioeléctrico, esteve presente a necessidade de garantir uma 
utilização efectiva e eficiente das frequências.

Novo modelo de taxas aplicáveis 
às comunicações electrónicas
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Esta abordagem teve também em conta duas áreas de pre-
ocupação: a da concorrência, e uma preocupação de nature-
za social, associada aos serviços de radiodifusão – sonora e 
televisiva.

Tendo em conta as alterações significativas que este novo 
modelo tarifário aplicável às comunicações electrónicas en-
cerra, e tendo em conta a sua entrada em vigor a 1 de Janeiro 
de 2009, optou-se pela existência de um período de transi-
ção de dois e cinco anos (neste último caso para os servi-
ços de radiodifusão), dando oportunidade, às entidades que 
terão de pagar mais, de se prepararem para o efeito, bem 
como, por outro lado, prevenindo uma quebra abrupta das 
receitas globais desta Autoridade.

Em Fevereiro de 2008 foi aprovado o projecto de despacho 
relativo às taxas a aplicar aos operadores de serviços pos-
tais sujeitos a autorização, que viria a ser publicado no Diá-
rio da República, 2ª Série, nº 104, de 30 de Maio.

Tal projecto resultou da constatação de que o montante 
pago pelas entidades titulares de autorizações emitidas 
pelo ICP-ANACOM para a prestação de serviços em regime 
de concorrência se tinha vindo a revelar, na maior parte das 
vezes, desproporcionado face ao volume de receitas por elas 
gerado.

Julgou-se, assim, oportuno redefinir as taxas a pagar pelos 
operadores autorizados ao exercício da actividade postal, 
mediante a distribuição dos custos de regulação postal de-
senvolvida por esta Autoridade, deduzidos da contrapartida 
de custos associados ao controlo e fiscalização da conces-
são do serviço postal universal, com base no volume de ne-
gócios relevante dos prestadores de serviços.

Este despacho produziu efeitos retroactivos a 1 de Janeiro 
de 2007 no que se refere à aplicação da taxa anual aos ope-
radores titulares de autorização para o exercício da activi-
dade postal.

Taxas aplicáveis aos operadores 
de serviços postais
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Em articulação com a Unidade de Coordenação da Moderni-
zação Administrativa (Presidência do Conselho de Ministros) 
o ICP-ANACOM participou em 2008 neste Programa, imple-
mentando as seguintes medidas:

 – Melhoria da eficiência das páginas informativas e dos 
serviços electrónicos disponíveis no sítio da Internet;

 – Acesso, por via electrónica, a todos os certificados de 
conformidade ITED, por qualquer pessoa, via sítio do 
ICP-ANACOM;

 – Disponibilização de envio de documentação e processo 
administrativo relativo a registo e renovação de entida-
des certificadoras em suporte electrónico;

 – Simplificação do processo de licenciamento e do rela-
cionamento entre os radioamadores e o ICP-ANACOM, 
através da alteração do quadro regulamentar destes 
serviços;

 – Disponibilização de meios que permitam, por via elec-
trónica através da Internet, a solicitação de pedidos de 
licenciamento radioeléctrico dos serviços móveis públi-
cos (UMTS, GSM e Trunking);  

 – Disponibilização de meios que permitam, por via elec-
trónica através da Internet, a solicitação de pedidos de 
licenciamento radioeléctrico temporários.

Programa SIMPLEX
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ADSL Asymmetric digital subscriber line

AP Assembleia de Partes

ARN Autoridade reguladora nacional

BWA Acesso sem fios de banda larga

CDMA Code Division Multiple Access

CNSA Rede de Contactos de 
Autoridades Anti-Spam

CNSA/LAP Rede de Contactos de Autoridades Anti-
-Spam e o grupo London Action Plan

CLI Identificação de linha chamadora

DVB-H  Digital video broadcasting — handheld

DVB-T Digital video broadcasting — terrestrial

ECP Propostas comuns europeias

FWA Acesso fixo via rádio

GHz  Gigahertz (unidade de frequência igual 
a um milhar de milhão de Hertz)

GMDSS Sistema Global de Socorro e 
Segurança Marítimos

GSM Global system for mobile communication

GT Grupo de trabalho

HF Onda curta

ITED Infra-estruturas de 
Telecomunicações em Edifícios 

IP Protocolo Internet

IPTV Televisão sobre protocolo IP

LCE Lei das Comunicações Electrónicas (Lei 
n.° 512004, de 10 de Fevereiro)

LCEM Laboratório de Compatibilidade 
Electromagnética

LRIT Long Range Identification 
and Tracking of Ships

Mbps Megabit per second (milhões 
de bits por segundo)

MCA Mobile Communications on board Aircrafts

MCE Monitorização e controlo do espectro

MHz  Megahertz (unidade de frequência 
igual a um milhão de Hertz)

MSS Mobile satellite services

MVNO Operador de rede móvel virtual

ORAC Oferta de referência de acesso a condutas

ORALL Oferta de referência para 
acesso ao lacete local

ORCA Oferta de referência de circuitos alugados

PDM Planos directores municipais

PLC Comunicações através da rede 
de transmissão eléctrica

PMS Poder de mercado significativo

PRAI Proposta de Referência de Acesso à Internet

PRI Proposta de Referência de Interligação

PT Equipa de Projecto

Anexo I - Lista de acrónimos e abreviaturas



094Anexos

QNAF Quadro nacional de atribuição 
de frequências

RFID Radio Frequency Identification

R&TTE Radio and Telecommunication 
Terminal Equipment

SINCRER Sistema nacional de controlo remoto 
das emissões radioeléctricas

SMRP Serviço móvel com recursos partilhados

SMS Serviço de mensagens curtas

SRD Equipamentos de pequena 
potência e curto alcance

SRR Aplicações de radar de curto alcance

STF Serviço telefónico em local fixo

STM Serviço telefónico móvel

SU Serviço Universal

TETRA Serviço móvel com recursos partilhados

TMDP Taxa municipal de direitos de passagem

UWB Ultra wide band

VSWR Voltage Standing Wave Ratio

VTS Vessel Traffic System

WAPECS Wireless access policy for electronic 
communications services

WIMAX Worldwide Interoperability 
for Microwave Access
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AdC Autoridade da Concorrência

AICEP Associação dos Operadores de Correios 
e Telecomunicações dos Países e 
Territórios de Língua Oficial Portuguesa

ANAC Agência Nacional das Comunicações

ANRT Agence Nationale de Réglementation 
des Télécommunications

ARE Agência de Regulação Económica

ARN Autoridades Reguladoras Nacionais

ASAE Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica

CE  Comissão Europeia

CEN European Comittee for Standardization

CEPT Conferência Europeia das Administrações 
de Correios e Telecomunicações

CERP Comité Europeu de Regulação Postal

CMSI Cimeira Mundial para a 
Sociedade de Informação

COCOM Comité das Comunicações

COP Conselho de Operações Postais

CPG Grupo de Preparação de Conferências

CPLP Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa

ECO Comité das Comunicações Electrónicas

ENISA Agência Europeia de Segurança das 
Redes e dos Sistemas de Informação

ERC Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social

ERG Grupo de Reguladores Europeus

ERO Gabinete Europeu de Radiocomunicações

ETO Gabinete Europeu de Telecomunicações

ETSI Instituto Europeu de Normas 
de Telecomunicações

EUTELSAT IGO Organização Internacional 
de Satélites Móveis

GAERE Gabinete de assuntos europeus 
e relações externas

GT FM Grupo de Trabalho de Gestão 
de Frequências

ICCP Comité das Políticas de Informação, 
Informática e Telecomunicações

ICN Instituto de Conservação da Natureza

ICP-ANACOM ICP - Autoridade Nacional de Comunicações

IMO Organização Marítima Internacional

IMSO Organização Internacional 
de Satélites Móveis

INEM Instituto Nacional de Emergência Médica

INTELSAT Intelsat, Lda

IPAC Instituto Português de Acreditação

IPG Grupo Inter-sessões de Planeamento

IPTM Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos

Anexo II – Lista de outras entidades/organizações
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IRG  Grupo de Reguladores Independentes

IRGIS Independent Regulators Group 
Information Sharing

ITSO  Organização Internacional de 
Telecomunicações por Satélites

MERCOSUL Mercado Comum do Sul

NAV Navegação Aérea de Portugal E.P.

OBERCOM Observatório da Comunicação

OCDE Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico

OMC Organização Mundial de Comércio

ONS Organismo de Normalização Sectorial

PALOP Países africanos de língua oficial portuguesa

PSP Polícia de segurança pública

RAG Grupo Consultivo de Radiocomunicações

REPER Representantes permanentes 
nacionais junto da UE

RRB Radio Regulations Board

RSC Comité do Espectro

RSPG Grupo de Política do Espectro Radioeléctrico

SEAOPC Secretário de Estado Adjunto das 
Obras Públicas e Comunicações

TCAM Comité Avaliação de Conformidade 
e Acompanhamento do Mercado 
de Equipamentos Terminais 
de Telecomunicações e de 
Equipamentos de Rádio

TSAG Grupo Consultivo do Sector da 
Normalização das Telecomunicações

TTE (Conselho dos) Transportes, 
Telecomunicações e Energia

UE União Europeia

UIT União Internacional das Telecomunicações

UPAEP União Postal das Américas, 
Espanha e Portugal

UPU União Postal Universal

WPCISP GT da OCDE sobre Infra-estruturas de 
Comunicações

WPIIS GT da OCDE sobre Indicadores da 
Sociedade da Informação

WPISP GT da OCDE sobre Segurança da Informação 
e Privacidade Políticas de Serviços
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FLUIDEZ NAS COMUNICAÇÕES

Lisboa (Sede)

Av. José Malhoa, 12

1099 - 017 Lisboa 

Portugal

Tel: (+351) 21 721 1000

Fax: (+ 351) 21 721 1001

 Açores 

Rua Dos Valados, 18 - Relva 

9500 - 652 Ponta Delgada 

Portugal 

Tel: (+351) 296 302 040 

Fax: (+351) 296 302 041

Madeira 

Rua Vale Das Neves, 19 

9060 - 325 Funchal 

Portugal 

Tel: (+351) 291 790 200 

Fax: (+351) 291 790 201 

Atendimento ao Público 
800 20 66 65

info@anacom.pt

www.anacom.pt
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