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Terminou a 23 de Abril o prazo de entrega das candidaturas aos concursos da televisão digital terrestre, tendo decorrido no dia seguinte, pelas 10 horas, os actos 
públicos de abertura dos respectivos pedidos para atribuição de um direito de utilização de frequências de âmbito nacional (Mux A) e para atribuição de direitos 
de utilização de frequências de âmbito nacional e parcial para o serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre e de licenciamento de operador de distribuição 
(Muxes B a F). A Comissão nomeada para intervir no acto público propôs, nesse dia, ao conselho de administração (CA) da ANACOM a admissão da proposta da 
PT Comunicações para o Mux A, a qual foi por este aprovada. Quanto às propostas para os Muxes B a F, a referida Comissão propôs a admissão da candidatura da 
PTC, sendo que a admissão do pedido de candidatura da AirPlus Television Portugal só foi definitivamente proposto a 30 de Abril, após apresentação de documento 
comprovativo da prestação da caução provisória exigida pelo Regulamento do Concurso correspondente. Com efeito, nessa data, e após ter sido obtido parecer 
favorável da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), o CA da ANACOM decidiu admitir a concurso público as propostas da PTC e da AirPlus. Quanto 
aos próximos desenvolvimentos, a referida Comissão tem, no caso do Mux A, 60 dias úteis a contar da data de encerramento do acto público do concurso para, 
após audiência prévia dos interessados (10 dias úteis), elaborar relatório final contendo a classificação do concorrente e propor a atribuição do direito de utilização, 
competindo ao CA da ANACOM a homologação, no prazo máximo de 10 dias úteis, da proposta apresentada. Já no que se refere aos Muxes B a F, o prazo dado à 
Comissão é de 40 dias úteis a contar da data do suprimento efectuado pela Airplus, ou seja, 30 de Abril, findo o qual esta deve elaborar relatório final contendo a lista 
classificativa dos concorrentes e submeter a sua proposta de atribuição dos direitos de utilização e da licença de operador de distribuição ao CA desta Autoridade 
e ao conselho regulador da ERC. Estas duas Autoridades devem homologar a proposta, no máximo, em 10 dias úteis, a pós audiência prévia dos interessados 
promovida pelo CA da ANACOM (10 dias úteis). (+info)
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A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divulgou, a 2 de Maio, o 
seu entendimento sobre a aplicação da regra constante da alínea q) do artigo 
8.º do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março, ao sector das comunicações 
electrónicas. Considera, em síntese, esta Autoridade que a existência de um 
tarifário com um período inicial único, seguido de facturação ao segundo, será 
a melhor forma de garantir o equilíbrio entre a exigência de liberdade tarifária 
consagrada na Lei das Comunicações Electrónicas e as preocupações do novo 
diploma, devendo os consumidores poder optar por tarifários dessa natureza 
sem quaisquer encargos. Assim, a ANACOM - que não dispõe do poder de regu-
lar os preços de retalho, para além das excepções consagradas, que incluem 
os preços do serviço universal - pronunciou-se no sentido de os operadores de 
comunicações electrónicas actuarem, no prazo de 1 mês, de acordo com este 

entendimento. Eventuais dificuldades de implementação nesse prazo deverão 
ser justificadas e atempadamente apresentadas a esta Autoridade. Entretanto, 
de acordo com informação à imprensa divulgada a 7 de Maio, o Ministério da 
Economia e da Inovação comunicou ter sido solicitado à Procuradoria Geral 
da República um parecer, com carácter de urgência, sobre a interpretação da 
ANACOM relativamente à aplicação da referida disposição do Decreto-Lei n.º 
57/2008 ao sector das comunicações electrónicas. (+info)

O entendimento da ANACOM foi precedido de uma reunião - a décima primeira 
- do Conselho Consultivo desta Autoridade, que decorreu a 23 de Abril, sob a 
presidência de Álvaro Dâmaso, tendo como ponto único da agenda a aplicação 
ao sector da alínea q) do artigo 8º do diploma em causa. (+info)

APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N.º 57/2008 – ENTENDIMENTO DA ANACOM

ESTA EDIÇÃO INTEGRA O SUPLEMENTO DE NOTIFICAÇÕES À COMISSÃO EUROPEIA

Por deliberação de 30 de Abril, a ANACOM aprovou o sentido provável de deci-
são sobre a avaliação das formas de implementação das obrigações que se 
mantêm sobre o grupo PT no mercado 12 (fornecimento grossista de acesso em 
banda larga), após o spin-off da Zon Multimédia. Esta Autoridade prevê eliminar 
a necessidade de as empresas do Grupo PT informarem antecipadamente a 
ANACOM sobre as condições a praticar no retalho, incluindo eventuais promo-

ções, passando essa comunicação a ser efectuada no prazo máximo de 15 dias 
após a data em que entrou em vigor. Também foram actualizados os custos 
de retalho considerados na metodologia para avaliação de compressão de mar-
gens e considerar a existência de proveitos adicionais com tráfego. A análise 
agora efectuada não prejudica as conclusões que vierem a resultar das análises 
de mercados em curso. (+info)

MERCADO 12 – IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO GRUPO PT

TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE (TDT) – DESENVOLVIMENTOS

(+info) Para mais informações, aceda à edição online da Spectru na página Publicações do sítio da ANACOM em www.anacom.pt
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PROCESSOS CONTRA-ORDENACIONAIS
No âmbito da sua função fiscalizadora e sancionadora, a Autoridade Nacional 
de Comunicações (ANACOM) aplicou coimas às empresas Electrino – Activi-
dades Eléctricas e Infraprojecto – Estudos Técnicos e Realizações, Lda e ao 
Instituto de Soldadura e Qualidade, por violação da legislação aplicável à cer-
tificação de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios (ITED), tendo 
aquelas entidades procedido ao seu pagamento. No domínio dos serviços de 
comunicações electrónicas, foram igualmente aplicadas coimas, por incumpri-
mentos no envio de informação estatística a esta Autoridade, às empresas 
TVTEL – Comunicações e Saphety Level – Trusted Services, as quais também 
procederam ao respectivo pagamento voluntário. (+info)

No âmbito dos serviços de comunicações electrónicas, encontram-se ainda a 
decorrer processos contra-ordenacionais relativamente às empresas Cabovisão 
e Equant Portugal (os respectivos processos foram remetidos, a 13 de Março, 
ao Tribunal de Comércio de Lisboa (TCL), para execução) e à PT Comunicações 
(a operadora recorreu para o TCL da decisão da ANACOM de lhe aplicar uma 
coima de 100 mil euros). Já a empresa Globalnomi procedeu ao pagamento de 
uma coima de cinco mil euros, pela prática de um ilícito contra-ordenacional 
na forma negligente. No domínio do tratamento de dados pessoais e protecção 
da privacidade nas comunicações electrónicas, a ANACOM aplicou uma coima 
de cinco mil euros à Associação dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, tendo a 
arguida interposto recurso para o Tribunal Judicial da cidade. (+info)

Foram igualmente aplicadas coimas às empresas Leonel Barbeiro – Electrici-
dade e Canalizações, Lda, que já procedeu ao seu pagamento, e Media Capital 
– Telecomunicações, que decidiu interpor recurso para o Tribunal Judicial da 
Comarca de Oeiras. (+info)

OPERADORES/PRESTADORES EM ACTIVIDADE
A informação disponível online sobre os operadores e prestadores em activi-
dade no domínio dos serviços de comunicações electrónicas, audiotexto e ser-
viços postais foi actualizado com elementos que reportam ao 4.º trimestre de 
2007. (+info)

Entretanto, a ANACOM emitiu declarações para a prestação de serviços de comu-
nicações electrónicas específicos às seguintes entidades: Comsat (despacho de 
31 de Janeiro), PDM&FC e Transit Telecom (despachos de 28 de Fevereiro). (+info)

OPERADORES POSTAIS
Por despacho de 27 de Março, a ANACOM atribui uma autorização à Vianicle – 
Unipessoal para a prestação de serviços de correio expresso (serviços postais 
não reservados e não abrangidos no âmbito do serviço universal). (+info)

Anteriormente, a 14 de Março, foram concedidas idênticas autorizações às 
empresas Levado à Letra – Transportes e Serviços e Ritmo Veloz, Lda. (+info)

Já por despacho de 15 de Fevereiro, foi revogada a autorização da Portipost – 
Serviços de Transportes Urgentes, Lda. para a prestação de serviços postais.
ITED – DESENVOLVIMENTOS
Por deliberações de 26 de Março, a ANACOM aprovou a suspensão provisória 
dos registos das seguintes entidades certificadoras em ITED: SPCABO – Comu-
nicações, Gatipel – Telecomunicações e Informática, e J. Rocha Pinto, Projectos 
e Consultoria. As medidas em causa foram decretadas por um período de três 
meses a contar das respectivas notificações, que ocorreram a 8, 10 e 17 de 
Abril, respectivamente. Na mesma data, foram também revogados os registos 
de entidades certificadoras ITED das empresas Obriluz – Instalações Eléctricas 
e Ribatel – Equipamentos de Telecomunicações. (+info)

Foi ainda aprovada a suspensão provisória do registo da Astroluz – Sociedade 
de Electricidade e Construção Civil, Lda, enquanto entidade certificadora ITED. 
A medida em causa foi decretada por um período de três meses a contar da 
respectiva notificação, que ocorreu a 21 de Janeiro. (+info)

CONTRATOS DE ADESÃO
Por despachos de 14 de Abril, a ANACOM aprovou os contratos de adesão da 
PT Comunicações para a prestação de serviços de comunicações electrónicas, 
incluindo: serviço número verde (800), número azul (808) e número único (707) 
e serviço telefónico acessível ao público num local fixo através de cartão virtual 
de chamadas. (+info)

Por despacho de 10 de Abril, a ANACOM aprovou o contrato de adesão da PT 
Prime – Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, para a pres-
tação de serviços de comunicações electrónicas. (+info)

NÚMEROS PORTADOS
No final de Abril, ascendia a 954.764 o total de números portados, dos quais 
762.153 são números do serviço telefónico fixo (STF), 191.838 pertencem ao 
serviço telefónico móvel (STM) e 773 a serviços não geográficos (SNG). (+info)

SERVIÇO POSTAL – COMPENSAÇÃO DE UTILIZADORES
Na sequência da apresentação, pelos CTT – Correios de Portugal, do relatório 
sobre as acções implementadas por aquele operador em 2007 para compensar 
os utilizadores pelo incumprimento de indicadores de qualidade de serviço em 
2006, a ANACOM aprovou, por deliberação de 20 de Fevereiro, o relatório que 
avalia os resultados globais das referidas acções. Globalmente, este relatório 
conclui que o nível de realização global das acções implementadas pelos CTT 
em 2007 cumpre os objectivos estabelecidos por esta Autoridade em termos de 
valor de benefícios para os utilizadores. (+info)

ANÚNCIO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LISBOA
Em conformidade com o despacho do Tribunal Administrativo de Círculo de Lis-
boa (TACL), de 4 de Abril, a ANACOM procedeu à publicação (divulgação online 
e afixação nas instalações do serviço de atendimento ao público) de um anún-
cio relativo à citação dos contra-interessados para se constituírem como tal e 
contestarem, querendo, nos prazos indicados, no âmbito do processo em que 
são partes, como Autora, a PT Comunicações e, como entidade demandada, a 
ANACOM. Neste processo é requerida a anulação da deliberação da ANACOM 
de 17 de Maio de 2007, relativa às condições específicas disponibilizadas aos 
assinantes reformados e pensionistas no âmbito do serviço universal. (+info)

ESTABELECIMENTOS POSTAIS – REDE EM 2007
No final de 2007, encontravam-se em funcionamento 2.853 estabelecimentos 
postais, menos 10 do que no final de 2006, valor que representa uma diminui-
ção do número de estabelecimentos desde 2002, resultando essencialmente da 
redução de postos de correio, apesar da tendência para uma certa estabilização 
nos últimos dois anos. Estes dados integram o recentemente dibulgado relatório 
sobre a rede de estabelecimentos postais dos CTT – Correios de Portugal (CTT), 
empresa concessionária do serviço postal universal. Do total de estabeleci-
mentos postais, existentes no final de 2007, 912 eram estações de correio fixas, 
12 eram estações de correio móveis e 1.929 eram postos de correio. (+info)

OBRIGAÇÕES DOS OPERADORES DE STM
Por sugestão da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
da Assembleia da República, foi divulgado recentemente o relatório final de 
uma petição para determinar o nível de cumprimento dos operadores de servi-
ços móveis terrestres relativamente aos projectos desenvolvidos tendo como 
destinatários cidadãos com necessidades especiais, no âmbito das obrigações 
assumidas na atribuição das licenças de terceira geração móvel. (+info)

REGULAÇÃO – RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS
O Tribunal de Contas (TC) publicou online, a 29 de Abril, o Relatório Síntese 
sobre a Temática da Regulação, no qual faz uma análise sucinta sobre a acti-
vidade regulatória em diversos sectores da actividade económica, incluindo o 
das comunicações, com base nos resultados de seis auditorias realizadas em 
2006 e 2007. (+info)

ACTUALIDADES
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS

(+info)

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, por deliberação 
de 16 de Abril, a decisão final relativa ao processo de resolução administrativa 
de litígio entre a PT Comunicações (PTC) e a Telemilénio – Telecomunicações 
(Tele2), relacionado com o não pagamento de facturas de consumo de energia 
no âmbito da oferta de referência para acesso ao lacete local (ORALL). Esta 
decisão recusa o pedido de resolução apresentado pela PTC ao abrigo do artigo 
10.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (LCE), por ter decorrido o prazo 
máximo para solicitar a intervenção desta Autoridade, e esclarece que o ponto 
4.2.3, b), do Anexo 14 da ORALL define os preços a pagar pelos outros ope-
radores licenciados (OOL) 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, mas 

devem determinar as condições necessárias à operacionalização do acordado, 
designadamente que permitam à PTC conhecer a data efectiva a partir da qual 
é legítima a cobrança de tais valores. (+info)

Também por deliberação de 16 de Abril, a ANACOM aprovou o projecto de 
decisão no âmbito do processo de resolução administrativa de litígio entre a 
Sonaecom e a PTC, relativo ao pagamento de compensações por incumprimento 
dos níveis de qualidade de serviço estabelecidos na ORALL para resposta a 
pedidos de verificação de elegibilidade em 2006. Prevê-se, em linhas gerais, 
o indeferimento dos pedidos formulados, tendo sido desencadeado o processo 
de audiência prévia dos interessados, para o qual foi fixado o prazo máximo de 
10 dias úteis para a Sonaecom e a PTC se pronunciarem por escrito. (+info)

ORALL – RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS DESAGREGADOS

 2005 2006 2007 2008
 Março Junho Setembro Dezembro Março Junho Setembro Dezembro Março Junho Setembro Dezembro Março
 15 916 27 987 43 127 72 019 108 794 145 614 172 082 195 754 219 653 244 068 266 536 291 175 319 908

(+info) Para mais informações, aceda à edição online da Spectru na página Publicações do sítio da ANACOM em www.anacom.pt

No âmbito da avaliação dos custos líquidos decorrentes da prestação do serviço 
universal, a ANACOM decidiu, por deliberação de 30 de Janeiro, que não exis-
tem condições para aceitar as estimativas de custos líquidos daquela presta-
ção relativas ao exercício de 2003 e das revisões das estimativas apresenta-
das pela PT Comunicações (PTC) para 2001 e 2002. Como tal, foi aprovado dar 
início a um processo de especificação detalhada da metodologia a aplicar no 

cálculo destes custos e de definição das condições em que a sua prestação 
possa representar um encargo excessivo para o respectivo prestador, justifi-
cando assim o estabelecimento de um mecanismo de compensação. As conclu-
sões a que esta Autoridade chegar serão submetidas ao procedimento geral de 
consulta, no prazo máximo de 90 dias a contar da data de aprovação da delibe-
ração, tendo em consideração a urgência na conclusão deste processo. (+info)

SERVIÇO UNIVERSAL – AVALIAÇÃO DOS CUSTOS LÍQUIDOS

A Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações está actualmente a 
analisar a proposta de lei que procede à segunda alteração à Lei n.º 5/2004, de 
10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas), estabelecendo o regime 

sancionatório aplicável às infracções ao Regulamento (CE) n.º 717/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Junho de 2007, relativo à itinerân-
cia nas redes telefónicas móveis públicas da comunidade. (+info)

PROPOSTA DE LEI QUE FIXA O REGIME SANCIONATÓRIO DO ROAMING

• Resolução n.º 14/2008 (II Série – Diário da República de 24 de Abril) – Nomeia o conselho da Autoridade da Concorrência.
• Aviso n.º 12678/2008 (II Série – D.R. de 23 de Abril) – Torna pública a publicação no Jornal Oficial da União Europeia da lista de normas e especificações relativas 

à oferta harmonizada de redes e serviços de comunicações electrónicas e serviços conexos.
• Aviso n.º 11247/2008 (II Série – D.R. de 11 de Abril) – Respostas a reclamações pela prestação dos serviços postais que integram o serviço postal universal, 

respostas a pedidos de informação/localização de objectos postais e apresentação dos níveis de qualidade de serviço associados à prestação do serviço postal 
universal, por parte dos CTT.
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Portugal vai, em conjunto com a União Internacional das Telecomunicações 
(UIT), criar um Centro de Excelência em África, para países de expressão portu-
guesa e espanhola. Além de contribuir com 500 mil dólares (cerca de 314 mil 
euros), Portugal irá assegurar também o custo da participação de formadores/

peritos portugueses para algumas das acções de formação. A inauguração do 
Centro terá lugar ainda em 2008, ano em que estão previstas acções de forma-
ção nas áreas de regulação, gestão de espectro radioeléctrico e marketing de 
telecomunicações. (+info)

PORTUGAL PATROCINA CENTRO DE EXCELÊNCIA DA UIT EM ÁFRICA

À semelhança do que sucedeu em 2004 e 2007, a ANACOM vai apoiar a edição 
deste ano do programa Youth Education Scheme (YES), da União Internacional 
das Telecomunicações (UIT), iniciativa dirigida a jovens carenciados de países 

em vias de desenvolvimento que desejem completar o ensino superior na área 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) ou similares. O prazo para 
apresentação de candidaturas termina a 25 de Maio. (+info)

ANACOM APOIA EDIÇÃO DE 2008 DO PROGRAMA YES

OPERADORES/ PRESTADORES DE REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

(a) Situação em 31 de Março de 2008
(b)  Situação em 31 de Dezembro de 2007
(c) Outras Redes de Comunicações Electrónicas (excepto RDC).
(d) Inclui o serviço prestado no âmbito das RDC (11 prestadores – 2 dos quais detêm 

redes não acessíveis ao público) e através de outras plataformas (3 prestadores).
(e) Serviços prestados com recurso à gama de numeração ‘’30’’.
(f) Outros serviços de dados (excepto Internet).

(g) Inclui 26 empresas a prestar o serviço sob a marca MRW em regime de franchising 
(a empresa IBERCOURIER é proprietária da marca MRW) e 18 empresas a prestar 
o serviço sob a marca NACEX em regime de franchising (a empresa LOGISTA é 
proprietária da Marca NACEX). 

(h) Fonte: PT Comunicações, S.A. (n.º de entidades que apresentaram tráfego no 4º 
trimestre)

Operadores/ Prestadores de Redes e Serviços de Comunicações Electrónicas 

Prestadores de Serviços Postais

Prestadores de Serviços de Audiotexto

    Nº. Entidades habilitadas (a) Entidades em actividade (b)
Serviços de Correio Expresso (g) 58 54
Serviços não Enquadrados na Categoria de Correio Expresso 10 10

    Nº. Entidades habilitadas (a) Entidades em actividade (b)

Serviços de Audiotexto 10 2 (h)

    Nº. Entidades habilitadas (a) Entidades em actividade (b)

Operadores de Redes de Comunicações Electrónicas (RCE)    
 Redes de Distribuição por Cabo (RDC) 11 11
 Outras Redes de Comunicações Electrónicas (c) 32 22
Prestadores de Serviços de Comunicações Electrónicas (SCE)    
 Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão (d) 14 14
 Serviço Telefónico Móvel (GSM e UMTS)   
 Operadores de Redes Móveis (MNO) 3 3
 Operadores de Redes Móveis Virtuais (MVNO) 5 1
 Serviço Telefónico Fixo (STF) 25 17
 Serviço Móvel com Recursos Partilhados (SMRP) 2 2
 Serviços de Transmissão de Dados (STD)   
  - Serviço de Acesso à Internet (Fixa) 43 34
  - Serviços de Voz através da Internet de uso nómada (VoIP de uso nómada) (e) 15 7
  - Outros Serviços Dados (f) 35 19
 Serviço de Postos Públicos 15 10
 Serviço de Cartões Virtuais de Chamadas 28 19

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) vai levar a cabo um ciclo 
de seminários subordinado ao tema “Formação e Boas Práticas em ITED”. 
O primeiro evento realiza-se a 21 de Maio, às 14h30m, no Teatro Municipal, em 
Faro, seguindo-se o Porto, a 4 de Junho, no Hotel Porto Palácio, e Lisboa, a 24 
de Junho, no Auditório da Faculdade de Medicina Dentária. Com estas acções, 
pretende-se reunir no mesmo espaço entidades formadoras ITED, projectistas e 

instaladores, com o objectivo de promover o debate e o esclarecimento de ques-
tões sobre o regime ITED, bem como fomentar as boas práticas desta regra téc-
nica. Os interessados podem efectuar a sua inscrição até 5 dias úteis antes da 
data de realização de cada seminário, através do preenchimento do respectivo 
formulário disponível em www.anacom.pt, onde estará informação detalhada 
sobre estes eventos.

ANACOM ORGANIZA SEMINÁRIOS DE FORMAÇÃO EM ITED
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• Decisão 2008/294/CE – Da Comissão, de 7 de Abril, sobre as condições harmonizadas de utilização do espectro para a exploração de serviços de comunicações 
móveis em aeronaves (serviços MCA) na Comunidade. Publicada a 10 de Abril.

• Recomendação 2008/295/CE – Da Comissão, de 7 de Abril, sobre a autorização de serviços MCA) na Comunidade Europeia. Publicada a 10 de Abril.
• Regulamento (CE) n.º 294/2008 – Do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março, que estabelece o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. Publicado 

a 9 de Abril.
• Decisão 2008/286/CE – Da Comissão, de 17 de Março de 2008, que altera a Decisão 2007/176/CE no que respeita à lista de normas e/ou especificações para 

redes e serviços de comunicações electrónicas e recursos e serviços conexos. Publicada a 4 de Abril.

JOUE

(+info)

UNIÃO EUROPEIA
ROAMING – CONSULTA DA CE
A Comissão Europeia (CE) lançou uma consulta pública sobre os efeitos da 
aplicação do Regulamento relativo ao roaming, publicado a 27 de Junho de 
2007, tendo como objectivo avaliar a implementação e eficácia do diploma. 
Os interessados podem enviar os seus contributos, até 2 de Julho de 2008, 
para o endereço de correio electrónico infso-roaming@ec.europa.eu. A informa-
ção recolhida será integrada numa Comunicação acerca da implementação 
das novas regras em matéria de roaming, que a CE deve apresentar, ainda em 
2008, ao Parlamento Europeu e ao Conselho. (+info)

UTILIZAÇÃO DE TELEMÓVEIS A BORDO DE AVIÕES
Foram anunciadas, pela CE, novas regras que visam criar condições para a 
existência segura do serviço de comunicações móveis a bordo dos aviões. 
As medidas anunciadas pela Comissão incidem nos requisitos técnicos e de 
licenciamento para a utilização de telemóveis, sendo a ligação feita através de 
satélite, para assegurar a segurança dos equipamentos de voo. Com a harmo-
nização destes requisitos, será possível o reconhecimento das licenças nacio-
nais às companhias aéreas, concedidas pelos Estados-Membros da UE em 
que estas se encontram registadas. Neste contexto, foi adoptada, a 7 de Abril, 
uma Recomendação para uma abordagem harmonizada do licenciamento, que 
promoverá o reconhecimento mútuo das licenças nacionais para a exploração 
de serviços de comunicações móveis em aeronaves. (+info)

PUBLICADO BALANÇO DA INICIATIVA i2010
Mais de metade dos europeus (cerca de 250 milhões de cidadãos) utilizam com 
regularidade a Internet, dos quais 80 por cento recorrem a ligações de acesso 
em banda larga. Estas são algumas das conclusões avançadas pela CE na Comu-
nicação ‘’Preparing Europe’s digital future – i2010 Mid-Term Review’’, divulgada 
a 18 de Abril, sobre os resultados obtidos até ao momento com a iniciativa i2010, 
que reflecte a estratégia da União Europeia para o crescimento económico e o 
emprego baseado nas tecnologias digitais. A CE considera que a iniciativa i2010 
fez surgir novos projectos comunitários em matéria de regulamentação, investi-
gação e parcerias público-privadas, que começam a dar frutos. (+info)

EDPS – OPINIÃO SOBRE A DIRECTIVA ePRIVACY 
A Autoridade Europeia para a Protecção de Dados (European Data Protection 
Supervisor – EDPS) adoptou, a 10 de Abril, uma Opinião sobre as propostas da 
CE relativas à revisão da Directiva sobre privacidade e comunicações electróni-
cas (Directiva ePrivacy). Globalmente, a EDPS concorda com a posição da CE, 
mas entende que a nova Directiva deveria ser mais ambiciosa, nomeadamente 
no que diz respeito ao seu alcance, à notificação de falhas de segurança e aos 
mecanismos de acção contra spammers (entidades que enviam mensagens 
não solicitadas). A EDPS defende, entre outros aspectos, que a Directiva deverá 
ver alargado o seu âmbito de modo a incluir todos os fornecedores de serviços 
de comunicações electrónicas, mesmo aqueles que operam em redes privadas 
ou semi-públicas, e que a nova possibilidade de agir legalmente contra os spam-
mers deverá incluir qualquer infracção das disposições da Directiva. (+info)

BASE DE DADOS SOBRE TELEVISÃO – MAVISE
A CE e o Observatório Europeu do Audiovisual lançaram, a 9 de Abril, em 
Cannes (França), uma base de dados sobre televisão, denominada MAVISE. 
Esta ferramenta incluiu o perfil e os contactos de cerca de 2500 canais e opera-
dores europeus de televisão, esperando-se que venha a integrar cerca de cinco 
mil entidades. Parte da base de dados estará acessível ao público em geral, 
sem qualquer custo, através dos sítios na Internet da CE, do Serviço Audiovisual 
da Comissão e do Observatório Audiovisual Europeu. (+info)

DOMÍNIOS .eu ATINGEM OS 2,7 MILHÕES
Desde o seu lançamento, há dois anos, o domínio .eu foi escolhido por cerca de 
2,7 milhões de identidades europeias com presença na Internet, tornando-se 
o quarto domínio de topo mais popular da Europa e o nono em todo o mundo. 
Em 2007, o crescimento global foi de 11 por cento, num total de mais de 300 
mil novos domínios .eu criados. Por países, a Alemanha continua à frente, 
com 31,4 por cento, seguindo-se a Holanda (13,4 por cento), o Reino Unido 
(13,3 por cento), a França (7,3 por cento) e a Itália (5,1 por cento). (+info)

ENISA – RELATÓRIO SOBRE GESTÃO DO RISCO
A Agência Europeia para a Segurança das Redes e Informação (ENISA) publi-
cou um relatório em que avança com uma proposta de definição dos requisitos 
necessários para a elaboração de métodos de avaliação adequados à iden-
tificação e análise de riscos emergentes e futuros, demonstrando igualmente a 
aplicação de um método compatível com esses mesmos requisitos. (+info)

PROTECÇÃO DE DADOS PREOCUPA EUROPEUS
Mais de 60 por cento dos cidadãos da UE estão preocupados com a protecção 
de dados e consideram que o conhecimento e informação acerca das diversas 
questões em torno do tema ainda não são suficientes. Este é um dos resultados 
da recente sondagem Eurobarometer realizada para a Direcção-Geral da Jus-
tiça, Liberdade e Segurança, da CE, a qual revela ainda que menos de metade 
dos inquiridos acredita que os seus dados pessoais são correctamente protegi-
dos no seu país, e 54 por cento receia que a legislação nacional não seja capaz 
de responder às exigências de quem partilha dados na Internet. (+info)

ESTUDOS SECTORIAIS
A Direcção-Geral da Sociedade da Informação e Media, da Comissão Europeia, 
divulgou o trabalho “Study on radio interference regulatory models in the Euro-
pean Community”, no qual aborda diversos aspectos da gestão de interferên-
cias em radiocomunicações. A mesma Direcção publicou ainda o relatório do 
workshop da CE sobre como aprender com os ataques em grande escala na 
Internet e suas implicações políticas. (+info)

Entretanto, o prazo limite para a resposta à versão online do questionário que 
a Ecorys Research and Consulting está a efectuar, a pedido da CE, sobre as 
necessidades dos clientes no âmbito do serviço postal, foi alargado até 31 de 
Maio. Este questionário servirá de base a um estudo sobre os desenvolvimentos 
no sector postal europeu no período 2006-2008. (+info)
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ECC TG4
Realizou-se em Kristiansand (Noruega), de 31 de Março a 3 de Abril, a 8.ª 
reunião do TG4 do Comité de Comunicações Electrónicas (ECC). (+info)

ECC WG FM PT22
Sob organização da ANACOM, a equipa de projecto 22 (PT22) do grupo de tra-
balho Gestão de Frequências (WG FM) do ECC, relativa à monitorização do 
espectro, reuniu-se em Lisboa, entre 1 e 4 de Abril, tendo estado representa-
dos 26 países, num total de 50 delegados. (+info)

ECC WG SE PT42
Realizou-se em Montegrotto (Itália), a 11 e 12 de Março, a 12.ª reunião da 
PT 42 do grupo Engenharia do Espectro (WG SE) do ECC. (+info)

ECC WG ITU/ PT WTSA08
Decorreu em Paris (França), a 29 e 30 de Abril, a segunda reunião da PT 

WTSA08, equipa criada com o intuito de preparar as posições e propostas euro-
peias (CEPT) para a Conferência Mundial de Normalização de Telecomunica-
ções (WTSA-08). (+info)

CERP – WG ASSUNTOS ECONÓMICOS
Realizou-se em Lisboa, a 15 e 16 de Abril, uma reunião do grupo de trabalho 
(WG) Assuntos Económicos do Comité Europeu de Regulação Postal (CERP). 
(+info)

CERP – WG ASSUNTOS POLÍTICOS/ PT UPU
Realizou-se em Paris (França), a 2 de Abril, uma reunião da PT UPU do WG 
Assuntos Políticos do CERP. (+info)

14.ª CONFERÊNCIA
Decorreu em Estrasburgo (França), a 16 e 17 de Abril, a Conferência da CEPT, 
cuja 14.ª edição foi dedicada ao tema “Tecnologia e Regulação”. (+info)

ENCONTROS CEPT (CONFERÊNCIA EUROPEIA DAS ADMINISTRAÇÕES DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES)

PT PMS
Decorreu em Budapeste (Hungria), a 14 de Abril, uma reunião da equipa de 
projecto (PT) Poder de Mercado Significativo (PMS). (+info)

PT NGN
Decorreu em Barcelona (Espanha), a 12 e 13 de Abril, uma reunião da PT para 
as Redes de Nova Geração (NGN). (+info)

PT CONVERGÊNCIA (subgrupo) 
Teve lugar também em Barcelona (Espanha), a 17 de Abril, a primeira reunião 
do sub-grupo da PT Convergência, que está a analisar as questões relaciona-
das com a avaliação da existência de esmagamento de margens em ofertas 
agregadas. (+info)

GRUPO DE REGULADORES INDEPENDENTES (IRG)

SEMINÁRIO SOBRE O SECTOR POSTAL
A Comissão Europeia realizou em Bruxelas (Bélgica), a 14 de Abril, o 2.º semi-

nário sobre o estudo “Principais desenvolvimentos no sector postal, no período 
2006 a 2008”. (+info)

UNIÃO EUROPEIA (UE)

COMITÉ TÉCNICO 106x – Realizou-se em Madrid (Espanha), a 2 de Abril, a 25.ª reunião do Comité Técnico (TC) 106x do CENELEC. (+info)

COMITÉ EUROPEU DE NORMALIZAÇÃO ELECTROTÉCNICA (CENELEC)

Podem ser submetidas à União Internacional das Telecomunicações (UIT), até 30 de Maio, candidaturas à vaga (3 lugares) de Tradutor (Árabe) para o Secretariado-
-Geral (SG). (+info)

A UIT está ainda a aceitar, até 10 de Junho, candidaturas às seguintes vagas para o SG: Head, External Affairs and Corporate Communication Division, Strategic 
Planning and Membership Department e Head of the Debtors Section, General Accounts, Debtors, Creditors Service, Accounts Division, Administration and 
Finance Department. (+info)

Encontra-se igualmente aberto, até 28 de Maio, o concurso para a vaga de Chefe de Contabilidade na Direcção de Finanças, na Secretaria Internacional da União 
Postal Universal (UPU). (+info)

RECRUTAMENTO EM INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ÁFRICA – REUNIÕES
Teve lugar em Genebra (Suíça), a 4 de Abril, uma reunião entre Portugal e a UIT 
com o objectivo de dar início à efectivação dos projectos de cooperação previs-
tos no Memorando de Entendimento assinado entre o Governo Português e a 
UIT a 8 de Dezembro de 2007. Esta reunião, em particular, debruçou-se sobre a 
criação de um Centro de Excelência em África para países de expressão portu-

guesa, projecto que a UIT pretende iniciar em Junho do corrente ano. (+info)

Já a 17 e 18 de Abril, decorreu em Maputo (Moçambique) uma reunião cujo 
objectivo foi promover a partilha de informação entre a UIT e os países benefici-
ários do Centro. Participaram neste encontro todos os intervenientes relevantes, 
designadamente, os países beneficiários, os financiadores e a União. (+info)

UNIÃO INTERNACIONAL DAS TELECOMUNICAÇÕES (UIT)

AICEP – ASSEMBLEIA GERAL E XVI FÓRUM
Realizaram-se na Cidade da Praia (Cabo Verde), entre 26 e 29 de Abril, a Assem-

bleia Geral e o XVI Fórum da Associação dos Operadores de Correios e Teleco-
municações dos Países e Territórios de Língua Oficial Portuguesa (AICEP). (+info)

COOPERAÇÃO
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ALEMANHA – Bundesnetzagentur (BNetzA)
• O regulador publicou, pela primeira vez, um conjunto de normas obrigatórias 
a aplicar na facturação detalhada por parte dos fornecedores de serviços de 
comunicações electrónicas, incluindo os serviços de dados, até agora excluídos, 
como o acesso à Internet e as mensagens de texto. (+info)

• Foram publicadas, na Official Gazette, as regras de atribuição a serem 
seguidas no leilão de espectro que o regulador planeia executar em 2009. 
As frequências disponibilizadas destinam-se a aplicações de banda larga, inde-
pendentemente da tecnologia utilizada (UMTS, Wimax, etc), e situam-se nas 
bandas dos 1,8 GHz, 2 GHz e 2,6 GHz. (+info)

• Foi anunciada a decisão do regulador sobre oferta base da Deutsche Telekom 
(DT) de acesso de alto débito baseado em protocolo Internet (IP). Esta oferta 
inclui as condições exactas e obrigações mútuas de acordo com as quais os 
operadores podem obter acesso de alto débito por parte da DT. (+info)

• Foi divulgada a edição de 2007 do relatório anual do regulador, do qual se 
destaca, entre outros aspectos, o crescimento da internet móvel, sustentado 
pela adesão de 8,7 milhões de utilizadores aos serviços UMTS (telefone móvel 
ou placas de ligação), desde o seu lançamento, em 2000. (+info)

BÉLGICA – Institut Belge des Services Postaux et des Telecommunications 
(IBPT)
• Foi publicada a decisão do regulador de 29 de Abril de 2008, em complemento 
à decisão de 11 de Agosto de 2006, sobre a terminação de chamadas vocais 
em redes móveis individuais (mercado 16). (+info)

BRASIL – Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
• O Brasil tinha, no final de Março, 125,8 milhões de assinantes do serviço 
telefónico móvel, o que representa um crescimento de 1,36 por cento em rela-
ção a Fevereiro. Do total de acessos, 101,7 milhões (80,87 por cento) são pré-
-pagos e 24,1 milhões (19,13 por cento) correspondem a serviços pós-pagos, 
distribuição que se mantém praticamente inalterada desde 2004. (+info)

• Foram assinados, a 29 de Abril, os termos de autorização que permitirão 
a implementação dos serviços de telefonia móvel de terceira geração (3G) no 
Brasil. Caberá aos operadores licenciados oferecer acesso a banda larga sem 
fio a mais 3.800 municípios no prazo de oito anos. A telefonia móvel deverá 
ainda chegar, nos próximos dois anos, a 1.836 municípios (17 milhões de pes-
soas) actualmente sem cobertura. (+info)

• O regulador colocou em consulta pública, até 26 de Maio, a proposta de regu-
lamento de acompanhamento e controle das obrigações do serviço universal, 
no serviço de telefonia fixa. (+info)

CANADÁ – Canadian Radio-television and Telecommunications 
Commission (CRTC)
• Foram divulgadas as estatísticas sobre o mercado canadiano de televisão 
paga, que, em 2007, teve um volume de negócios avaliado em 2,7 mil milhões 
de dólares (cerca de 1,75 mil milhões de euros), traduzindo um crescimento 
anual de 9,1 por cento. (+info)

FRANÇA – Autorité de Régulation des Communications Électroniques 
et des Postes (ARCEP)
• Foram publicados os dados estatísticos do serviço telefónico móvel (STM), 
relativos ao 1.º trimestre de 2008, os quais revelam a existência de 55,7 
milhões de acessos, dos quais 33,9 por cento são pré-pagos (18,9 milhões) e 

66,1 por cento são subscrições pós-pagas (36,8 milhões). A taxa de penetração 
do STM situa-se nos 87,6 por cento. (+info)

• O regulador divulgou as estatísticas sectoriais do 4.º trimestre de 2007, que 
indicam que, no período em análise, o mercado das comunicações electrónicas 
gerou receitas de 11 mil milhões de euros, dos quais 8,5 mil milhões correspon-
dem a serviços de telefonia (fixa e móvel) e de Internet. (+info)

• Foi publicada a síntese da consulta pública, lançada em Dezembro, sobre o 
novo ciclo de análises de mercado por parte do regulador, no período 2008-2011, 
respeitantes aos mercados de acesso de alto débito e de acesso de muito alto 
débito. (+info)

• O operador postal incumbente, La Poste, divulgou o relatório de avaliação da 
qualidade do serviço postal universal relativo a 2007. (+info)

IRLANDA – Commission for Communications Regulation (ComReg)
• O regulador apela à participação na consulta pública sobre a liberalização do 
mercado postal, lançada pelo Ministério das Comunicações, Energia e Recursos 
Naturais. Os interessados podem enviar os seus contributos, por e-mail, correio 
ou fax, até 25 de Junho. (+info)

• Foi divulgado o mais recente relatório provisório de medição de radiações 
não-ionizantes, no qual se conclui que as medições efectuadas em 10 locais se 
encontram abaixo dos limites estabelecidos pela Comissão Internacional para a 
Protecção das Radiações Não Ionizantes (ICNIRP. (+info)

• O regulador publicou o plano nacional de radiofrequências, actualizado a 30 
de Abril. (+info)

• Foi divulgada a revisão do código de práticas a seguir na pré-selecção de 
operador, originalmente introduzido pelo regulador em 1999. (+info)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)
• O regulador colocou em consulta pública, até 15 de Julho, uma proposta de 
revisão do quadro regulamentar de isenção de licenças, com a qual pretende 
lançar a discussão em torno da criação de regulamentação sobre a não exigên-
cia de licença para operar determinados dispositivos em bandas de frequên-
cias específicas. (+info)

• Foi igualmente lançada uma consulta pública sobre o alargamento da regula-
ção aplicada aos números telefónicos de valor acrescentado à gama de nume-
ração 087, podendo os comentários ser enviados até 16 de Junho. (+info)

• Termina a 19 de Maio o prazo de resposta à consulta pública que o Ofcom 
lançou sobre disponibilidade de números telefónicos geográficos, nomeada-
mente em áreas onde se corre o risco de atingir o limite de numeração dispo-
nível nos próximos cinco anos. (+info)

• O regulador colocou ainda em discussão pública, até 29 de Maio, as regras 
de reporte financeiro da British Telecom (BT), o operador de telecomunicações 
incumbente britânico. (+info)

SUÍÇA – Federal Office of Communications (OFCOM)
• O regulador decidiu criar uma fundação para a resolução alternativa de 
litígios, dando assim corpo ao novo órgão de arbitragem de conflitos previsto na 
Lei das Telecomunicações, cuja entrada em funcionamento está prevista para 
1 de Julho. (+info)

• Já se encontra disponível online a edição de 2007 do relatório anual de acti-
vidades do regulador. (+info)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

(+info) Para mais informações, aceda à edição online da Spectru na página Publicações do sítio da ANACOM em www.anacom.pt
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http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=15932
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=15875
http://www.crtc.gc.ca/eng/NEWS/RELEASES/2008/r080425.htm
http://www.arcep.fr/index.php?id=9634
http://www.arcep.fr/index.php?id=9627
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/synth-consult-adm-htdebit-avril08.pdf
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1027&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=0c08cad298
http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0831.pdf
http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0830.pdf
http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0781R1.pdf
http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/PR290408.pdf
http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/scc/summary/
http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/087prs/summary/
http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/telavail/
http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/btregs08/
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msg-id=18527
http://www.bakom.admin.ch/org/jahresberichte/02207/index.html?lang=en
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REUNIÕES

CEPT
ECC
- WG SE (5-9)
- WG RA (6-9)
- PT1 (14-16)
- WG FM (19-23)
- WG SE PT 42 (21-23)
- TG3 (28-30)
CERP
- Plenária (14-16)
ERO/ETO
- Conselho Conjunto (14-15)

UNCTAD
CCTD (26-30)

IRG
Rede de Contactos (8-9)
Taskforce IRG.eu (13-16) 
Plenária (28-30)

UIT
Telecom África 2008 (12-15)
WSIS
- Reunião sobre linhas de acção C2, C4 e 
C6 (19-21)
Sector das Radiocomunicações
- Comissão de Estudos 6/ WP 6D (13-16)

EMERG (26-27)

EVENTOS

- Conferência IT & Internet Security, Porto, 29
- Sessão de briefing sobre FTTH/ GPON, Lisboa, 29
- Seminário sobre as Comunicações, Lisboa, 29
- 16th Conference on Postal and Delivery Economics (CRRI) 
 Albufeira, 28 a 31 (patrocínio ANACOM)
- III Jornadas Tecnológicas, Viseu, 27 a 30 (patrocínio ANACOM)
- 2008 IEEE International Conference on Communications 
 (ICC 2008), Beijing (China), 19 a 23
- WIMAX World EMEA 2008, Munique (Alemanha), 19 a 21
- Evolving Telecoms Access Networks CxO
 Copenhaga (Dinamarca), 19 a 21
- ePractice Mid-Term workshop, Bruxelas (Bélgica), 19
- 9.ª edição das Jornadas de Engenharia Electrotécnica e das 
 Telecomunicações (JEET), Castelo Branco, 14 e 15 (patrocínio ANACOM)
- ITU TELECOM AFRICA 2008, Cairo (Egipto), 12 a 15

(+info)

EM MAIO DE 2008

Realiza-se em Lisboa, a 26 de Maio, pelas 15h30, o próximo encontro da 
série de “Seminários ANACOM”, no qual será apresentado o estudo “An empi-
rical analysis of fixed and mobile broadband diffusion”, da autoria de Sangwon 
Lee, do Departamento de Telecomunicações, e de Mircea I. Marcu (orador), 
do Departamento de Economia, ambos da Universidade da Florida. A partici-
pação no evento é livre, estando apenas sujeita a inscrição prévia, através 
do endereço electrónico seminarios@anacom.pt. (+info)

Foram, entretanto, publicados online o ‘’Estudo do Impacto da Distorção Não 
Linear na Gestão do Espectro Radioeléctrico’’, da autoria de José Pedro Mateiro 
Matias Borrego, e a respectiva apresentação, divulgados no 14.º seminário, 
que decorreu a 22 de Abril, em Lisboa. Este estudo, incluindo os respectivos 
pressupostos e conclusões, é da exclusiva responsabilidade do seu autor, 
não comprometendo ou veiculando qualquer posição da ANACOM. (+info)

SEMINÁRIOS ANACOM – PRÓXIMO EVENTO A 26 DE MAIO

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CENTRAIS COM OPERADORES CO-INSTALADOS – 1.º TRIM. DE 2008

 2004 2005 2006 2007 2008 
  1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. 1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. 1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. 1.º Trim.
 102 139 144 152 184 187 188 190 191 191 206 213 221 234

Mónica Albino, do Funchal (Madeira), no primeiro escalão (9-11 anos) e Beatriz 
Teixeira Pinto, de Oliveira do Hospital, no segundo escalão (12-15 anos), são 
os vencedores do concurso para “A melhor carta” de 2008, organizado pela 
União Postal Universal (UPU) e promovido em Portugal por iniciativa conjunta 
da ANACOM e dos CTT – Correios de Portugal. O concurso, sob o tema “Escreve 
uma carta a explicar porque é que o mundo precisa de mais tolerância”, diri-

giu-se aos jovens residentes em Portugal, com idades entre os 9 e os 15 anos, 
tendo sido recebidas 747 cartas. Além dos vencedores, foi ainda decidido atri-
buir menções honrosas às composições de Maria Santos Fialho, de Nossa 
Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo, e de Joana Marques Cruz, de Algueirão, 
Sintra. A carta vencedora do primeiro escalão representará Portugal no Concurso 
Internacional de Composições Epistolares, da responsabilidade da UPU. (+info)

ANUNCIADOS VENCEDORES DO CONCURSO “A MELHOR CARTA” DE 2008

mailto: seminarios@anacom.pt
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=579069
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=575815
http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=578280
http://www.anacom.pt/template2.jsp?categoryId=51309
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