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REALIZAÇÃO DO PLANO 2021 (1/3)

Colaborar, no âmbito das suas competências, nas ações relacionadas com o acesso de

banda larga à Internet no âmbito do serviço universal de comunicações eletrónicas.

Elaborar uma proposta de alteração ao regime jurídico da construção, do acesso e da

instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas

Proceder, no quadro das suas competências, à regulação do serviço postal universal no

quadro da nova concessão

Intervir, no quadro das suas competências, na definição do futuro quadro regulamentar

europeu aplicável ao sector postal e desenvolver iniciativas no âmbito da revisão da

Lei Postal

Desenvolver as ações necessárias em resultado do leilão da faixa dos 700 MHz (e outras

faixas relevantes), incluindo a supervisão das obrigações associadas
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REALIZAÇÃO DO PLANO 2021 (2/3)

Promover ações de cooperação com as autarquias, que contribuam para o

desenvolvimento do sector das comunicações em todo o território nacional,

nomeadamente no âmbito da instalação e gestão de infraestruturas

Desenvolver novas abordagens com vista à monitorização remota das redes e serviços

móveis, nomeadamente através de sistemas de sensores

Desenvolver as ações necessárias na sua esfera de competências relacionadas com o

planeamento de emergência e a segurança das comunicações

Aferir a qualidade de serviço (QdS) das redes móveis e da Internet, tendo em vista a

divulgação de informação aos consumidores e demais utilizadores

Acompanhar, na sua esfera de competências e no quadro da regulamentação europeia, os

desenvolvimentos relacionados com a regulação da Internet e das plataformas digitais

Acompanhar, no quadro dos protocolos de cooperação estabelecidos, o desenvolvimento

da atividade dos centros de arbitragem de conflitos de consumo
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REALIZAÇÃO DO PLANO 2021 (3/3)

Reforçar a articulação entre os diversos instrumentos de regulação, de supervisão e de

gestão da informação no âmbito da proteção dos consumidores e dos outros utilizadores

das comunicações eletrónicas e dos serviços postais

Contribuir para um melhor conhecimento dos direitos dos consumidores de comunicações

e para a literacia digital

Assegurar a cooperação com outras entidades, nomeadamente com os outros reguladores

e com as entidades do sistema científico e tecnológico nacional, e participar em grupos e

organizações no quadro da União Europeia e a nível internacional

Contribuir para a concretização da estratégia nacional de interligação de cabos submarinos

em Portugal, que nomeadamente potencie novos serviços e permita maior conhecimento

ao nível da deteção sísmica, da proteção ambiental e da investigação científica
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REALIZAÇÃO DO PLANO 2021 (extra) (1/2)

Analisar os pedidos de renovação dos Direitos de Utilização de Frequências da Vodafone e

da MEO nas faixas de frequências dos 900 MHz e 1800 MHz, incluindo análise de mercado

subjacente

Realizar o levantamento geográfico da cobertura das redes de comunicações eletrónicas

capazes de fornecer um serviço de banda larga, previsto na Diretiva UE (2018/872), do

Parlamento Europeu e do Concelho, de 11 de dezembro de 2018, que estabelece o Código

Europeu das Comunicações Eletrónicas

Concluir o processo de migração do tráfego 112 e 117 para interligação IP

Colaborar no desenvolvimento dos trabalhos do Grupo de Trabalho da Televisão Digital

Terrestre (TDT), através da participação no grupo e resposta a solicitações efetuadas pelo

mesmo

Avaliar e autorizar a realização de testes de utilização de frequências, designadamente no

contexto da tecnologia 5G

8



REALIZAÇÃO DO PLANO 2021 (extra) (2/2)

Garantir todas as condições para a realização das auditorias à segurança das redes e

serviços de comunicações eletrónicas

Estudo SFAS - desenvolvimento da plataforma de suporte à supervisão, área sancionatória

e integração com o Citius
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BALANÇO DO PLANO 2021 | RESUMO
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REALIZAÇÃO DO PLANO 2021

Indicadores

(ID1) Mede o número de ações integralmente realizadas face ao número de ações que

integram o Plano (tendo também em consideração as ações que possam ser

acrescentadas ou retiradas).

(ID2) Corresponde à percentagem de decisões tomadas dentro do prazo objetivo fixado

pela ANACOM (D+15). Adequação do indicador à complexidade dos assuntos, ao número

de respostas, às consultas ou à necessidade de se pedir pareceres externos ou efetuar

outras diligências
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BALANÇO 2021 – ID1 E ID2 (AVALIAÇÃO FINAL)

ID 1 – execução do Plano: Foram contabilizadas 23 ações integralmente realizadas face às

15 ações a terminar em 2021 que integram o plano 2021-2023

ID 2 – Percentagem de deliberações no prazo objetivo fixado: 18 em 20 decisões 

foram tomadas dentro do prazo fixado pela ANACOM.

12



2
PLANO DE
ATIVIDADES
2022-2024



OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
E PRIORIDADES 
DE ATUAÇÃO



2. Assegurar uma proteção máxima dos direitos dos utilizadores das

comunicações, em todo o território e, em especial, junto das populações mais

vulneráveis, através da promoção de um enquadramento regulatório que dê

prioridade à informação e transparência e que desincentive e sancione más

práticas.

3. Fortalecer e responsabilizar a regulação em Portugal, através do respeito 

integral pela sua autonomia, isenção e independência e da exigência de um 

cumprimento rigoroso da sua missão, nomeadamente através da promoção da 

eficiência e da economia de meios e recursos indispensáveis à assunção plena 

das suas responsabilidades. 

1. Contribuir para que todo o país obtenha o máximo benefício em termos de

escolha, preço e qualidade dos serviços postais e de comunicações eletrónicas,

através de uma regulação ativa e exigente que promova o investimento eficiente,

facilite a partilha de infraestruturas e assegure uma concorrência leal e dinâmica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2022-2024



PRIORIDADES DE ATUAÇÃO PARA 2022-2024

Identificadas no Plano (após consulta pública realizada em 2021):

37 ações

pela sua relevância estratégica, caráter inovador face a anos anteriores ou

impacto direto a curto prazo no mercado



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (1/4)

Adotar medidas regulatórias que se revelem necessárias em consequência da

transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (2022-2024)

Elaborar e apresentar ao Governo uma proposta de transposição da Diretiva

de alteração da Diretiva 2014/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 15 de maio de 2014, relativa a medidas destinadas a reduzir o custo

da implantação de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito

(2024)

Realizar o levantamento geográfico da cobertura das redes de comunicações

eletrónicas capazes de fornecer um serviço de banda larga, previsto no Código

Europeu das Comunicações Eletrónicas (2022)

Analisar o mercado de acesso local grossista num local fixo, bem como o

mercado de capacidade específica grossista (mercados relevantes 1 e 2 da

Recomendação (UE) 2020/2245 da Comissão de 18 de dezembro de 2020)

(2022)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (2/4)

Analisar os preços da oferta de referência de acesso a condutas (ORAC), da

oferta de referência de acesso a postes (ORAP), dos circuitos CAM

(Continente-Açores-Madeira) e inter-ilhas e da TDT (2022-2024)

Intervir, no quadro das suas competências, na definição do futuro quadro

regulamentar europeu aplicável ao sector postal e desenvolver iniciativas no

âmbito da revisão da Lei Postal (2022-2024)

Implementar um quadro regulamentar sobre os procedimentos de notificação

de satélites via Administração Portuguesa (2023)

Rever o Quadro Regulamentar aplicável ao licenciamento radioelétrico (2022)

Rever o Plano Estratégico do Espectro (PEE) (2022)

Rever o Acordo Nacional de Partilha de Frequências em tempo de paz (ANPF)

(2022)

Planear e disponibilizar espectro para novas aplicações e serviços (2022-

2024)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (3/4)

Rever o quadro regulamentar dos Serviços de Amador e de Amador por

Satélite (SAAS) (2022)

Melhorar as comunicações de emergência promovendo soluções de roaming

nacional e a atualização do 112 (migração NG112, eCall, avisos à

população/112 inverso, reforço da resiliência, revisão do quadro legal) (2024)

Atualizar as normas de numeração, incluindo a revisão das condições de

utilização de números geográficos e móveis em nomadismo, as regras de

utilização do CLI (calling line identification) e a criação de uma gama

específica no PNN para serviços M2M (machine-to-machine) (2023)

Desenvolver novas abordagens com vista à supervisão das redes e serviços,

nomeadamente através de novos sistemas de sensorização (2024)

Desenvolver as ações necessárias na sua esfera de competências

relacionadas com o planeamento de emergência e a segurança das

comunicações (2022)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (4/4)

Desenvolver e implementar plano de supervisão que promova e garanta o

cumprimento das obrigações relativas à construção e ampliação de

infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações, bem como

ao respetivo acesso, previstas Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio (2022)

Contribuir para um melhor conhecimento dos direitos dos consumidores de

comunicações e para a literacia digital (2022-2024)

Promover ações de cooperação com as autarquias que contribuam para o

desenvolvimento do sector das comunicações em todo o território nacional,

nomeadamente no âmbito da instalação e gestão de infraestruturas (2022-

2024).



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (1/2)

Colaborar, com o Governo, no âmbito das suas competências, nas ações

relacionadas com o acesso de banda larga à Internet no âmbito do serviço

universal de comunicações eletrónicas, incluindo a tarifa social de Internet

(2022-2024)

Acompanhar ativamente, na sua esfera de competências e no quadro da

regulamentação europeia, os desenvolvimentos relacionados com a regulação

da Internet e das plataformas digitais (2022-2024)

Proceder, no quadro das suas competências, à regulação e supervisão do

serviço postal universal no quadro da nova concessão (2022-2024)

Aferir a qualidade de serviço (QdS) das redes móveis e da Internet, tendo em

vista a divulgação de informação aos consumidores e demais utilizadores e a

identificação de oportunidades de melhoria a serem

eventualmente consideradas pelos operadores (2022-2024)

Assegurar a verificação das obrigações de cobertura das redes móveis (2022-

2024)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (2/2)

Garantir o cumprimento de todas as regras e obrigações do regulamento de

segurança relacionadas com a necessidade de garantir a segurança e a

integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas à disposição

dos utilizadores de comunicações (2022-2024)

Promover as medidas necessárias para assegurar a existência de um

"comparador tarifário”, conforme as regras que venham a ser definidas com a

nova LCE (2023)

Criar todas as condições para a existência de um sistema de controlo pelos

utilizadores para verificar o cumprimento do previsto no Regulamento (UE)

2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de

2015, no que respeita aos serviços de acesso à Internet (2022)

Implementar o Regulamento relativo ao tratamento de reclamações pelos

prestadores de serviços de comunicações (2022-2024)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (1/3)

Participar em grupos e organizações no quadro da União Europeia e a nível

internacional, com vista a contribuir para um enquadramento regulamentar

internacional que reforce e promova a regulação autónoma, isenta e

independente, assim como assegurar a cooperação e a partilha

de experiências com entidades nesse âmbito (2022-2024)

Reformulação/ modernização da imagem dos CMCE e a sua integração no

restante conjunto de valências da atividade de supervisão prosseguidas pela

ANACOM e que serão asseguradas com a criação do Centro Nacional

de Supervisão (CNS) Barcarena (2023)

Melhorar a interação e da comunicação com a sociedade, quer na preparação

das decisões regulatórias, através da promoção de uma participação acrescida

de todos os interessados nas consultas públicas promovidas pela ANACOM,

quer na divulgação das atividades realizadas (2022-2024)

Implementar o novo modelo organizativo e funcional e proceder à adequada

dotação e formação de pessoas de forma a tornar mais eficaz e eficiente o

funcionamento da ANACOM (2022-2024)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (2/3)

Desenvolver nova abordagem de caracterização do sector e de recolha de

informação complementar (2022-2024)

Contribuir para a concretização da estratégia nacional de interligação de cabos

submarinos em Portugal, que nomeadamente potencie novos serviços e

permita maior conhecimento ao nível da deteção sísmica, da

proteção ambiental e da investigação científica, nomeadamente a relacionada

com o desafio das alterações climáticas (2022-2024)

Implementação do Plano Estratégico de Sistemas de Informação na

componente de transformação digital das plataformas de serviços da

ANACOM, nomeadamente na gestão da relação com o mercado (2022-2024)

Enquanto Autoridade Espacial (AE), promover e implementar um

enquadramento regulatório simples, eficaz, não discriminatório e

tecnologicamente neutro, que contribua para o desenvolvimento seguro de

atividades espaciais, no e a partir do País (2022-2024)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (3/3)

Desenvolver medidas de modernização administrativa para aumento da

eficiência da ANACOM na sua relação com as empresas reguladas, com os

utilizadores e com outras entidades públicas e privadas (2022)



COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Apelo à participação nas consultas públicas 

Comunicação e explicação das nossas ações 

Divulgação pontual de informação

➢ O calendário anual de divulgação de informação está disponível em: 

ANACOM - Calendário de divulgação de informação 

➢Relatório de Regulação, Supervisão e Outras Atividades 2021 foi publicado 

em 22.06.2022 

➢Prioridades para o Plano de atividades de 2023-2025 serão submetidas a 

consulta pública entre julho e setembro de 2022



Anexo 1

ATIVIDADE 
REGULATÓRIA



LEILÃO 5G (TERMINOU NO FINAL DE 2021)

2021: ESPECTRO (1/4) – ENTRADAS NO MERCADO

Foi reservado espectro para novos entrantes nas faixas dos 900 MHz e 1800 

MHz

Foram impostas obrigações de acesso à rede (MVNO e roaming nacional) 

para benefício de novos entrantes

Foram impostas obrigações de cobertura e de desenvolvimento de rede

Realizou-se uma fase de licitação para novos entrantes (44 rondas, durante 8 

dias)

Realizou-se uma fase de licitação principal (aberta a todas as empresas) 

(1727 rondas, durante 201 dias)

58 lotes de espectro foram disponibilizados em múltiplas faixas de frequências 

a um preço de reserva total de 237,9 milhões de euros

57 lotes foram consignados a 6 empresas, ao preço total de 566,8 milhões de 

euros



LEILÃO 5G (TERMNOU NO FINAL DE 2021)

2021: ESPECTRO (2/4) – ENTRADAS NO MERCADO

2 novos entrantes entram no mercado (um que já tinha uma operação fixa e

móvel virtual e uma empresa que não estava em atividade no país)

Novos entrantes atualmente em negociação para obtenção de roaming

nacional

Operadores de rede móvel que já estavam presentes no mercado já iniciaram

a instalação de estações de base 5G



20.06.2022

2021: ESPECTRO (3/4) - COBERTURAS

OBRIGAÇÕES DE COBERTURA NO ÂMBITO DO LEILÃO 5G

Foram impostas, em particular, obrigações de cobertura, de 75%

e de 90% da população de cada umas das freguesias de

baixa densidade e de cada uma das freguesias das Regiões

Autónomas da Madeira e dos Açores, respetivamente até ao

final de 2023 e de 2025, para a disponibilização do serviço de

banda larga móvel com um débito de 100 Mbps (NOS e

VODAFONE), e de 50 Mbps (MEO)



20.06.2022

2021: ESPECTRO (4/4) - COBERTURAS

Renovação dos direitos de utilização de frequências da 

MEO e VODAFONE (faixa dos 900 MHz e 1800 MHz)

Foram impostas obrigações de cobertura na renovação de

licenças em 2021 – 100 freguesias, nas quais deve ser efetuada

a disponibilização de um serviço de banda larga móvel com um

débito mínimo de 100 Mbps, e contemplando uma cobertura de

cada uma das freguesias de, pelo menos, 90% da população

Obrigações de cobertura das populações decorrentes 

do leilão do 5G e da renovação de licenças em 2021



2021: REDES DE ELEVADA CAPACIDADE

MAPEAMENTO DE REDS DE ELEVADA CAPACIDADE COM VISTA À 

INSTALAÇÃO DE REDES COM FINANCIAMENTO PÚBLICO EM 

“ÁREAS BRANCAS” (EM COADJUVAÇÃO AO GOVERNO)

A ANACOM obteve informação sobre cobertura de forma a definir

preliminarmente as “áreas brancas” do país, abrangendo um universo total de

cerca 286 mil alojamentos familiares de residência habitual, tendo submetido

os resultados deste exercício a consulta pública (já no decurso do presente

ano)

Foram também elaborados e remetidos ao Governo as propostas dos

cadernos de encargos e programas do concurso público referentes aos

procedimentos concursais a realizar pelo Governo para a instalação,

exploração e manutenção de redes de capacidade muito elevada nas zonas

identificadas como “áreas brancas”; neste contexto foram sugeridas cláusulas

relativas ao modelo de exploração das redes, à identificação dos lotes, à

oferta grossista e aos critérios de adjudicação das propostas.



2021: REGULAÇÃO DE PREÇOS

A existência de ofertas reguladas para acesso a condutas (ORAC) e a postes

(ORAP) da MEO tem possibilitado aos operadores alternativos a instalação e

a expansão das respetivas redes de muito elevada capacidade por todo o

território – no final de 2021 iniciou-se o processo de revisão de preços da

ORAC e ORAP que se encontra presentemente em curso, estando projetadas

reduções dos preços nas mensalidades das ofertas, respetivamente de 35% e

de 20%.

No contexto da análise dos mercados de circuitos alugados, a ANACOM

analisa anualmente os preços dos circuitos que ligam o Continente e as

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (circuitos CAM) e dos preços

dos circuitos que ligam várias ilhas dos Açores (circuitos inter-ilhas),

disponibilizados pela MEO (e verifica o cumprimento do princípio de

orientação para os custos) – no final de 2021 foi aprovado o sentido provável

de decisão (tendo entretanto sido aprovada a respetiva decisão final) que

determinou uma redução de 13% dos preços máximos dos circuitos Ethernet

CAM não securizado.



2021: TARIFA SOCIAL DA INTERNET (TSI)

A ANACOM atuou em várias vertentes relativamente à operacionalização da

TSI, quer no âmbito da coadjuvação ao Governo, quer decorrente das

competências próprias que tem sobre a matéria, relevando-se as seguintes

intervenções:

Foi aprovada proposta relativa ao valor da TSI

Foi aprovada proposta sobre a definição das condições necessárias à

atribuição, aplicação e manutenção da TSI

Foi aprovada decisão relativa ao conceito de encargo excessivo com o

fornecimento do serviço de acesso à Internet em banda larga

Foi aprovada decisão sobre a definição da largura de banda (débito) e demais

parâmetros de qualidade de serviço a observar na TSI



2021: TARIFA SOCIAL DA INTERNET (TSI)

Foi iniciado o procedimento de elaboração do regulamento da metodologia de

cálculo dos custos líquidos da prestação TSI

Foram celebrados protocolos com a Agência da Modernização Administrativa,

Autoridade Tributária e Aduaneira e Instituto da Segurança Social, para a

operacionalização da TSI.



2021: TRANSPOSIÇÃO DO CÓDIGO EUROPEU (1/2)

A ANACOM remeteu à Assembleia da República parecer sobre o projeto de Lei

de transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas que iria

substituir a Lei das Comunicações Eletrónicas.

A ANACOM constatou com satisfação que várias das sugestões que tinha

efetuado anteriormente tinham sido acolhidas na proposta que o Governo

remeteu à AR, pelo que não obstante muitas dessas matérias serem de grande

relevo para a ANACOM, não foram apresentados contributos específicos, em

razão do seu acolhimento favorável. Neste contexto, o parecer desta

Autoridade incidiu apenas sobre os aspetos que, no nosso entender,

beneficiariam de reformulação, envolvendo as seguintes áreas: acesso à

atividade, espectro de radiofrequências, segurança e emergência, obrigações

específicas, direitos dos utilizadores, serviços universal, interoperabilidade dos

recetores de autorrádio, taxas anuais e contraordenações e coimas.



2021: TRANSPOSIÇÃO DO CÓDIGO EUROPEU (2/2)

Já no decurso no presente ano, e na sequência da nova proposta de Lei, a

ANACOM remeteu novo parecer, em que reafirmou anteriores comentários,

tendo ainda acrescentado alguns contributos adicionais e remetido um

contributo específico sobre fidelizações.



2021: SECTOR POSTAL (1/3)

Em 2021 foram aprovadas decisões que visavam adequar e estabelecer o

quadro regulamentar a aplicar ao novo prestador do serviço postal universal,

abrangendo diversas matérias:

Critérios a que obedece a formação dos preços do serviço postal universal

Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à

prestação do serviço postal universal

Distribuição de envios postais em instalações distintas do domicílio

Conceito de encargo financeiro não razoável para efeitos de compensação do

custo líquido do serviço postal universal

Metodologia de cálculo dos custos líquidos do serviço postal universal e

informação a prestar pelo(s) prestador(es) de SPU aos utilizadores.

Informação a prestar pelo(s) prestador(s) de SPU aos utilizadores



2021: SECTOR POSTAL (2/3)

Outras decisões aprovadas em 2021 com incidência neste sector envolveram

o seguinte:

Aprovação da proposta de preços para 2021 comunicada pelos CTT no âmbito

do serviço postal universal

Decisão de indeferimento do pedido dos CTT para que fosse dado início ao

procedimento destinado à revisão dos critérios de formação dos preços do

SPU em vigor em 2021, por ter sido considerado que não se verificavam

razões que o justificavam

Avaliação das tarifas transfronteiriças unitárias em 2021, tendo-se considerado

não existir evidência suficiente para concluir que as tarifas analisadas eram

excessivamente elevadas

Deferimento do pedido apresentado pelos CTT para dedução dos registos de

expedições de correio afetados pela pandemia Covid-19 para efeitos de

cálculo dos valores dos IQS do ano de 2020



2021: SECTOR POSTAL (3/3)

Aprovação, no início de 2021, de medida provisória que define os objetivos de

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços a vigorar até à

aprovação de novos objetivos, de acordo com o disposto na cláusula 15.ª do

contrato de concessão do serviço postal universal então em vigor.



2021: OUTRAS INTERVENÇÕES REGULATÓRIAS (1/2)

Plano Nacional de Numeração (PNN)

A ANACOM aprovou o Regulamento relativo à subatribuição de números –

este Regulamento estabelece as condições aplicáveis à subatribuição de

números do PNN, e permitirá que os números atribuídos pela ANACOM às

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas

possam ser subatribuídos a outras empresas, possibilitando assim que estas

últimas, ao oferecerem serviços de comunicações eletrónicas, utilizem esses

números atribuindo-os aos utilizadores finais das suas próprias ofertas

retalhistas; pretende-se aumentar a concorrência na oferta de serviços de

comunicações eletrónicas, reduzir as barreiras à entrada de empresas no

mercado, bem como aumentar a escolha dos consumidores.



2021: OUTRAS INTERVENÇÕES REGULATÓRIAS (2/2)

Oferta de referência de interligação

A ANACOM aprovou a decisão a migração do tráfego 112 (número nacional de

emergência) e do tráfego 117 (número nacional de proteção à floresta) para a

interligação IP; trata-se de uma obrigação que decorre da obrigação impostas

aos operadores com poder de mercado significativo nos mercados de

terminação de chamadas móveis e fixas.



Anexo 2

INFORMAÇÃO 
AO 
CONSUMIDOR



Informação ao Consumidor(1/5)

RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS PARA MELHORIA DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Na sequência do diagnóstico das dificuldades dos utilizadores de serviços de comunicações, tendo 

por base as reclamações que chegaram ao conhecimento da ANACOM durante a pandemia COVID-

19, que foi objeto de um relatório divulgado ao público em maio de 2021 – acessível aqui –, esta 

Autoridade decidiu, em junho de 2021, recomendar às empresas que operam nos sectores das 

comunicações eletrónicas e dos serviços postais a adoção ou o reforço de um conjunto de práticas 

com vista a melhorar o relacionamento com os clientes – acessível aqui.

COVID-19: IMPACTO NA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Monitorização de proximidade ao sector levada a cabo pela ANACOM no contexto da pandemia de 

COVID-19 e que consta do relatório “COVID-19: Impacto na utilização dos serviços de comunicações 

– acessível aqui.
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https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1642921
https://www.anacom.pt/streaming/RecomendacoesCovid19.pdf?contentId=1644347&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1603805


Informação ao Consumidor(2/5)

NOVO BALANÇO DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DOS UTILIZADORES NO ÂMBITO 

DA RESPOSTA À COVID-19

À semelhança das medidas adotadas entre março e setembro de 2020, esteve em vigor no 

primeiro semestre de 2021 (posteriormente prolongado até ao final do ano e, atualmente, em 

vigor até ao final de março de 2022) um conjunto de medidas legislativas com o objetivo de 

assegurar a proteção dos utilizadores de serviços públicos essenciais, cuja aplicação a ANACOM 

avaliou no que respeita ao sector das comunicações eletrónicas, que foi objeto de um relatório 

divulgado ao público acessível aqui.

POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATOS DE 

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS PARA CLIENTES EMPRESARIAIS

A ANACOM aprovou o modelo de requerimento, a apresentar por micro e pequenas empresas e 

empresários em nome individual para obter a suspensão temporária dos contratos de prestação 

de serviços de comunicações eletrónicas, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 5.º da 

Lei n.º 29/2021, de 20 de maio. Adicionalmente, a ANACOM fez um conjunto de recomendações 

aos prestadores para tornar mais eficaz e efetiva a aplicação destas regras legais – acessível aqui. 
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https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1708301
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1640798
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1643741


Informação ao Consumidor (3/5)

SANÇÕES SOBRE PRÁTICAS IRREGULARES

Em 2021, a ANACOM aplicou coimas no valor global de 1,5 milhões de euros à MEO, NOS e 

Vodafone, por incumprimento das normas previstas na Lei das Comunicações Eletrónicas aplicáveis 

à suspensão e extinção dos serviços por falta de pagamento de faturas – acessível aqui. 

TARIFA SOCIAL DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA

A ANACOM contribuiu para a implementação da tarifa social na prestação de serviços de acesso à 

Internet, promovendo uma campanha multimédia de divulgação.
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https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1715561


Informação ao Consumidor (4/5)

INFOGRAFIA SOBRE AS TELECOMUNICAÇÕES EM PORTUGAL

A ANACOM está empenhada em inovar nos instrumentos que permitam um melhor conhecimento 

do sector, para isso divulgou uma infografia que, num olhar rápido, nos apresenta o estado da arte 

das telecomunicações em Portugal e como comparam a nível da União Europeia. Mais informação

PODCASTS ANACOM

A ANACOM lançou uma nova forma de comunicar com o público, o podcast. O Podcast ANACOM 

trata de temas relevantes para os consumidores, dá dicas sobre como resolver os problemas do 

dia a dia em matéria de comunicações e ainda dá a conhecer a atividade da ANACOM. Mais 

informação 
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https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1704064
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1707081


Informação ao Consumidor (5/5)

GUIAS DO CONSUMIDOR 

“RED-CEM - PARE, VERIFIQUE E COMPRE EM CONFORMIDADE”

A ANACOM publicou o guia RED-CEM ''Pare, verifique e compre em conformidade'' que apresenta 

informação sobre os regimes legais aplicáveis a equipamentos elétricos e eletrónicos (de rádio ou 

de comunicações eletrónicas), assim como boas práticas que poderão contribuir para melhores 

escolhas por parte dos consumidores. Mais informação.

“LIGAR AO CONDOMÍNIO”

A ANACOM lançou o Guia “Ligar ao Condomínio”, que inclui um conjunto de linhas de orientação 

e boas práticas que pretendem facilitar a gestão das infraestruturas de telecomunicações nas 

partes comuns de edifícios mais antigos. Mais informação

O relatório das reclamações de 2021 faz uma síntese da atuação da ANACOM em matéria de 

proteção dos consumidores, do qual foi selecionada a informação acima -

https://www.anacom.pt/streaming/02032022Reclamacoes_Comunicacoes_2021.pdf?contentId=

1717470&field=ATTACHED_FILE.
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https://online.fliphtml5.com/rchw/jxxr/
https://www.anacom-consumidor.pt/-/anacom-lanca-guia-ligar-ao-condominio-
https://www.anacom.pt/streaming/02032022Reclamacoes_Comunicacoes_2021.pdf?contentId=1717470&field=ATTACHED_FILE
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