
Registos
Situação a 31.03.2022

Inscrições5

Cancelamentos2

Inscrições2

Cancelamento1

WAVECOM          Oferta retalhista de um serviço 
de transmissão de dados de suporte a serviços 
M2M/IoT acessível ao público.

HISPASAT          Oferta grossista de um serviço de 
acesso à Internet em local fixo acessível ao 
público.

KNDRL          Oferta retalhista de uma rede de 
comunicações públicas, de um serviço telefónico 
em local fixo, de um serviço de acesso à Internet 
em local fixo e de um serviço de elevada 
qualidade num local fixo acessíveis ao público.

QUANTIS          Oferta de uma rede de 
comunicações móveis por satélite, de uma rede 
de comunicações fixas por satélite e de uma rede 
de radiodifusão por satélite públicas, oferta 
grossista e retalhista de um serviço de acesso à 
Internet em local fixo e de um serviço de 
transmissão de dados de suporte a serviços 
M2M/IoT acessíveis ao público e oferta retalhista 
de um serviço de voz, de um serviço de 
comunicações móveis via satélite, de um serviço 
de comunicações móveis a bordo de aeronaves 
(MCA), de um serviço de comunicações móveis a 
bordo de embarcações (MCV) e de um serviço de 
redes privativas virtuais (VPN) acessíveis ao 
público. 

HERE WE GO AGAIN          Prestação de um serviço 
postal de base (fora do âmbito do serviço universal) 
e de correio expresso, de envios de encomendas 
postais, de âmbito nacional e internacional.

Inscrições e cancelamentos
No período de 01.01.2022 a 31.03.2022

Comunicações Eletrónicas Serviços Postais

INEDISINAL          COMPANHIA IBM

Para informação atualizada sobre as empresas inscritas no registo e sobre a sua atividade, consulte www.anacom.pt

Banda Larga Fixa62

Banda Larga Móvel13

Televisão20

Voz Fixa22

Voz Móvel11

144 Empresas

Comunicações 
Eletrónicas

CE

▲2,1% | 31.12.2021: 141

Dentro do âmbito do SU18

Fora do âmbito do SU86

Serviços Postais

96 Empresas  SP

▲2,1% | 31.12.2021: 94

Audiotexto5

SVA por Mensagem18

Serviços de Valor 
Acrescentado

23 EmpresasSVA

= 0,0% | 31.12.2021: 23

LEVEL 7          Oferta retalhista de um serviço 
telefónico nómada acessível ao público. 

CEP

PLATAFORMA CONCRETA          Prestação de um 
serviço postal de base (fora do âmbito do serviço 
universal) e de correio expresso, de envios de 
correspondência, de catálogos, livros, jornais e 
outras publicações periódicas e de encomendas 
postais, de âmbito nacional e internacional.

http://www.anacom.pt/

