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1 Enquadramento 

Por decisão de 15 de julho de 2021, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou o documento a submeter a consulta pública sobre as principais orientações 

estratégicas do seu plano plurianual de atividades para 2022-2024. Lançada no dia seguinte, 

a 16 de julho, a consulta pública decorreu até 13 de agosto de 2021, tendo como objetivo 

auscultar os interessados e conhecer as prioridades e necessidades identificadas por todos 

os agentes do sector das comunicações, nomeadamente os consumidores e outros 

utilizadores, os operadores e as demais partes interessadas. 

Nesse sentido, além de outros comentários que considerassem pertinentes, as entidades 

interessadas foram convidadas a responder às seguintes questões: 

1. Das ações estratégicas que a ANACOM se propõe desenvolver, quais são as que 

considera mais prioritárias? 

2. Que outras ações considera importante que sejam desenvolvidas pela ANACOM no 

triénio 2022-2024, tendo em conta os objetivos estratégicos? 

Encerrada a consulta, foram recebidos 14 contributos dos seguintes interessados: 

• Aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S.A (adiante 

designada AGP); 

• AR Telecom – Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. (adiante designada Ar 

Telecom); 

• Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); 

• Dynamic Spectrum Alliance (DSA); 

• Ericsson Telecomunicações, Lda. (adiante designada Ericsson); 

• Facebook, Inc. (adiante designado Facebook); 

• FastFiber – Infraestruturas de Comunicações, S.A. (adiante designada FastFiber); 

• MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (adiante designada MEO); 

• NOS Comunicações S.A., NOS Açores, S.A. e NOS Madeira, S.A. (que apresentaram 

resposta conjunta à consulta pública e adiante designadas NOS); 

• NOWO – Communications S.A. (adiante designada NOWO); 

• ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. (adiante designada ONI); 

• Rui Cleto; 
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• Vodafone Towers Portugal, S.A./ Vantage Towers (adiante designada Vantage 

Towers); 

• Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (adiante designada Vodafone). 

Foi ainda recebido um contributo de uma associação sectorial, mas já fora do prazo-limite de 

resposta à consulta.  

Deste modo, participaram na consulta sete empresas que oferecem redes de comunicações 

públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, uma empresa 

dedicada à exploração de infraestruturas passivas de suporte às comunicações móveis, uma 

associação industrial, um fabricante de equipamentos para redes de telecomunicações, uma 

plataforma digital (prestador de serviços over-the-top – OTT), uma empresa do universo 

empresarial do Estado, uma associação de consumidores e um particular. 

Todos os contributos recebidos na consulta pública foram analisados e devidamente 

ponderados pela ANACOM no presente relatório, que se encontra organizado da seguinte 

forma: apreciação na generalidade; respostas às questões específicas; outras questões; e 

conclusões. 

Em cada um dos capítulos procede-se a um resumo das respostas recebidas, que serão 

publicadas no sítio da ANACOM (expurgadas dos elementos que os respondentes 

classificaram como confidenciais), em simultâneo com o relatório da consulta. A ANACOM 

desenvolve também a sua posição face às sugestões recebidas, as quais serão levadas em 

conta na elaboração do plano plurianual de atividades para 2022-2024. 
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2 Apreciação na generalidade 

Relativamente à consulta em causa, a AR Telecom refere que «(…) tem vindo a dar 

contribuições sobre este plano bem como partilhado a sua posição sobre alguns dos temas 

regulatórios que consideramos relevantes a ANACOM intervir, pelo que não temos neste 

momento nenhum input adicional que consideremos relevante e diferente do exposto nas 

últimas comunicações ou reuniões com o Regulador». 

Quanto à DSA, manifesta o seu apoio aos três objetivos estratégicos identificados pela 

ANACOM, referindo ainda que «(…) embora todas as orientações propostas sejam 

fundamentais para o bom funcionamento dos mercados de comunicações eletrônicas, a DSA 

gostaria de destacar o papel fundamental e prioritário desempenhado pelo objetivo 

estratégico 1 de apoio à transformação digital da economia portuguesa». 

A Ericsson considera prioritárias todas as ações que permitam impulsionar a implementação 

da tecnologia 5G em Portugal, de modo a acelerar as vantagens e benefícios que esta nova 

tecnologia poderá trazer ao país, à indústria e aos cidadãos. 

A Ericsson atribui ainda «(…) especial relevância às iniciativas de eficiência e eficácia na 

gestão de espectro, e às iniciativas que visem acelerar a introdução do 5G», caso de «(…) 

novos modelos de co-utilização e partilha de infraestruturas e recursos espectrais, bem como 

o novo quadro legal estabelecido pelo CECE, com impacto no licenciamento radioelétrico». 

Refere igualmente a importância de a ANACOM «(…) garantir que as obrigações impostas 

ao abrigo do Leilão 5G e outras faixas relevantes são escrupulosamente cumpridas». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista e agradece os comentários da AR Telecom e da DSA. 

A ANACOM releva positivamente os comentários da Ericsson relativamente aos “novos 

modelos de co-utilização e partilha de infraestruturas e recursos espectrais”. Tal como esta 

empresa, a ANACOM acredita que a gestão mais eficiente do espectro passa pela definição 

e implementação de modelos de “partilha inteligente”. Sobre a importância de se garantir 

que as obrigações impostas ao abrigo do Leilão 5G e outras faixas relevantes são 

escrupulosamente cumpridas, é matéria a que a ANACOM, na sua função de Supervisão, 

irá dar também grande prioridade dada a sua relevância para o sucesso do 5G em Portugal. 

Nos seus comentários genéricos, a NOS considera que a «(…) principal prioridade da 

ANACOM para 2022 deve ser a revisão dos preços da ORAC e ORAP (incluída na atual ação 

5), a qual deverá estar concluída ainda no primeiro semestre, de modo a acelerar a integração 

dos novos preços nos business plans dos operadores e garantir que o desenvolvimento de 
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redes em FTTH e do 5G será efetuado em condições de não discriminação». A NOS destaca 

ainda como ação mais prioritária o «(…) cumprimento das obrigações do Decreto-Lei 

nº 123/2009 de 21 de maio (ação 17), onde se inclui a aprovação do Regulamento sobre a 

Metodologia de Custeio para as Infraestruturas Aptas (…) até ao final de 2022».  

Refere ainda este operador que a «(…) análise de mercados 1 e 2 (ação 4), na medida em 

que envolva recursos da ANACOM concorrentes com as duas ações supra, deverá ser 

relegada para segundo plano em termos de prioridade» e a «(…) ação 3, referente ao 

levantamento geográfico, deverá ser relegada para 2023, após os operadores incorporarem 

nos seus planos de investimento as novas condições associadas à utilização das 

infraestruturas aptas e, nessa medida, os resultados do levantamento permitirem uma correta 

identificação das zonas brancas existentes no território nacional». 

Posição da ANACOM: 

A NOS faz várias afirmações, no entanto, é entendimento da ANACOM que todas as 

medidas, em conjunto, são importantes para o objetivo mencionado pela própria NOS (o 

de garantir a cobertura integral da população com redes de nova geração) sendo por isso 

compromisso da ANACOM ponderar todos esses caminhos por fazer e, muito 

especialmente, o preconizado pela ação 17 (“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 no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio”). 

No entendimento da ANACOM é de extrema relevância para os custos de implementação 

das redes que as regras previstas naquele diploma sejam cumpridas, designadamente, as 

associadas a eventuais partilhas de custos em empreitadas que visem o alargamento/ 

implementação de infraestrutura, bem como a garantia de que são conhecidas e se 

encontram cadastradas todas as infraestruturas aptas a receberem/ alojarem redes de 

comunicações eletrónicas e de que o seu acesso é garantido a terceiras entidades.  

É, por isso, que a ANACOM as considera a todas, sem exceção, pois dessa forma coloca 

ao dispor das empresas do sector um conjunto diversificado de ferramentas e 

oportunidades para o desenvolvimento e implementação das suas redes. 

A NOS, a MEO e a Vodafone referem-se à calendarização, ao prazo indicado para execução 

das ações e à especificação das mesmas. A NOS sugere que a ANACOM seja mais 

detalhada, dando a possibilidade aos operadores e público em geral de melhor entender o 

alcance dessas medidas/ ações para o sector. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=952960
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A MEO afirma que, na sua opinião, o plano «(…) continua a exibir graves deficiências ao nível 

do detalhe, precisão e previsibilidade da atuação futura da ANACOM». Este operador refere 

ainda «(…) a falta de uma estratégia de adoção da Avaliação de Impactos Regulatórios (AIR) 

como prática estruturada e sistematizada no processo de regulação». 

Por fim, a Vodafone sugere que a ANACOM seja mais detalhada, dando a possibilidade aos 

operadores e público em geral de melhor entender o alcance dessas medidas/ ações para o 

sector. 

Posição da ANACOM: 

Em relação à AIR referida pela MEO, assim como pela Vodafone a propósito das ações 

11 e 31, a ANACOM entende que os objetivos alcançados por tal avaliação são já hoje 

tidos em conta nas decisões desta Autoridade, as quais são alvo de uma análise apurada 

que tem em consideração, a diferentes níveis, os seus efeitos sobre todos os intervenientes 

no mercado. Sem prejuízo do exposto, e não sendo uma metodologia que a ANACOM 

esteja vinculada a usar, esta Autoridade continuará a acompanhar as melhores práticas 

europeias e internacionais no tocante aos processos e metodologias relacionadas com a 

AIR e, sempre que relevante, procurará adaptá-las aos seus processos de análise e 

decisão. 

Percebendo as vantagens de eventual pormenorização no calendário (referida pela MEO, 

NOS e Vodafone), a ANACOM considera mais importante dar um claro sinal ao mercado 

de qual irá ser a sua estratégia – a qual obviamente também contemplará os comentários 

recebidos em sede de consulta pública – do que detalhar a forma como implementará essa 

estratégia. Esta dependerá de muitos fatores, desde logo, legais, circunstanciais e – como 

também se deseja – das propostas que resultarem do exercício da consulta ao mercado, 

que se realiza previamente à aprovação definitiva de cada ação em concreto. Importa ainda 

dizer que algumas das ações previstas no plano não identificam um ano específico para a 

sua conclusão, quer porque são recorrentes, quer porque existem prazos que dependem 

de iniciativas do Governo. 

Pronunciaram-se igualmente em termos genéricos sobre esta consulta a NOWO e a ONI, 

destacando a segurança e a emergência como matérias de grande importância, manifestando 

a sua preocupação com «(…) a coordenação entre as diversas obrigações que lhe são 

impostas em termos de segurança de redes e serviços de comunicações eletrónicas, em 

termos de segurança do ciberespaço e, ainda, em termos das políticas de emergência das 

redes. Estas matérias tornar-se-ão ainda mais prementes tendo em consideração a futura 

implementação das redes 5G e o que consta no Projeto de Transposição do CECE quanto à 
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coordenação entre ANACOM e Centro Nacional de Cibersegurança [CNCS].  Assim, 

assinala-se positivamente a inclusão de ações no Plano sobre estas matérias e alerta-se o 

Regulador, por um lado, para a abrangência com que deve tratar estes temas, (…) e, por 

outro, para ter em conta a eventual necessidade de apoios ao investimento face às exigências 

definidas ou a definir nestes âmbitos». 

A ONI sugere ainda que a fraude e a pirataria, temas que «(…) não são abordados 

explicitamente no Plano agora em consulta e que têm um impacto significativo para a 

operação das empresas de comunicações eletrónicas», «(…) sejam avaliados pela ANACOM 

e que sejam promovidos grupos de trabalho e conferências, envolvendo os operadores e 

outras entidades relevantes, bem como ações de sensibilização junto dos clientes finais». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM concorda genericamente com a ideia da NOWO e da ONI de que a segurança 

de redes e serviços de comunicações eletrónicas e os serviços de emergência são matérias 

de grande relevância. Neste âmbito, a ANACOM adotará as medidas regulatórias que se 

revelem necessárias na aplicação do quadro regulamentar que se encontre, em cada 

momento, em vigor, pautando a sua atuação no cumprimento e exercício dos poderes e 

competências que lhe são legalmente atribuídos, com a necessária articulação com as 

demais entidades competentes. 

Relativamente à luta contra as atividades ilícitas que consubstanciam práticas de fraude e 

pirataria, trata-se de uma atividade corrente que a ANACOM desenvolve, não só de forma 

reativa, mas também de forma proativa com a inclusão de atividades de supervisão 

orientadas para esse fim. Essas atividades têm resultado em denúncias aos órgãos de 

polícia criminal (OPC) com os quais a ANACOM se relaciona de forma muito próxima, 

sendo certo que são também bastantes as vezes que a ANACOM é chamada a dar o seu 

contributo em investigações iniciadas por esses OPC e pelos próprios tribunais. 

À semelhança do que tem vindo a acontecer com outros operadores, a ANACOM encontra-

se totalmente disponível para analisar quaisquer questões/ atividades que a ONI entenda 

poder merecer a intervenção da ANACOM. 

 A NOWO considera que com o [IIC]                                                                                        
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                                                                                                                                                  .  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                 [FIC] 

Já a ONI, [IIC]                                                                                                                              
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                                                                                                                                        [FIC] 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM entende que a implementação do 5G é um imperativo nacional e reconhece a 

importância e a necessidade de desenvolver medidas que permitam impulsionar a 

implementação do 5G, pelo que tem levado a cabo um conjunto de iniciativas que visam 

preparar a sua implementação em Portugal, que se entende, será uma oportunidade para 

reforçar a coesão económica e social e impulsionar o desenvolvimento socioeconómico do 

país. 

No âmbito dessas iniciativas é de relevar que a ANACOM disponibiliza desde 2017 

espectro radioelétrico para a realização de ensaios técnicos, estudos científicos e 

demonstrações em contexto de utilização prática e avaliação da tecnologia 5G, tendo em 

2021 reforçado esta política e permitido uma utilização mais vasta do espectro. Este tipo 

de ensaios e estudos técnicos permitem que fabricantes, empresas e investigadores testem 

as várias funcionalidades e capacidades destas tecnologias, permitindo acumular 

conhecimento sobre a nova tecnologia e apoiar, de forma mais segura, a preparação de 

futuras operações comercias das redes 5G. 

Adicionalmente, é ainda de relevar que a ANACOM levou a cabo um vasto conjunto de 

medições dos níveis de campos eletromagnéticos (CEM) para aferir o impacto do 5G, em 

termos de exposição da população em geral a CEM. Neste trabalho concluiu-se que a 

contribuição das redes 5G em teste na faixa dos 3,6 GHz, para os níveis da exposição total, 

foi sempre segura e muito pouco significativa quando comparada com as redes móveis que 

já estão hoje em dia em operação. A este propósito salientamos ainda a publicação pela 

ANACOM do guia 'Redes móveis e saúde - factos, dados e desafios'', que apresenta 

informação sobre os possíveis efeitos do 5G na saúde, acompanhando o debate em 

Portugal e na cena internacional sobre esta matéria. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1540941
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É ainda de salientar o trabalho realizado pela ANACOM junto das autarquias locais e o 

lançamento do guia digital “Rumo ao 5G”, ações que visaram contribuir para um reforço da 

informação das autarquias no que respeita à implementação das redes de 

telecomunicações, nomeadamente das redes de 5G. Refira-se também a disponibilização 

do Portal 5G, no qual se divulga informação atual, útil e relevante sobre a 5.ª geração 

móvel. 

Em particular sobre a atribuição das faixas dos 700 MHz e dos 3,6 GHz, faixas entre as 

consideradas pioneiras para 5G, importa referir que a ANACOM aprovou, por deliberação 

de 30 de outubro de 2020, o Regulamento do Leilão para a atribuição de direitos de 

utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz 

e 3,6 GHz (Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro, alterado pelo Regulamento 

n.º 867-A/2021, de 20 de setembro, e pelo Regulamento n.º 596-A/2021, de 30 de junho), 

as regras procedimentais do leilão e as condições que serão associadas à utilização do 

espectro que for atribuído. O leilão teve o seu início em novembro de 2020, tendo já sido 

realizada a fase de licitação para novos entrantes, e estando a fase de licitação principal 

em curso desde 14 de janeiro de 2021. 

A ANACOM, reconhecendo que a progressão do leilão estava a ser demasiado lenta, o que 

poderia originar um atraso nefasto no desenvolvimento e entrada em funcionamento das 

redes 5G, e no surgimento de novas redes e no reforço das existentes, em prejuízo do 

desenvolvimento e competitividade económico, da coesão social e territorial, e da inovação 

social e melhoria da qualidade dos serviços públicos, decidiu proceder a alterações do 

Regulamento do Leilão.  

Em concreto, tendo a pandemia de Covid-19 confirmado a importância das comunicações 

eletrónicas para a sociedade e para o funcionamento da economia e tornado premente a 

necessidade de melhorar substancialmente a conectividade digital, e de reforçar os níveis 

de cobertura onde estes apresentam deficiências, em particular nas zonas menos 

densamente povoadas, o prolongamento excessivo do leilão não só poria em causa a 

transição digital impulsionada pelo 5G, como impactaria de forma relevante nos benefícios 

que podem ser retirados do reforço das redes 3G ou 4G existentes ou no desenvolvimento 

de novas redes, que resultarão das obrigações de cobertura impostas no Regulamento do 

Leilão.  

Igualmente, a delonga deste procedimento impactaria de forma relevante nas condições de 

concorrência existentes no mercado, tendo presentes as medidas que foram previstas no 

Regulamento do Leilão para promover uma maior concorrência e garantir um equilíbrio 

adequado entre a garantia de condições de entrada de novas entidades, que podem 

https://online.fliphtml5.com/rchw/thjh/#p=1
https://portal5g.pt/
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1567661
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1567661
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1567661
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1567663
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1703983
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1703983
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1668793
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implementar novos modelos de negócio e ofertas mais diferenciadas, e o desenvolvimento 

das operações já existentes. 

Por último, importa relevar que a atividade da ANACOM e as suas competências não se 

esgotam nas ações do Plano, sendo intenção desta Autoridade efetuar a monitorização 

atenta de todas as obrigações a que os operadores se encontram vinculados, incluindo as 

que envolvem obrigações de cobertura (como decorre da ação 24), mas também as demais 

obrigações, como sejam as relativas ao acesso à rede. Aliás, releva-se que no próprio 

documento de consulta a ANACOM salienta que a ação no triénio de 2022-2024 estará 

enquadrada, entre outras pela necessidade de garantir que as obrigações impostas ao 

abrigo do Leilão 5G e outras faixas relevantes são escrupulosamente cumpridas. 

A ANACOM regista os comentários da NOWO e da ONI em relação [IIC]                               

                                                                                                                                                

                                                              

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                               [FIC] 

A Vantage Towers regista com agrado a inclusão das infraestruturas nos objetivos previstos 

neste plano, nomeadamente o objetivo 1, bem como a relevância que é dada ao tema nas 

ações que o densificam (ações 17 e 19). A Vantage Towers manifesta a sua concordância 

com as considerações tecidas sobre a partilha de infraestruturas aptas ao alojamento de 

redes de comunicações e recursos, a qual permite: 
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• assegurar a eficiência dos investimentos na expansão das redes de alta velocidade, 

bem como a introdução célere e segura de novas tecnologias em complemento e/ou 

substituição de anteriores; 

• acelerar o desenvolvimento digital de Portugal, apoiando a utilização de soluções 

otimizadas e inovadoras em áreas como os cuidados de saúde, a educação, o 

teletrabalho, a mobilidade como um todo, a proteção civil, a indústria e a agricultura. 

Não obstante, para que os benefícios dos modelos de partilha sejam atingidos em todo o seu 

potencial, será importante assegurar que o mercado, ainda recente e em desenvolvimento, 

se mantém efetivamente concorrencial no que respeita à detenção, gestão e exploração 

comercial das infraestruturas aptas existentes. A Vantage Towers considera que a 

regulamentação de modelos estritos para a definição de preços, por um lado, e a 

consolidação de posições de mercado preponderantes neste contexto, por outro, podem 

constituir riscos sérios para um ambiente de desejada concorrência entre stakeholders, dado 

o eventual condicionamento das condições de acesso às infraestruturas que podem 

comportar. As condições de acesso às infraestruturas devem resultar de um livre 

funcionamento do mercado e de um ambiente de sã concorrência entre os diferentes players 

em atividade e é com esse desiderato que a Vantage Towers está profundamente 

comprometida. 

Posição da ANACOM: 

Regista-se a concordância da Vantage Towers com as considerações tecidas no plano 

sobre a partilha de infraestruturas e a sua posição em relação aos preços de acesso a 

infraestruturas. Sem prejuízo, e especificamente no tocante às infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas, releva-se que se aplica a legislação 

vigente, nomeadamente o disposto no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de 

maio, na sua redação atual. 
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3 Objetivos e ações estratégicas para 2022-2024 

No âmbito da consulta pública, foram recebidos vários comentários sobre os objetivos e ações 

estratégicas que a ANACOM se propõe desenvolver no triénio 2022-2024, os quais são 

analisados em seguida de acordo com o objetivo estratégico em que se inserem. 

3.1 Análise das respostas recebidas 

Objetivo estratégico 1 – Contribuir para que todo o País obtenha o máximo benefício em 

termos de escolha, preço, qualidade e segurança 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. 

 

Ação 1 – Adotar medidas regulatórias que se revelem necessárias em consequência da 

transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 

A DECO aguarda «(…) com grande expetativa a versão final do diploma de transposição do 

CECE, em particular no que respeita à defesa dos direitos dos utilizadores, questões relativas 

à implementação rápida e alargada das redes 5G na Europa e, em particular, as 

recomendações relativas à cibersegurança nas redes de comunicações digitais (com especial 

enfoque no 5G)». 

A Ericsson considera que deverá ser dada prioridade no plano  plurianual de  atividades  

2022-2024 a esta ação e reafirma que «(…) considera prioritárias todas as ações que 

permitam impulsionar a implementação da tecnologia 5G em Portugal». 

A MEO afirma que a Diretiva (UE) 2018/1972 do  Parlamento Europeu  e do  Conselho,  de 

11 de dezembro de 2018, que consagrou o CECE «(…) é um diploma muito vasto que 

endereça uma multiplicidade de matérias, pelo que a descrição desta ação estratégica é muito 

genérica, revelando-se pouco informativa». Este operador considera, por isso, «(…) ser útil 

e, de todo, conveniente a ANACOM proceder a um maior detalhe através da identificação de 

ações específicas». 

«A título de exemplo, o plano dá pouca visibilidade sobre as medidas para a promoção da 

conetividade, acesso e utilização (take-up) das redes de capacidade muito elevada (Very 

High Capacity Networks – VHCN), previstas no CECE», refere ainda a MEO. 

A NOWO espera «(…) que as medidas que vierem a ser adotadas com vista à implementação 

do novo Quadro Regulatório garantam, quando necessário, regimes transitórios adequados 

para minimizar os custos de adaptação dos operadores e se assegure a existência de um 
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ambiente efetivamente concorrencial no mercado». A mesma ideia é afirmada pela ONI, que, 

no que respeita aos mercados em que atua, espera ver ainda «(…) a extensão a pequenas 

empresas e organizações sem fins lucrativos, da generalidade das medidas aplicáveis a 

consumidores, o que terá um impacto significativo em termos processuais e de sistemas 

(…)». 

A Vodafone salienta que as medidas regulatórias que venham a ser equacionadas pela 

ANACOM devem ser equilibradas, proporcionais e limitarem-se a áreas em que 

comprovadamente se justifique uma intervenção regulatória, em linha com os princípios 

basilares que devem nortear a atuação das autoridades administrativas independentes nos 

sectores que regulam e fiscalizam, devendo essas medidas contribuir eficazmente para a 

promoção da simplificação do processo contratual e a desmaterialização da relação 

contratual, acompanhando a realidade do sector e as reais necessidades dos utilizadores. 

Por outro lado, e em consequência do período pandémico que ainda subsiste, com efeitos 

sobejamente conhecidos na economia portuguesa, na atividade das empresas e na 

estabilidade económica dos portugueses, a empresa considera também fundamental que 

estas medidas assentem em princípios de racionalidade económica e não onerem os 

operadores com custos operacionais desnecessários, ao impor novas obrigações que não se 

traduzam em benefícios significativos para os utilizadores, devendo a ANACOM privilegiar 

neste âmbito a simplificação do processo contratual e a respetiva digitalização, dando 

continuidade ao caminho que já foi trilhado neste período temporal. 

Posição da ANACOM:  

Quanto ao constante das pronúncias da DECO, Ericsson, MEO, NOWO, ONI e Vodafone, 

releva-se que: 

‒ A Proposta de Lei n.º 83/XIV/2.ª (Gov) – “Aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas 

e transpõe a Diretiva (UE) 2018/1972, que estabelece o Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas” - encontra-se em discussão na Assembleia da República, 

tendo a ANACOM tido a oportunidade de, em sede da Comissão de Economia, 

Inovação, Obras Públicas e Habitação, emitir e apresentar o seu parecer sobre a 

Proposta de Lei em causa e, na audição pelo Grupo de Trabalho - Comunicações 

Eletrónicas - constituído no âmbito da referida Comissão, esclarecer, propor e reforçar 

as suas posições e pontos de vista quanto ao constante da Proposta de Lei apresentada 

pelo Governo, realçando-se que o reforço da proteção de utilizadores e consumidores, 

com particular ênfase na questão da fidelização, foi uma das matérias em destaque; 

‒ Concretamente quanto ao processo contratual e à desmaterialização da relação 

contratual, refira-se que o artigo 102.º do CECE - Código Europeu das Comunicações 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110660
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Eletrónicas´, estabelecido pela Diretiva (UE) 2018/1972, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de dezembro de 2018 -, (que se encontra sujeito ao princípio de 

harmonização máxima, nos termos do artigo 101.º do mesmo Código) e, em sede de 

transposição, o artigo 102.º da Proposta de Lei n.º 83/XIV/2.ª, acima referida, preveem 

a disponibilização de informação contratual em suporte duradouro – na aceção do na 

alínea l) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, na sua redação 

atual, que o define como «qualquer instrumento, designadamente o papel, a chave 

Universal Serial Bus (USB), o Compact Disc Read-Only Memory (CD-ROM), o Digital 

Versatile Disc (DVD), os cartões de memória ou o disco rígido do computador, que 

permita ao consumidor ou ao fornecedor de bens ou prestador do serviço armazenar 

informações que lhe sejam pessoalmente dirigidas, e, mais tarde, aceder-lhes pelo 

tempo adequado à finalidade das informações, e que possibilite a respetiva reprodução 

inalterada» – ou, quando um suporte duradouro não for exequível, num documento 

facilmente descarregável disponibilizado pela empresa; 

‒ A atuação da ANACOM, em sede da adoção das medidas regulatórias que se revelem 

necessárias em consequência da transposição do CECE, se pautará, como sempre se 

pautou, pelo cumprimento e exercício dos poderes e competências que lhe são 

legalmente atribuídos e atento o especial conhecimento que tem do sector, pela 

rigorosa ponderação dos interesses em causa à luz do interesse público e do efetivo 

desenvolvimento do sector das comunicações eletrónicas. 

 

Ação 2 – 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 

A FastFiber considera que o prazo de execução previsto para esta ação está desenquadrado 

com o estado evoluído de implantação das redes de comunicações eletrónicas de elevado 

débito, sobretudo no que diz respeito às redes fixas, correndo-se o risco desta proposta se 

revelar extemporânea por, em 2024, já terem sido, eventualmente, concluídos a maioria dos 

planos de cobertura das redes de comunicações eletrónicas de elevado débito em Portugal. 

Neste contexto, sustenta que as medidas destinadas a reduzir o custo da implantação de 

redes de comunicações eletrónicas de elevado débito devem ser elaboradas e propostas ao 

governo com a maior urgência, independentemente dos timings da referida transposição. 
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A MEO agrega a ação 2 (em epígrafe) com a proposta de ação relativa ao plano de supervisão 

do cumprimento das obrigações estabelecidas no Decreto-Lei n.°123/2009, de 21 de maio 

(ação 17)1, e a promoção de ações de cooperação com as autarquias locais que contribuam 

para o desenvolvimento do sector das comunicações no âmbito da instalação e gestão de 

infraestruturas (ação 19)2. 

A este propósito refere que a revisão da Diretiva 2014/61/UE é esperada durante 2022 pelo 

que a calendarização da ação 2 para 2024 evidencia uma intenção de relegar a transposição 

para o limite do prazo de dois anos e argumenta que face ao objetivo de promover e tornar 

mais eficiente a implantação e expansão das redes de alta velocidade, fixas e móveis, o 

processo de transposição deve ser mais expedito. 

Adita ainda que as alterações ao enquadramento legislativo nacional necessárias ao reforço 

dos incentivos à construção e acesso de infraestruturas aptas, e instalação de redes de 

comunicações eletrónicas não devem ficar pendentes da revisão da Diretiva, atentas as 

medidas previstas no roadmap de Portugal sobre a Connectivity toolbox.  

A MEO considera ainda que a ANACOM deve (i) esclarecer se a ação 3 do plano plurianual 

de atividades 2021-2023 (Elaborar uma proposta de alteração ao regime jurídico da 

construção, do acesso e da instalação de redes e infraestruturas de comunicações 

eletrónicas) foi abandonada ou se será concretizada ainda em 2021; e (ii) informar sobre o 

ponto de situação do ”Projeto de regulamento relativo à metodologia a utilizar para a fixação 

do valor da remuneração a pagar pelas empresas de comunicações eletrónicas como 

contrapartida pelo acesso e utilização das infraestruturas aptas”, em concreto se o facto de 

nada ser referido a este respeito no plano plurianual de atividades 2022-2024 significa que a 

ANACOM irá aprovar o regulamento em 2021. 

A NOWO e a ONI entendem, no que diz respeito às condições para desenvolvimento de 

novas redes, em especial em zonas sem cobertura (“áreas brancas”), ser essencial adotar 

todas as medidas que permitam reduzir os custos de implantação e que existam fundos 

públicos para apoiar a cobertura de áreas onde é economicamente inviável a instalação de 

redes por operadores individuais, considerando assim importante acelerar esta ação (e 

utilizar a ação 3 para promover o desenvolvimento de redes com fundos públicos nas áreas 

“brancas” remotas). 

 
1 “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.° 123/2009, de 21 de maio” 
2 “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” 
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Relativamente a esta ação, a Vodafone considera que importa assegurar a participação ativa 

dos operadores na análise e debate dos trabalhos a efetuar no âmbito da mesma, através da 

promoção de grupos de trabalho, workshops e consultas públicas para assegurar um 

processo eficiente, interativo e participado.  

Posição da ANACOM: 

A ANACOM releva que a revisão da Diretiva 2014/61/UE, relativa a medidas destinadas a 

reduzir o custo da implantação de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito, 

pretende precisamente densificar e melhorar a operacionalização de medidas regulatórias 

e regulamentares com o objetivo de facilitar o desenvolvimento destas redes em todo o 

território da União. Não obstante se reconhecer que Portugal apresenta atualmente um 

nível de cobertura de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito muito 

significativo, também se reconhece a necessidade de adotar medidas com um foco 

particular nas regiões e áreas mais remotas e/ou economicamente mais frágeis, permitindo 

assim uma redução da “divisão digital” ainda existente.  

A ANACOM aguarda a publicação pela Comissão Europeia da proposta de revisão desta 

Diretiva, cuja versão preliminar está prevista ser publicada em 2022. Neste contexto, e 

atendendo também à necessidade de efetuar uma reflexão adequada e participada, o prazo 

para conclusão desta ação parece adequado. 

Relativamente à preparação da proposta legislativa a apresentar ao Governo, a ANACOM 

pretende realizar um procedimento aberto e participado, similarmente ao seguido na 

preparação da proposta legislativa de transposição do CECE.  

Sobre a “influência” das medidas previstas na Connectivity Toolbox na preparação da 

proposta legislativa suprarreferida, sem prejuízo de se reconhecer que incluem boas 

práticas no domínio do acesso e instalação de infraestruturas aptas, esclarece-se que se 

trata de medidas não vinculativas pelo que não têm a força que, por natureza, contêm as 

disposições da Diretiva 2014/61/UE a ser revista. 

No que se refere à ação 3 do plano plurianual de atividades 2021-2023 – Elaborar uma 

proposta de alteração ao regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes 

e infraestruturas de comunicações eletrónicas – encontra-se em preparação, confirmando-

se a intenção da ANACOM em concretizá-la tão breve quanto possível. A ação 3 do plano 

plurianual de atividades 2021-2023 é distinta da que agora se propõe para 2022-2024 a 

qual resulta da necessidade futura de transpor a diretiva que altera a Diretiva 2014/61/UE, 

dentro do prazo que a mesma vier a consagrar. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1243192
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Quanto ao ponto de situação do “Projeto de regulamento relativo à metodologia a utilizar 

para a fixação do valor da remuneração a pagar pelas empresas de comunicações 

eletrónicas como contrapartida pelo acesso e utilização das infraestruturas aptas”, assunto 

suscitado pela MEO, confirma-se que o mesmo está em curso, estando a ser objeto de 

reflexão e discussão interna de forma a serem clarificados alguns aspetos necessários à 

sua conclusão. 

 

Ação 3 – Realizar o levantamento geográfico da cobertura das redes de comunicações 

eletrónicas capazes de fornecer um serviço de banda larga, previsto na Diretiva (UE) 

2018/1972, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, que 

estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 

A AGP assinala como uma das ações que considera prioritária, no âmbito dos clusters 

existentes na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), a obtenção de maior visibilidade 

sobre toda a rede de fibra ótica existente no território nacional com o respetivo mapeamento 

e capacidade instalada, bem como a disponibilização, de forma pública, da rede existente. 

A FastFiber considera que, independentemente de a concretização desta ação se encontrar 

dependente da data e conteúdo da transposição do CECE, seria conveniente que os critérios 

do levantamento geográfico fossem previamente coordenados com os operadores de rede 

de modo a não causar uma sobrecarga excessiva na sua disponibilização e a que a 

informação recolhida pelos vários operadores seja totalmente consistente, traduzindo-se 

numa informação agregada de elevada qualidade e fiabilidade. Neste sentido, entende esta 

empresa que deveriam ser previstas ações concretas no plano da ANACOM que fossem ao 

encontro da necessidade desta coordenação com os operadores de rede. 

A MEO salienta que o levantamento geográfico deve preceder as análises de mercado, para 

que a informação sobre a implantação de infraestruturas concorrentes em Portugal permita 

ilustrar a realidade competitiva no território nacional. Assim, considera que esse levantamento 

deve ser iniciado o quanto antes e a ANACOM deve dar uma indicação mais precisa sobre 

quando tenciona lançar o processo já que a resposta ao pedido de informação aos 

operadores poderá ser particularmente complexa e morosa. 

A NOS considera que o levantamento geográfico, a que o CECE faz referência, releva para 

a definição das designadas zonas brancas, onde existem falhas de mercado que não 

asseguram a existência de investimento privado para a sua cobertura por redes de nova 

geração. Evidencia, neste contexto, «(…) que essas zonas brancas são diretamente 

impactadas pelos custos de roll out das redes de comunicações onde os preços da ORAC e 
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ORAP são um aspeto central. Assim, identificar zonas brancas sem antes proceder à 

correção dos preços destas ofertas e permitir aos operadores o ajustamento dos seus planos 

de investimento à nova realidade é um grave erro no que à gestão dos recursos públicos se 

refere». Considera, assim, que esta ação deve ser precedida da «(…) revisão dos custos da 

ORAC e  ORAP  e da  ação 17,   referente  ao  cumprimento  do disposto  no  Decreto-Lei  

n.º 123/2009, de 21 de maio, sob prejuízo de resultar numa análise errada e exacerbada das 

reais necessidades de investimento público para atingir os objetivos de cobertura territorial 

com redes de nova geração». A NOS conclui que a ação relativa à realização do 

levantamento geográfico deverá ser relegada para 2023, após os operadores «(…) 

incorporarem nos seus planos de investimento as novas condições associadas à utilização 

das infraestruturas aptas e, nessa medida, os resultados do levantamento permitirem uma 

correta identificação das zonas brancas existentes no território nacional». 

A NOWO e a ONI consideram essencial que sejam adotadas todas as medidas que permitam 

reduzir os custos de implantação e desenvolvimento de novas redes, em especial em zonas 

sem cobertura (“áreas brancas”), mediante a existência de fundos públicos para apoiar a 

cobertura de áreas onde é economicamente inviável a instalação de redes por operadores 

individuais. Assim, consideram importante acelerar a ação 2 (plano 2022-2024) e a realização 

do levantamento geográfico para promover o desenvolvimento de redes com fundos públicos 

nas áreas “brancas” remotas. 

Posição da ANACOM: 

Quanto ao comentário da AGP, releva-se que o CECE, ainda não transposto para a ordem 

jurídica interna, prevê a disponibilização, nomeadamente numa plataforma, de informações 

relativas aos resultados do levantamento geográfico realizado que permita determinar a 

disponibilidade de redes de banda larga em diferentes áreas geográficas, com salvaguarda 

de informações confidenciais, nomeadamente segredos comerciais ou informações sobre 

a vida interna dos operadores. 

No que se refere à pronúncia da FastFiber, salienta-se que o regime que enforma a 

realização do levantamento geográfico sobre a implantação de redes de banda larga 

decorre do estabelecido no CECE, ainda não transposto, devendo ainda observar as regras 

da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e ter em conta as linhas de orientação 

do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC) sobre 

melhores práticas. Embora a transposição do CECE não esteja ainda concluída, resulta 

claro do artigo 22.º do CECE que o levantamento geográfico da cobertura das redes de 

comunicações eletrónicas capazes de fornecer um serviço de banda larga deverá estar 

concluído até 21 de dezembro de 2023. Neste sentido, tendo em conta o trabalho 
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preparatório inerente a um projeto com estas características, a ANACOM informa que se 

encontra atualmente a desenvolver iniciativas com vista ao cumprimento do estabelecido 

na Diretiva. Por se tratar de uma tarefa de elevada complexidade, envolverá, também, um 

estreito trabalho de colaboração com todos os operadores de redes móveis e de redes 

fixas. Ainda neste contexto não se pode deixar de salientar que os pedidos de informação 

a dirigir aos operadores envolvidos devem ser eficientes, objetivos, transparentes, 

proporcionais aos fins tidos em vista, tal como se estabelece no CECE. 

Relativamente ao observado pela MEO quanto à necessidade de uma indicação mais 

precisa de quando será iniciada esta ação, esclarece-se que a ANACOM tenciona 

desenvolver as ações necessárias à concretização do levantamento geográfico das redes 

logo que o CECE seja transposto para o ordenamento jurídico interno, antecipando mesmo 

o prazo previsto no Código para a sua realização – até 21 de dezembro de 2023. Por outro 

lado, importa referir que, tal como previsto no art.º 22, n.º 7 da Diretiva (UE) 2018/1972, o 

BEREC desenvolveu um conjunto de linhas de orientação para auxiliar as Autoridades 

Reguladoras Nacionais (ARN) na implementação consistente das suas obrigações ao 

abrigo desse artigo. Nas suas orientações, o BEREC apresenta um conjunto de elementos 

e requisitos a serem considerados pelas ARN, de forma a garantir uma harmonização 

destes indicadores ao nível da UE, e que a ANACOM levará em conta. 

A ANACOM reconhece a relevância da realização do levantamento geográfico da cobertura 

das redes de comunicações eletrónicas em todo o território nacional, que enformará várias 

atividades regulatórias e regulamentares, quer as análises de mercado a realizar pela 

ANACOM, quer a definição de políticas públicas para o desenvolvimento da banda larga 

ou para suporte de projetos de desenvolvimento de redes de alta velocidade em áreas 

remotas (“áreas brancas”) com eventual recurso a auxílios estatais. Neste sentido, a 

ANACOM não pode concordar com o entendimento da NOS relativamente a um eventual 

adiamento da realização do levantamento geográfico. Aliás, a ANACOM já iniciou o 

processo de definição das especificações técnicas da plataforma geoespacial que agregará 

e suportará a informação de cobertura das redes de todos os operadores. 

Não obstante, a ANACOM partilha do entendimento da NOS de que a análise dos preços 

vigentes na oferta de referência de acesso a condutas (ORAC) e na oferta de referência de 

acesso a postes (ORAP) é matéria relevante, e à qual será dada a devida prioridade. 

Quanto ao alegado por este operador sobre o impacto dos preços de acesso às 

infraestruturas nas necessidades de financiamento público associadas a projetos de roll-

out de redes de comunicações em ‘áreas brancas’, refira-se que em projetos desta 

natureza os custos a avaliar são maioritariamente custos de investimento (CAPEX), por 
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contraponto aos custos operacionais (OPEX) que têm um peso menor. Ora os custos de 

acesso às infraestruturas são custos operacionais (e não custos de investimento). 

Quanto ao comentário da NOWO e ONI, a ANACOM concorda e informa que se encontra 

a desenvolver iniciativas para que o levantamento geográfico possa ter início ainda no 

decurso de 2021. 

 

Ação 4 – 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) 

A FastFiber, sabendo da complexidade que uma análise como esta acarreta, considera 

desejável que os critérios de atualização da informação de mercado sejam previamente 

coordenados com os operadores, de modo a não causar uma sobrecarga excessiva na sua 

disponibilização. 

A ONI defende a imposição de [IIC]                                                                                            

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                [FIC]. 

Para a MEO, a análise dos mercados 1 e 2 deve ser precedida da análise ao mercado das 

infraestruturas civis, conforme consta da exposição detalhada na carta de 13 de maio de 2021 

que a MEO enviou à ANACOM sobre esta matéria, sendo urgente e essencial para a 

adequação da regulação à realidade competitiva atual e prospetiva destes mercados. 

Segundo a MEO, as últimas análises (dos mercados correspondentes a estes na anterior 
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Recomendação) ocorreram em 2016 e 2017, pelo que em 2022 terão já passado seis e cinco 

anos respetivamente, tornando este processo prioritário. 

Releva a MEO que as análises de mercado são processos particularmente complexos, 

tipicamente precedidos por pedidos de informação de negócio extensos e detalhados aos 

operadores, pelo que considera que a ANACOM deve especificar em maior detalhe as 

diversas etapas destes processos, com uma calendarização mais precisa, aumentando, 

assim, a previsibilidade regulatória e a capacidade de os interessados gerirem de forma mais 

eficiente os seus esforços nestes processos. 

Para além da informação de negócio que é normalmente solicitada aos operadores no âmbito 

destas análises, segundo a MEO, é igualmente importante o contributo prévio dos 

interessados relativamente às etapas fundamentais destas análises, desde a definição dos 

mercados de produto e geográfico, até ao teste dos três critérios, avaliação de Poder de 

Mercado Significativo (PMS) e imposição de remédios, ainda que tal possa significar um 

esforço adicional num processo, já de si, complexo. A MEO incentiva a ANACOM a seguir 

esta prática (em linha com o Questionário no âmbito dos mercados 3a e 3b que lançou em 

2019), o que permitirá aprofundar o diálogo e diminuir a assimetria de informação entre o 

Regulador e os demais agentes do sector. 

Segundo a NOS, a análise dos mercados 1 e 2 deve ser precedida da revisão dos preços da 

ORAP e da ORAC. Com efeito, esta ação 4 assume, no entendimento da NOS, uma 

prioridade desproporcionada, na medida em que, não tendo ainda sido implementadas as 

obrigações impostas pela ANACOM na última análise de mercado (e.g., revisão dos preços 

das ofertas para garantir a sua orientação para os custos e a aplicação do princípio da 

equivalência dos inputs (Edl)), a prioridade deve ser a conclusão dessas medidas, que têm 

impacto prático no mercado e nos fundos públicos que irão ser alocados ao sector, e não um 

exercício teórico de revisão dos mercados. 

A NOS releva que não desconsidera a relevância do exercício de revisão dos mercados. No 

entanto, defende que iniciar um novo processo sem que a maioria das preocupações 

associadas à última revisão – preços orientados aos custos e processos coerentes com o 

princípio de Edl – tenham sido implementadas, apenas concorrerá para a descredibilização 

de todo o processo regulatório. Assim, para a NOS, urge concluir a implementação do quadro 

anterior, de modo que não fique implícito que a utilização de expedientes administrativos pelo 

operador notificado é uma estratégia eficaz para esvaziar as obrigações que lhe são 

impostas. 

Numa futura análise dos mercados de acesso grossista de banda larga, que a NOWO 

aguarda há vários anos com expectativa, é fundamental que o Regulador [IIC]                         
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                                                               [FIC] e adotar as medidas regulatórias adequadas 

para garantir um elevado nível de concorrência nestes mercados. 

A Vodafone considera relevante aplicar-se a possibilidade consagrada pelo artigo 72.º do 

CECE de a ANACOM vir a impor o acesso às infraestruturas aptas sempre que tal se revele 

a solução necessária e proporcionada para resolver uma PMS identificada noutro mercado 

relevante (como seja o mercado 1). Segundo a Vodafone, no contexto nacional atual, a 

regulação assimétrica a condutas e postes do operador com poder de mercado significativo 

decorre das medidas impostas no mercado 1, mas uma eventual desregulação/retirada das 

obrigações ex ante no âmbito deste mercado não pode, nem deve, colocar em causa o 

acesso não discriminatório e a preços orientados aos custos a infraestruturas aptas. Neste 

sentido, a Vodafone considera adequada a definição, por parte da ANACOM, de um mercado 

de acesso a infraestruturas civis/aptas, salientando-se que tal mercado passará, 

expectavelmente, o teste de três critérios. Por outro lado, a Vodafone releva que, não 

obstante a decisão do Governo no sentido de redução dos preços das ofertas GPON e 

Bitstream da Fibroglobal, a Vodafone continua a não aceder à rede desta empresa, que foi 

financiada com fundos públicos, por considerar não estarem ainda reunidas as condições 

técnicas e financeiras necessárias à sua exploração como “rede aberta”. Reforça a este 

respeito a Vodafone que, a ausência de concorrência, designadamente nas zonas rurais, é 

altamente prejudicial para os consumidores, que se veem profundamente limitados na 

escolha, qualidade e preços dos serviços de comunicações eletrónicas disponíveis, o que 

acarreta, em última análise, um aprofundamento do fosso digital. 

No que concerne ao mercado 2, a Vodafone reitera entender que a ANACOM deverá 

proceder a uma reanálise do mesmo com a maior brevidade, designadamente não só tendo 

em conta o que exporá infra, como também pela circunstância de, nos termos da alínea a) do 



25 
 

n.º 2 do art.º 59.º-A da Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE), a análise de mercados ter 

de ser revista no prazo de três anos a contar da aprovação da análise mais recente do 

mercado em causa. Recorde-se que a decisão do mercado de elevada qualidade num local 

fixo (acesso e segmentos de trânsito) (atual mercado 2) data de 1 de setembro de 2016.  

Especificamente quanto ao mercado empresarial, a Vodafone reitera que o quadro regulatório 

definido pela ANACOM para o mercado 2, designadamente a segmentação geográfica do 

mercado e dos remédios impostos, é desadequada, atendendo ao facto de a procura e 

concursos lançados no mercado empresarial ser nacional, com múltiplos locais a servir, e a 

preferência, por parte das empresas, pela contratação de um único fornecedor que lhe 

permita proceder à ligação de todos os sítios. Nessa medida, os operadores concorrentes 

ficam, assim, em desvantagem competitiva por não disporem de uma rede nacional ou acesso 

a uma oferta grossista concorrencial idónea, de âmbito nacional, que lhes permita prestar 

serviços aos seus (potenciais) clientes. Adicionalmente, ainda no âmbito deste mercado e no 

que à securização de circuitos respeita, no entendimento da Vodafone continua a ser 

extremamente necessário e urgente proceder à implementação de uma obrigação de preços 

orientados para os custos robusta, [IIC]                                                                                      

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                     [FIC]. 

Posição da ANACOM: 

Relativamente ao mercado 1/2020, a ANACOM regista a posição dos operadores, que 

defendem a criação de um mercado autónomo de infraestruturas físicas, a montante 

daquele mercado. Trata-se de matéria que será devidamente ponderada pela ANACOM, 

prevendo-se a publicação da nova análise de mercados no período em apreço neste plano 

trienal (2022-2024). Em todo o caso, mesmo num cenário ainda hipotético de eventual 

desregulação do mercado 3a/2014, a ANACOM não pode deixar de reconhecer a 

relevância da manutenção da obrigação de acesso a condutas e postes da MEO, face à 

dimensão e capilaridade destas infraestruturas nas quais as redes de capacidade muito 

elevada dos operadores concorrentes da MEO efetivamente se suportam, pelo que a 

manutenção do acesso às mesmas é decisiva para se continuar a garantir a concorrência 

nos mercados retalhistas.  
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Em todo o caso, não se compreende a posição da NOS relativamente a um eventual 

adiamento do processo de (re)análise dos mercados, sem antes se proceder à revisão dos 

preços da ORAC e ORAP. 

Não obstante a ANACOM partilhar do entendimento da NOS de que a análise dos preços 

vigentes na ORAC e na ORAP é matéria relevante, e à qual será dada a devida prioridade, 

esta Autoridade também entende que há uma necessidade premente de se avançar com a 

(re)análise dos mercados, porquanto há aspectos concorrenciais atuais a analisar 

(incluindo os referidos pela NOWO e pela ONI) e é necessário definir, de forma prospetiva, 

o quadro regulatório para os cinco anos seguintes, isto é, a médio prazo. 

Neste sentido, a ANACOM procedeu recentemente a uma auscultação aos operadores, 

similar à realizada em 2019, tendo submetido os devidos questionários para a recolha dos 

dados de mercado. 

Sobre o mercado 2/2020, em particular, regista-se igualmente a posição da Vodafone 

quando à necessidade urgente da sua revisão, onde assuntos como a segmentação 

geográfica e dos remédios impostos em 2016, entre outros, serão devidamente analisados 

e ponderados pela ANACOM, prevendo-se igualmente a publicação da nova análise de 

mercados no período em apreço neste Plano trienal 2022-2024.  

Sobre assuntos relativos à securização de circuitos alugados, trata-se de matéria mais 

específica que será abordada no contexto da análise deste mercado e das ofertas 

grossistas de circuitos alugados. 

Da mesma forma, relativamente à oferta da Fibroglobal, trata-se de matéria a ser abordada 

noutro fórum, nomeadamente no contexto da análise do mercado 1/2020. 

 

Ação 5 – 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 

Para a AGP, é necessário mais transparência e acesso aberto a todas as infraestruturas 

existentes para promover novas entradas no mercado e novos modelos de negócio. Devem 

ainda ser regulados os preços para acesso às condutas existentes. 

Tendo a FastFiber presente que a análise dos preços de cada uma das ofertas que a 

ANACOM se propõe analisar – oferta ORAC e ORAP, circuitos CAM e inter-ilhas e oferta TDT 

– se encontra em estádios distintos, e face à periodicidade das análises realizadas no 

passado e ao prazo de execução indicado (2022-2024), não sabe o que esperar destas 
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análises da ANACOM, nomeadamente se estas serão recorrentes para cada uma das ofertas, 

ou se existirão intervenções recorrentes, mas em ofertas distintas. Assim, a FastFiber 

considera importante conhecer as ações concretas de análise aos preços de cada uma destas 

ofertas e os seus prazos de execução, esperando que os mesmos permitam recuperar os 

atrasos mais significativos face aos anteriores planeamentos. 

A MEO defende que a ANACOM deve especificar em maior detalhe o momento em que irá 

analisar os preços da ORAC e da ORAP. Acresce, para a MEO, que está ainda pendente de 

decisão final, há quase dois anos, o sentido provável de decisão sobre as alterações à ORAC 

e à ORAP não incluídas na decisão de 25 de julho de 2019, assunto que não é referido no 

plano 2022-2024, devendo assim a ANACOM efetuar um ponto de situação e informar sobre 

quando pretende tomar uma decisão final sobre este processo. 

Segundo a NOS, a cobertura integral do território nacional com redes de alta velocidade, fixas 

e móveis assume particular relevância, devendo o Plano de Atividades da ANACOM 

refleti-lo. Neste plano, a revisão dos preços das ofertas de condutas e postes da MEO 

assume-se como prioritário (para 2022), atendendo ao peso que esta oferta tem nos custos 

operacionais de rede dos operadores e a importância que irá ter para a concretização da 

cobertura integral da população nacional com redes de nova geração e para a capacitação 

tecnológica do país.  

Analisando a proposta de plano apresentada, a NOS não percebe se o regulador partilha 

desta visão sobre as prioridades da sua atuação, na medida em que a análise destas ofertas 

está integrada na ação, a qual não só tem um horizonte temporal de execução que coincide 

com o triénio, como integra várias ações não relacionadas entre si. 

Para a NOS, a importância relativa das ações 3, 4 e 17 face à reanálise dos preços da ORAP 

e da ORAC, congelados há mais de 10 e 15 anos, é claramente inferior, dado que perto de 

80% dos custos de desenvolvimento das redes está nestas ofertas e não nas ofertas que se 

suportam no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio. 

Segundo a NOWO, o acesso às infraestruturas aptas deverá ser o mais possível agilizado 

em termos processuais e os respetivos preços de acesso devem ser garantidamente 

orientados para os custos. O acesso a tais infraestruturas terá, para a NOWO, uma 

importância acrescida no futuro imediato, não só para o desenvolvimento das redes de nova 

geração fixas, mas também das redes 5G, pelo que se saúdam as ações previstas sobre os 

preços da ORAC e ORAP, cuja redução significativa a curto prazo é fundamental, sendo de 

assinalar que estes preços não são revistos há largos anos, bem como dos preços dos 

circuitos CAM e Inter-Ilhas, que devem continuar a cair, de forma a assegurar a coesão 

territorial a nível de redes e serviços de comunicações eletrónicas. A este respeito, a NOWO 
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salienta que as ações relacionadas com a interligação em cabos submarinos entre Continente 

e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são de grande relevância, pois é 

fundamental assegurar circuitos de elevada capacidade e a baixo custo que permitam a 

disponibilização de ofertas concorrenciais naquelas regiões. 

A Vodafone reitera a sua posição no que respeita à ORAC e à ORAP, que foi expressa na 

pronúncia remetida à ANACOM no âmbito da consulta pública respeitante ao plano plurianual 

de atividades 2021-2023. Não obstante ter sido aprovada em 18 de março de 2021, pela 

ANACOM, a decisão final sobre os preços dos circuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas, a 

Vodafone considera que as decisões adotadas, em particular a manutenção dos preços 

excessivos nos circuitos de maior capacidade (múltiplos de 10 Gbps), continuam a impedir 

os operadores concorrentes de prestar serviços retalhistas convergentes nas Regiões 

Autónomas, resultando num claro prejuízo para os consumidores que residem nas zonas 

abrangidas, os quais ficam privados de aceder a uma oferta da Vodafone mais completa e 

diversificada. 

Apesar de considerar uma medida positiva por se tratar de uma redução de preços, segundo 

a Vodafone, o impacto desta poupança no business case do seu negócio fixo é despiciendo, 

sobretudo quando comparado com o custo admissível para a Vodafone disponibilizar ofertas 

triple play nas Ilhas. Acresce que o Regulador persiste nas deliberações sobre esta temática, 

em não reconhecer a necessidade de considerar economias de escala quando a oferta 

assenta em princípios de orientação a custos. 

Posição da ANACOM: 

Na sequência do comentário da FastFiber, releva-se que a revisão dos preços dos circuitos 

CAM e dos circuitos inter-ilhas, bem como dos preços da TDT, têm uma periodicidade anual 

(nos termos da decisão da ANACOM de 1 de setembro de 2016 e da Lei n.º 33/2016, de 

24 de agosto, respetivamente) e têm sido realizadas em tempo útil no quadro temporal 

previsto. 

No que respeita aos comentários reiterados da Vodafone sobre os circuitos Ethernet CAM 

e inter-ilhas, a ANACOM não pode também deixar de reiterar que procedeu, 

oportunamente, a uma substancial redução dos preços destes circuitos nos últimos anos 

(e.g. os preços dos circuitos Ethernet CAM de 1 Gbps foram reduzidos em mais de 90% 

desde 2015), não podendo aceitar que se argumente que não estão criadas as condições 

mínimas para o investimento em redes e serviços nas Regiões Autónomas – investimento 

que está a ser feito por operadores seus concorrentes. Releve-se ainda que o custo com a 

rede de transporte (quer terreste, quer sobre cabo submarino) constitui uma parcela menor 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1394170
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1393636
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1393636
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dos custos totais de uma rede global de comunicações eletrónicas (que inclua, obviamente, 

a componente de acesso, fixo ou móvel). Acresce que a Vodafone teria sempre de suportar 

estes custos por si própria se não estivesse disponível uma oferta grossista (regulada). 

Quanto à revisão dos preços da ORAC e da ORAP, a ANACOM partilha do entendimento 

dos operadores de que a análise dos preços vigentes nessas ofertas é matéria relevante, 

e a que será dada a devida prioridade, tendo esta Autoridade desenvolvido já algum 

trabalho preparatório neste âmbito.  

Relativamente à questão suscitada pela MEO, esclarece-se que o referido sentido provável 

de decisão sobre alterações à ORAC e à ORAP foi submetido a consulta pública e 

audiência prévia dos interessados. As respostas recebidas foram devidamente ponderadas 

e informa-se que, no âmbito deste processo, a ANACOM desenvolveu diligências 

complementares, ao abrigo do artigo 125.º do Código do Procedimento Administrativo, 

tendo em vista a obtenção de um parecer técnico independente sobre o impacto da 

instalação de cabos de “drop” de cliente nos postes da MEO, nomeadamente sobre a sua 

estabilidade, segurança e solidez. Neste contexto, a ANACOM encontra-se a ponderar as 

conclusões do referido parecer e o seu impacto na decisão final, sendo expectável que 

essa decisão possa estar concluída até ao início do próximo ano. 

 

Ação 8 – Rever o Quadro Regulamentar aplicável ao licenciamento radioelétrico 

A NOWO saúda a intenção de se rever o quadro regulamentar aplicável ao licenciamento 

radioelétrico, acolhendo novas formas de utilização partilhada de espectro, permitidas pela 

evolução tecnológica, bem como agilizando procedimentos de transmissão e “locação” de 

direitos de utilização de frequências (DUF), para acompanhar a dinâmica de mercado que se 

espera vir a ocorrer no futuro a este nível. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista a concordância da NOWO na revisão do quadro regulamentar aplicável 

ao licenciamento radioelétrico. Com efeito, pretende-se desenvolver uma projeto de 

diploma que tenha em adequada consideração a gestão do espectro das 

radiocomunicações nas suas várias vertentes – planeamento, atribuição de 

título/consignação de frequências e monitorização e controlo/fiscalização do espectro –, de 

forma coerente quer com o diploma de transposição do CECE , quer com outros diplomas, 

endereçando as questões que têm vindo a ser identificadas ao longo da experiência de 

aplicação do atual quadro regulamentar e que possam carecer de uma resposta sustentada 
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de forma a aumentar a eficiência e a eficácia no tratamento dos processos de gestão do 

espectro. 

 

Ação 9 – Rever o Plano Estratégico do Espectro (PEE) 

A DSA recomenda que a ANACOM tome todas as medidas necessárias para disponibilizar 

espectro suficiente para dispositivos isentos de licenciamento radioelétrico, para garantir a 

sustentabilidade do ecossistema Wi-Fi e para apoiar e desbloquear todo o potencial do Wi-Fi 

6E e Wi-Fi 7 em Portugal, referindo-se à faixa 5945-7125 MHz, considerando que tal poderia 

ser feito como parte desta ação 9 e da ação 11 (“Planear e disponibilizar espectro para novas 

aplicações e serviços”). Adicionalmente, a DSA destaca a recente “Decisão de 

Implementação (UE) 2021/1067 da Comissão Europeia, de 17 de junho, sobre o uso 

harmonizado do espectro de radiofrequências nas faixas 5945-6425 MHz para a 

implementação de sistemas de comunicações sem fio, incluindo-se redes de rádio local 

(WAS/ RLAN, nas siglas em inglês)”, em que a Europa abre a parte baixa da banda de 6 GHz 

para o Wi-Fi, convidando a ANACOM a implementar rapidamente esta decisão no país.  

A Ericsson recomenda que eventuais tomadas de decisões relacionadas com a alocação ou 

reserva de espectro, durante o período 2022-2025, deverão ter em consideração as 

necessidades de espectro adicional até 2030, ou posterior, para atender aos requisitos futuros 

do IMT-2020 (5G NR) e sua evolução. Salienta ainda a importância do desenvolvimento de 

ações que conduzam à definição do enquadramento regulatório e à disponibilização da faixa 

dos 26 GHz para serviços de comunicações eletrónicas terrestres em Portugal, em linha com 

a decisão de Execução (UE) da Comissão 2019/784, de 14 de maio de 2019, relativa à 

harmonização da faixa de frequências 24,25-27,5 GHz (faixa dos 26 GHz) para sistemas 

terrestres capazes de prestar serviços de comunicações eletrónicas sem fios de banda larga 

na União. 

A Ericsson enfatiza a necessidade de espectro adicional e harmonização para o futuro 

próximo, que será especialmente crítica para as faixas de frequência das bandas médias 

superiores, uma vez que as decisões sobre as duas bandas candidatas (nomeadamente as 

bandas de 3,8-4,2 GHz e 6 GHz) estão, de acordo com a empresa, a ser tomadas em muitos 

países. Dadas essas opções limitadas, considera crucial disponibilizar o espectro necessário 

nas faixas de banda média superior e garantir que as decisões atuais e futuras na Europa 

não impeçam a concretização da visão UIT-R IMT-2020 e o desenvolvimento de cidades 

inteligentes. 
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A MEO considera importante a revisão do PEE, a par com a revisão do quadro regulamentar 

aplicável ao licenciamento radioelétrico em 2022. Neste contexto, a MEO refere que espera 

que a ANACOM proporcione um tempo adequado de resposta às consultas dependendo da 

eventual complexidade de alterações do quadro regulamentar, e tendo em conta que o PEE 

poderá ter em consideração as recentes opiniões do Grupo de Política do Espectro de 

Radiofrequências (RSPG) sobre o “Radio Spectrum Policy Programme” (RSPP), “WRC-23”, 

“Additional spectrum needs and guidance on the fast rollout of future wireless broadband 

networks” e “Spectrum Sharing”. 

Considera a Vodafone que “atendendo à relevância e impacto que a definição do plano 

estratégico do espectro implica em termos de definição de negócio e estratégia das 

empresas, a ANACOM deverá, neste âmbito, promover a inclusão dos operadores por forma 

a que, quaisquer decisões tomadas neste âmbito, tenham em linha de conta a visão dos 

operadores e os respetivos impactos na sua atividade e planos de investimento. Na avaliação 

destas medidas, deverá atender-se às vantagens que a delimitação de direitos e atribuição 

de direitos individuais tem permitido a nível nacional e internacional, tendo contribuído para 

assegurar níveis de qualidade de serviço elevados, e a adoção de abordagens harmonizadas, 

as quais fomentam a interoperabilidade e itinerância de forma simples e direta, contribuindo, 

desta forma, estruturalmente, para a promoção do Mercado Único Europeu.” 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista toma nota do reconhecimento da relevância da revisão do Plano 

Estratégico do Espectro (PEE) por parte de alguns respondentes, projeto que também 

considera ser da maior prioridade, na medida em que constitui um instrumento regulatório 

essencial, quer na garantia de uma gestão eficaz do espectro, quer na prossecução de 

mercados concorrenciais, com benefícios para a concorrência e para os utilizadores finais. 

Neste contexto, a ANACOM assegura que o PEE, depois de revisto, irá ser submetido a 

escrutínio público, momento esse que servirá para conhecer as posições dos stakeholders 

a respeito das orientações estratégicas em relação à disponibilização de frequências para 

serviços/ aplicações rádio de âmbito civil a médio/ longo prazo, com vista a consolidar, ou 

rever, as abordagens/opções que constarão do PEE revisto. 

A ANACOM faz notar que participa nos trabalhos conducentes à harmonização de espectro 

na Europa e não deixará de criar as condições para potenciar o 5G e o Wi-Fi em Portugal, 

respeitando, nomeadamente, as medidas de harmonização desenvolvidas pela Comissão 

Europeia (entre outras, a Decisão de Execução (UE) 2019/784 da CE, de 14 de maio de 

2019, e a Decisão de Execução (UE) 2021/1067 da CE, de 17 de junho).  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1472341
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1472341
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1672228
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A ANACOM encontra-se atualmente a avaliar, entre outras, a adequação das faixas 3,8-

4,2 GHz e 6 GHz para o IMT, pretendendo alargar o debate, no contexto da preparação da 

Conferência Mundial das Radiocomunicações de 2023 (WRC-23), aos stakeholders 

interessados no assunto. Em paralelo, também se salienta a preparação de uma consulta 

pública sobre os 26 GHz, a iniciar após o Leilão que se encontra em curso. 

Relativamente aos “novos modelos de co-utilização e partilha de infraestruturas e recursos 

espectrais”, a ANACOM releva positivamente saber que poderá contar com os contributos 

da DSA, quer de forma reativa, em eventuais projetos ou consultas que sobre o tema esta 

Autoridade lance, quer de forma proativa através de eventuais iniciativas protagonizadas 

pela própria. Tal como a DSA, também a ANACOM acredita que a gestão do espectro de 

forma mais eficiente passa por modelos de co-utilização e/ou partilha “inteligente” que se 

consigam definir e implementar. 

 

Ação 11 – Planear e disponibilizar espectro para novas aplicações e serviços 

A DSA confia que a ANACOM terá em devida consideração o papel central desempenhado 

pelo Wi-Fi na conectividade de Portugal e disponibilizará espectro suficiente para garantir a 

sua sustentabilidade como parte dessa prioridade. Refere que o Wi-Fi representa mais da 

metade do tráfego total (fixo e móvel) transferido pela Internet e gera um enorme valor 

económico, sendo ainda usado pelas indústrias para fornecer conectividade para dispositivos 

IoT em, por exemplo, fábricas inteligentes. 

A DSA insta a ANACOM a tomar medidas específicas para disponibilizar espectro suficiente 

para dispositivos isentos de licenciamento radioelétrico - para garantir a sustentabilidade do 

ecossistema Wi-Fi e para apoiar e desbloquear todo o potencial do Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7 em 

Portugal –, nomeadamente isentando de licença a faixa de frequência de 6 GHz completa 

(5945-7125 MHz). 

Conforme referido a propósito da ação 9, a Ericsson recomenda que eventuais tomadas de 

decisões relacionadas com a alocação ou reserva de espectro, durante o período de 

2022-2025, deverão ter em consideração as necessidades de espectro adicional até 2030, 

ou posterior, para atender aos requisitos futuros do IMT-2020 (5G NR) e sua evolução.  

Nesse contexto, destaca a definição do enquadramento regulatório e a disponibilização da 

faixa dos 26 GHz para serviços de comunicações eletrónicas terrestres em Portugal, bem 

como a necessidade de espectro adicional (refere, nomeadamente, as faixas 3,8-4,2 GHz e 

6 GHz) e harmonização para o futuro próximo. 



33 
 

A empresa Facebook recomenda que a ANACOM priorize a disponibilização de mais 

espectro isento de licenciamento no âmbito do plano de gestão do espectro, nomeadamente 

através (i) da adoção da Decisão de Implementação (UE) 2021/1067 da Comissão Europeia, 

de 17 de Junho, sobre a utilização harmonizada do espectro radioelétrico na faixa de 

frequências 5945-6425 MHz para a implementação de sistemas de acesso sem fios incluindo 

redes locais de rádio (WAS/RLAN); e (ii) do apoio à disponibilização dos 700 MHz superiores 

da faixa dos 6 GHz (6425 MHz-7125 MHz) com isenção de licença na Europa. 

A MEO considera que a ANACOM deve especificar melhor esta ação e, em particular, 

esclarecer se abrange a consulta pública sobre a faixa dos 26 GHz que indicou estar em 

preparação.  

A Vodafone refere que quaisquer medidas que venham a ser implementadas no âmbito da 

disponibilização de espectro para novas aplicações e novas formas de partilha devem ser 

analisadas com base nos princípios da AIR para contribuir categoricamente para a 

fundamentação de decisões tomadas neste âmbito. 

Posição da ANACOM: 

Conforme referido no âmbito do ação 9, a ANACOM participa nos trabalhos conducentes 

à harmonização de espectro na Europa e procurará criar as condições adequadas para 

potenciar o 5G e o Wi-Fi em Portugal, respeitando, nomeadamente, as medidas de 

harmonização desenvolvidas pela Comissão Europeia para os vários serviços / faixas de 

frequências (entre outras, a Decisão de Execução (UE) 2019/784 da CE, de 14 de maio de 

2019, e a Decisão de Execução (UE) 2021/1067 da CE, de 17 de junho). Encontra-se 

também a avaliar a adequação das faixas 3,8-4,2 GHz e 6 GHz para o IMT, pretendendo 

alargar o debate, no contexto da preparação da WRC-23, aos interessados.  

A ANACOM esclarece que a faixa de frequências dos 26 GHz, uma das faixas pioneiras 

para o 5G na Europa, deverá fornecer capacidade ultra-elevada para novos serviços 

inovadores, permitindo que novos modelos de negócio e sectores da economia beneficiem 

do 5G. A ANACOM confirma ainda que se encontra a preparar uma consulta pública para 

recolher a posição dos diversos intervenientes no mercado (fabricantes, operadores, 

entidades privadas e públicas, utilizadores e outros) sobre a faixa dos 26 GHz, que será 

lançada na sequência do chamado leilão 5G, com vista a preparar o enquadramento 

regulamentar para a disponibilização de espectro nos 26 GHz em Portugal. 

Por último, e em relação à AIR, vide capítulo 2 (Apreciação na generalidade). 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1472341
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1472341
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1672228
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Ação 13 – 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) 

Considera a AGP que sendo «(…) a ZILS uma zona com indústrias críticas a nível de 

segurança e da economia nacional, o reforço e resiliência dos meios de comunicação de 

emergência é um ponto relevante para atração de novos investimentos». 

Sobre esta ação, a Ericsson considera que «(…) as comunicações de emergência, 

designadas por serviços de comunicações de missão critica, (…) desempenham um papel 

fundamental na sociedade», saudando «(…) todas as atividades que conduzam ao seu 

planeamento e melhoria continuada». O fabricante afirma ainda que a «(…) evolução das 

redes nacionais de comunicações críticas e de emergência para uma solução broadband 

4G/5G baseada em standards globais comuns 3GPP será uma garantia de interoperabilidade 

que permitirá desenvolver soluções semelhantes no futuro». 

Relativamente às soluções de roaming (no contexto desta ação), a Ericsson refere «(…) que 

não é suficiente apostar apenas em soluções de roaming sobre os operadores de serviços 

comerciais como alternativa ou reforço fundamental de uma rede de emergência nacional 

(…), podendo, no entanto, servir como complemento dependendo dos pressupostos e 

estratégia global de comunicações pretendida. Em qualquer cenário, [o] regulador deve 

sempre garantir, para além das questões de concorrência, que os operadores dessas 

soluções comerciais cumprem na integra todas as especificações relativas a questões e 

políticas de segurança». 

A MEO considera a melhoria e atualização do 112, prevista para 2024, relevantes dado que 

os serviços devem evoluir continuamente com a evolução das redes e ser tecnologicamente 

neutros (ex: eCall) para permitir que tecnologias mais antigas sejam descontinuadas.  

A NOS, por sua vez, refere a necessidade de se clarificar como se articulam as ações 13 e 

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

planeamento de emergência e a segurança das comunicações”). No caso em particular desta 

última, «(…) a NOS reitera o pedido para que sejam clarificadas as entidades com 

competência nos diversos domínios da segurança e que as respetivas competências sejam 

claramente delimitadas». 

A NOS tem ainda a opinião de que o CECE trará, ao que tudo indica, novidades no âmbito 

da segurança das redes e serviços de comunicações eletrónicas e que o Regulamento 

n.º 303/2019, de 1 de abril, terá de ser revisto. Refere também na necessidade de articulação 
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entre a ANACOM e o CNCS e da definição de qual irá ser a posição da ANACOM em matéria 

de cibersegurança. 

Por fim, e relacionado com a articulação com o CNCS, a NOS considera que «(…) a ANACOM 

deve dar nota sobre o papel que pretende assumir na imposição de medidas relativas à 

cibersegurança, nomeadamente a implementação das medidas previstas pela “Cybersecurity 

of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures”». 

 

A Vodafone destaca que a promoção de soluções neste âmbito deve ser sempre promovida 

em consonância com os operadores. No caso do roaming nacional para situações de 

emergência, remetem para o projeto de cooperação entre os operadores, ANACOM e 

Governo, projeto esse então interrompido por força das circunstâncias pandémicas que, 

entretanto, se verificaram. Sem prejuízo de uma eventual necessidade de afinação e 

atualização do projeto, creem que algum do trabalho feito até então deverá/poderá ser 

aproveitado.  

 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista o reconhecimento da relevância das comunicações de emergência por 

parte de alguns respondentes. Esta Autoridade aguarda a transposição do CECE para a 

ordem jurídica nacional, a fim de identificar eventuais alterações em matéria de 

comunicações de emergência com suporte nas comunicações eletrónicas de uso público. 

Sem prejuízo, a ANACOM tem vindo a participar de modo efetivo em várias iniciativas, que, 

entretanto, foram desenvolvidas como a relativa à emissão de avisos, conforme definido no 

Decreto-Lei n.º 2/2019, de 11 de janeiro, a qual também contou com o envolvimento e 

contributos dos operadores e outras entidades. 

Relativamente ao tema da segurança de redes e dos serviços de comunicações 

eletrónicas, a ANACOM está ciente de que a transposição do CECE trará novidades e a, 

eventual, necessidade de atualização do Regulamento n.º 303/2019, de 1 de abril. Quanto 

à interligação com o CNCS, a ANACOM continuará a desenvolver várias interações e 

trabalhos que, em conjunto, ambas as autoridades têm concretizado. Para além disso, 

importa ainda dizer que a ANACOM acompanha e tem participado ativamente, ao nível 

europeu, no desenvolvimento dos trabalhos relacionados com a interligação entre o tema 

da cibersegurança e o da segurança de redes e serviços de comunicações eletrónicas. 

https://dre.pt/home/-/dre/117726476/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/121784730/details
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Ação 14 – 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) 

A MEO nota que as ações já constavam em planos plurianuais anteriores, mas que a sua 

execução tem vindo a ser sucessivamente adiada, prejudicando o desenvolvimento do 

mercado. Manifesta preocupação pelo facto de a ANACOM, ao voltar a incluir esta ação no 

plano, desta vez com um prazo de execução, indiciar que nenhum destes processos será 

concluído em 2021. Relativamente ao CLI, a MEO considera que o assunto é de particular 

importância no contexto de situações de fraude relacionadas com manipulação do “A-

number” e implementação noutras geografias de medidas para mitigar esse problema, não 

compreendendo como este assunto só será abordado em 2023. A MEO urge a ANACOM, a 

nível nacional, como também o BEREC, a nível internacional, a tomar medidas céleres e 

eficazes que contribuam para o desaparecimento destas inconformidades, que prejudicam os 

operadores e os consumidores. 

Acrescenta ainda que a revisão do Plano Nacional de Numeração nas três vertentes previstas 

nesta ação deve ser considerada prioritária e prosseguida já em 2021, dando continuidade 

aos procedimentos regulamentares já iniciados para a criação de uma gama de numeração 

para serviços M2M (em 2019) e para a utilização de números geográficos e móveis em 

situação de nomadismo (em 2016), sendo no seu entender incompreensível que a ANACOM 

adie a decisão sobre estes assuntos por mais dois anos (para 2023). Nota ainda que no 

relatório da consulta do plano 2021-2023 a ANACOM mencionou que a gama de numeração 

para serviços M2M constitui uma matéria a priorizar.  

A ONI saúda a prioridade de atuação relativamente à revisão das regras de utilização de 

numeração que, na sua opinião e sem prejuízo das ações já iniciadas pelo Regulador neste 

âmbito, já deveriam estar concluídas, uma vez que impõem medidas de modernização e 

adequação dessas regras às atuais possibilidades tecnológicas e necessidades de mercado. 

Entende que não há razões, de um ponto de visto técnico, para impor limitações à utilização 

das diferentes gamas, referindo em concreto que não identifica nenhuma razão para não 

existir nomadismo com numeração geográfica e móvel, sem prejuízo da necessidade de se 

assegurar a correta localização do número para efeitos de chamadas de emergência. 

Entende ainda que alguns aspetos são relevantes e que deveriam ser endereçados, tais como 

as fraudes na utilização da numeração (ex: robotcalls e manipulação do CLI) e regras de 

utilização de numeração por prestadores OTT, os quais utilizam a numeração atribuída aos 
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operadores sem incorrerem em qualquer custo, nem cumprirem as obrigações associadas à 

numeração (sem prejuízo do que o CECE já prevê). 

Por sua vez, a Vodafone reitera a posição expressa na pronúncia remetida à ANACOM no 

âmbito da consulta sobre o plano plurianual de atividades 2021-2023. No que se refere às 

regras de subatribuição de números, cuja consulta ao projeto de regulamento decorreu até 

25 de agosto de 2021, remete para os seus comentários produzidos nessa sede.  

Posição da ANACOM: 

Em relação às diferentes vertentes da ação 14, a ANACOM continuará a desenvolver os 

trabalhos necessários visando a definição e atualização das normas em causa. No que 

respeita ao procedimento para a criação de uma gama específica para serviços M2M, a 

ANACOM pretende finalizá-lo tão breve quanto possível, o que atesta a priorização dada 

por esta Autoridade à criação da referida gama, referenciada pela MEO na sua resposta. 

De referir que a ANACOM promove a recolha de informação sobre M2M e monitoriza 

regularmente a evolução destes serviços. Em todo o caso, a ANACOM não pode deixar de 

sublinhar que a mesma, assim como as restantes vertentes da ação de numeração 

previstas, deverá conformar-se com o quadro regulamentar que resultar da transposição 

do CECE para o regime jurídico nacional.  

A ANACOM regista a posição manifestada pela MEO e ONI em relação à revisão das 

condições de utilização de números geográficos (e móveis) em situação de nomadismo, 

fazendo contudo notar que, para além de se dever assegurar a neutralidade tecnológica, a 

ANACOM deve simultaneamente assegurar que a solução preconizada para obter a 

informação de localização da origem da chamada para os serviços de emergência possa 

ser implementada por todos os envolvidos, de forma a assegurar o cumprimento das 

obrigações estabelecidas na legislação aplicável nesta matéria. 

Quanto à utilização de recursos de numeração por serviços conhecidos por OTT, trata-se 

de matéria que a ANACOM não deixará de avaliar no quadro da transposição do CECE, 

incluindo o regime aplicável ao exercício de atividade no sector, que estabelece os direitos 

e obrigações das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas. 

No que se refere aos aspetos não incluídos no plano referidos pela MEO e pela ONI, tal 

como a fraude ou manipulação do CLI, sem prejuízo de o plano contemplar a criação de 

regras de utilização do CLI a nível nacional, cuja conclusão se pretende que ocorra com a 

brevidade possível e não necessariamente no final de 2023, a ANACOM continuará a 

acompanhar estas matérias a nível internacional, em particular no âmbito da Conferência 

Europeia das Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT)/ Comité das 



38 
 

Comunicações Eletrónicas (ECC). Tal não prejudica o envolvimento de outras 

organizações como o BEREC ou o Sector da Normalização da UIT (UIT-T), no sentido de 

se identificarem soluções a nível nacional, as quais devem ser preferencialmente 

harmonizadas e de aplicação generalizada, uma vez que se trata de um aspeto de âmbito 

global.  

Por fim, no que concerne à subatribuição de números, cuja consulta pública, entretanto, já 

decorreu, é matéria que a ANACOM pretende concluir ainda durante o ano de 2021. 

Ação 16 – Desenvolver as ações necessárias na sua esfera de competências relacionadas 

com o planeamento de emergência e a segurança das comunicações 

A Ericsson «(…) tem vindo a desenvolver trabalho de forma contínua nesta área e apoia 

medidas que permitam aumentar o nível de segurança do 5G. Esses esforços devem ser 

aplicados em todas as fases e a todos os níveis de desenvolvimento desde o standard, 

produto, rede e operações. A Ericsson reforça em particular a necessidade de garantir a 

segurança ao nível do produto, de acordo com o EU Cybersecurity act, GSMA/NESAS e 

3GPP/SECAM, ao mesmo tempo que recomenda que se evitem medidas não definitivas que 

possam criar uma falsa sensação de segurança, tais como testes pós-desenvolvimento em 

laboratório». Considera ainda «(…) importante reforçar que um processo de certificação e 

auditoria a nível nacional não é a melhor opção. Uma abordagem standardizada é importante 

para garantir interoperabilidade global». 

A NOS considera que «(…) atendendo a que a ação 13 prevê a melhoria das comunicações 

de emergência, importa que seja clara a forma como se articulam estas duas ações (13 e 

16)». Especificamente sobre a ação 16, «(…) a NOS reitera o pedido para que sejam 

clarificadas as entidades com competência nos diversos domínios da segurança e que as 

respetivas competências sejam claramente delimitadas, uma vez que atualmente o quadro 

jurídico-regulamentar não permite concluir de forma inequívoca a cadeia de relações entre as 

diversas entidades com competências nesta matéria, nem o modo como elas se 

interrelacionam. Tal situação cria ineficiências e potencia incumprimentos, inadvertidos, do 

quadro jurídico-regulamentar e, consequentemente, pode condicionar o atingimento dos 

objetivos globais fixados no domínio da segurança».  

A NOS refere ainda que «(…) nos desafios que enquadram a atividade da ANACOM, é 

referido o papel da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço na promoção de uma 

maior articulação e coordenação das entidades relevantes nas áreas da segurança do 

ciberespaço, com a ANACOM a destacar o aprofundamento da articulação com o Centro 
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Nacional de Cibersegurança (CNCS). Não obstante as ações 16 e 25 estarem relacionadas 

com a segurança e a integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas, não é 

mencionada a sua relação com este propósito, nem é publicamente conhecida a posição que 

a ANACOM pretende assumir em matéria de cibersegurança, incluindo no que respeita à 

articulação que deve existir entre o sector e o CNCS». 

Considera também a NOS que, «(…) e relacionado com a articulação com o CNCS, a 

ANACOM deve dar nota sobre o papel que pretende assumir na imposição de medidas 

relativas à cibersegurança, nomeadamente a implementação das medidas previstas pela 

“Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures”». 

A NOWO e a ONI assinalam positivamente a inclusão de ações no Plano sobre segurança e 

emergência, mas manifestam preocupação sobre «(…) a coordenação entre as diversas 

obrigações que lhe [ao sector] são impostas em termos de segurança de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, em termos de segurança do ciberespaço e, ainda, em termos das 

políticas de emergência das redes. Estas matérias tornar-se-ão ainda mais prementes tendo 

em consideração a futura implementação das redes 5G e o que consta no Projeto de 

Transposição do CECE quanto à coordenação entre ANACOM e Centro Nacional de 

Cibersegurança». Lançam ainda um alerta ao «(…) Regulador, por um lado, para a 

abrangência com que deve tratar estes temas, (…) e, por outro, para ter em conta a eventual 

necessidade de apoios ao investimento face às exigências definidas ou a definir nestes 

âmbitos». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM salienta que as matérias de Planeamento Civil de Emergência e de 

Planeamento Nacional de Emergência de Proteção Civil, e a segurança das comunicações, 

são determinadas por quadros legais específicos, pautando-se a atuação desta Autoridade, 

em qualquer das situações, no cumprimento e exercício dos poderes e competências que 

lhe são legalmente atribuídos e atento o especial conhecimento que tem do sector, à luz 

do interesse público em causa. 

A ANACOM está, numa altura em que as alterações climáticas e novos desafios se perfilam 

na política internacional, atenta e empenhada em contribuir para dotar o país de planos de 

emergência eficazes e seguros, no âmbito das suas competências e em articulação com 

as demais entidades competentes. 

No que respeita à segurança das comunicações, matéria também ela de elevada e 

crescente relevância, como atestado pelos contributos de alguns respondentes, com os 

quais esta Autoridade partilha o mesmo entendimento, importa salientar que a ANACOM 
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está empenhada, no âmbito das suas competências e atribuições, em dotar Portugal de 

comunicações eletrónicas de uso público seguras. 

Neste âmbito, a ANACOM salienta a necessidade de articulação, por um lado, da 

segurança das redes de comunicações públicas e de serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público e, por outro, da segurança do ciberespaço, no âmbito da aplicação 

do quadro regulamentar atual e futuro, e assim, da necessidade de uma articulação 

complementar e aprofundada entre as várias entidades com competências nessa matéria, 

designadamente entre a ANACOM e o CNCS. 

 

Ação 17 – 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 

no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio 

Segundo a NOS, o cumprimento das obrigações do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, 

onde se inclui a aprovação do Regulamento sobre a Metodologia de Custeio para as 

Infraestruturas Aptas, é prioritário, devendo ser assegurada até ao final de 2022. Ainda no 

que respeita a este diploma, e no contexto da transposição do CECE, a ANACOM deverá 

assegurar que o princípio da orientação para os custos não terá exceções, 

independentemente da entidade que detenha as infraestruturas aptas e a natureza destas. 

A NOWO considera prioritários os trabalhos previstos nesta ação, tal como a ONI, que refere 

ainda esperar que a interligação em cabos submarinos entre Continente, Açores e Madeira 

(CAM) a disponibilizar futuramente por operador neutro (IP Telecom), permita preços e 

condições mais competitivas. 

A Vantage Towers considera que a tónica desta ação estratégica se centra na supervisão 

do cumprimento das obrigações vigentes em matéria de construção, acesso e instalação de 

infraestruturas aptas, o que saúda, ainda que apele à recolha de contributos junto dos sujeitos 

dessas obrigações para a elaboração do plano previsto. A Vantage Towers recorda que o 

plano plurianual de atividades 2021-2023 identifica como prioritária a elaboração de uma 

«proposta de alteração ao regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes 

e infraestruturas de comunicações eletrónicas», para indicar que apesar da importância desta 

ação, a mesma não é objeto de qualquer referência no plano em consulta, desconhecendo a 

respondente em que termos a ação prevista foi concretizada.  

A Vantage Towers considera que não obstante as alterações profundas que o Decreto-Lei n.º 

123/2009, de 21 de maio já sofreu desde a sua publicação, o mesmo oferece ainda ampla 
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margem para revisão, a qual considera de extrema relevância e merecedora do envolvimento 

de todos os stakeholders sujeitos ao cumprimento do regime fixado.  

A título ilustrativo, refere que o diploma distingue o regime aplicável a entidades que 

detenham infraestruturas aptas e que sejam também empresas de comunicações eletrónicas 

do regime aplicável a entidades que sejam apenas detentores de infraestruturas aptas e que 

nessa qualidade façam a sua gestão, daqui resultando o reconhecimento de certos direitos 

apenas às entidades que atuam na dupla qualidade de detentor/gestor de infraestruturas e 

de empresa de comunicações eletrónicas. A Vantage Towers concretiza esta afirmação 

referindo o regime previsto no artigo 7.º (direito a recorrer ao procedimento de comunicação 

prévia para construção de infraestruturas aptas em domínio municipal junto das autarquias, 

após prévia obtenção dos direitos de passagem), e o artigo 14.º, n.º 2 (direito a reserva de 

espaço para uso próprio nas infraestruturas aptas, desde que devidamente fundamentada). 

A Respondente considera que é necessário alinhar o regime em vigor com a realidade do 

mercado nacional que, desde 2018, tem vindo a ser objeto de profundas alterações já que a 

grande maioria das infraestruturas aptas é detida, gerida e explorada comercialmente por 

entidades que se dedicam exclusivamente a essa atividade, de modo independente das 

empresas de comunicações eletrónicas, com as quais, estabelecem relações comerciais 

indistintamente. A Vantage Towers não identifica razão para a manutenção de uma 

discriminação positiva visível no regime aplicável aos detentores de infraestruturas aptas que 

sejam empresas de comunicações eletrónicas face às demais entidades no mercado. 

Ainda a justificar a alteração do regime vigente a Vantage Towers refere a necessidade de 

se conciliar a obrigação de dar acesso às infraestruturas aptas com a recolha de autorização 

dos proprietários dos terrenos em que aquelas se encontram instaladas para permitir aos 

detentores de infraestruturas aptas viabilizar o acesso dos seus clientes aos terrenos para 

alojamento de equipamentos. 

Entende a respondente que a obrigação de dar acesso a infraestruturas aptas é um 

imperativo legal fundado no interesse público subjacente ao roll out de redes de nova 

geração, que justifica a “compressão”, devidamente fundamentada, do direito dos 

proprietários se reservarem a autorizar o acesso por terceiros (empresas de comunicações 

eletrónicas) às infraestruturas. 

No entender da Vantage Towers deve resultar da lei a desnecessidade de obter autorização 

dos proprietários dos terrenos e edifícios pelos detentores de infraestruturas aptas que 

queiram dar acesso a empresas de comunicações eletrónicas em cumprimento do Decreto-

Lei n.º 123/2009. O advento do 5G reforça esta necessidade. 
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A Vodafone considera que qualquer plano de supervisão que a ANACOM venha a 

equacionar, deverá ser um plano realista que tenha em conta as vicissitudes e características 

específicas no sector e, idealmente, que seja ponderado em articulação com os operadores. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista o referido pela NOS quanto à relevância da conclusão dos trabalhos 

relativos ao Regulamento sobre a metodologia de preços de acesso e utilização de 

infraestruturas aptas previsto no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio. A ANACOM dará  

a devida prioridade a este assunto. 

Quanto à prossecução da ação 3 prevista no plano plurianual de atividades 2021-2023 da 

ANACOM – elaboração de uma proposta de alteração ao regime jurídico da construção, do 

acesso e da instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas –, remete-

se para o entendimento expresso supra, a propósito da ação 2.  

Relativamente às alterações ao Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, que a Vantage 

Towers identifica como necessárias, a ANACOM recorda que a presente consulta se 

destina a recolher contributos para o plano plurianual de atividades 2022-2024 e, como tal, 

não se centra na execução dos planos anteriores ainda que não deixe de a ter presente. 

Em todo o caso, esclarece-se que as questões e temas relacionados com a alteração do 

regime da construção, do acesso e da instalação de redes e infraestruturas de 

comunicações eletrónicas serão abordadas e tratadas em sede própria. 

Quanto ao plano de supervisão a que a Vodafone faz alusão, à semelhança do que 

acontece com todos os outros planos, este será definido no cumprimento das regras legais 

e técnicas aplicáveis tendo por objetivo corrigir os desvios que o mercado tem vindo a 

apresentar. 

A ANACOM regista ainda que a NOWO e a ONI consideram que as ações relacionadas 

com a interligação em cabos submarinos entre o Continente e as Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira são de grande relevância. 

 

Ação 18 – Contribuir para um melhor conhecimento dos direitos dos consumidores de 

comunicações e para a literacia digital 

A Vodafone reitera o teor dos comentários efetuados na sua resposta à consulta pública 

sobre o plano plurianual de atividades 2021-2023 da ANACOM, no qual já constava esta 

medida mantendo-se disponível para, em conjunto com o Regulador (de forma individual ou 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=952960
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através da APRITEL), equacionar as melhores formas de promover o esclarecimento dos 

consumidores acerca dos respetivos direitos e obrigações decorrentes do novo quadro 

regulatório, bem como sua consolidação, neste período de transição para todos os players 

do sector. 

A Vodafone considera, ainda, que a ANACOM deve promover medidas de autorregulação 

eficazes, com o objetivo de reforçar o conhecimento e os direitos dos utilizadores, em 

particular, dos consumidores. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM agradece e regista a disponibilidade da Vodafone para colaborar na 

concretização desta ação, reconhecendo a importância de um trabalho com os diversos 

parceiros para se promover o adequado esclarecimento dos consumidores sobre os 

respetivos direitos e obrigações decorrentes do novo quadro regulatório. Esta Autoridade 

continuará a desenvolver ações de informação dos consumidores, designadamente 

através do Portal do Consumidor, da publicação de guias informativos, de ações de 

formação, da divulgação de podcasts e da presença em meios de comunicação social. 

A ANACOM está sempre disponível para, em articulação com os diferentes interessados, 

promover instrumentos de autorregulação, em particular onde estes possam contribuir para 

salvaguardar os objetivos de defesa dos interesses dos utilizadores finais. 

 

Ação 19 – 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 

A AGP identifica como ação prioritária inserida na ação 19 a «pré aprovação e instalação de 

corredores offshore e inshore para cabos submarinos e flexibilização de instalação de CLS 

em locais previamente licenciados». 

A Fastfiber refere que a implantação das redes de comunicações eletrónicas de elevado 

débito tem decorrido a um ritmo acelerado, pelo que a diminuição de entraves e custos 

relacionados com a instalação e gestão de infraestruturas é um aspeto crítico para permitir o 

desenvolvimento do sector das comunicações de forma abrangente por todo o território 

nacional. 

No seguimento da calendarização das medidas previstas na “connectivity toolbox” será útil 

acelerar a coordenação com as autarquias, ou seja, que o prazo indicado de execução seja 

encurtado o mais possível, sendo também importante para o mercado conhecer os prazos de 
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execução previstos, as ações em concreto e que exista coordenação com os operadores, de 

forma a verificar-se a sua eficácia/eficiência e possibilidade de consecução. Assim, considera 

que esta ação deve complementada com um calendário detalhado das ações a realizar. 

Por sua vez a ONI e a NOWO consideram importante que a ANACOM sensibilize as 

autarquias para (i) a necessidade de adotarem procedimentos e condições uniformes de 

acesso e utilização de infraestruturas aptas camarárias em todo o território nacional, incluindo 

a nível de preços, e (ii)  para a adoção de procedimentos conformes com o Decreto-Lei 

nº 123/2009, de 21 de maio, no que diz respeito ao acesso ao domínio público municipal para 

construção de novas infraestruturas pelos operadores de comunicações eletrónicas. 

Identificam ainda como um aspeto de significativa importância operacional os 

acompanhamentos policiais na via pública, os quais, devido à limitação de recursos das 

forças policiais, se constituem, em vários municípios, como um fator de bloqueio ou atraso do 

trabalho dos operadores, tanto a nível de desenvolvimento de rede, como de intervenções 

operacionais correntes (ex: reparação de avarias). Desta feita ONI e NOWO apelam à 

ANACOM para que intervenha da forma que entender conveniente, junto do Governo e das 

Autarquias, para que, sem colocar em risco a segurança rodoviária, as limitações à atividade 

dos operadores, decorrentes da necessidade de acompanhamento policial das suas 

intervenções, sejam ultrapassadas 

A Vantage Towers concorda, na generalidade, com esta ação estratégica. 

A Vodafone congratula a ANACOM por esta iniciativa reiterando e remetendo para os 

comentários tecidos no âmbito da consulta pública sobre o plano plurianual de atividade 2021-

2023, os quais dão por reproduzidos, versando os mesmos sobre o tema dos municípios e 

onde a respondente identificou diversas dificuldades e constrangimentos que têm impacto na 

atividade diária dos operadores. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista a sugestão da AGP sobre a pré aprovação e instalação de corredores 

offshore e inshore para cabos submarinos e flexibilização de instalação de CLS em locais 

previamente licenciados, salientando que a preocupação da AGP com o processo de 

licenciamento de sistemas submarinos parece estar em consonância com as preocupações 

do Grupo de Trabalho sobre o futuro dos cabos submarinos que garantem as ligações de 

comunicações CAM, e cuja presidência foi assegurada pela ANACOM, na medida em que, 

no final de 2019, recomendou a criação de um portal eletrónico para licenciamento de 

sistemas submarinos na zona económica exclusiva (ZEE). 
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Sobre o referido pela FastFiber, reconhecendo como positiva uma melhor e mais rápida 

coordenação com as autarquias no sentido de agilizar processos de instalação e gestão de 

infraestruturas, esclarece-se que a implementação das ações previstas no roadmap 

associado à ‘caixa de ferramentas’ da conectividade cabe ao Estado Português, e contará 

naturalmente com os contributos de vários stakeholders envolvidos, tais como o próprio 

Governo, a ANACOM, os municípios e os operadores. 

Quanto à posição manifestada pela ONI e pela NOWO – necessidade de a ANACOM 

sensibilizar os municípios para a adoção de procedimentos uniformes de acesso e 

utilização de infraestruturas e que se conforme com o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de 

maio – esclarece-se o seguinte: 

Tendo presente que a ação 19 está também prevista no plano plurianual de atividades 

2021-2023, esta Autoridade tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas cujo 

objetivo é precisamente sensibilizar as autarquias locais para a necessidade de 

contribuírem para o desenvolvimento do sector das comunicações no âmbito da instalação 

e gestão das infraestruturas aptas.  

As ações desenvolvidas para além de se inserirem na 13.ª ação estratégica definida no 

plano plurianual de atividades 2021-2023, prosseguem, concomitantemente, o que foi 

solicitado a esta Autoridade pelo Governo no n.º 12 da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 7-A/2020, de 7 de fevereiro, que aprova a estratégia e calendarização da distribuição 

da quinta geração de comunicações móveis, no sentido de a ANACOM  desenvolver 

iniciativas que contribuam para sensibilizar as autarquias e prestadores de serviços para 

os desenvolvimentos relativos às redes 5G e para a harmonização de procedimentos. 

Neste contexto (i) foram realizadas quatros sessões do webinar “Rumo ao 5G- o que a sua 

autarquia precisa de saber em 5 passos”, onde o tema da uniformização de procedimentos 

foi abordado (ii) foi publicado, no sítio desta Autoridade na Internet, um conjunto de 

perguntas e respostas elaboradas a partir das questões colocadas naquelas sessões 

informativas, (iii) procedeu-se à elaboração e divulgação do guia digital ”Rumo ao 5G”.  

Tendo em consideração o desenvolvimento das redes 5G, o guia digital, numa perspetiva 

holística, apresenta as várias temáticas associadas a este processo, ao mesmo tempo que 

aborda assuntos transversais à implantação das redes de comunicações eletrónicas, 

independentemente da tecnologia em que estas se suportam. Ciente de que a colaboração 

das autarquias locais, na medida em que gerem parte substancial das intervenções 

urbanísticas no território nacional, constitui um elemento essencial ao desenvolvimento 

célere das redes de comunicações eletrónicas, o guia digital dedica-lhes uma especial 

atenção, sem, no entanto, deixar de enfatizar a necessidade de participação e 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=952960
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=952960
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1576241
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1576241
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1631621
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envolvimento das demais entidades da área pública ou privada com responsabilidades 

neste contexto. 

Ainda em resposta à ONI e à NOWO adita-se que na sequência destas ações de 

sensibilização/informação das autarquias locais para a relevância da sua participação ativa 

na implementação das redes de comunicações eletrónicas, a ANACOM, no decurso do 

passado mês de junho promoveu um conjunto de reuniões com os municípios, a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de 

Freguesias (ANAFRE) com o objetivo de identificar constrangimentos/dificuldades 

relacionadas com enquadramento aplicável à implantação de redes de comunicações 

eletrónicas em geral e das redes 5G, em particular, de modo a promover a sua clarificação. 

Quanto ao tema do acompanhamento policial das intervenções na via pública, importa ter 

presente que o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, e a restante legislação aplicável 

à instalação de redes de comunicações eletrónicas, não contêm normas aplicáveis a estas 

situações. Trata-se de um tema que se enquadra no âmbito das atribuições e competências 

do Ministério da Administração Interna. 

Adite-se em todo o caso que o programa Simplex+ 2019, integra uma medida com a 

designação “Serviços gratificados + ágeis para serviços de Comunicações”, com o seguinte 

propósito: «Criar uma aplicação para registar as ocorrências de avarias nas redes dos 

operadores de telecomunicações, que possibilite encaminhar de forma simples, rápida e 

automática as forças policiais para o local da ocorrência, de molde a permitir que decorram, 

na via pública, os trabalhos de intervenção necessários ao restabelecimento dos serviços.» 

A ANACOM regista a concordância da Vantage Towers relativamente à ação proposta. 

Em relação ao contributo da Vodafone– em concreto para a então ação 3, onde aborda o 

tema dos municípios – que aqui recupera, remete-se para o entendimento da ANACOM 

então expresso, tendo-se salientado que as ações que estavam a ser preparadas, por 

solicitação do Governo – entretanto realizadas –, também se destinavam a sensibilizar as 

autarquias e  os prestadores de serviços para os desenvolvimentos relativos às redes SG 

e à harmonização de  procedimentos,  e  incentivar  a  redução  e  harmonização  das  taxas  

de  instalação  de estações de base a nível nacional, e para as ações acima listadas. 
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Objetivo estratégico 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. 

 

Ação 20 – 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 

A DECO considera esta como uma das ações prioritárias no contexto do objetivo estratégico 

2. Para a DECO, a introdução de uma tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à 

Internet em banda larga (também designada tarifa social de Internet – TSI) é a satisfação de 

uma velha reivindicação desta associação, que constituirá uma importante ferramenta de 

combate às desigualdades sociais e exclusão digital dos economicamente mais 

desfavorecidos. A ANACOM terá o importante papel de fixar os requisitos técnicos da 

prestação do serviço universal (SU) em matéria de acesso à Internet, bem como definir o tipo 

de ofertas que passarão a poder ser objeto de subscrição de beneficiários do SU, matérias 

que, aliás, deverão ser também objeto de consulta pública prévia. 

Para a NOS, a publicação do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, que procede à criação 

da TSI, define o papel e as competências da ANACOM nesta matéria. 

Cabe ao regulador sectorial, mediante pedido do operador (em sequência do pedido do 

cliente), confirmar a elegibilidade dos interessados, assim como a definição da largura de 

banda, os parâmetros mínimos de qualidade a serem garantidos e, ainda, a apresentação de 

uma proposta (não vinculativa) sobre os preços a vigorar em cada ano (embora este último 

caso dependa de portaria do Governo). 

No que respeita a estes três últimos pontos, a NOS entende que as propostas da ANACOM 

devem ser antecedidas por uma audição obrigatória aos operadores, de modo a garantir uma 

decisão informada de todos os envolvidos. Neste processo, os operadores terão um papel 

determinante, não apenas na prestação da informação necessária a uma decisão 

fundamentada, com medidas e regras que sejam as mais ajustadas aos objetivos 

pretendidos. 

No caso concreto da tarifa a vigorar ainda em 2021, e que sai fora do âmbito do presente 

plano, o cumprimento dos prazos estipulados obrigará a uma especial celeridade do regulador 

no lançamento da consulta. 
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Segundo a NOWO, com a recente publicação do Decreto-Lei nº 66/2021, de 30 de julho, foi 

atribuída à ANACOM a incumbência de definir uma série de aspetos fundamentais da TSI, 

nomeadamente as características do serviço de acesso à Internet e o seu preço, bem como 

o conceito de encargos excessivos com o sue fornecimento pelos operadores. Será, ainda, 

necessário definir e implementar as formas de acesso dos operadores à informação de 

elegibilidade dos clientes para a TSI, que terão de obter junto da ANACOM. Tendo o referido 

diploma determinado que a TSI deverá estar disponível ainda em 2021, entendemos que a 

definição das suas características pela ANACOM não poderá deixar de estar sujeita a 

consulta prévia dos operadores, os quais terão, em última instância, de a implementar e 

disponibilizar aos clientes elegíveis num prazo muito curto. Assim, saudamos, desde já, o 

lançamento pela ANACOM das consultas públicas sobre a definição de encargos excessivos 

e sobre as características da TSI, de que fomos notificados a 13 de agosto de 2021. Adianta 

que um aspeto muito crítico da TSI será o preço, uma vez que tanto os custos de acesso, no 

caso de uma TSI em rede fixa, como os custos de [IIC]                                                             

                       [FIC], no caso de uma TSI móvel, não são negligenciáveis, implicando que o 

operador incorra em encargos excessivos se o preço de retalho estiver ao nível dos valores 

que foram discutidos na comunicação social (i.e.: mensalidade de 5 €). 

Para a Vodafone, a transposição do CECE não implica necessariamente a implementação 

do SU previsto no artigo 84.º. O que deve resultar da transposição é o dever de efetuar uma 

análise rigorosa e fundamentada quanto à universalidade do acesso aos serviços incluídos 

no âmbito do SU e quanto à acessibilidade dos respetivos preços no território nacional, 

alicerçado numa avaliação que conclua que o normal funcionamento do mercado e outros 

instrumentos de políticas públicas não são eficazes na resolução da questão. Devem assim 

ser devidamente densificados e concretizados conceitos como sejam o de “serviço adequado 

de acesso à Internet de banda larga” (considerando 215) e o de “preço acessível” 

(considerandos 219 e 236). Adicionalmente, importa referir que esta análise deve seguir um 

processo transparente e aberto à participação dos interessados. A Vodafone considera, à 

partida, que não há motivos que fundamentem a necessidade de implementação do acesso 

de banda larga à Internet no SU atendendo não só ao elevado nível de cobertura das Redes 

de nova geração e das redes móveis – reforçadas pela aplicação de obrigações de cobertura 

previstas nos direitos de utilização de frequências – como também pelo elevado número de 

opções tarifárias existentes, nomeadamente em regime pré-pago. O problema que existe está 

essencialmente do lado da procura, não do lado da oferta: o foco das políticas públicas deve 

ser colocado no combate à iliteracia, nomeadamente entre a população mais idosa. Deve ser 

privilegiado o financiamento público (ou uma combinação de financiamento público e privado) 

de modo a não sobrecarregar apenas este sector em particular. Sustenta, igualmente, que 
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deve ser alargado o leque de entidades que contribuem para o financiamento do SU aos 

prestadores de serviços OTT, os quais beneficiam, significativamente, com a inclusão do 

serviço de banda larga no SU. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista os contributos em matéria de acesso de banda larga à Internet no 

âmbito do serviço universal de comunicações eletrónicas, na sua generalidade, sobre a TSI 

criada pelo Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho. Este Decreto-Lei, como reconhecido 

nas respostas, atribuiu um conjunto de competências à ANACOM, que em seu 

prosseguimento colocou em agosto de 2021 em consulta (e, nalguns casos em audiência 

prévia dos interessados) os documentos relativos às seguintes matérias: i) valor da TSI, ii) 

definição da largura de banda e demais parâmetros de qualidade de serviço a observar na 

TSI e iii) conceito de encargo excessivo com o fornecimento do serviço de acesso à Internet 

em banda larga. Estes procedimentos endereçam as preocupações manifestadas na 

generalidade dos contributos ao assegurarem a participação dos interessados, sendo que, 

de acordo com o prazo estabelecido no mencionado diploma, a ANACOM já aprovou os 

respetivos relatórios e as decisões/propostas finais. 

No que respeita às preocupações sobre a necessidade de definir e implementar as formas 

de acesso dos operadores à informação de elegibilidade dos clientes para a TSI, nota-se 

que, de acordo com o definido no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, a ANACOM também 

remeteu ao Governo, em setembro, uma proposta de definição das condições necessárias 

à atribuição, aplicação e manutenção da TSI. 

Quanto às considerações da Vodafone sobre o serviço universal, nota-se que na 

sequência da transposição do CECE, a ANACOM desempenhará de forma diligente as 

competências que lhe são/sejam legalmente atribuídas. Quanto às temáticas associadas 

ao financiamento de eventuais encargos excessivos na prestação de serviço universal, 

nomeadamente a origem pública ou privada dos fundos, ou tipo de empresas que 

contribuem para o fundo de compensação, são matérias que recaem na esfera da 

competência do Governo. Não obstante, no contexto da aprovação da decisão relativa ao 

conceito de encargo excessivo, a ANACOM recomendou ao Governo que ponderasse 

isentar da obrigação de oferta da TSI as empresas cujo valor do volume de negócios 

elegível lhes confira um peso inferior a 1% do volume de negócios elegível global do sector 

das comunicações eletrónicas. 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168697989/details
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1705201
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Ação 21 – 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 

A DECO, a NOWO e a ONI identificam a ação estratégica 21 como uma das ações mais 

prioritárias. Por um lado, a DECO destaca a importância da «regulamentação das 

plataformas, em particular a sua coresponsabilização perante os consumidores em caso de 

incumprimento do vendedor», por outro lado, a NOWO e a ONI relevam a importância da 

«análise de impacto da atividade dos OTT no sector».  

Ainda a respeito desta ação estratégica, a Vodafone entende que «(…) o acompanhamento 

destas matérias por parte do Regulador deve ser efetuado tendo sempre como pano de fundo 

a realidade nacional e a sua defesa ativa, de modo a procurar evitar, na medida do possível, 

a adoção de medidas desproporcionais e desadequadas ao mercado nacional». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM agradece os contributos da DECO, pela NOWO e pela ONI, que suportam esta 

ação estratégica e que serão tomados em devida consideração no seu desenvolvimento, 

atento designadamente o CECE, bem como outras disposições legais que venham 

eventualmente a atribuir competências à ANACOM nestas matérias. 

No que concerne aos comentários da NOWO e da ONI, a ANACOM nota que esta 

Autoridade tem presente a importância dos serviços OTT, pelo que tem procurado, ao longo 

dos anos, acompanhar a evolução destes serviços. Neste contexto, importa destacar a 

publicação, em 2016, do estudo sobre serviços de aplicações e conteúdos (OTT) conduzido 

em parceria com a QMETRICS, bem como a publicação de informação estatística sobre a 

utilização dos serviços OTT em Portugal e na União Europeia. Não obstante o exposto, a 

ANACOM releva que o CECE vem introduzir uma maior certeza regulatória e um maior 

level playing field no sector, ao considerar os serviços de comunicações interpessoais 

independentes do número como serviços de comunicações eletrónicas.  

Em relação ao comentário da DECO, recorda-se que em dezembro de 2020, após um 

período de consulta pública, a Comissão Europeia apresentou duas propostas: uma relativa 

ao Regulamento Serviços Digitais, que revê a diretiva de comércio eletrónico, com o 

objetivo de regular os serviços digitais, rebalanceando os direitos e responsabilidades dos 

utilizadores, plataformas intermediárias e autoridades públicas, e outra referente ao 

Regulamento Mercados Digitais, para endereçar as preocupações concorrenciais 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf
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colocadas pelas plataformas digitais que atuam como gatekeepers, que atualmente não 

são endereçadas pelas regras da concorrência. 

Destaca-se, a este propósito, que a ANACOM tem participado ativamente no debate 

europeu sobre o novo enquadramento regulatório para as plataformas digitais, 

nomeadamente no contexto do BEREC, defendendo a definição de um quadro 

regulamentar ex ante aplicável às plataformas que atuam como gatekeepers3, e do Grupo 

de Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP), com vista a promover a 

concorrência e a inovação e, simultaneamente, a proteger os utilizadores finais. 

Por fim, a ANACOM regista a preocupação da Vodafone, e faz notar que esta Autoridade, 

no âmbito da sua atuação, tem sempre presente a realidade das empresas em Portugal, 

assim como as especificidades da oferta e da procura no mercado nacional, procurando 

nas suas decisões respeitar o princípio da adequabilidade e da proporcionalidade.   

 

Ação 22 – Proceder, no quadro das suas competências, à regulação e supervisão do serviço 

postal universal no quadro da nova concessão 

A DECO considera esta como uma das ações prioritárias no contexto do objetivo estratégico 

2 apresentado em consulta. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista o reconhecimento da relevância desta ação, a qual considera também 

da maior importância, nomeadamente na prossecução de um serviço postal que assegure 

a satisfação das necessidades de serviços postais dos utilizadores. 

 

Ação 23 – Aferir a qualidade de serviço (QdS) das redes móveis e da Internet, tendo em vista 

a divulgação de informação aos consumidores e demais utilizadores 

A DECO refere o grande interesse desta ação, bem como da ação 26 – Promover as medidas 

necessárias para assegurar a existência de um "comparador tarifário”, conforme as regras 

que venham a ser definidas com a nova LCE. 

A Vodafone defende que «(…) qualquer metodologia que venha a ser determinada para aferir 

os níveis de qualidade de serviço das redes móveis e da Internet deverá ter em devida 

consideração as orientações do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações 

 
3  Ver “BEREC Report on the interplay between the EECC and the EC’s proposal for a Digital Markets Act 
concerning number-independent interpersonal communication services”) e o “BEREC Report on the ex ante 
regulation of digital gatekeepers”, que aguarda aprovação (na 3.ª plenária do BEREC) e publicação online. 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9966-berec-report-on-the-interplay-between-the-eecc-and-the-ec8217s-proposal-for-a-digital-markets-act-concerning-number-independent-interpersonal-communication-services
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9966-berec-report-on-the-interplay-between-the-eecc-and-the-ec8217s-proposal-for-a-digital-markets-act-concerning-number-independent-interpersonal-communication-services
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Eletrónicas(…) relativamente a esta matéria e basear-se em critérios objetivos, fiáveis e 

precisos, que tenham em consideração os fatores externos que influenciam estes níveis e 

que muitas das vezes são imputáveis ao próprio cliente e aos equipamentos que possui». 

Este operador refere ainda que, relativamente à ação 26, considera importante dar 

continuidade ao simulador tarifário existente, adaptando-o ao futuro novo quadro 

regulamentar, e que seja assegurada a participação ativa dos operadores. 

Posição da ANACOM: 

Ambas as ações referidas pela DECO são também consideradas importantes pela 

ANACOM, o que é demonstrado por todas as suas publicações de relatórios do NET.mede, 

com periodicidade trimestral, semestral e, em 2021, pela primeira vez, com a versão anual 

(respeitante a 2020). Note-se que, em 2020, houve um aumento da procura do NET.mede 

resultante das situações de confinamento dos utilizadores no contexto da Covid-19. 

Para além destes relatórios, ainda no âmbito da qualidade de serviço, a ANACOM publicita 

trabalhos específicos sobre as redes móveis, em todo o território nacional e/ou nas várias 

NUTS II. Para o futuro, a ANACOM equaciona ainda a realização de estudos em zonas 

mais restritas, como sejam concelhos (como aliás já fez em 2021, em Ourém, Porto de 

Mós, Miranda do Douro e Vimioso) e infraestruturas de interesse público e para o cidadão 

(em análise alguns eixos ferroviários, circuitos pedestres, rotas fluviais, etc.). A este 

propósito releva-se a publicação do estudo “Avaliação do desempenho de serviços móveis 

e de cobertura GSM, UMTS e LTE, no serviço Alfa Pendular da CP no eixo ferroviário 

Braga-Porto-Lisboa-Faro”. 

Quanto ao comparador tarifário, já há muito que essa ferramenta se encontra ao dispor do 

consumidor. Logo que seja publicado o diploma que transpõe o CECE, dar-se-á início à 

sua adaptação às novas regras que sejam aplicáveis a este importante instrumento de 

comparação e análise dos tarifários. 

Sobre o comentário da Vodafone, importa referir que não estão para já previstas alterações 

às metodologias que têm vindo a ser seguidas, sendo certo que, conforme tem sido prática 

da ANACOM, se houver necessidade de promover alterações, serão envolvidos todos os 

operadores do sector. Relativamente ao comparador tarifário, a ANACOM reconhece a 

importância da existência dessa ferramenta, está empenhada na sua adaptação ao novo 

quadro regulamentar e não dispensará todos os contributos que tenham o mérito de 

melhorar a qualidade de informação que coloca à disposição do consumidor. 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1707562
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1707562
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1707562
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Ação 25 – 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 

A FastFiber considera que «(…) a formulação desta ação é demasiado genérica, sendo 

indispensável ao seu sucesso que se dê a conhecer ao mercado o prazo de execução e as 

medidas concretas que a ANACOM irá realizar com vista à sua implementação». 

A NOS considera que «(…) não obstante as ações 16 e 25 estarem relacionadas com a 

segurança e a integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas, não é 

mencionada a sua relação com este propósito, nem é publicamente conhecida a posição que 

a ANACOM pretende assumir em matéria de cibersegurança, incluindo no que respeita à 

articulação que deve existir entre o sector e o CNCS. A este respeito, importa ter presente 

que está em curso o processo de revisão da Diretiva (UE) 2016/1148, de 6 de julho de 2018 

(Diretiva NIS) que prevê uma revisão profunda e transversal do enquadramento comunitário 

em matéria de segurança e cibersegurança, com impacto no sector das comunicações 

eletrónicas». 

Posição da ANACOM: 

O Regulamento n.º 303/2019, de 1 de abril, já explicita os deveres e obrigações que as 

empresas do sector têm de cumprir neste domínio, normalmente com prazos de 

cumprimento associados. A ANACOM realizará um conjunto de ações de supervisão que 

terão por objeto a verificação do seu efetivo  cumprimento, considerado fulcral para 

assegurar a segurança e a integridade das redes e serviços de telecomunicações, tais 

como, nomeadamente, a análise das políticas de segurança das entidades, dos respetivos 

planos de auditoria, do reporte de incidentes e atuação perante os mesmos. 

Acresce que a necessidade de atualizar o referido Regulamento, designadamente na 

decorrência da transposição do CECE e de nova legislação europeia, poderá implicar a 

adaptação da ação do regulador ao nível da garantia do cumprimento das respetivas 

obrigações, que só oportunamente, e após a sua alteração, poderá ser explicitada. 

Refira-se, ainda, que o tema da segurança das comunicações tem merecido desta 

Autoridade uma particular atenção, em especial no contexto da Covid-19. 

 

  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1469920#path=/mail/inbox/_blank
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Ação 26 – Promover as medidas necessárias para assegurar a existência de um "comparador 

tarifário”, conforme as regras que venham a ser definidas com a nova LCE 

Ver comentário conjunto na ação 23. 

 

Ação 27 – 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 

A Vodafone considera fundamental que o sistema de controlo que venha a ser adotado seja 

desenhado «(…) em estreita colaboração e com a participação ativa dos operadores, 

nomeadamente, promoção de grupos de trabalho, workshops e consultas públicas sobre a 

temática, para assegurar um processo eficiente, interativo e participado, procurando garantir 

que os referidos instrumentos – que se pretendem únicos e transversais a todo o mercado - 

têm por base parâmetros objetivos, não discriminatórios e, sobretudo, mensuráveis, por forma 

a evitar discrepâncias na avaliação da qualidade de prestação dos respetivos serviços. Só 

desta forma será, no entendimento da Vodafone, possível garantir que o sistema de controlo 

que venha a ser criado contribui de forma efetiva e construtiva para a informação dos 

utilizadores finais e não representa um foco de conflitualidade adicional no sector». 

Posição da ANACOM: 

Tal como refere a Vodafone, a ANACOM também pretende que a ferramenta prevista no 

Regulamento (UE) 2015/2120, de 25 de novembro, seja de utilidade não só para 

consumidores, que ficam com a perspetiva correta dos níveis de qualidade dos serviços 

contratados, mas também para os operadores que, através dela, passem a conhecer 

eventuais deficiências associadas à insatisfação do seu cliente e tenham assim uma 

oportunidade única para melhorar o serviço prestado e o grau de satisfação com o serviço 

que presta. A este propósito, a ANACOM informa que criou um grupo de trabalho com a 

missão de, em cooperação com operadores e a Direção-Geral do Consumidor, verificar a 

validade das medições efetuadas através da solução NET.mede e, simultaneamente, pré-

definir (sem prejuízo de oportuna consulta pública) as condições e procedimentos de 

medição, que permitam, mais sustentadamente, ajudar a concluir sobre o cumprimento, ou 

não, do contrato. 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1373271
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Ação 28 – Implementar o Regulamento relativo ao tratamento de reclamações pelos 

prestadores de serviços de comunicações 

A DECO considera que este objetivo é fundamental para os consumidores. Refere esta 

Associação que «(…) existem reclamações a ser encerradas pelas empresas prestadoras de 

serviços de comunicações, sem estarem resolvidas: desde que o operador dê resposta, 

cumpre, independentemente do conteúdo da resposta que dá. No livro de reclamações 

eletrónico, por exemplo, não é possível o “queixoso” declarar se considera que a resposta 

dada pelo operador resolveu o problema ou não pela mesma via (é direcionado para 

contactos particulares com o operador por via de um e-mail que não permite resposta). Se 

não ficar resolvido e quiser continuar a dar conhecimento ao regulador, o consumidor é 

obrigado a abrir uma nova reclamação (que tem que associar à que foi fechada para que 

possa existir um histórico mínimo da situação e tem que explicar novamente o problema)».  

A Vodafone entende que «(…) não se justifica a intervenção, por via regulamentar, da 

ANACOM nesta área, porquanto todo o processo de interação entre os operadores e os seus 

clientes é gerido de forma muito próxima, totalmente assistida e através de diversos canais, 

adaptados às necessidades e exigências dos clientes. A fixação de regras vinculativas e 

rígidas retira flexibilidade aos operadores, coloca em causa as políticas de resolução de 

reclamações com enfoque no caso concreto, ao regulamentar de forma transversal todas as 

reclamações e sobretudo, compromete uma resolução simples e célere baseada na relação 

de confiança que existe entre as partes». 

Posição da ANACOM: 

No que respeita ao comentário da Vodafone, a ANACOM faz notar, por um lado, os 

avultados números de reclamações que são registadas no sector das comunicações e, por 

outro, o facto de a demora ou não resolução de reclamações figurar anualmente entre os 

motivos de queixa mais mencionados pelos utilizadores de serviços nas reclamações 

registadas por esta Autoridade.  

Neste contexto e em resultado quer da análise detalhada dos problemas que os utilizadores 

relatam nas suas reclamações quer da apreciação que faz da qualidade das respostas que 

são dadas pelos prestadores de serviços a estas reclamações, a ANACOM entende que o 

tratamento de reclamações pelos prestadores de serviços de comunicações não está 

suficientemente regulado neste sector, verificando-se a necessidade de reforçar os direitos 

dos utilizadores nesta matéria. 
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Relativamente ao comentário da DECO, cabe reforçar que a ANACOM fez o diagnóstico 

das dificuldades que os utilizadores de serviços de comunicações enfrentam no âmbito dos 

procedimentos de tratamento de reclamações dos prestadores de serviços e conhece as 

situações identificadas por esta Associação no seu contributo. A definição de regras a que 

devem obedecer estes procedimentos pretende endereçar os problemas que foram 

diagnosticados, melhorando designadamente a qualidade da resposta aos reclamantes e 

o relacionamento entre a ANACOM e os prestadores na gestão das reclamações que não 

sejam adequadamente tratadas. 

Cabe também assinalar que a gestão da plataforma do Livro de Reclamações on-line é 

assegurada pela Direção-Geral do Consumidor (DGC), entidade responsável pelo seu 

funcionamento e pela implementação dos desenvolvimentos necessários para melhorar a 

experiência dos reclamantes e tornar mais útil e efetivo o exercício do direito de reclamar.  

A ANACOM tem partilhado com a DGC a sua experiência com o livro de reclamações 

eletrónico e os aspetos que entende serem essenciais para reforçar os direitos dos 

utilizadores que recorrem a esta plataforma para reclamar, designadamente no âmbito da 

transparência do procedimento de tratamento de reclamações e dos meios de reação em 

caso de insatisfação com a resposta obtida por parte do prestador de serviços. 

 

Objetivo estratégico 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 partilha de informação e 

conhecimento e da promoção da eficiência e da economia de meios e recursos 

indispensáveis à assunção plena das suas responsabilidades. 

 

Ação 31 – Melhorar a interação e a 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 

A FastFiber considera esta ação prioritária e essencial, sendo que, para tal, a ANACOM deve 

ser mais transparente e dar a conhecer de uma forma mais objetiva e concreta as ações que 

pretende realizar e os prazos em que as pretende executar, como de resto se espera que 

decorra da presenta consulta pública e como salientado nos comentários gerais realizados 

neste documento. 
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A Vodafone refere, relativamente a este ponto, que a ANACOM deverá assegurar a 

participação ativa dos operadores na análise e debate dos trabalhos a efetuar nesta ação por 

via da promoção de grupos de trabalho, workshops e consultas públicas sobre a temática, 

para assegurar um processo eficiente, interativo e participado. 

Deverá ser prevista a aferição e implementação de uma AIR, algo que é prática comum 

noutros Estados-Membros da UE e que se encontra previsto na Proposta de Lei do Governo 

para a transposição do CECE. Tal avaliação contribui para uma fundamentação transparente 

dos sentidos prováveis de decisão e para as decisões finais assegurando assim a devida 

ponderação dos impactos das diversas medidas que estejam sob avaliação e uma análise 

custo/benefício para cada opção equacionada. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM tem vindo a desenvolver (desde 2018) uma política de incremento da 

participação nas consultas públicas que lança, a qual se traduz no envio, através do 

endereço consulta-publica@anacom.pt (criado especificamente para o efeito), de um 

convite a um conjunto de entidades consideradas relevantes no âmbito de cada consulta. 

De relevar ainda que os efeitos da pandemia, embora tenham reduzido as reuniões 

presenciais, proporcionaram um incremento em outros canais de comunicação com todos 

os interessados, incluindo organizações representativas. A ANACOM entende que o 

contributo dessas entidades enriquece o leque de opiniões sobre o qual se construirá a 

base regulatória nacional. 

Para este efeito, a ANACOM prosseguirá igualmente uma política de contacto mais próximo 

com os públicos regionais, mormente por via das suas delegações nos Açores, na Madeira 

e no Porto. 

Com o objetivo de ser mais transparente e de dar a conhecer a sua atividade a um público 

mais alargado, esta Autoridade lançou novos produtos de comunicação (infografias, nova 

newsletter e podcasts), o que continuará a fazer. Irá igualmente manter a sua presença 

regular nos media, quer na imprensa escrita (através de comunicados de imprensa), na 

televisão e ainda nas redes sociais. 

De referir ainda que, desde 2020, a ANACOM anuncia o calendário de divulgação de 

informação previsto para cada ano, pretendendo, com esta iniciativa, que todos os 

interessados na informação que é preparada regularmente pela ANACOM possam 

antecipar as datas relevantes da divulgação da mesma, contribuindo assim para dar ao 

mercado uma maior previsibilidade da atuação desta Autoridade. 

mailto:consulta-publica@anacom.pt
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Refira-se ainda que, no que toca à interação e à comunicação com a sociedade, o próprio 

plano plurianual conta com uma análise do alinhamento das ações com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) – Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

Quanto à aferição e implementação de uma AIR, vide capítulo 2 (Apreciação na 

generalidade). 

 

Ação 32 – 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 

Embora se trate de uma ação sobre a organização interna do regulador, a NOS «(…) 

considera ser oportuno fazer referência à importância de se verificar uma implementação 

célere do novo modelo organizativo da ANACOM, na medida em que qualquer tipo de 

indefinição a nível da estrutura terá sempre impactos negativos no output da organização». 

A NOS refere ainda que, «(…) atendendo a que o processo em causa já se iniciou em 2019, 

o facto de a sua conclusão estar apenas prevista para 2023 é particularmente preocupante 

pois indicia que a perturbação que este tipo de processos inevitavelmente acarreta para as 

estruturas internas ainda se prolongará por mais dois anos, pelo que se considera premente 

a sua aceleração». 

Posição da ANACOM: 

O novo modelo organizativo e funcional da ANACOM, cuja macroestrutura já se encontra 

implementada desde outubro de 2020, foi concebido em articulação com o quadro legal 

que enquadra a atuação desta Autoridade e traduz uma simplificação face ao anterior. A 

última alteração da estrutura organizativa tinha ocorrido há 10 anos, pelo que importava 

adotar um modelo de organização mais eficiente e menos verticalizado. O objetivo é tornar 

a organização mais ágil, mais integrada e multidisciplinar, ficando mais bem capacitada 

para enfrentar os desafios com que se depara na regulação do sector das comunicações 

eletrónicas e postal e das atividades espaciais. 

A ação apresenta uma taxa de concretização de 75% e visa não só “Implementar o novo 

modelo organizativo e funcional”, mas também “proceder à adequada dotação e formação 

de pessoas de forma a tornar mais eficaz e eficiente o funcionamento da ANACOM”, 

contemplando um conjunto de subações de gestão, acompanhamento e monitorização da 

mudança a decorrer neste horizonte temporal. 
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Ação 33 – Desenvolver nova abordagem de caracterização do sector e de recolha de 

informação complementar 

A MEO considera que esta ação não se encontra devidamente explicitada, não sendo 

possível antecipar as ações concretas que a mesma abrange. 

Posição da ANACOM: 

Neste contexto, a ANACOM informa que, no âmbito da restruturação em curso, esta ação 

se insere num processo que visa capacitar esta Autoridade para um maior conhecimento 

do sector, integrando as alterações de fontes, métodos e técnicas utilizados para 

monitorizar a atividade do sector (nomeadamente, a identificação de sensores alternativos, 

o recurso a ferramentas de Business Intelligence e Artificial Intelligence e a utilização de 

modelos e algoritmia), a reformulação de políticas de  governança  de  dados, a 

monitorização de novas realidades (comércio eletrónico e atividade espacial), e a recolha 

de informação complementar sobre as atividades já monitorizadas. 

Encontram-se incluídas nesta ação iniciativas decorrentes da necessidade de maior 

precisão na recolha de informação sobre a cobertura e capacidade das diversas redes, 

nomeadamente das redes de banda larga, para resposta adequada ao perspetivado na 

transposição do CECE, à assessoria ao governo em matéria de políticas públicas e ajudas 

de estado, à melhoria substancial da informação a prestar para fins de atratividade de 

investimento, nomeadamente internacional e, transversalmente, à melhoria das 

plataformas integradas de conhecimento na componente geoespacial e sua exploração. 

Encontram-se igualmente incluídas iniciativas que estabelecem uma abordagem 

transsectorial que permita aumentar a informação e entendimento sobre as necessidades 

e impactos inerentes ao consumo de telecomunicações nos vários sectores potenciando a 

perceção e ação estratégica e a promoção do sector. 

Da mesma forma, incluem-se nesta ação diversas iniciativas de melhoria e suporte às 

atividades de supervisão, de tratamento de reclamações e de defesa do consumidor. 

A NOS sugere que a ANACOM integre no âmbito desta prioridade de atuação a monitorização 

da atividade dos prestadores de serviço OTT. 

Refira-se ainda que a NOWO e a ONI consideram que o «(…) Regulador deverá dar grande 

importância à análise de impacto da atividade dos OTT no sector». 
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Posição da ANACOM: 

Para além do estudo mencionado por este prestador, a ANACOM informa que tem 

acompanhado o desenvolvimento dos serviços OTT através de resultados de inquéritos de 

natureza amostral. Neste âmbito, a ANACOM tem recorrido, desde 2018, aos inquéritos 

promovidos pelo INE e pelo EUROSTAT. Os resultados têm sido apresentados ou citados 

no relatório sobre o sector das comunicações e noutras publicações. 

Por outro lado, o BEREC encontra-se a desenvolver um questionário de resposta voluntária 

sobre serviços OTT que tem por destinatários prestadores deste tipo de serviços e que é 

expectável que seja aprovado até ao final de 2021.  

A ANACOM continuará a recolher junto dos prestadores a informação que considera 

relevante para o desempenho das suas funções dentro dos limites impostos pelo quadro 

legal e estatutário que enquadra as suas atividades. 

 

Ação 34 – 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 

Esta ação foi considerada prioritária por AGP, NOS, NOWO e ONI. 

A AGP considera importante «(…) aproveitar as condições de localização geográfica 

estratégica e de morfologia geológica para a criação de um HUB Digital Europeu 

impulsionador da Atlantic Digital Gateway Platform. Considerar a amarração do cabo CAM 

em Sines. Promover um Cluster de R&D relacionado com o desenvolvimento de cabos 

submarinos em Sines. Em setembro, será formalizada a Comunidade Sines Tech – Innovation 

and Data Centre Hub, que inclui a Câmara Municipal de Sines, a aicep Global Parques, 

EllaLink, Start Campus, IP Telecom, REN Telecom, Fast Fiber, FCCN e Sines Tecnopolo que 

permitirá a partilha de informações e desenvolvimento de novas oportunidades entre todos 

os parceiros».  

A ONI refere a «(…) total dependência dos sistemas CAM e Inter-Ilhas da MEO, tendo sido 

fundamental as intervenções regulatórias da ANACOM para assegurar o acesso a estes 

sistemas (através das ofertas reguladas ORCA e ORCE) e a contínua redução anual de 

preços dos circuitos Ethernet» e espera «(…) que o futuro sistema CAM, a disponibilizar por 

operador neutro (IP Telecom), permita preços e condições mais competitivas». 
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A NOS afirma que regista «(…) com alguma surpresa a ênfase conferida à componente de 

proteção ambiental e investigação científica, sem que seja também indicado que os novos 

cabos submarinos podem ser um agente ativo na melhoria das condições de acesso à 

capacidade pelos operadores que fornecem serviços nas Regiões Autónomas (“RA”)». 

Este operador manifesta ainda preocupação com as valências adicionais que se perspetivam 

para o novo sistema de cabos submarinos, considerando que aquelas «(…) poderão constituir 

uma ameaça para a concretização do principal papel destes cabos caso não seja assegurada 

uma estrita separação dos custos referentes a estas valências dos imputáveis à componente 

de comunicações (…). Salvaguardada esta preocupação, a referência efetuada no Plano de 

Atividades é, na realidade, pouco clara. Poderá porventura ser apenas uma simples alusão 

às diferentes valências que se perspetivam para os novos cabos; não o sendo, dificilmente 

identificamos que competências específicas tem a ANACOM nas áreas referidas para a tornar 

particularmente apta para intervir nas áreas de deteção sísmica, da proteção ambiental e da 

investigação científica destas áreas». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista as propostas da AGP sobre o aproveitamento das condições 

(localização geográfica estratégica e morfologia geológica) de Sines para a criação de um 

HUB Digital Europeu impulsionador da Atlantic Digital Gateway Platform, tendo vindo a 

intervir de forma activa no sentido de facilitar e induzir a participação de todas as partes 

interessadas na potenciação das plataformas geoestratégicas nacionais onde se encontra 

naturalmente incluída a zona de Sines 

A ANACOM regista o comentário da NOS relativo à componente de proteção ambiental e 

investigação científica e continuará a acompanhar os desenvolvimentos que venham a 

ocorrer sobre este assunto. Esta Autoridade salienta que tem competências de 

coadjuvação ao Governo, onde se insere também o acompanhamento desta temática. 

 

Ação 35 – 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 

Apenas a AGP se pronunciou dando-lhe um contexto de licenciamento de cabos submarinos. 

Em concreto, referiu as seguintes propostas: «(…) Criação do primeiro corredor atlântico 

(piloto) pré-licenciado para amarração de cabos submarinos de telecomunicações em Sines. 

Criação do portal de licenciamento para operadores e cabos submarinos, já foi definida uma 
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entidade de tratará destes assuntos (DGRM), mas seria interessante ter um portal com 

informação sobre o roteiro de licenciamento e que permitisse fazer o upload dos mesmos. 

Flexibilização no licenciamento para a instalação de Centros de Dados em Sines, em 

sequência da estratégia da UE na criação das EU Atlantic Data-Gateway Platform». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista as propostas da AGP sobre a adoção de algumas medidas a serem 

consideradas no âmbito da ação 35, tais como: criação do primeiro corredor atlântico 

(piloto) pré-licenciado para amarração de cabos submarinos de telecomunicações em 

Sines; criação do portal de licenciamento para operadores e cabos submarinos; 

flexibilização no licenciamento para a instalação de Centros de Dados em Sines, em 

sequência da estratégia da UE na criação das EU Atlantic Data-Gateway Platform. 

A criação do portal de licenciamento supra mencionado foi proposta pelo GT interministerial 

ao Governo em 2019. Em 2021, o Governo criou um GT (entidades públicas e Secretarias 

de Estado) para analisar a questão do licenciamento dos cabos submarinos, e neste 

momento está pendente uma decisão no Governo, nomeadamente sobre a criação do 

Portal. 
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3.2 Propostas de novas ações 

A DECO assinala que a ANACOM pode e deve ser mais interventiva em matéria da regulação 

da contratação, nomeadamente nos casos em que a contratação/ativação de serviços é 

realizada através de meios não convencionais (nomeadamente a ativação nas áreas de 

cliente e diretamente através da TV Box, etc.). Tratando-se de alterações de natureza 

contratual, mas que podem ser realizadas por qualquer utilizador, mesmo não sendo o titular 

do serviço (sobretudo quando o processo acontece diretamente na TV Box), considera que 

este problema deve ser objeto de estudo e consequente ação pelo regulador no sentido de 

estabelecer regras, nomeadamente a proibição expressa de certas práticas, 

designadamente: (i) a recolha de assinaturas onde não está visível todo o texto e sem que o 

consumidor fique com um comprovativo exatamente do que assinou no momento em que o 

faz e (ii) a possibilidade de aplicar novos períodos de fidelização quando existe apenas uma 

intervenção técnica para substituir um equipamento que avariou e não foi solicitada qualquer 

alteração ao serviço mas apenas a correção da avaria.  

Posição da ANACOM: 

Tal como a ANACOM teve oportunidade de esclarecer no relatório da consulta pública 

relativa ao plano plurianual de atividades 2021-2023, existem mecanismos, mesmo na 

vigência da atual LCE, que já acautelam as preocupações e situações descritas pela 

DECO. Com efeito, no que se refere à celebração de contratos através dos “...meios não 

convencionais” a que a associação faz referência, designadamente através da área 

reservada de clientes da página do prestador de serviços na Internet ou da box da televisão, 

há que referir, desde logo, que o recurso a estes canais de contratação não deixa de estar 

sujeito a regras. 

Com efeito, estando em causa a contratação de serviços à distância, será aplicável a estas 

situações o disposto no Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, na redação em vigor, 

dirigido aos contratos celebrados à distância e aos contratos celebrados fora do 

estabelecimento comercial. 

Note-se, em particular, que, nos termos do artigo 6.º do referido diploma, o prestador de 

serviços deve confirmar a celebração do contrato à distância, em suporte duradouro, no 

prazo de cinco dias contados da celebração e, o mais tardar, no momento da entrega do 

bem ou antes do início da prestação do serviço, efetivando-se essa confirmação com a 

entrega ao consumidor das informações pré-contratuais obrigatórias, salvo se o profissional 

já tiver prestado essa informação, em suporte duradouro, antes da celebração do contrato. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1190697
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Ainda relativamente a esta matéria – contratação/ativação de serviços através de meios 

não convencionais – e às práticas que a DECO considera deverem ser expressamente 

proibidas, trata-se de prática comercial que não tem apenas paralelo na contratação de 

serviços de comunicações, o que pode justificar uma intervenção legislativa ou 

regulamentar transversal a vários sectores da atividade. Em todo o caso, a ANACOM 

poderá equacionar a adoção de medidas específicas para o sector que regula, desde que 

estas não conflituem com o princípio da harmonização máxima consagrado no CECE. 

No que se refere à possibilidade de a ANACOM intervir para obstar à fixação de novos 

períodos de fidelização quando existe apenas uma intervenção técnica para substituir um 

equipamento que avariou, assinala-se que esta matéria (regime das fidelizações) encontra-

se detalhadamente fixada na Lei, em resultado daquilo que foram as opções do legislador. 

Assim, à ANACOM compete atuar sempre que verificar o incumprimento das obrigações 

previstas na Lei, não lhe sendo permitido também fixar exigências para além daquilo que 

a Lei admite. 

No âmbito dos objetivos de cobertura de redes de alta velocidade definidos, nomeadamente 

na UE 2025 “Gigabit Society” a NOS considera essencial que a ANACOM promova a adoção 

de ações que atuem sobre o contexto de desenvolvimento das redes, referindo ainda que 

estas ações envolvem a sensibilização de stakeholders cujos posicionamentos têm originado 

obstáculos ao deployment. A NOS sugere que a ANACOM inclua no plano três ações 

concretas e prioritárias, a terem início em 2022. Estas ações passam pela sensibilização das 

forças policiais e câmaras municipais para serem encontradas soluções que permitam 

minimizar os diferendos entre estes intervenientes e os operadores de redes de 

comunicações eletrónicas. Em concreto a NOS sugere as seguintes ações: 

1. Eliminação das exigências de licenças municipais e burocracia associada na 

construção por empresas de comunicações eletrónicas de infraestruturas aptas: a 

NOS considera fundamental que a ANACOM promova a clarificação de que a 

instalação ou manutenção de cabos de comunicações eletrónicas em infraestruturas 

existentes não se configuram como obras de construção e não carecem de 

autorização municipal (cf. n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de 

maio); 

2. Eliminação de obstáculos à instalação de redes em centros históricos: a NOS entende 

que esta Autoridade no âmbito das iterações realizadas com as câmaras municipais, 

deve promover a consciencialização de que estas entidades ao impedirem a 

instalação de rede em centros históricos por novos operadores nas infraestruturas já 

existentes (postes de eletricidade ou detidos pelo operador histórico) limitam a 
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concorrência e as escolhas dos cidadãos. Deve ser promovido um grupo de trabalho 

que, incluindo operadores, promova a adoção de um guia de boas práticas a adotar 

pelos municípios para assegurar a infraestruturação e concorrência nas zonas 

históricas, garantindo a minimização do impacto visual e salvaguardando os 

interesses culturais, históricos e arquitetónicos; 

3. Simplificação de procedimentos associados ao acompanhamento por forças policiais 

na implantação de rede: a NOS considera que a ANACOM pode ter um papel 

determinante junto dos organismos responsáveis pelas forças policiais para a 

sensibilização de que o acompanhamento por estas forças apenas ocorra nos casos 

em que estas intervenções impliquem uma efetiva perturbação na via pública/faixa 

rodoviária, sem prejuízo da averiguação do cumprimento das normas de segurança 

por parte dos operadores. A NOS defende que a ANACOM deve procurar assegurar 

que estes procedimentos não resultam na criação de obstáculos que impeçam a 

conclusão de intervenções dentro dos prazos acordados.  

A NOS refere ainda, relativamente às taxas de utilização de espectro, que sejam revistas 

as taxas respeitantes ao espectro associado às ligações ponto-ponto. Em particular o 

espectro acima dos 70 GHz (faixas 71-76 GHz/ 81-86 GHz) que, de acordo com a 

empresa, se assume como uma das principais opções tecnológicas para a 

disponibilização da capacidade necessária para a conectividade das estações 5G, 

nomeadamente nos casos em que não seja possível o recurso através de ligações por 

meios filares (fibra ótica).   

Posição da ANACOM: 

Por referência à primeira ação sugerida pela NOS – que a ANACOM promova a clarificação 

de que a instalação ou manutenção de cabos de comunicações eletrónicas em 

infraestruturas existentes não se configuram como obras de construção e não carecem de 

autorização municipal – remete-se para o entendimento expresso pela ANACOM sobre os 

contributos apresentados pela ONI e NOWO a propósito da ação 19. Releva-se, em todo 

o caso, que o tema do mero acesso físico a infraestruturas aptas para instalação ou 

manutenção de cabos de comunicações eletrónicas e demais equipamentos identificados 

no n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, foi abordado nas quatros 

sessões do webinar “Rumo ao 5G- o que a sua autarquia precisa de saber em 5 passos” 

que se encontram disponíveis no site da ANACOM e consta também do Guia Digital Rumo 

ao 5G. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=952960
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1576241
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Quanto à ação sugerida no ponto 2 – instalação de redes em centros históricos –, trata-se 

de um tema que não é objeto de tratamento na legislação específica que à ANACOM cabe 

aplicar. 

Quanto à ação sugerida no ponto 3 – Simplificação de procedimentos associados ao 

acompanhamento por forças policiais no deployment de rede – remete-se para o 

esclarecimento prestado supra na resposta da ANACOM aos comentários da ONI e da 

NOWO relativamente à ação 19. 

Quanto às observações da NOS, relativas às taxas de utilização de espectro associadas 

às ligações ponto-ponto, em particular o espectro acima dos 70 GHz, importa salientar que 

nos últimos anos e atenta a evolução tecnológica entretanto ocorrida, têm vindo a ser 

alteradas algumas taxas de utilização do espectro radioelétrico, nas ligações ponto-ponto 

e ponto-multiponto em faixas superiores a 1 GHz, nomeadamente tendo-se passado a 

discriminar a utilização das faixas entre 61 GHz e 71 GHz e superiores a 71 GHz. 

A ONI considera que «o Regulador deveria estar atento aos desenvolvimentos tecnológicos 

mais recentes, com impacto nas comunicações eletrónicas, como por exemplo o machine  

learning e a inteligência artificial, incluindo ações adequadas no seu Plano de Atividades.» 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista a sugestão da ONI, sinalizando que, embora não tenha sido definida 

no plano de atividades de 2022-2024 uma ação específica a este respeito, a ANACOM está 

ciente da relevância dos desenvolvimentos tecnológicos na era digital, tendo, por isso, 

vindo a acompanhar as iniciativas da Comissão Europeia neste domínio, participando 

sempre que se justifique nas suas consultas públicas, mediante apresentação de diversos 

contributos. 

O participante Rui Cleto propõe «(…) ações para garantir o acesso da população à rádio 

digital gratuita, em substituição gradual da Frequência Modulada (FM), em linha de 

implementação com a maioria dos países europeus (rede DAB+), e numa altura e que se fala 

da transição digital em todas as áreas» e refere a «(…) a obrigatoriedade de os veículos 

novos, vendidos na europa, terem acesso ao sistema de receção DAB+». 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM promove anualmente, e irá continuar a promover, um benchmark sobre o 

desenvolvimento da radiodifusão sonora digital na Europa. Na opinião desta Autoridade, o 

respetivo desenvolvimento não tem sido de molde que justifique uma eventual introdução 
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do DAB+ em Portugal, não tendo até à data, recebido qualquer manifestação de interesse 

por parte dos radiodifusores portugueses na introdução da tecnologia digital nas emissões 

de radiodifusão sonora. 

Note-se ainda que os veículos novos, vendidos na Europa, têm obrigatoriedade de acesso 

a serviços de programas de rádio difundidos através de uma norma de radiodifusão sonora 

digital terrestre, não sendo o DAB+ a única norma disponível na Europa. 

A Vantage Towers salienta a importância de, no domínio da regulamentação e monitorização 

de campos eletromagnéticos, a ANACOM envolver em fórum de acompanhamento sobre o 

tema todos os stakeholders cuja atividade é impactada por decisões neste contexto, sendo, 

de acordo com a empresa, inequívoca a influência que estes temas têm no planeamento e 

gestão de infraestruturas aptas pelos seus detentores, tratando-se dos elementos core da 

sua atividade. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM faz notar que, de acordo com a Direção-Geral de Saúde, entidade que assume 

a liderança em questões de saúde pública em Portugal, os níveis de referência para os 

limites de exposição a CEM devem estar em conformidade com as diretrizes da Comissão 

Internacional para a Proteção de Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP) que é, formalmente, 

reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.  

Em Portugal os níveis de referência para avaliação da exposição a CEM estão fixados na 

Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro, com base nas recomendações de um Grupo 

de trabalho interministerial e multidisciplinar criado para o efeito e estão em linha com a 

Recomendação do Conselho da UE n.º 1999/519/CE, de 12 de julho, relativa à limitação 

da exposição da população aos CEM (0 Hz-300 GHz), com base nos limites definidos pela 

ICNIRP, a qual foi incluída no âmbito do quadro das atividades de saúde pública, através 

de uma Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho. 

A ANACOM é responsável por assegurar a gestão eficiente do espectro radioelétrico e a 

sua supervisão e, neste âmbito, fiscaliza o cumprimento dos níveis de referência dos 

campos fixados na referida Portaria. Esta Autoridade destaca ainda que estabeleceu, por 

regulamentação própria, os procedimentos de monitorização e medição dos níveis de 

intensidade dos CEM e a metodologia de elaboração dos respetivos planos, que devem 

ser cumpridos pelos operadores – consulte Exposição a campos eletromagnéticos. A 

ANACOM tem ainda desenvolvido ações no terreno, também por solicitação de cidadãos 

interessados, que visam esclarecer todas as questões sobre os níveis de CEM.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=953956
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=968643
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=31348#.Vv7YK08aFv1
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De notar que o regulamento relativo à metodologia de monitorização e medição dos níveis 

de intensidade dos campos eletromagnéticos resultantes da emissão de estações de 

radiocomunicações foi, enquanto projeto, submetido ao procedimento regulamentar de 

consulta previsto no artigo 11.º dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

309/2011, de 7 de dezembro. 

Esta Autoridade encontra-se disponível para, sempre que necessário, envolver os 

stakeholders para debater estes temas, reconhecendo a influência que têm no 

planeamento e gestão das infraestruturas aptas pelos seus detentores. 
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4 Consideração das propostas feitas na consulta 

A ANACOM agradece todas as respostas e comentários à consulta pública sobre as principais 

orientações estratégicas do seu plano plurianual de atividades 2022-2024. . Embora os títulos 

das ações se mantenham essencialmente idênticos aos que foram propostos no âmbito da 

consulta, os comentários e sugestões recebidos serão devidamente considerados pela 

ANACOM na implementação das atividades a desenvolver em 2022. 

Apresenta-se de seguida a listagem completa das prioridades de atuação (numeradas) do 

plano 2022-2024: 

Objetivo estratégico 1 

# Ação 
Prazo para 

execução 

1 

Adotar medidas regulatórias que se revelem necessárias em 

consequência da transposição do Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas 

2022-2024 

2 

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 

3 

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 

4 

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 

5 

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 televisão 

digital terrestre (TDT) 

2022-2024 

6 

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  

7 
Implementar um quadro regulamentar sobre os procedimentos de 

notificação de satélites via Administração Portuguesa 
2023 

8 Rever o quadro regulamentar aplicável ao licenciamento radioelétrico 2022 

9 Rever o Plano Estratégico do Espectro (PEE) 2022 

10 
Rever o Acordo Nacional de Partilha de Frequências em tempo de paz 

(ANPF) 
2022 

11 Planear e disponibilizar espectro para novas aplicações e serviços 2022-2024 

12 
Rever o quadro regulamentar dos Serviços de Amador e de Amador por 

Satélite (SAAS) 
2022 
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13 

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 

14 

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 

15 
Desenvolver novas abordagens com vista à supervisão das redes e 

serviços, nomeadamente através de novos sistemas de sensorização  
2024 

16 

Desenvolver as ações necessárias, no quadro das suas competências, 

no âmbito do planeamento de emergência e da segurança das 

comunicações 

2022 

17 

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 

18 
Contribuir para um melhor conhecimento dos direitos dos consumidores 

de comunicações e para a literacia digital  
2022-2024 

19 

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 

# Ação 
Prazo para 

execução 

20 

Colaborar, com o Governo, no quadro  das suas competências, nas 

ações relacionadas com o acesso de banda larga à Internet no âmbito 

do serviço universal de comunicações eletrónicas  

2022-2024 

21 

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 

22 
Proceder, no quadro das suas competências, à regulação e supervisão 

do serviço postal universal no quadro da nova concessão 
2022-2024 

23 

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 

24 Assegurar a verificação das obrigações de cobertura das redes móveis 2022-2024 

25 

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 

26 

Promover as medidas necessárias para assegurar a existência de um 

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

no diploma de transposição do Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas 

2023 
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27 

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 

28 
Implementar o Regulamento relativo ao tratamento de reclamações 

pelos prestadores de serviços de comunicações 
2022-2023 

 

Objetivo estratégico 3 

# Ação 
Prazo para 

execução 

29 

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  

2022-2024 

30 

Reformulação/ modernização da imagem dos centros de monitorização 

e controlo do espectro (CMCE) e promover 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) de Barcarena 

2023 

31 

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 

32 

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  

2022-2023 

33 
Desenvolver nova abordagem de caracterização do sector e de recolha 

de informação complementar 
2022-2023 

34 

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 

2022-2023 

35 

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 

2022-2023 

36 

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 

37 

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 
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