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1 Enquadramento 

Por decisão de 2 de agosto de 2022, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou o documento a submeter a consulta pública com os objetivos e ações estratégicas 

do Plano plurianual de atividades 2023-2025. Lançada no dia 12 de agosto, a consulta pública 

decorreu até 16 de setembro de 2022, tendo como objetivo auscultar os agentes dos sectores 

regulados pela ANACOM, nomeadamente os consumidores e outros utilizadores, os 

operadores e as demais partes interessadas, quer públicas quer privadas. 

Visando a promoção de uma maior transparência e melhor qualidade da regulação, as 

entidades interessadas foram convidadas, além de outros comentários que considerassem 

pertinentes, 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 2023-2025, tendo em conta os objetivos estratégicos?  

Encerrada a consulta, e dentro do prazo estipulado, foram recebidos 33 contributos, o que 

constitui um nível de participação superior ao verificado nos últimos 5 anos, que se considera 

muito positivo, dos seguintes interessados, os quais são listados por ordem de entrada do 

respetivo contributo: 

• Equifax; 

• Carlos Miranda-ENI; 

• Junta de Freguesia de Raminho; 

• Junta de Freguesia de Barreiros e Cepões; 

• Junta de Freguesia da Praia de Mira; 

• Junta de Freguesia de Campolide; 

• ANA - Aeroportos de Portugal; 

• Junta de Freguesia de Couto Dornelas; 

• Inmarsat Ventures SE; 

• Andrew Zino; 

• Junta de Freguesia de Sazes da Beira; 

• Junta de Freguesia de Aramenha; 
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• ARLA – Associação de Radioamadores do Litoral Alentejano; 

• Inmarsat Global Limited (adiante designada IGL); 

• Postcrossing, Lda.; 

• REP - Rede dos Emissores Portugueses; 

• Carlos Nora; 

• Junta de Freguesia de Gáfete; 

• Space Exploration Technologies Corp. (adiante designada Space X); 

• SumaMóvil Portugal, S.A.; 

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

• Vantage Towers, S.A. (adiante designada Vantage Towers); 

• DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (adiante designada 

DECO); 

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

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

• LEOSAT Portugal, Unipessoal, Lda. (Subsidiária da Globalstar);  

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

Ar Telecom); 

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

• NOS Comunicações S.A. (adiante designada NOS); 

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

• Huawei Tech. Portugal; 

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

• Junta de Freguesia de Almagreira (chegou por via da Associação Nacional de 

Freguesias fora do prazo, tendo, no entanto, sido verificado que foi remetida a esta 

dentro do prazo concedido pela ANACOM pelo que se entendeu ser de aceitar o 

contributo);   

Foram ainda recebidos 2 outros contributos, neste caso da Google e da Junta de Freguesia 

do Landal, mas já fora do prazo limite de resposta à consulta (16 de setembro de 2022). 
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De referir ainda que, apesar de remetido dentro do prazo, o contributo da Inmarsat Ventures 

SE apenas consta de texto em língua inglesa, pelo que, contrariando as especificações da 

consulta, não pode ser formalmente considerado para os efeitos da mesma. 

De realçar que estes três últimos contributos, apesar de não considerados para os efeitos 

deste Relatório, foram, contudo, analisados pela ANACOM. 

Deste modo, a participação na consulta foi muito diversificada, envolvendo prestadores de 

comunicações eletrónicas, do sector postal e do sector espacial, fabricantes de 

equipamentos, sindicatos, associações de consumidores, associações de radioamadores, 

radioamadores em nome individual e Juntas de Freguesia. 

Todos os contributos recebidos na consulta pública foram analisados e ponderados pela 

ANACOM, encontrando-se refletidos, de modo expresso sempre que justificado, no presente 

relatório, que se encontra organizado da seguinte forma: comentários gerais; respostas às 

questões específicas; outras questões; e conclusões.  

Em cada um dos capítulos procede-se a um resumo das respostas recebidas, sem dispensar 

a leitura integral das mesmas, as quais serão publicadas integralmente no site da ANACOM 

(expurgadas dos elementos que os respondentes classificaram como confidenciais), em 

simultâneo com este relatório.  Ao longo do relatório, a ANACOM expressa o seu 

entendimento sobre os contributos recebidos, os quais, sempre que relevante, são acolhidos 

no plano plurianual de atividades para 2023-2025 e na respetiva execução. 
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2 Comentários gerais 

Por terem constituído um grande número de contributos recebidos começa-se pelas questões 

suscitadas pelas nove Juntas de Freguesia, as quais se pronunciam todas elas 

relativamente à falta de acessos e à deficiente cobertura às redes de comunicações nos 

respetivos territórios, sublinhando uma destas Juntas a preocupação com o não cumprimento 

da obrigação de retirada de cabos aéreos não utilizados.  

A Junta de Freguesia de Praia de Mira começa por responder à primeira questão indicando 

que considera mais prioritário o "objectivo estratégico 2" e parte do "objectivo estratégico 1". 

À segunda questão enunciou várias ações com vista a serem disponibilizados serviços de 

melhor qualidade para os cidadãos, como sejam, o ter um serviço de correio mais eficaz e 

que chegue a tempo e horas às populações, ter um  serviço universal postal competente, 

eficaz e real, já que considera que atualmente há populações que recebem as suas cartas de 

contas e afins, já fora dos prazos de pagamento, o que lhes cria diversos problemas, sendo 

estas falhas totalmente alheias às cidadãos, mas que são verdadeiramente penalizados (tem 

acontecido frequentemente na Freguesia da Praia de Mira).  

Refere ainda a implementação de uma rede 5G em todo o território nacional, a criação de um 

dispositivo mais eficaz que faça a medição e consequente aplicação da velocidade da rede 

de Internet contratualizada pelos cidadãos e em caso de incumprimento potenciar a criação 

de um mecanismo que aplique sanções às operadoras e/ou faça ressarcir os seus clientes, a 

criação de uma plataforma ou a disponibilização de  apoio aos clientes de operadoras que 

têm problemas com o cumprimento dos serviços contratualizados.  

Outras ações propostas por esta junta de Freguesia seriam a de obrigar as operadoras a 

disponibilizarem um serviço telefónico totalmente gratuito quando estão a tratar de assuntos 

relacionados com avarias, faturas ou incongruências de faturas dos clientes, e ainda a 

penalização das operadoras que acertam determinados pormenores num serviço contratado 

por um cliente (conteúdo contratado) e apresentam a cobrança de conteúdos diferentes na 

fatura, com prejuízos vários para os clientes, a obrigação às operadoras de disponibilizarem 

meios de cancelamento direto para todos os serviços contratualizados, como por exemplo o 

cancelamento da Sportv, melhorando e tornando mais acessível as plataformas ou os 

serviços de apoio ao cliente, nomeadamente a figura de "provedor das telecomunicações".  

Várias outras ações foram propostas pela Junta de Freguesia de Praia de Mira, as quais, por 

mero esforço de síntese neste Relatório, não são aqui enunciadas. 

Para concluir propõe ainda com o serviço TDT a promoção de campanhas mais eficazes e 

diretas aos cidadãos ou a criação de um protocolo entre as freguesias e as operadoras de 
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telecomunicações, que possa criar um serviço de apoio ao cliente de assuntos relacionados 

com as telecomunicações. Sendo que as especificações deste serviço teriam de ser 

acertadas, tal como uma tabela de preços a pagar pelas operadoras às freguesias e 

respetivas formações base, entre outras especificações. 

Posição da ANACOM: 

Tomando-se a devida nota das preocupações manifestadas pelas diversas autarquias que 

responderam à consulta pública, e concretamente sobre as propostas de ações 

apresentadas pela junta de Freguesia de Praia de Mira, cumpre assinalar o seguinte: 

− No que respeita às dificuldades identificadas em matéria de serviços postais, refira-

se que a ANACOM continuará a exercer as suas competências, previstas na lei, de 

regulação, supervisão e fiscalização no sector dos serviços postais. Em particular, 

no que respeita aos serviços postais que integram o serviço postal universal, a 

ANACOM continuará a monitorizar e fiscalizar o cumprimento pelos CTT – Correios 

de Portugal, S.A., enquanto entidade designada para a prestação daqueles 

serviços, dos parâmetros de qualidade de serviço e dos respetivos objetivos de 

desempenho aplicáveis, propondo ao membro do Governo responsável pela área 

das comunicações a aplicação dos mecanismos de compensação previstos na lei 

em caso de incumprimento daqueles objetivos, para além da aplicação pela própria 

ANACOM das coimas aplicáveis, e sem prejuízo de poder propor ao Governo, a 

quem cabe a sua fixação, novos parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de 

desempenho.   

− No que se refere à proposta de “criar um dispositivo mais eficaz que faça a medição 

e consequente aplicação da velocidade da rede de Internet contratualizada pelos 

cidadãos e em caso de incumprimento criar um mecanismo que aplique sanções às 

operadoras e/ou faça ressarcir os seus clientes”, faz-se notar que a definição dos 

direitos dos assinantes ou utilizadores finais em caso de incumprimento das 

condições acordadas no contrato é uma competência do legislador e não da 

ANACOM, cuja intervenção, enquanto entidade administrativa independente, se se 

foca na verificação do cumprimento das obrigações de informação. O 

(in)cumprimento de obrigações dos operadores quanto aos seus deveres que se 

traduzem, muitas vezes, na perceção da qualidade de serviço prestado ao 

consumidor, são matérias que serão prioritárias e alvo de ação das equipas de 

supervisão da ANACOM, quer de forma preventiva, quer de forma reativa, sempre 

que haja conhecimento de uma variação anormal de reclamações. 
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− Sobre a proposta de criação de um número telefónico gratuito para resolução de 

assuntos relacionados com avarias ou divergências de faturação, refira-se que o 

Decreto-Lei n.º 59/2021, de 14 de julho, aprovou o regime de disponibilização e 

divulgação de linhas telefónicas para contacto do consumidor, estabelecendo que 

as entidades prestadoras de serviços públicos essenciais – entendendo-se como 

tais as empresas que prestem serviços públicos essenciais, designadamente 

serviços de comunicações eletrónicas e serviços postais, qualificados como tal no 

âmbito da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na sua redação atual – são obrigadas a 

disponibilizar ao consumidor uma linha para contacto telefónico, a qual deve ser 

uma linha gratuita para o consumidor ou, em alternativa, uma linha telefónica a que 

corresponda uma gama de numeração geográfica ou móvel. Por seu lado, a Lei n.º 

16/2022, de 16 de agosto, que transpõe para a ordem jurídica nacional o Código 

Europeu das Comunicações Eletrónicas (CECE) e aprova a (nova) Lei das 

Comunicações Eletrónicas - adiante LCE -, que entrou em vigor a 14 de novembro 

de 2022, prevê que os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, com exceção dos serviços de comunicações interpessoais 

independentes de números e serviços de transmissão utilizados para a prestação 

de serviços máquina a máquina, devem reembolsar o utilizador final pelos custos 

em que este tenha incorrido com a participação da indisponibilidade de serviço que 

não lhe seja imputável, devendo esse reembolso ser efetuado por crédito na fatura 

seguinte a emitir pela empresa ou por crédito no saldo do utilizador final, no caso 

de serviços pré-pagos, ou, tendo terminado a relação contratual entre as partes sem 

que tenha sido processado esse crédito, através de reembolso por qualquer meio 

direto, nomeadamente transferência bancária ou envio de cheque, no prazo de 30 

dias após a data da cessação do contrato. A ANACOM continuará a assegurar a 

fiscalização do cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 59/2021, cabendo-lhe 

igualmente a fiscalização do disposto na LCE, intervindo no âmbito das suas 

atribuições e competências legais e estatutárias sempre que identifique situações 

irregulares.  

− No que se refere à proposta de “penalizar as operadoras que acertam determinados 

pormenores num serviço contratado por um cliente (conteúdo contratado) e 

apresentam a cobrança de conteúdos diferentes na fatura”, cumpre referir que a 

nova LCE traz desenvolvimentos em matéria de informação pré-contratual e 

contratual, passando, designadamente, as empresas a estar obrigadas a 

disponibilizar aos consumidores (bem como aos utilizadores finais que forem 

microempresas, pequenas empresas ou organizações sem fins lucrativos, salvo se 
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essas empresas ou organizações renunciarem expressamente à totalidade ou a 

parte dessas disposições), num suporte duradouro, um resumo do contrato, conciso 

e facilmente legível, que identifica os principais elementos dos requisitos de 

informação do contrato, utilizando o modelo aprovado pelo Regulamento de 

Execução (UE) 2019/2243 da Comissão, de 17 de dezembro de 2019, e entrando 

o contrato em vigor quando o consumidor tiver confirmado o seu acordo, após a 

receção do resumo. As informações incluídas no resumo do contrato tornam-se 

parte integrante do contrato e não podem ser alteradas sem o acordo expresso das 

partes. A ANACOM assegurará a fiscalização do cumprimento destas obrigações, 

intervindo no âmbito das sua atribuições e competências legais e estatutárias 

sempre que identifique situações irregulares. 

− No que respeita à proposta de “estimular e promover produtos gratuitos e a baixos 

custos para os cidadãos mais vulneráveis”, chama-se a atenção para o regime 

vigente em matéria de tarifa social de acesso à Internet em banda larga, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, e concretizado pela Portaria n.º 274-

A/2021, de 29 de novembro, que permite o acesso à Internet em banda larga de 

acordo com determinados parâmetros técnicos, a preços regulados, por parte de 

consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais, tal 

como definidos na referida legislação. 

Com relação à sugestão de “ter rede 5G em todo o território nacional”, considerando 

que está em causa o espectro de radiofrequências que, pelas suas características, 

implicará sempre a existência de algumas áreas de sombra e de, no âmbito dos 

processos de atribuição de espectro, se ter observado o princípio da neutralidade 

tecnológica, a atuação da ANACOM tem-se pautado pela promoção da melhoria 

contínua da cobertura, incluindo no que respeita à disponibilização de serviços 

compatíveis com 5G. Em particular, releva-se neste contexto o Regulamento do 

Leilão de 2021 (referente às faixas de frequências dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 

MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz) e a subsequente atribuição dos Direitos de 

Utilização de Frequências pela ANACOM, que estabelece obrigações de 

desenvolvimento de rede que permitirão a disponibilização de serviços compatíveis 

com 5G e fixa ainda novas obrigações de cobertura1, incluindo obrigações 

específicas para as zonas territoriais de baixa densidade populacional. As ações de 

supervisão que já se desenvolvem (nomeadamente, as de Qualidade de Serviço 

e/ou Qualidade de Experiência do Utilizador) e as que se identificarem necessárias 

realizar irão promover o cumprimento dessas obrigações por parte dos operadores 

 
1 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1567663. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1567663
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e, por essa via, garantir que toda a população portuguesa terá acesso ao que de 

melhor pode trazer a nova tecnologia em termos de serviços ao 

cidadão. Finalmente, a propósito das várias propostas avançadas relativamente a 

conteúdos televisivos, esclarece-se que se trata de matéria excluída do âmbito de 

intervenção da ANACOM. 

A Junta de Freguesia de Couto Dornelas na resposta às duas questões veio dizer que 

considera como prioritário o acesso das populações a um serviço digno e com o mínimo de 

condições de acesso, preço, qualidade e segurança, sendo estes fatores de demasiada 

importância e tão facilmente esquecidos já que, segundo esta Junta de Freguesia, cada vez 

mais as zonas do interior norte são colocadas de parte no que respeita ao acesso a serviços 

de comunicações. Nestas zonas, a oferta é reduzida e, muitas vezes, os clientes têm apenas 

uma única opção de escolha, facto que provoca uma diminuição drástica na qualidade do 

serviço prestado. 

Refere ainda que as antenas/torres que servem algumas regiões encontram-se em 

determinados períodos do ano, com sobrecarga de servidores (devido a entrada de 

emigrantes nas terras natais), levando a uma diminuição drástica na velocidade de internet o 

que implica uma deficiência de serviço para todos os habitantes. Na maioria dos casos as 

situações são reportadas às operadoras que acaba por apresentar como solução: “a 

necessidade de aguardar a saída dos emigrantes para que a situação estabilize”, 

inviabilizando, portanto, o normal funcionamento das atividades laborais dos residentes 

anuais que se encontrem em modalidade de teletrabalho. 

Defende ser imperioso e da máxima urgência a possibilidade de ligação das várias 

operadoras às antenas/torres já existentes proporcionando a satisfação do cliente e 

colmatando as suas necessidades, tendo assim opção de escolha, preço, qualidade e 

segurança nos serviços prestados. 

À segunda questão, esta Junta de Freguesia referiu a análise de possibilidade de cobertura 

total do território com fibra ótica. Tal visa o combate à desertificação do interior e à fuga das 

populações para os grandes centros e da falta de condições de trabalho e, principalmente 

agora que as empresas começam a apostar no teletrabalho, a falta de acesso à internet quer 

a nível pessoal quer a nível profissional leva a que não haja aposta das empresas nestas 

zonas pois não se consegue laborar com o mínimo de condições possíveis.  

Reiteram que urge equiparar o território nacional, para que não haja a qualificação de 

habitantes de primeira e segunda categoria mediante a zona em que residem. 
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Posição da ANACOM: 

No que respeita às observações efetuadas sobre a necessidade de garantia de acesso das 

populações a um serviço digno e com o mínimo de condições de acesso, preço, qualidade 

e segurança, importa notar que na nova Lei das Comunicações Eletrónicas, encontra-se 

previsto especificamente que o serviço universal deve assegurar: i) a disponibilidade, a um 

preço acessível e com uma qualidade especificada, de um serviço adequado de acesso à 

Internet de banda larga num local fixo; ii) serviços de comunicações de voz, incluindo à 

ligação subjacente, num local fixo; e o estabelecimento de medidas específicas para 

consumidores com deficiência, com o objetivo de assegurar um acesso equivalente às 

prestações que, no âmbito do serviço universal, estão disponíveis para os demais 

utilizadores.  

Assim, e em relação à disponibilidade dos serviços, nota-se que quando os mesmos não 

são assegurados em circunstâncias comerciais normais ou por outros potenciais 

instrumentos de políticas públicas no território nacional ou em diferentes partes do mesmo, 

o Governo pode impor obrigações de serviço universal adequadas para satisfazer todos os 

pedidos razoáveis de utilizadores finais de acesso a esses serviços nas partes relevantes 

do respetivo território. 

Também no que respeita à acessibilidade dos preços, caso se verifique, à luz das 

condições nacionais, que os preços praticados no mercado não permitem que os 

consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais consigam 

aceder aos serviços acima referidos, caberá ao Governo por iniciativa própria ou por 

proposta da ANACOM, adotar as medidas necessárias para assegurar a esses 

consumidores a acessibilidade dos preços do serviço de acesso adequado à Internet de 

banda larga e a serviços de comunicações vocais pelo menos num local fixo. 

Neste contexto importa assinalar que atualmente já se encontra em vigor uma medida de 

acessibilidade de preços destinada aos consumidores com baixos rendimentos ou com 

necessidades sociais especiais para o serviço de acesso à Internet em banda larga (medida 

já acima referida), conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho. 

É ainda de salientar que para garantir o acesso de toda a população a redes públicas de 

comunicações eletrónicas fixas de elevada capacidade, bem como para promover o 

desenvolvimento económico e tecnológico em todo o território nacional, é intenção do 

Governo, coadjuvado pela ANACOM, lançar ainda no decurso do corrente ano os 

procedimentos concursais para a instalação, exploração e manutenção das referidas redes 

nas designadas “áreas brancas”. Para este efeito, serão definidas obrigações de cobertura 
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faseadas, até 2030, que permitam a disponibilização de um débito mínimo de 1 Gbps a 

todos os agregados familiares. 

Sobre a possibilidade de ligação dos vários operadores, às antenas/torres, reconhecendo-

se a relevância que o custo das infraestruturas físicas tem na expansão das redes móveis 

e fixas, é importante notar que o atual enquadramento regulatório não impede que, 

mediante acordo entre as partes, os operadores partilhem infraestrutura física, com vista à 

otimização das respetivas redes.  

Ainda no âmbito de acesso a infraestrutura física, salienta-se também que o quadro 

regulatório em vigor conta com regulação específica, nomeadamente a Oferta de referência 

de Acesso a Condutas - ORAC - e a Oferta de referência de Acesso a Postes – ORAP -, 

com vista a facilitar e promover o acesso às condutas e postes da MEO por parte de 

qualquer operador interessado e devidamente habilitado e que cumpra as condições legais 

previstas para o efeito, dessa forma potenciando a expansão das várias redes alternativas 

e o consequente aumento de concorrência que daí pode advir. A ANACOM acompanha 

ativamente estas ofertas e, quando justificado, impõe a alteração dos termos e condições 

de acesso, como o fez recentemente por via da redução dos preços mensais aplicáveis em 

35% e 20%, respetivamente para a ORAC e ORAP. 

 

Outros dos contributos recebidos foi enviado pela empresa Equifax a qual respondeu às duas 

questões propostas pela ANACOM. 

À primeira questão considera esta empresa como mais prioritárias as ações que visem adotar 

as medidas regulatórias em consequência da transposição do Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas, nomeadamente em matéria de defesa dos direitos dos 

utilizadores, a revisão dos preços das ofertas grossistas que sejam objeto de regulação, a 

contribuição para a regulação e supervisão dos serviços digitais no quadro da 

regulamentação europeia e das responsabilidades que sejam atribuídas à ANACOM, a 

monitorização/supervisão do cumprimento das novas regras de proteção do utilizador final 

que resultam da transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, bem como 

a adoção das medidas regulatórias e de supervisão (designadamente a nível dos preços, da 

qualidade do serviço e da densidade da rede postal) para assegurar a prestação do Serviço 

Universal Postal. 

Entende ainda como prioritárias as ações de apoio ativo à promoção da literacia digital, a 

disponibilização de um portal digital para suporte dos centros de arbitragem promovendo a 

partilha de conhecimento, a formação sob modelo de prestação continuo e eletrónico e o 
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aumento da capacidade de intervenção em prol da defesa do consumidor e ainda a ampliação 

dos modelos de intervenção no contexto de defesa do consumidor promovendo a relação 

com outras partes interessadas, nomeadamente o sistema de investigação e inovação 

nacional bem como produzindo novos estudos e implementando novos mecanismos de ação 

no âmbito do mercado inerente aos sectores regulados. 

Considera ainda a Equifax ser prioritária a disponibilização de uma Plataforma de Informação 

para o mercado, com representação dinâmica de dados estatísticos, inquéritos e estudos ao 

sector, a reformulação/ modernização do Centro de Supervisão e a sua integração no restante 

conjunto de valências da atividade de supervisão prosseguidas pela ANACOM e por último a 

transformação das plataformas de relacionamento com as partes interessadas no sentido da 

sua total digitalização, aumento de eficiência e ampliação de canais para o efeito;    

Em resposta à segunda questão a Equifax veio dizer que no seu âmbito de atividade, recebem 

várias abordagens de companhias nacionais e estrangeiras que solicitam dados de 

telecomunicações, nomeadamente de incumprimentos, para tomarem várias decisões 

relativas à prestação dos seus serviços. 

Também recebem solicitações de consumidores que desejam regularizar as dívidas. Esta 

matéria trazida aqui pela Equifax extravasa, no entanto, o âmbito da presente consulta pelo 

que se entende não desenvolver tal contributo. 

Posição da ANACOM: 

Em relação à referência efetuada sobre a necessidade de contribuir para a regulação e 

supervisão dos serviços digitais no quadro da regulamentação europeia e das 

responsabilidades que sejam atribuídas à ANACOM, importa notar que a ANACOM tem 

vindo a acompanhar os desenvolvimentos a nível da UE, em particular as associadas ao 

DMA (Digital Markets Act) e ao DSA (Digital Services Act), coadjuvando o Governo na 

preparação das posições de Portugal. A ANACOM considera que é essencial compreender 

a evolução dos mercados e dos serviços incluindo a definição de regulação necessária, 

considerando-se relevante o papel desta Autoridade neste domínio, sendo que a 

delimitação e definição do mesmo terá ainda de ser efetuada a nível nacional. 

Releva-se ainda que a ANACOM tem participado ativamente no debate europeu sobre o 

novo enquadramento regulatório para as plataformas digitais, nomeadamente no contexto 

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

defendendo a definição de um quadro regulamentar ex ante aplicável às plataformas que 

atuam como “gatekeepers” e do Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais 
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(ERGP), com vista a promover a concorrência e a inovação e, simultaneamente, a proteger 

os utilizadores finais. 

No que respeita à adoção de medidas regulatórias em consequência da transposição do 

Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, nomeadamente em matéria de defesa dos 

direitos dos utilizadores, bem como à monitorização/supervisão do cumprimento das novas 

regras de proteção do utilizador final, assinala-se que esta Autoridade assegurará o cabal 

cumprimento das obrigações que para si resultam da nova LCE, bem como a adoção das 

medidas regulatórias que considere necessárias à respetiva execução, concretamente no 

que respeita às regras de proteção dos direitos dos utilizadores finais e, em particular, dos 

consumidores. 

No que se refere à proposta de priorização da adoção das medidas regulatórias e de 

supervisão necessários para assegurar a prestação do Serviço Universal Postal, 

designadamente a nível dos preços, da qualidade do serviço e da densidade da rede postal, 

cumpre assinalar que a ANACOM exercerá as respetivas competências e atribuições legais 

e estatutárias. 

Relativamente à necessidade de disponibilizar uma plataforma de Informação para o 

mercado, a ANACOM encontra-se a desenvolver um Portal de Informação com vista a 

garantir o acesso a informação útil sobre o sector, de forma atempada, estruturada e 

sistematizada por parte dos elementos da sua própria organização, bem como de 

elementos externos, como sejam, parceiros, regulados, entidades nacionais e 

internacionais e público em geral. 

Quanto à necessidade de apoiar ativamente a promoção da literacia digital, salienta-se que 

se reveste de um importante desígnio, essencial para combater a desigualdade existente 

entre as várias camadas da população. Trata-se de matéria que deve ser tratada sobretudo 

a nível das políticas públicas nacionais, sendo que a ANACOM tem, na medida do possível, 

contribuído para o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva no domínio do digital, 

designadamente ao promover campanhas de acesso à tarifa social de acesso à Internet 

em banda larga e na informação clara e de fácil leitura que tem publicado no portal do 

consumidor da ANACOM. Dada a relevância do assunto a ANACOM prevê, por isso 

mesmo, a ação específica de “Apoiar ativamente a promoção da literacia digital”. 

 

No que respeita ao contributo enviado pelo consultor de radiocomunicações e Engenheiro 

projetista Carlos Miranda, o mesmo centra os seus comentários no radioamadorismo, 

definindo nesta área como prioridades as ações que visem aumentar a fiscalização e tomadas 
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de posição nas conferencias internacionais em defesa do espectro radioelétrico nacional, 

relativas às interferências provocadas pelo PLC. 

Defende ainda a não suspensão da taxa do exercício do Radioamadorismo, mas antes, pelo 

contrário, o seu aumento substancial que pague anualmente os serviços prestados pela 

ANACOM aos Radioamadores em defesa do espectro, fiscalizando e disciplinando o seu uso. 

Reconhece também a necessidade de uma maior exigência de conhecimentos técnicos de 

rádio e eletrónica nos exames de admissão de novos radioamadores para toda e qualquer 

classe referindo ainda a existência atualmente de faixas de não Radioamadores, onde não 

há qualquer exigência com o CB, PMR etc. 

Considera ainda que para as classes superiores do Radioamadorismo, se deve voltar a exigir 

o exame de Morse. No fundo, as sugestões apresentadas por Carlos Miranda vão no sentido 

de permitir à ANACOM fiscalizar e regular melhor a atividade cívica do Radioamadorismo. 

 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM, através das suas equipas de supervisão, terá nas suas prioridades, entre 

outros objetivos, a “defesa do espectro radioelétrico nacional”, quer através das suas ações 

preventivas, quer na reação a queixas / reclamações que, de forma mais específica, dão 

conta da necessidade de intervenção da ANACOM.  

O estímulo para que a atividade de radioamadorismo seja o mais apelativa possível far-se-

á sempre com a atitude pedagógica que, muitas vezes, a ANACOM emprega nas atividades 

de supervisão desenvolvidas pelas suas equipas. 

A ANACOM no âmbito das suas competências tem-se pautado por, no que concerne a 

utilização do espectro de radiofrequências, procurar a implementação de soluções 

harmonizadas a nível europeu, sempre que apropriado e garantir a coexistência e partilha 

dos diversos serviços de radiocomunicações.  

No tocante às interferências dos PLC (Power Line Communications), realçam-se os 

esforços desta Autoridade, no seio da Comissão Técnica Nacional de Normalização 

Electrotécnica 210 (CTE 210)2, relativamente aos sentidos de voto (aprovação ou 

reprovação) das várias partes da norma de compatibilidade eletromagnética (CEM) EN 

50561 (Powerline communication apparatus used in low voltage installations - Radio 

disturbance characteristics - Limits and methods of measurement) em votação no 

 
2 Mais informações disponíveis em: https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=182542. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=182542
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CENELEC. As posições têm sido tomadas em estrita coordenação com as congéneres 

europeias. 

Neste sentido, a parte 1 da referida norma (Part 1: Apparatus for in-home use) apenas foi 

aprovada após a introdução de técnicas de mitigação de interferências, nomeadamente 

filtros “notch” para as frequências onde operam os radioamadores e nas de receção de 

radiodifusão.  

Por fim, salienta-se que sempre que se verificam situações de interferências, esta 

Autoridade tem-se posicionado de forma a resolver as mesmas e garantir assim uma 

utilização eficiente do espectro de radiofrequências. Neste âmbito também concorrem as 

ações de fiscalização onde são recolhidos equipamentos – incluindo PLC – que são sujeitos 

a ensaios CEM previstos nas normas harmonizadas. 

No que respeita às taxas será de referir que não existe uma relação direta entre o montante 

cobrado pela ANACOM relativo à taxa anual de utilização do espectro pelo titular de CAN 

e as ações, nomeadamente de fiscalização e monitorização, desenvolvidas por esta 

Entidade. A proposta de supressão da taxa anual de utilização do espectro (que a 

ANACOM propôs ao Governo, no final de 2021, no anteprojeto de alteração do Decreto-Lei 

que define as regras aplicáveis aos serviços de radiocomunicações de amador e de amador 

por satélite, bem como o regime de atribuição de certificados e autorizações especiais aos 

amadores e de licenciamento de estações de uso comum) visa fomentar a utilização dos 

serviços de amador e de amador por satélite, como meio de divulgação científica e 

tecnológica no âmbito das comunicações eletrónicas em geral e das radiocomunicações 

em particular. 

Quanto às matérias de exame será de relevar que estas são baseadas na Recomendação 

da CEPT T/R 61-02, no ERC Report 32 e no ECC Report 89, respetivamente para as 

categorias 1, 2 e 3, estando, portanto, harmonizadas com a prática internacional ao nível 

da CEPT. Adicionalmente, será de referir que a revisão de 2003 da recomendação REC 

T/R61-02 removeu a necessidade de avaliação dos amadores nos conhecimentos de 

código MORSE. 

 

Ainda na área dos Radioamadores se centra o contributo do Sr. Andrew Zino, e ao que se 

entende foca aspetos relativos à Região Autónoma da Madeira (RAM), desde logo alertando 

para a deficiente cobertura de rede móvel nos inúmeros túneis da RAM. 

Faz ainda algumas sugestões, nomeadamente que a ANACOM desenvolva uma página de 

Facebook. Propõe ainda que se permita aos CAT3 transmitir como na restante UE, UK e 
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USA, sem supervisão (atual legislação é de 2009 e já se discute e publica-se que a "alteração 

está para breve"). 

Considera ser de incentivar e aliciar os mais novos para o radio amadorismo, com objetivo 

de motivar o interesse, o estudo e o desenvolvimento deste assunto, contribuindo para o 

desenvolvimento nesta área e o seu contributo para a Economia nacional. 

Entende como importante facilitar o acesso ao “radio operador”, sendo inadmissível que, 

atualmente, a "licença" de entrada - CAT3 seja restrita pois não permite transmissão sem 

supervisão, obrigando ainda a aguardar 2 anos antes de efetuar exame para CAT2. 

Conclui referindo que são estes casos que criam barreiras à entrada desta atividade. 

Posição da ANACOM: 

Relativamente à questão dos amadores da categoria 3, releva-se que, como já referido, no 

final de 2021 a ANACOM entregou ao Governo um anteprojeto de alteração do Decreto-

Lei que define as regras aplicáveis aos serviços de radiocomunicações de amador e de 

amador por satélite, em que esta matéria é objeto de proposta no sentido da categoria 3 se 

tornar uma categoria permanente, deixando de haver um tempo máximo de permanência 

nessa categoria, e os amadores desta categoria de entrada ficarem com a possibilidade de 

emitir autonomamente em frequências fixadas numa norma transitória até à alteração do 

Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF). 

Relativamente à deficiente cobertura de rede móvel nos inúmeros túneis da RAM, esta 

Autoridade nota que não existem obrigações de cobertura específicas para os operadores 

móveis fornecerem cobertura da rede móvel em túneis, mas no âmbito das suas atribuições 

terá em consideração esta questão. 

As obrigações de cobertura associadas ao leilão 5G consideram todo o território nacional, 

havendo obrigações específicas para as zonas territoriais de baixa densidade populacional, 

o que levarão as redes 5G a todo o país. No caso específico da Madeira, e dos Açores, 

todas as freguesias foram consideradas de baixa densidade, e por isso, com obrigações 

de cobertura faseada entre 2023 e 2025.  

As ações de supervisão que já se desenvolvem (nomeadamente, as de Qualidade de 

Serviço e/ou Qualidade de Experiência do Utilizador) e as que se identificarem necessárias 

realizar irão promover o cumprimento dessas obrigações por parte dos operadores e, por 

essa via, garantir que toda a população portuguesa terá acesso ao que de melhor pode 

trazer a nova tecnologia em termos de serviços ao cidadão.  
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Relativamente às matérias relacionadas com o estímulo para que a atividade de 

radioamadorismo seja o mais apelativa possível, far-se-á sempre com a atitude pedagógica 

que, muitas vezes, a ANACOM emprega nas atividades de supervisão desenvolvidas pelas 

suas equipas.  

Sobre a sugestão de que a ANACOM deve ter uma página no Facebook, informa-se que 

esta Autoridade está presente nas redes sociais, tendo optado por ter presença no Linkedin 

e no Twitter. 

 

Também na área dos Radioamadores, a ARLA – Associação de Radioamadores do Litoral 

Alentejano centra os seus contributos assumindo uma especial preocupação na defesa do 

espectro eletromagnético, que no entender desta associação está cada vez mais deteriorado, 

não só, em bandas de HF, mas também nas bandas de VHF e UHF, por interferências 

nocivas, provocadas por equipamentos colocados no mercado e que não cumprem com o 

estipulado na Diretiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

Dezembro de 2004, relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros 

respeitantes à compatibilidade eletromagnética. 

Sugerem à ANACOM que tome medidas mais proactivas na fiscalização e ensaios técnicos 

de equipamentos que comprovadamente produzam interferências nocivas a serviços 

licenciados de acordo com as normas nacionais e internacionais, como por exemplo, fontes 

de alimentação comutadas utilizadas em larga escala por serviços IPTV, “inverters” solares, 

sistemas “powerline” à venda no mercado nacional, e que desta forma exija aos operadores 

do mercado o cumprimento da lei, e a utilização de equipamentos homologados e certificados 

pelos órgãos competentes da UE, de modo a que não prejudiquem outros serviços 

licenciados. 

Defendem ainda uma maior celeridade e eficácia da fiscalização da ANACOM no 

cumprimento da sua missão no que respeita à comercialização e utilização de equipamentos 

que não provoquem interferências nocivas em outros serviços que utilizam o espectro 

radioelétrico de acordo com as normas da ITU. 

A ARLA sugere uma maior articulação entre a ANACOM e a ASAE, com vista à colocação 

fora do mercado, e possível recolha, de todos os equipamentos que não se encontram de 

acordo com a legislação em vigor e com as normas UE no que respeita à compatibilidade 

eletromagnética e desta forma possam provocar interferências nocivas em outros serviços. 

Posição da ANACOM: 
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Sempre que em ações de supervisão do espectro em que a ANACOM encontre 

“equipamentos colocados em serviço” com indícios de incumprimento dos requisitos de 

compatibilidade ou de outros requisitos essenciais há uma direta articulação com as 

equipas que asseguram a supervisão de mercado / equipamentos com o fim de se atuar 

na “colocação em mercado” e, se necessário for eliminar a sua disponibilização em lojas 

físicas e “eletrónicas”.  

A ANACOM articula-se com qualquer entidade que se justifique e cuja cooperação seja 

necessária para a assegurar o cumprimento da sua missão. A ASAE é uma dessas 

entidades com a qual a ANACOM tem articulado, nomeadamente, nestas matérias de 

supervisão / fiscalização de mercado, em campanhas nacionais e europeias. 

 

Ainda no que respeita aos Radioamadores vem a REP - Rede dos Emissores Portugueses 

sugerir que de acordo com os objetivos propostos na estrutura do plano 2020 -2021 e agora 

2023-2025 se aplique novas regras ou se defina limites para as operadoras de cabo, no que 

toca as interferências criadas pelos canais de televisão na faixa de frequência entre 144 MHz 

e os 146 MHz. 

Não sendo um serviço com fins lucrativos, e até com responsabilidades civis junto da 

população, relembra a REP a importância da implementação de medidas mais eficazes no 

que respeita à proteção do espectro radioelétrico, no que diz respeito à sua exposição, cada 

vez mais, a interferências nocivas por parte de agentes económicos que utilizam 

equipamentos que não cumprem com os requisitos EU. 

Posição da ANACOM:  

A garantia de utilização das faixas do serviço amador e amador por satélite sem 

interferências é um desafio permanente para as equipas de regulação e de supervisão da 

ANACOM.  

Na verdade, sendo o espectro cada vez mais densamente utilizado, são comuns 

fenómenos de intermodulação, radiações não essenciais e más utilizações de espectro que 

justificam a preocupação manifestada. 

Não obstante os desafios que se lhe colocam, a ANACOM irá continuar com o compromisso 

de assegurar a investigação das várias situações que forem conhecidas, e sem prejuízo de 

eventuais medidas regulamentares que se possam justificar implementar, desenvolverá as 

ações de resolução de interferências que se justificarem, contando, para isso, com a atitude 

cada vez mais proativa dos “responsáveis pelo funcionamento das estações” na resolução 
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e implementação de medidas que resolvam (ou pelo menos mitiguem) as dificuldades na 

utilização das acima referidas faixas de frequência. 

  

Já José Carlos Beato Nora, com o Certificado de Amador Nacional da Cat. A, vai no mesmo 

sentido que a contribuição da REP, relembrando a importância da implementação de medidas 

mais eficazes no que respeita à proteção do espectro radioelétrico, no que diz respeito à sua 

exposição, cada vez mais, a interferências nocivas por parte de agentes económicos que 

utilizam equipamentos que não cumprem com os requisitos EU.  

Defende adicionalmente a aplicação de novas regras ou a definição de limites para as 

operadoras de cabo, no que toca as interferências criadas pelos canais de televisão na faixa 

de frequência entre 144 MHz e os 146 MHz. 

Posição da ANACOM: 

A garantia de utilização das faixas do serviço amador e amador por satélite sem 

interferências é um desafio permanente para as equipas de regulação e de supervisão da 

ANACOM.  

Na verdade, sendo o espectro cada vez mais densamente utilizado, são comuns 

fenómenos de intermodulação, radiações não essenciais e más utilizações de espectro que 

justificam a preocupação manifestada. 

Não obstante os desafios que se lhe colocam, a ANACOM irá continuar com o compromisso 

de assegurar a investigação das várias situações que forem conhecidas, e sem prejuízo de 

eventuais medidas regulamentares que se possam justificar implementar, desenvolverá as 

ações de resolução de interferências que se justificarem, contando, para isso, com a atitude 

cada vez mais proativa dos “responsáveis pelo funcionamento das estações” na resolução 

e implementação de medidas que resolvam (ou pelo menos mitiguem) as dificuldades na 

utilização das acima referidas faixas de frequência. 

 

A Inmarsat Global Limited (IGL) começa por felicitar a ANACOM por ter tomado a iniciativa 

de consulta sobre as suas prioridades estratégicas para os próximos três anos, prazo de 

tempo que considera crucial para a IGL com novas expansões planeadas da rede com o 

lançamento de novos satélites em L e Ka-bands. 

A IGL encoraja a ANACOM a trabalhar nas duas seguintes áreas: ambiente regulamentar e 

aplicação prática desse ambiente (execução). 
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A ANACOM deve no seu entender, considerar a revisão dos quadros regulamentares 

existentes e a introdução de novos, suficientemente flexíveis para abraçar rapidamente 

futuros produtos e serviços disponíveis para os clientes, desde futuras aplicações da IdC 

apoiadas por redes integradas de satélite e terrestres, UAV e soluções de telemetria espacial 

para lançadores de satélite, só para mencionar alguns. Regulamentos flexíveis, ou seja, 

adaptáveis, serão fundamentais para assegurar uma resposta reguladora mais ágil e 

adequada às múltiplas questões suscitadas pelos novos serviços e produtos.  

Defende a IGL que uma aplicação prática de um ambiente regulamentar tão flexível, 

construtivo e propício seria também alcançada através da implementação de melhorias na 

aplicação das obrigações dos operadores/fornecedores notificados - isto inclui a 

apresentação de relatórios e os processos judiciais instaurados por não cumprimento do 

regulamento. Considera ainda que os atuais requisitos impostos às entidades notificadas não 

domiciliadas são desproporcionais em relação aos benefícios que poderiam ser obtidos pelos 

utilizadores finais em Portugal e não são conducentes ao ambiente flexível e prospetivo acima 

mencionado. 

  

Posição da ANACOM: 

Esclarece-se a IGL que os pedidos de informação têm suporte na lei e são necessários 

para que a ANACOM cumpra a missão para que foi criada, pois, em rigor, não é a lei que 

elenca as informações que devem ser enviadas - vd. artigos 108.º e 109.º da LCE e cabe 

à empresa assegurar o seu cumprimento nos termos ali definidos. Sem prejuízo de a 

ANACOM estar disponível para dar resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos que 

oportunamente lhe sejam dirigidos, sempre que deteta incumprimentos, esta Autoridade 

Nacional tem o dever de instaurar o correspondente processo de contraordenação, o qual 

pode resultar na aplicação de coimas. 

Está atualmente em desenvolvimento o portal digital de serviços da ANACOM, que 

pretende, entre outras finalidades, facilitar o relacionamento entre a ANACOM e as 

entidades reguladas e oferecer-lhes um conjunto de funcionalidades que facilite o acesso 

a informação e aos respetivos processos e o cumprimento das suas obrigações. 

 

A Postcrossing, Lda por sua vez incide a sua contribuição no sector postal. Vem esta 

empresa, questionar se, considerando que o serviço universal prestado pelo operador, deve 

“assegurar uma recolha e uma distribuição dos envios postais abrangidos no âmbito do 

serviço universal pelo menos uma vez por dia, em todos os dias úteis, salvo em circunstâncias 
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ou condições geográficas excecionais previamente definidas pelo ICP-ANACOM”, se há 

alguma verificação/medição realizada pela ANACOM para assegurar que esta periodicidade 

é de facto oferecida em todo território, salvo as exceções previstas. 

Considera a Postcrossing que se tal verificação não existir atualmente, ou não estiver a ser 

realizada de forma independente e externa ao próprio operador postal, deve a ANACOM atuar 

no sentido da implementação de um sistema de medição desses parâmetros em todo o 

território nacional (e não apenas nos maiores centros urbanos). 

Defende a entidade aqui em análise que esta ação se enquadraria no Objetivo 2 da ANACOM 

para o triénio 2023-2025, que visa "assegurar uma proteção máxima dos direitos dos 

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

vulneráveis". 

Posição da ANACOM: 

Tal como referido pela Post Crossing, Lda, os CTT encontram-se obrigados, de acordo com 

os n.os 4 e 5 do artigo 12.º da Lei Postal e das alíneas a) e b) do n.º 1 da cláusula 9.ª do 

Contrato de Concessão do Serviço Postal Universal, a assegurar uma recolha e uma 

distribuição domiciliária dos envios postais abrangidos no âmbito do serviço universal, pelo 

menos uma vez por dia, em todos os dias úteis, salvo em circunstâncias ou condições 

excecionais previamente definidas pela ANACOM.  

Cabe à ANACOM fiscalizar o cumprimento daquela obrigação. Caso se detetem, no âmbito 

das diligências efetuadas, deficiências na distribuição postal, a ANACOM requere aos CTT 

a adoção urgente de medidas com vista à correção das situações anómalas identificadas. 

De notar ainda que a violação da obrigação de assegurar uma recolha e uma distribuição 

domiciliária dos envios postais abrangidos no âmbito do serviço universal, pelo menos uma 

vez por dia, em todos os dias úteis, conforme o disposto no referido n.º 4 do artigo 12.º da 

Lei Postal, configura contraordenação grave ou muito grave, respetivamente, nos termos 

do disposto na alínea c) do n.º 1, conjugada com o n.º 4, todos do artigo 49.º da referida 

lei. Constitui também incumprimento do contrato de concessão do serviço postal universal. 

 

A Space X responde ainda à primeira questão formulada pela ANACOM incitando o 

Regulador a dar prioridade às ações estratégicas 2, 5, 6, 11, 30 e 33 para impulsionar a rápida 

implementação do serviço de satélite de próxima geração para consumidores e empresas em 

Portugal. 
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Em resposta à Pergunta 2, sobre que a Space X responde que desenvolveu a sua rede de 

satélites para fazer uma utilização altamente eficiente dos recursos de espectro e partilhar o 

espectro de forma flexível com outros utilizadores com licenças terrestres e baseadas no 

espaço. E ainda assim, muitas normas existentes, algumas desenvolvidas há mais de 20 

anos, estabelecem critérios de proteção excessivamente conservadores que limitam 

desnecessariamente a qualidade e a implementação de serviços de satélite de próxima 

geração para os consumidores e empresas através de restrições técnicas e operacionais. 

Como parte da sua estratégia 2023-2025, a Space X incentiva a ANACOM a procurar formas 

de aumentar a eficiência da partilha de espectro entre os serviços de radiocomunicações. Por 

exemplo, considera que a ANACOM deve exigir uma coordenação bilateral e de boa-fé entre 

os serviços via satélite de próxima geração e os serviços passivos (por exemplo, 

radioastronomia) e incentivá-los a chegar a acordos de partilha que sejam ainda mais 

eficientes do que as normas harmonizadas existentes. Do mesmo modo, a ANACOM deve 

promover uma partilha ainda mais eficiente entre satélites de órbita não geoestacionária e os 

de órbita geoestacionária, atualizando os critérios de proteção desatualizados e 

excessivamente conservadores de densidade de fluxo de energia equivalente (“EPFD”) que 

não reflitam o funcionamento real dos sistemas de satélite de próxima geração e, em vez 

disso, utilizar critérios baseados em evidências que avaliem o verdadeiro risco de 

interferência entre sistemas. Por fim, a ANACOM deve impulsionar o planeamento, a partilha 

e o licenciamento de redes eficientes em bandas de ondas milimétricas - como nas bandas 

Q/V e E, onde as operações podem coexistir com separação física e angular mínima - 

publicando bases de dados de ligações fixas terrestres existentes e estações terrestres e 

permitindo um licenciamento mínimo, rápido e auto-coordenado entre os utilizadores, 

incluindo entre as ligações fixas terrestres e as estações terrestres de satélite. 

Ao reavaliar critérios de proteção técnica excessivamente conservadores e ao implementar 

uma combinação de regras eficientes baseadas em evidências, a ANACOM irá impulsionar a 

implementação de um serviço de satélite de próxima geração - e as aplicações importantes 

que este permite - aos consumidores e empresas em Portugal. 

 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM agradece os comentários da Space X e a disponibilidade demonstrada por 

esta empresa para continuar a colaborar nas ações promovidas pelo Regulador.  

Porém, relativamente à sugestão de que a ANACOM, na procura de formas que aumentem 

a partilha do espectro, deve incentivar que se vá além das normas harmonizadas 
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existentes, releva-se que a ANACOM, enquanto regulador das comunicações, cumpre-lhe 

aplicar os instrumentos regulamentares e técnicos desenvolvidos internacionalmente ao 

nível da UIT, bem como a nível regional pela CEPT e UE. Assim, ao invés de o fazer de 

forma isolada, entende ser mais adequado promover a cooperação em matéria de espectro 

entre os vários intervenientes, dar continuidade à participação ativa nesses fora e, 

consequentemente, aplicar o que seja vertido nesses instrumentos internacionais.  

 

A SUMAMÓVIL, entende que o mercado de comunicações móveis beneficiará de todas as 

medidas que reduzam as barreiras à entrada de novos operadores virtuais nas suas diversas 

configurações, os quais, ao contrário do que acontece noutros mercados similares da União 

Europeia, estão clamorosamente ausentes do mercado português. 

Neste âmbito, a empresa recomenda a adoção de medidas que permitam às empresas entrar 

em operação o mais rapidamente no mercado, salientando em concreto as matérias relativas 

aos preços de mercado, à portabilidade e à subatribuição de números. 

Tanto as barreiras identificadas como as sugestões propostas foram pela empresa 

classificadas como informação confidencial. 

[IIC - Início de Informação Confidencial]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

[FIC – Fim de Informação Confidencial] 

 

 

Posição da ANACOM: 

A atividade da ANACOM tem tido em consideração, e continuará a ter no período de 2023-

2025, como é salientado no próprio documento do Plano submetido a consulta, a 
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necessidade de responder às fragilidades na dinâmica concorrencial verificada em alguns 

mercados de comunicações eletrónicas, contribuindo para reduzir as barreiras à entrada e 

à expansão nestes mercados, para potenciar a emergência de operações diversificadas e 

concorrenciais, de forma a garantir preços competitivos e ofertas de qualidade e 

inovadoras.  

No que se refere à necessidade de criação de um índice de preços, o INE dispõe de um 

índice de preços de serviços de telecomunicações (serviços telefónicos e de telecópia), 

que recorre a informação disponibilizada pela ANACOM. Além disso, o índice de preços de 

serviços de telecomunicações inclui vários subgrupos, entre os quais um subgrupo relativo 

a serviços móveis, cujo valor é publicado pelo Eurostat. Esta informação de referência, 

relativa ao índice e sub-índice acima referidos, é utilizada pela ANACOM nos relatórios 

mensais sobre a evolução dos preços de telecomunicações em Portugal. 

Inserem-se neste âmbito, em particular, as ações previstas no Objetivo Estratégico 1, como 

sejam as que visam elaborar e atualizar as normas de numeração. A par das medidas já 

adotadas, como a aprovação no final de 2021 da subatribuição de números, estão previstas 

outras ações no triénio 2023-2025, algumas decorrentes da entrada em vigor da nova Lei 

das Comunicações Eletrónicas, como seja a atualização de regras referentes à 

portabilidade, para o que serão úteis e bem-vindos todos os contributos, designadamente 

no decorrer dos respetivos procedimentos de consulta que serão promovidos por esta 

Autoridade. 

 

Já a Vantage Towers considera que a submissão a consulta pública do Plano Plurianual de 

Atividades reveste-se de importância inquestionável na prossecução dos objetivos de 

regulação previstos para o sector, razão pela qual saúda a ANACOM pela presente iniciativa. 

Refere que através das atividades que desenvolve, dá resposta à necessidade de 

racionalização e melhor aproveitamento das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações eletrónicas por quaisquer interessados na sua utilização e concebe a sua 

atividade como desempenhando um papel fundamental no suporte ao desenvolvimento, de 

modo sustentável e eco-friendly, de redes de comunicações de elevada capacidade e  

resiliência, ao longo do território nacional, viabilizando oportunidades de co-localização de 

operadores e partilha eficiente de infraestruturas entre si e com empresas e entidades de 

outros sectores. 

Nesse sentido, é com agrado que a Vantage Towers regista, uma vez mais, a inclusão das 

infraestruturas nos objetivos previstos no Plano Plurianual, nomeadamente o Objetivo 1. 
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Não obstante, a Vantage Towers deixa claro que, à semelhança do que fez em resposta à 

consulta realizada em 2021, sublinhar a necessidade de a ANACOM, na elaboração do Plano 

Plurianual, prever, de forma mais prescritiva, a calendarização concreta das várias iniciativas 

previstas, por outro lado e a par desta, estabelecer mecanismos de acompanhamento, 

controlo e avaliação dos termos em que a execução do Plano Plurianual decorrerá, sem 

colocar em causa as metas previstas e por fim contemplar uma avaliação de impacto quanto 

à adoção das medidas planificadas. 

A Vantage Towers manifesta a sua discordância quanto à eliminação da ação estratégica 

constante do Plano Plurianual 2022-2024 destinada à promoção de ações de cooperação 

com as autarquias, nomeadamente no âmbito da instalação e gestão de infraestruturas, dada 

a relevância dos municípios na implantação e desenvolvimento coeso da rede infraestrutural 

em todo o território. 

A Vantage Towers manifesta ainda a sua concordância com as considerações tecidas no 

Plano Plurianual de 2022-2024 sobre a partilha de infraestruturas aptas ao alojamento de 

redes de comunicações e recursos, em linha com a posição assumida anteriormente. 

Não obstante, esta empresa entende que, 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 entende 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 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: 

A ANACOM concorda que os mercados concorrenciais permitem maximizar o bem-estar 

social, estando esta Autoridade fortemente comprometida com a maximização desse bem-

estar intervindo apenas quando, no quadro das suas competências, identifica desvios e 

distorções que põem em causa os objetivos de interesse público que visa prosseguir. 

Importa ainda clarificar que qualquer intervenção regulatória da ANACOM será sempre 

precedida de uma análise fundamentada, na qual poderão participar todos os agentes 
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interessados, incluindo - se for o caso - a Vantage Towers, e sempre com o propósito de 

eliminar eventuais obstáculos ao bom funcionamento do mercado em causa. 

Relativamente à discordância face à eliminação de uma ação estratégica que constou de 

anteriores planos de atividade, nota-se que o facto de essa ação não constar do presente 

Plano de Atividades, não significa que não existam ações de cooperação com as 

autarquias, na medida do que for entendido útil no contexto da instalação e gestão de 

infraestruturas, aliás à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos. 

Quanto à necessidade de uma calendarização concreta e à criação de mecanismos de 

acompanhamento, controlo e avaliação do Plano deve ser referido que a ANACOM, entre 

outros mecanismos, presta contas da execução do Plano por via do relatório anual de 

regulação, supervisão e outras atividades. 

 

A DECO – Associação para a Defesa do Consumidor em resposta à primeira questão 

entende que são prioritárias as Ações 1, 13, 14, 15, 17, 19,20 e 22 com os fundamentos 

constantes das respetivas ações no capítulo 3 deste Relatório.  

Relativamente à segunda questão a DECO remete para o que referiu em outros pareceres 

anteriores, referindo 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.).  

No entender da DECO há práticas que terão que ser expressamente proibidas, 

designadamente: 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; a possibilidade de aplicar novos períodos de fidelização quando existe apenas uma 

intervenção técnica para substituir um equipamento que avariou e não foi solicitado qualquer 

alteração ao serviço, mas apenas a correção da avaria; entre outras más práticas cujo 

levantamento deverá ser efetuado com a consequente avaliação do que é possível ou não 

fazer para minimizar informação errada ou omitida. A possibilidade de contratação de canais 

e serviços através dos equipamentos (box) também deverá ser regulada, bem como a 

informação que é transmitida ao consumidor no ecrã sem que o mesmo tenha qualquer 

comprovativo. 

Posição da ANACOM: 
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A ANACOM assinala, como ponto prévio, que se encontra alinhada com as preocupações 

da DECO no que respeita à importância que assume a proteção dos utilizadores finais e, 

em particular, dos consumidores no contexto da regulação dos sectores que acompanha. 

Sem prejuízo, e conforme é do conhecimento da DECO, a ANACOM, enquanto entidade 

administrativa independente com funções de regulação de mercados, encontra-se sujeita 

ao princípio da legalidade, apenas lhe cabendo intervir nas matérias relativamente às quais 

a lei assim a habilita. Em todo o caso, assinala-se que a ANACOM tem pautado a sua 

atuação no sentido de promover que sejam estabelecidas as condições que considera 

necessárias para promover uma maior defesa dos direitos dos consumidores nos serviços 

de comunicações eletrónicas e nos serviços postais, avançando com recomendações ou 

mesmo atuando junto dos órgãos de soberania para o efeito. 

Concretamente no que se refere aos procedimentos de contratação dos serviços, refira-se 

que a LCE veio trazer alguma evolução no que se refere à prestação de informação pré-

contratual e contratual. Com a entrada em vigor da nova lei, as empresas passarão, 

designadamente, a estar obrigadas a disponibilizar aos consumidores (bem como aos 

utilizadores finais que forem microempresas, pequenas empresas ou organizações sem 

fins lucrativos, salvo se essas empresas ou organizações renunciarem expressamente à 

totalidade ou a parte dessas disposições), num suporte duradouro, um resumo do contrato, 

conciso e facilmente legível, que identifica os principais elementos dos requisitos de 

informação do contrato, utilizando o modelo aprovado pelo Regulamento de Execução (UE) 

2019/2243 da Comissão, de 17 de dezembro de 2019, e entrando o contrato em vigor 

quando o consumidor tiver confirmado o seu acordo, após a receção do resumo. As 

informações incluídas no resumo do contrato tornam-se parte integrante do contrato e não 

podem ser alteradas sem o acordo expresso das partes.  

A ANACOM continuará a assegurar a fiscalização do cumprimento das obrigações legais 

das empresas sujeitas à sua supervisão, intervindo no âmbito das sua atribuições e 

competências legais e estatutárias sempre que identifique situações irregulares. 

Adicionalmente, e sempre assegurando o respeito pelo princípio da harmonização máxima 

que, nestas matérias, resulta do artigo 101.º do Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas, a ANACOM aprovará os regulamentos que se revelem necessários à execução 

da nova LCE. 

 

A Fastfiber, a Vodafone, a MEO e a NOS referem-se à falta de detalhe, calendarização e 

avaliação do Plano e à necessidade de haver uma análise de impacto regulatório.  
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A Fastfiber entende que a discussão das principais orientações estratégicas para o triénio 

(2023-2025) torna a ação da ANACOM mais transparente, eficiente e eficaz, no quadro das 

atribuições que lhe são cometidas por lei, indo ao encontro do 3º Objetivo Estratégico 

constante no Plano Plurianual em análise. 

Salienta dois aspetos que considera não se encontrarem inteiramente vertidos no documento. 

Em primeiro lugar o detalhe e calendarização das ações estratégicas que considera estarem 

bastante genéricas, não sendo ainda percetível qual o calendário previsional para a execução 

dessas atividades, apesar de se estabelecer o ano previsto para a sua execução. 

Em segundo lugar, o aspeto referente à avaliação do Plano Plurianual e dos impactos 

regulatórios sendo necessário estabelecer os parâmetros que permitem proceder à avaliação 

da sua realização, quer em termos de consecução das ações calendarizadas, quer em termos 

do resultado obtido por essas ações, face aos objetivos que se pretendiam atingir. 

Propõe por isso, e considerando que tal está em linha com o 3º objetivo estratégico definido 

para este Plano Plurianual, que este documento de plano integre a metodologia que a 

ANACOM irá utilizar para proceder ao controlo deste seu plano no que respeita ao calendário 

de execução e aos Impactos regulatórios das decisões, definindo esta informação como 

crucial para a análise das medidas implementadas. 

Em sentido semelhante, a Vodafone começando por enfatizar a inquestionável importância 

na prossecução dos objetivos de regulação da ANACOM previstos para o sector vertido neste 

Plano Plurianual de Atividades da ANACOM para o triénio 2023-2025, não deixa de sublinhar, 

por esse motivo, e em alinhamento com posições anteriormente manifestadas, a necessidade 

de a ANACOM, na elaboração do Plano Plurianual do próximo triénio, detalhar o que é 

pretendido em cada uma das prioridades de atuação e calendarizar a sua execução nos 

diferentes meses do referido plano, de modo a contribuir para um escrutínio e debate 

construtivo das diversas ações que o Regulador prevê desenvolver no próximo triénio e 

concretizar a priorização conferida às mais relevantes.  

Refere que o documento agora submetido a consulta pública não inclui, como deveria, 

qualquer avaliação ou análise ao nível de concretização dos planos plurianuais precedentes, 

nem mesmo as razões pelas quais não foram concretizadas determinadas ações previstas 

para os anos anteriores. A este propósito, a Vodafone defende a introdução de um processo 

de revisão/atualização periódico, preferencialmente trimestral, das ações previstas e a 

correspondente calendarização, para que os diferentes interessados possam ajustar e 

adequar as suas expectativas na gestão de recursos e no planeamento das suas decisões 

estratégicas impactadas por intervenções regulatórias.  
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Conclui as considerações gerais salientando a necessidade de prever iniciativas ao nível das 

taxas cobradas aos operadores, nomeadamente de promover a remoção do financiamento 

das provisões da ANACOM através da taxa anual devida pelo exercício de atividade de 

fornecedores de redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público.  

A Vodafone considerou ainda como prioridades de atuação o seguinte e referente às ações 

1, 2, 3, 4 ,5, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 29 e 37 que serão mais bem explicadas no 

ponto 3 deste relatório.  

Quanto à MEO, mantém a crítica à estrutura do plano plurianual de atividades, que considera 

ser semelhante à dos planos plurianuais relativos aos triénios 2019-2021, 2020-2022, 2021-

2023 e 2022-2024, continuando a exibir graves deficiências ao nível do detalhe, precisão e 

previsibilidade da atuação futura da ANACOM, pelo que reitera e remete para todas as 

considerações críticas que explanou sobre estes aspetos, no âmbito das consultas públicas 

sobre os quatro planos plurianuais anteriores. 

Considera continuar a haver falta de especificação, não sendo possível perceber as 

prioridades e a sucessão das ações ao longo do ano, uma vez que esse prazo se limita à 

indicação do ano e é da maior importância ter visibilidade sobre o calendário previsível em 

que as ações da ANACOM irão ter lugar. 

A MEO realça o facto de o número 4 do artigo 5.º da nova LCE prever que as decisões e 

medidas adotadas pela ANACOM sigam uma metodologia de avaliação de impacto 

regulatório, pelo que adquire especial relevância, atualmente, a necessidade de a ANA-COM 

adotar uma prática formal de Avaliação de Impactos Regulatórios (AIR), de forma estruturada 

e sistematizada, no processo de regulação, algo a que o plano plurianual da ANACOM 

deveria dar atenção. 

A NOS defende a revisão da estrutura do Plano de Atividades da ANACOM, na medida em 

que este surge como uma publicação de referência para o sector, por tratar-se de uma 

ferramenta de transparência, objetividade e previsibilidade para a intervenção regulatória. 

Ao contrário do que acontecia no passado, em que o cumprimento da obrigação de 

submissão a consulta das suas orientações estratégicas para o triénio foi interpretada como 

um dever de submeter à apreciação, do sector e do público em geral, um plano de atividades 

com desagregação trimestral, onde as principais atividades a que o regulador se propunha 

eram calendarizadas, sendo possível aos interessados expressar a sua concordância, ou 

discordância, com a sua seleção, priorização e calendarização, a ANACOM agora restringe 

a consulta à discussão sobre as orientações estratégicas do triénio, acompanhada por uma 

listagem das diferentes ações de alto nível que pretende implementar. Por sua vez, estas 
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ações surgem com descrições e calendarização genéricas, sem indicação da prioridade de 

execução a ser dada pela ANACOM. 

Esta abordagem, que condiciona o cumprimento dos objetivos associados à promoção de um 

procedimento participativo, é agravada pelo facto de, nos anos mais recentes, o regulador 

não ter acolhido as sugestões dos interessados, nem ter apresentado quaisquer explicações 

para desconsiderar os comentários e manter inalterada a estrutura do Plano. 

As ações incluídas no plano continuam no entender da NOS a ser descritas com um reduzido 

nível de detalhe que limita a capacidade de os interessados perceberem o alcance destas 

ações, bem como de possíveis passos intermédios para atingir os objetivos pretendidos. 

Esta empresa remete por isso para os comentários transmitidos anteriormente em sede de 

outros planos e propõe uma avaliação dos planos plurianuais precedentes, incluindo as 

justificações para a não concretização das ações previstas para os anos anteriores, dando a 

este respeito e a título ilustrativo, o exemplo das atuais ações 2 e 4, que no plano respeitante 

a 2022-2024 tinham calendarização prevista para 2022 e no plano agora em consulta surgem 

com prazo proposto para execução em 2023. Outro exemplo relevante está associado à ação 

8, que no plano anterior tinha previsto um prazo de execução para 2023 e que agora tem 

associada um prazo de 3 anos (2023-2025). 

Propõe ainda a incorporação de práticas estruturadas de avaliação de impacto regulatório 

(AIR), que, conforme já transmitido antes, a NOS entende que se trata de um instrumento 

essencial no processo de decisão, uma vez que permite analisar, de forma sistemática, os 

impactos das diversas medidas que estejam em cogitação, permitindo antecipar e ponderar 

os impactos e os custos e benefícios esperados de cada opção sobre os diferentes 

interessados numa perspetiva de curto prazo, mas também de médio e longo prazo. 

Por fim, a NOS considera que a proposta continua a ser omissa quanto às ações que a 

ANACOM identifica como prioritárias. Refere ainda que o relatório da consulta pública ao 

plano anterior (2022-2024) não apresenta uma análise das ações prioritárias identificadas 

pelos intervenientes no sector. Faz ainda referência à necessidade da inclusão de uma 

avaliação de eficácia do plano. 

Posição da ANACOM: 

Percebendo as vantagens de uma maior pormenorização no calendário a ANACOM 

considera mais importante dar um claro sinal ao mercado de qual irá ser a sua estratégia – 

a qual obviamente também contempla os comentários recebidos em sede de consulta 

pública – indicando claramente o período da concretização das ações que constam do 

Plano Estratégico. A implementação da estratégia, dentro desse horizonte temporal, 
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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. 

Quanto à referência a que as decisões e medidas adotadas pela ANACOM devem seguir 

uma metodologia de avaliação do impacto regulatório e à definição dos parâmetros que 

permitam proceder à avaliação da realização do Plano Plurianual, aspetos também 

referidos por outros interessados, nota-se que a ANACOM terá em consideração os efeitos 

da sua atividade regulatória sobre todos os intervenientes no mercado, a diferentes níveis 

consoante, também, as matérias em causa, em linha com que já hoje acontece no âmbito 

da atividade desta Autoridade, em que todas as decisões são alvo de uma análise apurada 

com vista a avaliar a sua adequação face aos fins que se pretendem atingir. Neste sentido, 

e na prossecução desta atividade, a ANACOM continuará a acompanhar as melhores 

práticas europeias e internacionais no tocante aos processos e metodologias relacionadas 

com a avaliação de impacto, procurando adaptá-las aos seus processos de análise e 

decisão sempre que relevante. 

Por fim, como se referiu acima, deve ser referido que a ANACOM, entre outros 

mecanismos, presta contas da execução do Plano por via do relatório anual de regulação, 

supervisão e outras atividades. 

 

A LEOSAT Portugal, Unipessoal, Lda., uma subsidiária totalmente detida pela Globalstar, 

Inc. (doravante, “Globalstar”), apresenta desde logo um contributo para informar a ANACOM 

sobre o eventual futuro pedido de autorização de utilização da faixa de frequência 2483,5 - 

2500 MHz para a implantação de redes de comunicação terrestres auxiliares de serviço móvel 

via satélite, espectro atualmente em uso pela Globalstar para Serviços Móveis via Satélite 

(“MSS”) em Portugal. 

Entre os três objetivos estratégicos previstos, a Globalstar considera que o primeiro e o 

terceiro são cruciais, não diminuindo a importância do segundo. Em particular, apoiam a 

importância estratégica do desenvolvimento planeado do mercado de comunicações via 

satélite e gostaria de considerar a Globalstar como uma constelação de satélites chave que 

presta inúmeros serviços a instituições públicas e privadas em Portugal. Apoiam “O 

desenvolvimento do mercado das comunicações via satélite, nomeadamente o surgimento 
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de inúmeros projetos assentes em constelações de sistemas de satélites não 

geostacionários”. 

Consideram igualmente relevante o plano de desenvolvimento dos procedimentos de 

notificação de sistemas de satélite à UIT via Portugal (“com impacto, nomeadamente, na ação 

regulamentar da Administração Portuguesa no domínio dos procedimentos a observar na 

notificação de sistemas de satélite à União Internacional de Telecomunicações (UIT)”). 

Pronunciando-se especificamente sobre as duas questões enunciadas veio dizer o seguinte: 

Relativamente à primeira questão, a Globalstar apoia o plano ambicioso proposto pela 

ANACOM e concorda com a relevância de todas as ações estratégicas identificadas. 

Não obstante o acima exposto, consideram que existe uma necessidade urgente de atualizar 

a tabela nacional de atribuições de frequências para assegurar que serviços inovadores, 

como os derivados da implementação de novos sistemas de satélites móveis modernos, que 

incluem componentes de satélite e terrestres, não sejam interrompidos devido a incertezas 

na aplicação do atual quadro regulamentar. Acreditam que esta ação pode ser considerada 

como incluída nas ações estratégicas do objetivo estratégico n.º 1, nomeadamente nas ações 

5 e 6. 

Embora de âmbito mais geral, as ações estratégicas 10 e 11 são consideradas como 

essenciais. 

Quanto à segunda questão, a Globalstar refere que, embora parcialmente relacionada com 

algumas das ações estratégicas já identificadas pela ANACOM, designadamente as ações 5 

e 6, devem ser realizados estudos e acompanhamento das tendências do mercado 

relativamente à convergência dos serviços.  

A Globalstar apela à ANACOM para desenvolver, em 2023, as atualizações necessárias para 

facilitar o desenvolvimento de sistemas de satélites móveis modernos na banda S (2 GHz), 

como um serviço que proporcionará mais vantagens e receitas adicionais aos consumidores 

portugueses e aos prestadores de serviços portugueses. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM nota o reconhecimento do interesse por parte da Globalstar na atividade 

referida no âmbito do 3.º objetivo estratégico, i.e. “O desenvolvimento do mercado das 

comunicações via satélite, nomeadamente o surgimento de inúmeros projetos assentes em 

constelações de sistemas de satélites não geostacionários, com impacto, designadamente, 

na ação regulatória da Administração portuguesa no domínio dos procedimentos a observar 
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na notificação dos sistemas de satélites à União Internacional das Telecomunicações 

(UIT).” 

Especificamente sobre a proposta apresentada pela Globalstar em maio último, a ANACOM 

nota que o atual enquadramento regulamentar não prevê a utilização de ATC em Portugal, 

designadamente pelas seguintes razões: 

1. A faixa de frequências 2483,5-2500 MHz não está disponível para o serviço móvel 

(MS); 

2. Não existe enquadramento regulamentar para estações ATC; com efeito, existe 

apenas uma definição de componentes complementares terrestres (CGC) que têm 

um âmbito muito restrito e específico (para MSS 2 GHz); 

3. O Relatório 325 do ECC aponta várias dificuldades do ponto de vista da partilha da 

faixa de frequências em causa, impondo distâncias de separação consideráveis 

entre as diferentes aplicações, nomeadamente entre as estações de base desta 

nova solução (ATC) e aplicações SAP/SAB, ou mesmo implantes médicos (isentos 

de licenciamento). 

Sem prejuízo, a ANACOM nota que a CEPT, designadamente havendo contributos, poderá 

continuar a estudar esta questão no sentido de encontrar soluções que possam, no futuro, 

contribuir para que se alcance o enquadramento regulamentar pretendido pela Globalstar.  

 

A AR Telecom sugere a adoção de um objetivo estratégico para garantir a diversidade e 

sustentabilidade dos operadores, com foco no segmento B2B. Para tal este operador salienta 

a necessidade de refletir sobre a possibilidade de utilizar um instrumento como a 

discriminação positiva, perante i) as barreiras à entrada no segmento móvel (designadamente 

a dimensão dos investimentos face ao potencial mercado e a incapacidade de introdução de 

um modelo MVNO sustentável) e ii) a diminuição de valor do segmento fixo B2B e a 

transferência dos proveitos remanescentes dos operadores especializados para os 

operadores dominantes. 

A AR TELECOM tece várias considerações sobre a desregulação da originação da rede fixa 

da MEO, consubstanciada na retirada do mercado das ofertas de AI e ORLA, mas também 

no aumento de preços abruptos e completamente desproporcional (originação para 

numeração não geográfica em geral e 76X em particular).  

Mais especificamente em relação às orientações e objetivos estratégicos, a AR Telecom dá 

a sua concordância aos 3 definidos pela ANACOM, mas sugere a definição de um objetivo 

estratégico adicional para garantir a diversidade e sustentabilidade dos agentes económicos, 
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nomeadamente dos operadores, como motor de inovação, promoção da competitividade das 

empresas e garantia de pressão concorrencial contínua sobre os operadores dominantes.  

 

Posição da ANACOM: 

Quanto aos mercados de originação fixa para viabilização de serviços telefónicos 

retalhistas e para serviços especiais suportados em numeração não geográfica, a sua 

desregulação decorreu das decisões de 2017 e 2018, que consideraram que os mesmos 

não eram suscetíveis de regulação por se considerar que as barreiras à entrada eram 

reduzidas e prospectivamente tendiam para a concorrência efetiva, sendo que a aplicação 

do direito da concorrência seria suficiente para a resolução de eventuais problemas que 

pudessem surgir.  

Especificamente sobre a originação fixa para numeração não geográfica, apenas a MEO 

estava sujeita a obrigação de controlo de preços, sendo que a análise a este mercado 

considerou que não existiam condições para manter todas as obrigações que incidiam 

sobre a MEO, pelo que os prestadores devem estabelecer os seus preços com base em 

acordos comerciais.  

É também de salientar que a análise a este mercado notou a existência de consensos 

encontrados pelos prestadores, que se traduzem na prestação recíproca de serviços 

grossistas e em preços que tendencialmente também são recíprocos, pelo que os 

prestadores condicionam entre si o nível de preços grossistas. 

 

A NOWO tece várias considerações ao nível geral, referindo que [IIC - Início de Informação 

Confidencial]     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x  

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  



   
 

Versão pública 
  37 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

[FIC - Fim de Informação Confidencial] 

Em resposta à primeira das questões colocadas, a NOWO considera como prioritárias as 

ações 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 34, 39, 43 e 45. Em todo o caso, a 

NOWO tece ainda algumas considerações sobre a construção de e acesso a infraestruturas 

e a redes de nova geração, onde 

[IIC - Inicio de Informação Confidencial]  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



   
 

Versão pública 
  41 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

[FIC - Fim de informação confidencial] 

No que diz respeito às condições para desenvolvimento de novas redes, em especial em 

zonas sem cobertura (“áreas brancas”), entendem 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. Consequentemente, será importante acelerar a ação nº 2, aguardando-se com 

expectativa as decisões quanto aos modelos de financiamento de redes com fundos públicos 

nas áreas “brancas” remotas. 

Por outro lado, 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 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: 

• Revisão dos preços das ofertas grossistas que sejam objeto de regulação, em 

concreto os preços da ORAC e ORAP, que apesar da recente redução que lhes foi 

imposta pelo Regulador e que se saúda, continuam a ter espaço para reduções 

adicionais; 

• Promoção e garantia do cumprimento das obrigações relativas à construção e 

ampliação de infraestruturas aptas. 

Quanto ao 5G, a NOWO assinala positivamente a intenção da ANACOM de garantir “que as 

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

cumpridas […].”  
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[IIC - Início de informação confidencial]  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

[FIC - Fim de informação confidencial] 

Em resposta à segunda questão enunciada pela ANACOM, a NOWO refere ações como a 

promoção de ações de cooperação com as autarquias, pois estas têm grande impacto na 

operação diária dos operadores, salientando que a ação nº 19 do Plano de Atividades de 

2022-2024, não encontra correspondência no Plano agora em consulta. No entanto, a 

necessidade desta ação mantém-se, pois subsistem várias dificuldades operacionais em 

algumas áreas do País devido às exigências impostas pelas respetivas autarquias à atuação 

dos operadores. 
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Posição da ANACOM: 

Relativamente à revisão das condições da Oferta de referência de Acesso a Condutas - 

ORAC e a Oferta de referência de Acesso a Postes - ORAP, a ANACOM entende que as 

mesmas são cruciais com vista a facilitar e promover o acesso às condutas e postes da 

MEO por parte de qualquer operador interessado e devidamente habilitado a atuar no 

território nacional, que cumpram as condições previstas para o efeito, e dessa forma 

potenciar a expansão das várias redes alternativas e o consequente aumento de 

concorrência que daí pode advir. A ANACOM acompanha ativamente estas ofertas e, quando 

justificado, impõe a alteração dos termos e condições de acesso, como o fez recentemente 

por via da redução dos preços mensais aplicáveis.  

Quanto às intervenções junto dos municípios visando a uniformização de infraestruturas 

aptas camarárias e relativos ao acesso ao domínio público para a construção de novas 

infraestruturas, a ANACOM já realizou algumas ações junto dos municípios com o objetivo 

de sensibilização para a instalação de redes 5G.  

Poderão ser equacionadas outro tipo de ações, sendo certo que as condições de acesso e 

utilização do domínio público e os procedimentos para o acesso e utilização de 

infraestruturas municipais se enquadra nos poderes dos municípios e dentro da autonomia 

que a lei lhes reconhece. 

A NOS defende que o Plano de Atividades deve considerar como prioritárias as medidas que 

maximizem o investimento no sector.  Neste contexto, os preços de acesso a infraestruturas 

aptas, cruciais para a sustentabilidade da gestão das redes de comunicações fixas e móveis, 

sejam as do operador com posição de mercado significativo, sejam as das demais entidades 

que possuem essas infraestruturas, assumem um papel central. 

Também a eliminação dos constrangimentos que ainda persistem na aplicação da legislação 

atualmente em vigor relativa à construção e manutenção de redes é um tema que não pode 

ser ignorado, e que deve ter uma resposta de curtíssimo prazo. 

O mesmo sucede com as discussões que, a nível europeu, estão a decorrer e que têm 

impacto direto nesta temática a médio e longo prazo, tais como o "Connectivity Infrastructure 

Act". 

A NOS defende ainda que as discussões relativas à revisão da Broadband Cost Reduction 

Directive ("BCRD") e a Recomendação sobre as “very high capacity networks” ("VHCN") e o 

contributo dos OTT (Over the Top) para o “roll out” sustentado das redes de comunicações 
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eletrónicas, são aspetos desta discussão em que o regulador deverá participar, em estreito 

diálogo com os stakeholders sectoriais, nomeadamente os operadores de serviços de 

comunicações eletrónicas. 

Este prestador identifica as seguintes ações como prioritárias: 

i. Revisão dos preços das ofertas de referência ORAC e ORAP tendo por base os dados 

de custeio de 2020, ainda em 2022; 

ii. Aprovação do sentido provável de decisão sobre alterações à ORAC e ORAP que se 

encontra pendente desde 25 de julho de 2019; 

iii. Revisão do Decreto-Lei n.º 123/2009, de forma a mitigar as dificuldades sentidas com 

a implementação deficiente deste diploma; 

iv. Assegurar um “level playing field” entre serviços de comunicações eletrónicas e OTTs: 

a ANACOM deve acompanhar e ter um papel ativo na assessoria ao governo, 

nomeadamente face aos recentes desenvolvimentos comunitários ligados à definição 

de um processo para que os OTT contribuam para o investimento em redes de 

comunicações eletrónicas; 

v. Reavaliação dos mecanismos de financiamento da ANACOM: com a eliminação das 

provisões dos custos a financiar pelo sector, assim como com a avaliação da 

possibilidade de alargamento das entidades contribuintes aos OTT. 

A NOS aborda ainda a questão do financiamento da ANACOM referindo que sem prejuízo de 

a competência final relativa às taxas não ser da responsabilidade desta, enquanto regulador 

do sector, deve ter como prioridade, no âmbito de assessoria ao Governo, reavaliar a forma 

do seu financiamento, em geral, e a revisão sobre a forma de cálculo da taxa de atividade, 

em particular. 

No que respeita à segunda pergunta formulada, a NOS, para além das ações identificadas 

como prioritárias, e que não foram incluídas no Plano em consulta, identifica ainda outras três 

ações adicionais que entende como necessárias para assegurar o cumprimento dos objetivos 

estratégicos propostos pela ANACOM.  

a) Aplicação das receitas do leilão 5G – De acordo com o previsto no n.º 5 da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 7- A/2020, que aprova a estratégia e calendarização da 

distribuição da quinta geração de comunicações móveis, "a receita proveniente do 

procedimento de atribuição do espectro radioelétrico para a rede 5G seja utilizada para a 

criação de medidas destinadas a apoiar projetos de estímulo à transição e inclusão 

digitais, designadamente na área da educação, da investigação, de produção de 

conteúdos digitais, da capacitação ou do fomento da literacia digital, bem como da 

transformação digital das empresas e da Administração Pública, nos termos que venham 
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a ser definidos pelo Governo.” A NOS sugere que a ação 19 possa ser complementada 

com a inclusão de uma avaliação/proposta de potenciais medidas a serem incluídas na 

definição dos termos que o Governo deve efetuar sobre a matéria, a qual deve ser 

precedida por consulta ao mercado. 

b) Revisão e atualização da informação sobre o sector das comunicações eletrónicas 

português - A ANACOM tem revelado preocupação em recolher e divulgar informação 

sobre o sector nacional - veja-se, por exemplo, a proposta de ação 39. Para a NOS, esta 

preocupação deveria ser alargada, com a ANACOM a assumir a responsabilidade 

expressa por assegurar a revisão, devida atualização e fidedignidade dos dados que são 

divulgados sobre o sector das comunicações eletrónicas português, nomeadamente os 

que são divulgados em estudos nacionais e internacionais promovidos por entidades 

públicas e privadas. 

c) Combate à pirataria - A pirataria é um fenómeno crescente, sofisticado e cada vez mais 

global, que requer um acompanhamento próximo e coordenado de várias entidades 

públicas, entre as quais, a ANACOM. É, pois, fundamental que a ANACOM exerça as 

respetivas competências de fiscalização e que o faça em cooperação com outras 

entidades nos termos estabelecidos no art.° 14.° dos respetivos Estatutos, em particular 

com a IGAC (Inspeção Geral das Atividades Culturais) e a ASAE (Autoridade para a 

Segurança Alimentar e Económica), as autoridades judiciárias (tribunais e Ministério 

Público) e os Órgãos de Polícia Criminal. 

 

A NOS neste ponto sugere que o Plano Plurianual da ANACOM inclua iniciativas no 

domínio do exercício dos poderes de fiscalização de dispositivos ilícitos. 

 

 

Posição da ANACOM: 

A propósito da revisão de preços da ORAC/ORAP, a auditoria aos resultados do sistema 

de contabilidade analítica da MEO referentes a 2020, em princípio, apenas deverá ser 

concluída no 4.º trimestre de 2022, pelo que ainda que os resultados em causa suportem 

uma eventual intervenção regulatória, não se antecipa que esta seja viável durante o 

corrente ano, tendo também presente os procedimentos (e prazos associados) que a 

ANACOM se encontra obrigada a seguir. 

Sublinha-se que o projeto de decisão sobre alterações à ORAC e ORAP foi, entretanto, 

aprovado pela ANACOM. 
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Quanto à ação prioritária iii. identificada pela NOS, esclarece-se que a ANACOM está a 

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

instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas, que deverá 

oportunamente ser submetida ao Governo. 

Com relação às propostas de ações adicionais sugeridas pela NOS, em concreto sobre a 

aplicação das receitas do Leilão 5G, a ANACOM nota que é matéria da competência do 

Governo. Sem prejuízo, entende-se que a redação da ação 19 concede a latitude 

necessária para ir ao encontro do pretendido, designadamente atento a que a promoção 

da literacia digital será matéria que beneficiará de uma ação articulada com o Governo. 

No que se refere à informação sobre o sector das comunicações eletrónicas, os dados 

recolhidos pela ANACOM junto dos prestadores, nomeadamente informação de natureza 

estatística, baseiam-se em indicadores claramente definidos e que garantem a 

comparabilidade da informação. A comparabilidade e garantia de igualdade de critérios 

adotados por todos os operadores é uma preocupação permanente da ANACOM. Acresce 

que os dados recolhidos pela ANACOM são analisados e validados antes de qualquer 

publicação, garantindo o rigor e fiabilidade da informação publicada, quer nos estudos 

produzidos pela ANACOM, quer na informação disponibilizada às Organizações 

internacionais com as quais a ANACOM coopera. 

Relativamente ao tema da pirataria, importa relevar que se trata, normalmente, de atividade 

de índole criminal cuja liderança na investigação, como é sabido, o Ministério Publico 

assegura, através, nomeadamente, da coordenação e envolvimento dos meios que 

entender por bem juntar à investigação. 

A ANACOM, desde há longa data, responde de forma solícita a todos esses pedidos, quer 

na fase de investigação inicial (na recolha de indícios), quer na fase de desenvolvimento 

de diligências probatórias (ex: cumprimento de mandados de busca) quer ainda, na fase 

de julgamento, com a designação de peritos e realização de peritagens. 

A articulação com outras entidades e autoridades, nomeadamente Tribunais, Ministério 

Público e Órgãos de Polícia Criminal (nomeadamente, a Polícia Judiciária), acontece em 

vários momentos, dependendo dos processos. 

Será ainda de relevar que se no exercício das suas funções, nomeadamente na execução 

do seu plano de supervisão, a ANACOM se deparar com redes de comunicações ilegais a 

serem utilizadas para fins criminais ou com dispositivos ilícitos em “…distribuição, venda 

locação ou detenção, para fins comerciais…”, tais factos são levados ao conhecimento do 
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Ministério Público que passará a conduzir a investigação criminal que se lhes encontra 

associada. 

Pelo exposto, tratando-se de atividade que a ANACOM assegura relativamente e que, de 

forma preventiva, o plano de supervisão da ANACOM também contempla, entende-se que 

a grande prioridade que as suas equipas atribuem a estes processos de investigação é o 

maior contributo que pode ser dado para o sucesso no combate ao flagelo da pirataria, não 

se justificando, por isso, menção específica no seu plano de atividades. 

 

A Onitelecom mantém o entendimento apresentado aquando da respetiva consulta pública 

em 2021, no sentido de que os três objetivos estratégicos constituem um conjunto equilibrado. 

[IIC - Início de informação confidencial] 
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[FIC - Fim de informação confidencial] 

No que respeita às respostas às questões colocadas pela ANACOM começa por responder 

à primeira questão concordando na generalidade com as ações identificadas pela ANACOM, 

considerando especialmente prioritárias as ações 2, 3, 4, 5, 8, 18, 28 e 38. 

A ONI salienta ainda como aspetos não focados explicitamente no Plano, mas que são muito 

relevantes e devem ser endereçados: 

• fraudes na utilização de numeração (ex: robotcalls, manipulação de CLI); 

• regras para utilização de numeração por prestadores de serviços Over-the-Top (OTT), 

como o WhatsApp e Skype, os quais utilizam a numeração atribuída aos operadores 

sem incorrerem em qualquer custo, nem cumprirem qualquer das obrigações 

associadas à numeração (sem prejuízo do que a nova LCE já prevê). 

Em resposta à segunda questão, a ONI enumera as seguintes ações: 

[IIC - Início de informação confidencial] 
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[Fim de informação confidencial] 

Regulamento sobre metodologia a utilizar para a fixação do valor da remuneração a pagar 

pelas empresas de comunicações eletrónicas pelo acesso e utilização das infraestruturas 

aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas. 

É prioritário a ANACOM finalizar o processo de consulta pública relativo à aprovação do 

Regulamento previsto no DL 123 sobre a metodologia de custeio aplicável aos preços das 

ofertas de acesso a infraestruturas aptas de entidades que estejam legalmente obrigadas a 

dar acesso a estas infraestruturas, como é o caso da E-REDES, IP Telecom, Autoridades 

Portuárias e das demais concessionárias do Estado com jurisdição sobre o território, em 

especial no domínio rodoviário. 

A aprovação do mencionado Regulamento assegurará que a contrapartida pelo acesso e 

utilização das infraestruturas seja coerente com o princípio da orientação dos preços para os 

custos, condição que se revela essencial a uma abordagem que promova de forma eficaz e 

harmonizada o roll-out de redes de nova geração. 

Acesso às Estações de Cabos Submarinos (ECS). 

Existem atualmente quatro Estações de Cabos Submarinos (ECS) em território continental 

de Portugal onde amarram cabos submarinos internacionais: duas pertencentes à MEO (em 

Carcavelos e em Sesimbra), uma à TATA (no Seixal) e a nova ECS em Sines, do cabo 

EllaLink. 

As atuais condições de acesso e coinstalação nas ECS existentes em Portugal constituem 

uma barreira à entrada no mercado de capacidade dedicada grossista não sendo previsível 
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o desenvolvimento de concorrência, já que estes operadores podem agir de forma 

independente relativamente aos restantes agentes de mercado. 

A ONI considera, assim, que o acesso e coinstalação nas ECS deverá ser objeto de 

regulação, pela ANACOM, no âmbito da próxima análise de mercado de capacidade dedicada 

grossista (atual Mercado 2), com vista à imposição de condições de acesso não 

discriminatórias e com níveis de serviço de implementação compatíveis com a dinâmica do 

mercado, em moldes semelhantes às previstas nas atuais ofertas grossistas da MEO - 

ORALL e ORI – que preveem a obrigação de coinstalação. 

Posição da ANACOM: 

Quanto à questão do “level playing field” entre operadores de comunicações eletrónicas e 

operadores OTT, reitera-se que a ANACOM se encontra a acompanhar os 

desenvolvimentos que se têm vindo a registar e as posições que têm sido adotadas por 

vários países e organizações/empresas, participando nas discussões nomeadamente ao 

nível do BEREC sobre essa matéria, e coadjuvando o Governo na definição da posição 

nacional sobre as várias iniciativas que a nível da UE têm sido promovidas, nomeadamente 

no âmbito da discussão dos textos dos regulamentos DSA e DMA. 

A este propósito importa referir que a ANACOM entende ser muito relevante o 

aprofundamento deste debate, bem como dos estudos que têm sido efetuados, estando 

inclusivamente envolvida nos trabalhos em curso que o BEREC está a realizar. 

A consideração e análise aprofundada das várias posições sobre esta temática são muito 

úteis para se poder concluir quanto à necessidade de se definir um novo enquadramento 

legislativo europeu, para colmatar possíveis falhas de mercado eventualmente identificadas 

nesse debate. 

Os comentários relativos às regras de numeração são considerados no âmbito da ação 8. 

Quanto à consulta sobre o Regulamento sobre metodologia a utilizar para a fixação do valor 

da remuneração a pagar pelas empresas de comunicações eletrónicas pelo acesso e 

utilização das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónica, 

trata-se de matéria que está a ser objeto de avaliação, designadamente no contexto de 

uma eventual revisão do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, que estará enquadrada 

na PA 2.  

A propósito das ECS e da análise do mercado 2, A ANACOM não pode antecipar os 

resultados das análises de mercado em curso. 
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A Huawei salienta a importância do procedimento de consulta pública para uma interação 

saudável com as entidades interessadas, com vista a desenvolver em Portugal um 

ecossistema competitivo, seguro, próspero e inovador. 

Respeitando e reconhecendo plenamente os objetivos da ANACOM, as sugestões da Huawei 

foram desenvolvidas com o objetivo de permitir que Portugal se torne um país cada vez mais 

conectado, salvaguardando os requisitos de concorrência e competitividade, bem como o 

desenvolvimento seguro das redes de comunicações com vista ao progresso económico e 

social sustentável do país.  

Em resposta às questões enunciadas refere o seguinte relativamente à primeira questão: 

• Relativamente ao Objetivo Estratégico 1: Considera mais prioritárias as ações 

estratégicas 1 e 5.  

• No que respeita ao Objetivo Estratégico 2: Considera mais prioritárias as ações 

estratégicas 18, 19 e 21. 

• Já no que toca ao Objetivo Estratégico 3: Considera mais prioritárias as ações 

estratégicas 30, 35, 42 e 44. 

À segunda pergunta efetuada pela ANACOM no âmbito desta consulta pública, a Huawei 

destaca a questão da cobertura nas áreas rurais e de baixa densidade e a “transição verde”. 

Reconhece que este último tema está entre as preocupações da ANACOM, como por 

exemplo através de algumas determinações referidas no Regulamento 303/2019, relativo à 

segurança e à integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas. Em linha com 

essa visão, a Huawei sugere que a ANACOM considere a transição verde como um elemento 

fundamental dos seus objetivos estratégicos. 

No que respeita à “Segurança das redes de comunicações”, acredita esta empresa que a 

publicação da nova LCE que inclui requisitos de segurança adicionais para as redes, será um 

dos principais tópicos de atuação para a ANACOM no período em análise. Complementa 

dizendo que a ANACOM poderá vir a considerar uma revisão do Regulamento 303/2019. De 

forma que essa revisão decorra em linha com as melhores práticas da indústria, acredita que 

a mesma deverá ter em consideração os trabalhos desenvolvidos pela GSM Association 

(GSMA), em particular a 5G Cybersecurity Knowledge Base, a qual, nas palavras desta 

Associação, configura “uma base de conhecimento abrangente sobre cibersegurança das 

redes 5G para ajudar as partes interessadas a identificar, mapear e mitigar riscos”.  

A Huawei sugere que a ANACOM adote, promova e monitorize o desenvolvimento destes 

“frameworks”, com vista a suportar a proteção adequada dos utilizadores, no contexto da 

implementação das redes de quinta geração. A criação de uma abordagem padronizada para 
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as redes de comunicações, serviços e equipamentos, num modelo de responsabilidade 

partilhada, incrementa a proteção e segurança dos utilizadores finais. 

Já quanto à “Gestão de espectro”, sugere que a ANACOM considere a atribuição de mais 

direitos e faixas de espectro aos operadores aquando dos processos de atribuição, não 

deixando de ter em conta o equilíbrio entre as diferentes tecnologias (e.g. celular, Wi-Fi e 

satélite). 

Posição da ANACOM: 

Relativamente à segurança das redes de comunicações, a ANACOM desencadeará as 

ações que sejam necessárias no âmbito das suas atribuições e em particular na sequência 

da entrada em vigor da nova LCE. Neste âmbito, procederá à revisão do Regulamento n.º 

303/2019, de 1 de abril, relativo à segurança e à integridade das redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, não deixando neste âmbito de ter em conta os contributos dos 

vários stakeholders, incluindo os acima referidos da Huawei, e colaborará e articulará 

também com as entidades relevantes visando a adoção das medidas que se considerem 

adequadas e necessárias para assegurar a segurança e integridade das redes e dos 

serviços de comunicações. 

Quando à sugestão de que a ANACOM, no âmbito da gestão do espectro, deve promover 

que mais espectro possa ser usado pelos operadores móveis, não deixando, porém, de ter 

em conta o necessário equilíbrio entre as diferentes tecnologias, remete-se para a consulta, 

que terminou no passado dia 4 de novembro, relativa ao Plano Estratégico do Espectro. 

Releva-se que, nesse documento, a ANACOM reconhece a importância crescente dos 

serviços de comunicações electrónicas, a qual conduz a que o espectro seja cada vez mais 

um recurso escasso e valorizado que exige ser gerido de forma eficaz e eficiente. Em 

concreto sobre os títulos habilitantes à sua utilização, entendemos que estes possuem um 

papel estruturante nas dinâmicas concorrenciais nos mercados que o utilizam. Porém, e no 

sentido do também referido pela Huawei, importa garantir que, em cada momento, o 

espectro é atribuído tendo em conta a maximização dos ganhos para os cidadãos, para os 

utilizadores em geral e para a economia, pelo que, naturalmente, não se poderá privilegiar 

um único tipo de utilização.  

 

A Ericsson, no que respeita à primeira pergunta, 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 nosso país, à nossa 

indústria e aos cidadãos.  
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A Ericsson acredita que Portugal, que há anos está na vanguarda da Europa em redes e 

infraestruturas de telecomunicações, deve aproveitar esta vantagem para transferir a sua 

liderança também para as redes 5G.  

Considera que, como plataforma de inovação aberta, o 5G vai fornecer as infraestruturas 

críticas necessárias para ajudar Portugal e a Europa a alcançar uma recuperação económica 

sustentável, resiliente e inclusiva realçando a importância dos benefícios sociais que a 

adoção em massa do 5G irá gerar.  

Na opinião da Ericsson, o 5G constituirá uma peça chave para melhorar a situação do país 

em campos que requerem ação imediata, tais como a infoexclusão e despovoamento gradual 

do interior e a ausência de uma indústria suficientemente consolidada e modernizada que 

dependerá, em grande parte, da adoção de uma política reguladora clara e firme e uma 

definição da estratégia a seguir que atinja os objetivos propostos. 

Esta entidade acredita que o despovoamento pode ser travado e até invertido reduzindo o 

fosso digital que existe em Portugal, acelerando a digitalização nas áreas rurais. Por outro 

lado, o 5G permitirá também o desenvolvimento dos serviços de critical Machine-Type 

Communication (cMTC), com elevadíssima capacidade e qualidade e muito baixa latência, 

que serão cruciais para a digitalização e modernização dos vários sectores da indústria em 

Portugal. 

Neste contexto, a Ericsson atribui especial relevância às iniciativas de eficiência e eficácia na 

gestão de espectro, e às iniciativas que visem acelerar a introdução do 5G. 

• (…) O surgimento 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, permitindo adotar modelos 

de gestão do espectro mais eficientes e eficazes, tornando igualmente mais simples 

a vida dos cidadãos e das empresas na sua interação com os serviços públicos. 

• A introdução da quinta geração das redes móveis (5G), cuja materialização em 

termos de mercado tem vindo a ser preparada nos últimos anos e que se tornará uma 

realidade com a atribuição das respetivas frequências. Será também necessário, à 

ANACOM, garantir que as obrigações impostas ao abrigo do Leilão 5G e outras faixas 

relevantes são escrupulosamente cumpridas. 

Adicionalmente salienta a oportunidade única para Portugal e a Europa de acelerar a 

transição digital através dos instrumentos de financiamento dos diversos quadros 

comunitários de apoio, nomeadamente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Com 

base no diagnóstico de necessidades e dos desafios, o Plano de Recuperação e Resiliência 
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foi organizado em três dimensões estruturantes: a Resiliência, a Transição Climática e a 

Transição Digital. 

A Ericsson observa que o plano de Portugal segue os princípios enunciados pela Comissão 

Europeia nas 3 dimensões estruturantes. Porém, na sua opinião, a importância e 

oportunidade do 5G não foi suficientemente salvaguardada na elaboração do plano, não 

estando previstos investimentos significativos diretamente associados ao desenvolvimento 

do 5G, ou mais globalmente, nenhuma ação está planeada relativamente às iniciativas na 

área de Interligação, que foi identificada como uma das iniciativas emblemáticas da União 

Europeia, nomeadamente, “garantir que, até 2025, haja uma cobertura 5G ininterrupta mais 

ampla possível para todas as áreas, incluindo áreas rurais e remotas”. A “Toolbox” para a 

Conectividade é um elemento relevante nesta estratégia. Assim, embora existam algumas 

ações em relação ao espectro e implantação de redes que certamente favorecem a 

implantação do 5G (ações 5, 30 e 31 principalmente), acredita que seria benéfico ter uma 

ação específica para o desenvolvimento do 5G. 

 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM, dentro das suas competências, tem incentivado o desenvolvimento e 

implementação de redes – fixas ou móveis – de nova geração, seja através da autorização 

de ensaios técnicos ou, em momentos posteriores, na implementação de decisões de 

harmonização que permitam aos operadores a prestação de mais e melhores serviços, 

numa base de neutralidade tecnológica. 

Neste sentido, e como referido no Plano Estratégico do Espectro (atualmente em consulta 

pública), esta Autoridade encontra-se a acompanhar o desenvolvimento de novas técnicas 

de partilha de espectro e, tendo subjacente o objetivo de maximizar o uso eficiente do 

espectro, terá por objetivo implementá-las caso-a-caso em Portugal, tendo em 

consideração a sua adequação às faixas e serviços em questão. Denota-se ainda as ações 

estratégicas identificadas na seção 4.4.1.2 do referido Plano. 

Em relação à “Toolbox” para a Conectividade3, clarifica-se que foram definidas 36 ações, 

abrangendo diversas áreas, nomeadamente: licenciamentos, direitos de passagem, taxas 

municipais, portal único, acesso a infraestruturas físicas de entidades públicas, redução do 

impacto ambiental das redes de comunicações eletrónicas. Com base neste trabalho 

desenvolvido no âmbito da UE, cada EM elaborou o seu roteiro nacional (abril de 2021) no 

qual, do conjunto de medidas previstas, indicava justificando aquelas que pretendia 

 
3 Disponível em: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity-toolbox. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity-toolbox
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implementar. Um ano depois, cada EM informou sobre a implementação desse roteiro, 

relatórios que podem ser consultados no sítio acima referenciado. De relevar que, no caso 

de Portugal, praticamente todas as medidas previstas na “Toolbox”, ou já teriam sido 

implementadas, ou foram endereçadas como resultado deste exercício conjunto. 
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3 Objetivos estratégicos e prioridades de atuação para 2023-

2025 

No âmbito da consulta pública, foram recebidos vários comentários sobre as prioridades de 

atuação (PA) que a ANACOM se propõe desenvolver no triénio 2023-2025, 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. 

PA 1 – Adotar as medidas regulatórias que se revelem necessárias em consequência 

da transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, nomeadamente 

em matéria de defesa dos direitos dos utilizadores 

A NOWO entende que a transposição para o ordenamento jurídico nacional do CECE, 

concretizada com a publicação da Lei nº 16/2022, de 16 de agosto, que aprovou a nova Lei 

das Comunicações Eletrónicas, bem como a sua implementação, terá um impacto 

determinante no funcionamento futuro do Sector. Espera que as medidas regulatórias que 

vierem a ser adotadas com vista à implementação do novo Quadro Regulatório, incluindo as 

medidas relacionadas com a proteção dos direitos dos utilizadores, garantam, quando 

necessário, regimes transitórios adequados para minimizar os custos de adaptação dos 

operadores e se assegure a existência de um ambiente efetivamente concorrencial no 

mercado. 

A MEO refere a este propósito que em 16 de agosto foi aprovada a Lei n.º 16/2022 – Lei das 

Comunicações Eletrónicas (LCE), consubstanciando dessa forma a transposição para o 

enquadramento jurídico nacional do CECE, um diploma muito vasto que endereça uma 

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

revelando-se pouco informativa. Daí que considera ser útil e, de todo, conveniente a 

ANACOM proceder a um maior detalhe através da identificação de ações específicas e da 

indicação mais precisa dos respetivos prazos de execução. 

De facto, esta ação (ou o seu desdobramento em várias ações) não se deve limitar a nomear 

e salientar a matéria de defesa dos direitos dos utilizadores, já que a nova LCE é muito mais 

abrangente e implica alterações também a outros níveis. 
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Sendo certo que a garantia da proteção dos direitos e interesses dos utilizadores das redes 

e serviços de comunicações eletrónicas é um aspeto essencial, não é de somenos 

importância a garantia do desenvolvimento do mercado das redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, aspeto que também sai reforçado com a transposição do CECE e 

não parece ser abordado pela ANACOM nesta ação. 

A MEO assinala também, e estranha, a inexistência de qualquer menção aos levantamentos 

geográficos previstos no artigo 22.º do CECE, que prevê a sua primeira disponibilização até 

final de 2023 (o qual deve ser atualizado pelo menos a cada três anos). Mesmo que se admita 

que o primeiro levantamento geográfico será concluído ainda durante o corrente ano de 2022, 

o plano estratégico plurianual da ANACOM para 2023-2025 deverá incluir, no mínimo, a 

previsão de um novo levantamento geográfico em 2025. 

A DECO entende que apesar do diploma de transposição vir ao encontro de algumas das 

reivindicações dos consumidores, a verdade é que ficou ainda muito aquém do desejado, 

pelo que será essencial o papel da ANACOM na forma como irá regulamentar algumas 

matérias. 

A Fastfiber observa que esta medida decorre diretamente da transposição, para a legislação 

nacional, do CECE, o que ocorreu com um atraso considerável. Tendo em conta a 

importância estrutural da nova LCE é muito importante que o mercado conheça rapidamente 

a interpretação da ANACOM sobre as principais disposições alteradas, como será feita a sua 

compatibilização com os regimes jurídicos já existentes em algumas matérias tratadas pela 

transposição e para quando se prevê a implementação das medidas relativas a cada tema 

alvo de mudança. 

A Vodafone reitera o teor dos comentários efetuados na sua resposta à Consulta Pública 

sobre o Plano Plurianual de Atividades 2022-2024 da ANACOM, no qual já constava esta 

medida, reforçando a necessidade da adequação e proporcionalidade das medidas 

regulatórias que venham a ser equacionadas neste âmbito pela ANACOM, em linha, aliás, 

com os princípios basilares que devem nortear a atuação das autoridades administrativas 

independentes nos sectores que regulam e fiscalizam, devendo a adoção de tais medidas ser 

devidamente ponderada e discutida em conjunto com os seus destinatários, designadamente 

os operadores de comunicações eletrónicas, de forma a acompanharem a realidade do sector 

e as reais necessidades dos utilizadores. 

Por outro lado, e em consequência do conjuntura económica mundial, com efeitos 

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

estabilidade económica dos portugueses, é também fundamental que estas medidas 

assentem em princípios de racionalidade económica e não onerem os operadores com custos 
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operacionais desnecessários, ao impor obrigações que não se traduzam em benefícios 

significativos para os utilizadores, devendo a ANACOM privilegiar neste âmbito a 

simplificação do processo contratual e a sua digitalização. 

Por último, refere que todas as medidas regulatórias que venham a ser adotadas pela 

ANACOM devem prever prazos de implementação adequados à complexidade das 

obrigações que venham a ser introduzidas no sector já que, em regra, as mesmas têm um 

impacto muito significativo nos sistemas de tecnologia de informação dos operadores e 

carecem de um processo de implementação eficiente, robusto e seguro. 

A Ar Telecom menciona ser importante que a ANACOM em termos de timings as medidas 

de implementação previstas no CECE. 

A NOS acrescenta que, no que se refere ao capítulo dos direitos dos utilizadores finais, 

existem inúmeros aspetos que carecem de intervenção da ARN, nomeadamente: 

i. a especialização dos requisitos para assegurar o acesso e escolha equivalente de 

serviços por parte dos utilizadores finais com deficiência (art.º 115º, n.º 1 e 2); 

ii. a especialização das informações relevantes a publicar “para que os utilizadores finais 

possam escolher os serviços a contratar de forma devidamente informada” no domínio 

da transparência e publicação (art.º 116º, n.º 2); 

iii. em relação à qualidade dos serviços de acesso à internet e dos serviços de 

comunicações interpessoais acessíveis ao público (art.º 117º, n.º 1 a 3); 

iv. no domínio da comparabilidade das ofertas (art.º 118º, n.º 1), normalização do formato 

das informações de interesse público a prestar pelos operadores (art.º 119º, n.º 2). 

Neste contexto, considerando que na LCE existem diversos aspetos em que caberá à ARN 

intervir, a NOS considera que é fundamental que se concretize o momento em que tal 

intervenção regulatória deverá ocorrer, com a indicação do calendário para início e conclusão 

das ações, acrescentando que se tal não for possível, deverá ser apresentada, no mínimo, 

informação sobre o trimestre em que as ações serão iniciadas. 

 

Posição da ANACOM:  

A ANACOM agradece os comentários da NOWO, DECO, Fastfiber, Vodafone, Ar Telecom 

e NOS.  

O contributo neste ponto da MEO referente ao levantamento geográfico previsto no artigo 

22.º do CECE, o mesmo encontra-se inserido nas ações a desenvolver pela ANACOM até 
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ao final de 2023, na medida em que a informação decorrente do referido levantamento será 

integrada na Plataforma Geoespacial externa referida na acção 36. 

Sobre este levantamento, refira-se a publicação do Decreto-Lei n.º 40/2022, de 6 de junho, 

que cria o mapa das coberturas das redes de comunicações eletrónicas fixas e móveis. De 

acordo com o definido no DL, compete à ANACOM disponibilizar uma plataforma de 

informação que integra, entre outras, as camadas de informação previstas no artigo 22.º 

do CECE. 

No que respeita às medidas regulatórias em matéria de defesa dos direitos dos utilizadores 

finais e, em particular, dos consumidores, reitera-se que a ANACOM assegurará o cabal 

cumprimento das obrigações que para si resultam da LCE, bem como a adoção das 

medidas regulatórias que considere necessárias à respetiva execução, sem perder de vista 

o cumprimento do princípio da legalidade, que norteia toda a sua intervenção, bem como 

a regra de harmonização máxima que, nestas matérias, resulta do Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas. 

Quanto às referências a que a adoção das medidas regulatórias em consequência da nova 

LCE poderá beneficiar da identificação de ações específicas e da indicação mais precisa 

dos respetivos prazos de execução, nota-se que, no quadro dos princípios que regem a 

sua atuação, designadamente os princípios da legalidade, da especialidade, da 

proporcionalidade e da participação (dos interessados na preparação das decisões da 

administração), promoverá a adoção das medidas que nos termos da lei lhe competir e 

forem necessárias.  

 

PA 2 - Elaborar e apresentar ao Governo uma proposta legislativa relativa a medidas 

destinadas a reduzir o custo da implantação de redes de comunicações eletrónicas de 

elevado débito 

A SpaceX concorda que a ANACOM deve avançar com uma proposta para reduzir os custos 

de implementação de banda larga de alta velocidade. Como parte desta política, a ANACOM 

deve dar prioridade aos esforços para reduzir o custo do serviço de banda larga satélite de 

alta velocidade e baixa latência para os utilizadores finais, incluindo aqueles com opções 

limitadas de banda larga terrestre. Especificamente, qualquer proposta legislativa deve 

garantir que os programas de subsídio de apoio do Estado ou banda larga são neutros em 

termos de tecnologia, acomodam a conectividade por satélite da próxima geração e abordam 

os fatores do lado da procura subsidiando os custos de equipamento e serviço do utilizador 

final para maximizar o valor desses programas para os consumidores. 
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Em relação a esta ação concreta, a MEO questiona o que terá motivado a alteração da 

redação face ao apresentado no anterior plano plurianual: “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”. Em concreto, 

pretende saber porque deixou de ser feita referência à Diretiva 2014/61/EU e porque passou 

a calendarização de conclusão desta atividade de 2024 para 2025. 

Salienta o risco de que a proposta legislativa – que devia ser prioritária – apenas veja a luz 

do dia após os operadores terem concretizado a maior parte dos seus planos de instalação e 

expansão das redes, altura em que as necessidades de cobertura tenderão a ser residuais e 

relativamente menos importantes. 

Atendendo a que a revisão da Diretiva 2014/61/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 15 de maio de 2014, é esperada durante 2023, a MEO considera que que a calendarização 

da ação 2 para 2025 evidencia uma intenção de relegar a transposição para o limite do prazo 

de dois anos. A MEO considera que o processo de transposição deve ser mais expedito, face 

ao objetivo de promover e tornar mais eficiente a implantação e a expansão das redes fixas 

e móveis de alta velocidade. 

Neste âmbito, considera 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. Salienta ainda que «o conjunto de medidas previsto no roadmap de Portugal sobre 

a “Connectivity Toolbox”, o qual, embora sem caráter vinculativo, suporta os interesses 

nacionais a nível da implantação e expansão de redes de comunicações eletrónicas, não 

tendo (nem devendo) o país de ficar condicionado à aprovação de legislação a nível da UE 

para agir neste âmbito, mesmo que isso possa implicar, mais tarde, alguma alteração 

subsequente da legislação para garantir a transposição da Diretiva revista». 

Por fim, a MEO volta a questionar acerca do estágio de desenvolvimento da ação “Elaborar 

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

redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas”, apresentada no Plano Plurianual 2021-

23, e 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”, sujeito a consulta pública em 2020, e se o facto 

de a proposta de plano plurianual 2023-2025 ser omissa quanto a estes dois as-suntos, 

significa que a ANACOM prevê que a sua conclusão irá ter lugar ainda em 2022. 
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Já a Fastfiber considera que o prazo de execução previsto para esta ação se encontra 

«totalmente desenquadrado com o estado de evolução da implantação das redes de 

comunicações eletrónicas de elevado débito em Portugal, sobretudo no que diz respeito às 

redes fixas». Considera que «apresentando atualmente o país uma elevada cobertura de 

redes de comunicações eletrónicas de elevado débito, é esperado que em 2025 já tenham 

sido concluídos a maioria dos planos de cobertura adicional, pelo que o risco de esta proposta 

se revelar extemporânea é consideravelmente elevado». 

No que respeita a esta ação a Vodafone entende que não faz sentido que a mesma esteja 

apenas prevista para 2025, quando os operadores têm de desenvolver as suas redes, 

nomeadamente para cumprimento das obrigações de cobertura 5G, muito antes de tais 

medidas estarem em vigor. Esta iniciativa deve ser antecipada para 2023, de modo que o 

mercado possa efetivar beneficiar destas melhorias e de um enquadramento eficiente para a 

promoção de investimento. 

Adicionalmente, deverá ser assegurada 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. 

A NOS considera que a ANACOM está a associar esta ação à transposição da revisão da 

BCRD quando, na realidade, no enquadramento legal nacional atual existem fragilidades que 

urge colmatar atempo dos investimentos que estão já em curso. Ao mesmo tempo, considera 

que ao se apontar para o ano de 2025 para apresentação de uma proposta, o regulador está 

a prever assumir um papel mais passivo e menos interventivo, no que ao processo criativo 

da diretiva revista se refere. Neste contexto, esta ação deve ser dividida em três. 

i) Assegurar a implementação do enquadramento legal para acesso às 

infraestruturas 

Uma primeira ação, mais imediata e com efeitos em 2023, é justificada pelas crescentes 

entropias com que os operadores se deparam no desenvolvimento das suas redes, num 

período de intensificação do investimento no fomento das redes 5G e das redes FTTx. Estas 

dificuldades resultam da implementação deficiente do enquadramento legal em vigor, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.° 123/2009, de 21 de maio (DL 123/2009). 

Neste âmbito, entende-se que o diploma legal deve ser revisto com a brevidade possível no 

sentido de:  

a) Clarificar que o processo de construção de sites de rede fixa deve seguir sempre o 

processo de comunicação prévia e o prazo de resposta não pode ser superior a 30 
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dias, independentemente da necessidade de obtenção de pareceres de entidades 

Concessionárias; 

b) Explicitar que as obras necessárias para reparar avarias e desobstruções podem ser 

realizadas de imediato; 

c) Explicitar que as obras que impliquem o mero acesso físico à infraestrutura podem 

ser realizadas de imediato e não carecem de comunicação aos municípios. O DL. 

123/2009 deve clarificar que o mero acesso físico a infraestruturas inclui a instalação 

e manutenção da ligação de cliente e não configuram apenas obra de construção;  

d) Explicitar que as obras de desobstrução e o mero acesso físico à infraestrutura não 

carecem de licença de trabalhos em espaço público ou via pública 

No contexto das radiocomunicações e também do desenvolvimento de infraestruturas fixas, 

e no sentido da simplificação e harmonização de procedimentos de construção e acesso às 

infraestruturas, a NOS considera que a ANACOM deverá assessorar o Governo no 

desenvolvimento de disposições modelo (regulamentos, planos, etc.) com relação à 

concessão de licenças relacionadas com a implantação de redes de comunicações 

eletrónicas dirigidas a autoridades. Ainda no âmbito da sua atribuição de assessoria ao 

Governo, entende-se que a ANACOM deverá promover e contribuir para a harmonização dos 

processos de colocação de pedidos, por via do desenvolvimento de plataformas digitais de 

comunicação com os municípios, cumprindo (e não excedendo) com os requisitos de 

comunicação prévia previstos no DL 11/2003 e no DL 123/2009. 

Ainda no âmbito desta ação, a ANACOM deve promover uma ação de sensibilização a nível 

nacional, junto de todos os municípios, no sentido de salientar a importância que a 

harmonização e simplificação dos processos administrativos tem na capacidade dos 

operadores em garantir serviços de qualidade aos seus munícipes. Nesse contexto, deverão 

ser identificadas as desconformidades dos processos atuais com a legislação em vigor, 

promovendo um diálogo aberto e construtivo entre os responsáveis dos municípios pelas 

áreas de urbanismo e licenciamento, os operadores e o regulador, nesta matéria. 

ii) Promover uma discussão alargada quanto à revisão da BCRD. 

A segunda ação em que propõem desdobrar a ação 2, refere-se à preparação da posição 

nacional na discussão da revisão da diretiva BCRD. Neste âmbito, a ANACOM deverá 

promover uma discussão aberta com os operadores sobre o “Connectivity Infrastructure Act”, 

nomeadamente no que se refere à BCRD (o tema do financiamento do roll out de redes pelos 

OTT é discutido no ponto 3), de forma a se poder ter uma visão do sector nacional como um 

todo sobre as propostas que a Comissão irá tornar públicas ainda este ano. Esta ação deverá 

decorrer no final de 2023, início de 2024, dependendo do calendário da Comissão Europeia. 
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iii) Assegurar a transposição da BCRD revista 

Finalmente, a terceira ação, prende-se com a transposição para o enquadramento nacional 

do texto da diretiva que se venha a adotar e que, aí, 2025 parece ser o timing adequado. 

A Onitelecom considera que o acesso às infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações deverá ser o mais possível agilizado em termos processuais e os respetivos 

preços de acesso devem ser garantidamente orientados para os custos, pelo que saúda a 

iniciativa de a ANACOM pretender apresentar ao Governo uma proposta legislativa com vista 

à redução dos custos de implementação de redes de elevado débito. 

No que diz respeito a este último ponto, esta empresa considera importante que a ANACOM 

sensibilize as autarquias e demais entidades com jurisdição sobre o território nacional, para 

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. É 

também importante que o Regulador sensibilize as autarquias para a adoção de 

procedimentos conformes com o Decreto-Lei nº 123/2009, no que diz respeito ao acesso ao 

domínio público municipal para construção de novas infraestruturas pelos operadores de 

comunicações eletrónicas. 

Um aspeto de significativa importância operacional prende-se com 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). Apelam a que o Regulador 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. 

Neste contexto, apoiam vivamente a iniciativa contida nesta ação. 

 

Posição da ANACOM: 

Em primeiro lugar importa salientar que a ANACOM entende que se justifica alterar a 

designação desta PA, passando a ser uma ação recorrente realizada ao longo do triénio e 

que se designa “Promover medidas, de natureza legislativa e outras, destinadas a reduzir 

o custo da implantação de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito”. Esta PA 

integrará não apenas as ações que já contemplava na sua anterior designação, mas outras 

ações, envolvendo propostas legislativas ou medidas de natureza diversa, que possam 
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contribuir para o objetivo que se pretende alcançar – a redução dos custos de implantação 

das redes de comunicações de elevado débito.  

Neste contexto, esclarece-se que a proposta legislativa a apresentar pela ANACOM ao 

Governo envolverá a revisão do Decreto-lei n.º 123/2009 no sentido de ter em conta a 

futura publicação pela Comissão Europeia e subsequente aprovação pelo Parlamento 

Europeu e pelo Conselho de uma nova Broadband Cost Reduction Directive (BCRD).  

A Diretiva de redução de custos visa facilitar e incentivar a implantação de redes de 

comunicações eletrónicas de alta velocidade, promovendo o uso conjunto da infraestrutura 

física existente e permitindo uma implantação mais eficiente de nova infraestrutura física 

para que essas redes possam ser implantadas a custos mais baixos. Esta Diretiva 

Europeia, em particular, contém regras relativas ao acesso à infraestrutura física existente 

(artigo 3º), à coordenação de obras civis (artigo 5º) e ao acesso à infraestrutura física 

interna (artigo 9º) e define tarefas para resolução de litígios e um ponto único de 

informação. 

Releva-se que em junho de 2020 a Comissão Europeia publicou um roteiro relativo à 

revisão da Diretiva de Redução de Custos de Banda Larga (BCRD). A revisão do BCRD 

faz parte das ações anunciadas na Comunicação da Comissão Europeia “Shaping 

Europe’s Digital Future”, segundo a qual apenas para infraestruturas e redes digitais, a UE 

tem um défice de investimento de 65 mil milhões de euros por ano. São necessários 

investimentos adequados a nível da UE, nacional e regional para alcançar os objetivos de 

conectividade UE 2025 e uma sociedade Gigabit na Europa.  

Assinale-se que a nova LCE melhorará as condições regulatórias para incentivar os 

investimentos privados na implantação e aceitação de redes de capacidade muito elevada. 

Contudo, apesar dos recursos de financiamento nacionais e da UE mobilizados, é crucial 

reduzir ainda mais o custo de implementação das redes (VHCN), inclusive para redes de 

fibra e 5G. 

Quanto à calendarização da ação, recorda-se que a Comissão Europeia está a preparar 

uma proposta legislativa para uma BCRD revista que, de acordo com o roteiro acima 

referido, já estava originalmente planeada para o quarto trimestre de 2021. A Comissão 

Europeia ainda decidirá sobre o tipo final de instrumento legislativo e seu título. Em todo o 

caso, face ao atraso na publicação dessa Diretiva revista pela Comissão Europeia justifica-

se plenamente que, em concomitância, a concretização pela ANACOM deste ponto 

estratégico tenha, na proposta de Plano Trienal 2023-2025 transitado de 2024 para o triénio 
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2023-2025, sendo que a inclusão de outras medidas nesta mesma PA também justifica que 

seja considerada durante todo o triénio. 

Nota-se que, a ANACOM poderá apresentar ao Governo uma proposta de alteração ao 

Decreto-lei 123/2009 antes da futura transposição da BCRD revista. Aliás, a ANACOM 

encontra-se a preparar uma proposta de revisão desse Decreto-Lei, precisamente por 

considerar que existem alterações ou ajustamentos que devem ser considerados mesmo 

antes do processo de revisão decorrente da Transposição da BCRD. 

Quanto às intervenções junto dos municípios visando a uniformização de infraestruturas 

aptas camarárias e relativos ao acesso ao domínio público para a construção de novas 

infraestruturas, a ANACOM já realizou algumas ações junto dos municípios com o objetivo 

de sensibilização para a instalação de redes 5G. 

Poderão ser equacionadas outro tipo de ações, sendo certo que as condições de acesso e 

utilização do domínio público e os procedimentos para o acesso e utilização de 

infraestruturas municipais se enquadra nos poderes dos municípios e dentro da autonomia 

que a lei lhes reconhece. 

Quanto à “Toolbox” para a Conetividade e 5G, releva-se que foi precisamente a ANACOM 

que, durante a presidência portuguesa da UE-27 assegurou, a pedido do Governo português, 

a coordenação da redação das melhores práticas incluídas na “Connectivity Toolbox”, as 

quais incidem sobre diversos aspetos relativos à redução dos custos de implementação de 

VHCN. Subsequentemente à publicação dessa “Toolbox”, a ANACOM colaborou muito 

ativamente com o Governo português na redação do roteiro de implementação da 

“Toolbox” e no relatório de implementação das melhores práticas nela previstas. 

 

PA 3 - Analisar o mercado de acesso local grossista num local fixo, bem como o 

mercado de capacidade específica grossista, com eventual imposição de obrigações 

aos operadores 

Em relação a esta ação, a MEO questiona o motivo da alteração de redação, face ao 

apresentado no Plano Estratégico 2022-24: “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)”. 

À semelhança do que transmitiu na sua resposta à consulta sobre o Plano Plurianual da 

ANACOM para 2022-24, e na ausência de indicações conclusivas por parte da ANACOM no 
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correspondente relatório de consulta, a MEO volta a salientar que 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 13.05.2021 que a MEO enviou à ANACOM sobre esta 

matéria. 

A análise destes mercados é urgente e essencial para a adequação da regulação à realidade 

competitiva atual e prospetiva destes mercados. As últimas análises (dos mercados 

correspondentes a estes na anterior recomendação) ocorreram em 2016 e 2017, pelo que 

em 2023 terão já passado sete e seis anos respetivamente, tornando o processo de reanálise 

prioritário, como a Comissão Europeia, de resto, tem vindo a referir nos comentários que faz 

aos projetos de decisão da ANACOM sobre a alteração das ofertas grossistas de referência 

no âmbito destes mercados. 

Tendo em conta o novo pedido de informação que a ANACOM dirigiu aos operadores no final 

de julho de 2022 (subsequente a um pedido de informação semelhante efetuado no final de 

2021), para atualizar a informação necessária para a realização das análises do mercado 1 

(M1 – mercado de acesso local grossista em local fixo) e do mercado 2 (M2 – mercado 

grossista de capacidade dedicada), está criada a expectativa de que a análise destes 

mercados se vai concretizar, efetivamente, no futuro próximo, pelo que seria desejável que a 

ANACOM especificasse 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. 

Adicionalmente, estando pendente de decisão final, desde há 3 anos, o sentido provável de 

decisão da ANACOM de julho de 2019 sobre as alterações à ORAC e ORAP não incluídas 

na decisão de 25.07.2019, lançado no contexto da anterior análise de mercados, importa que 

a ANACOM esclareça quando é que irá concluir este processo e a respetiva articulação com 

a nova análise de mercado que se espera para breve. 

A Vodafone, e relativamente à análise dos mercados 1 e 2, recorda que, por decisão de 

23.03.2017, a ANACOM entendeu não seguir a então Recomendação da Comissão Europeia 

(“CE”), de 29.11.2016, para que alterasse ou retirasse o seu projeto de decisão relativo a 

estes mercados, designadamente que impusesse uma obrigação de acesso à rede de fibra 

da MEO, em especial nas “áreas NC – áreas não concorrenciais”. A ANACOM comprometeu-

se, no entanto, perante a Comissão Europeia, a acompanhar o mercado e a efetuar uma nova 

análise dos mercados no prazo máximo de dois anos, tendo afirmado que a abordagem que 

propunha era a que melhor salvaguardaria a concorrência e o investimento em redes de nova 

geração/redes de alta velocidade. 
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Por essa ocasião, a Vodafone manifestou a sua discordância quanto à decisão da ANACOM 

de não seguir a Recomendação da CE4 (Cfr. Resposta da Vodafone, de 31.01.2017, ao 

Sentido Provável de Decisão da ANACOM de 22.12.2016).e lamenta que as ações que o 

Regulador se propôs adotar e que concorreriam, no entender daquela Autoridade, para a 

conclusão de que não seria proporcional impor acesso à rede de fibra da MEO, não se tenham 

materializado em tempo útil, estando ainda pendente de adoção de decisão final pela 

ANACOM sobre as alterações adicionais à ORAC e ORAP, que se aguarda com enorme 

expectativa. 

Com efeito, o acesso a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas tem um grande impacto no lançamento bem-sucedido de redes de comunicações 

e de novas tecnologias. 

As várias autoridades reguladoras nacionais da União Europeia têm adotado abordagens 

diferentes no que diz respeito à regulamentação do acesso às infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações, eletrónicas, tendo a ANACOM vindo a adotar nesta 

matéria medidas eficazes (embora tardias). 

A definição de um mercado para o acesso grossista a infraestruturas aptas como um mercado 

relevante a incluir na Recomendação relativa aos Mercados Relevantes (Recomendação da 

Comissão 2020/2245, de 18.12.2020) parece ajuizada a esta empresa. É, assim, relevante 

aplicar possibilidade consagrada pelo artigo 72.º do Código das Comunicações Europeu, de 

a ANACOM vir a impor o acesso à infraestrutura aptas sempre que tal se revele a solução 

necessária e proporcionada para resolver uma posição de mercado significativo identificada 

noutro mercado relevante (como seja o mercado 1). 

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 a 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 que tal mercado passará, 

expectavelmente, o teste de três critérios. 

Por outro lado, 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”. 
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Reforça, a este respeito, 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 será exporá infra, como também pela circunstância de, nos termos da alínea 

a) do n.º 2 do art.º 59.º-A da 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 agora 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 sites. 

A AR Telecom entende que é fundamental avançar-se para a obrigação de publicação de 

ofertas grossistas com preços e condições sujeitas à análise da ANACOM, que não 

representem barreiras à entrada intransponíveis e que permitam aos novos entrantes 

concorrer com as ofertas dos MNOs. 

Reforça a necessidade de estabelecer condições equilibradas de acesso à numeração móvel 

e de interligação de outras empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas, por forma a tornar viável a operação de MVNO. 

Acredita que é fundamental a participação de entidades que disponibilizem soluções 

retalhistas diversificadas que se conseguirão os benefícios correspondentes, nomeadamente 

em nichos de mercado que, de outra forma, poderiam ser privados das escolhas de 

ofertas/preço que melhor servem as suas necessidades. 

Para tal, é fundamental a intervenção do Regulador acautelando todas as condições de 

acesso a numeração e a redes com ofertas adequadas permitindo assim um maior equilíbrio 

e proteção do mercado, para que resulte num claro benefício para os consumidores e 

empresas quer por via de ofertas competitivas quer pela inovação de serviços que permita o 

desenvolvimento de aplicações que se traduzam num inequívoco desenvolvimento do País 

reforçando a coesão social e económica. 
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[IIC - Início de informação confidencial] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [FIC - Fim de informação confidencial].   

A Onitelecom considera que a análise da ANACOM ao mercado de acesso local grossista 

num local fixo revela-se de extraordinária relevância para os operadores alternativos, como é 

o caso desta empresa. 

Com efeito, é ao abrigo desta análise de mercado que a ANACOM tem imposto à MEO a 

obrigação ex ante de acesso não discriminatório, em condições de transparência e a preços 

orientados para os custos às condutas e postes da MEO, tendo ao longo das suas várias 

decisões o Regulador introduzido obrigações que garantem a equivalência entre o tratamento 

dos pedidos realizados pelas áreas internas da MEO e os pedidos de operadores 

concorrentes à MEO. 

É assim fundamental manter o acesso regulado assimétrico às infraestruturas aptas da MEO 

(ORAC e ORAP). 

Realça que o regime legal de acesso simétrico em vigor (Decreto-Lei n.º 123/2009, na sua 

atual redação) não constitui uma alternativa às ofertas reguladas da MEO, desde logo em 

matéria de: 

• Níveis de serviço oferecidos (prazos de resposta a pedidos de viabilidade, 

pedidos de informação, etc.) – os SLA do DL 123 (vinte dias úteis para resposta a 

pedidos de acesso são muito menos exigentes do que os fixados na ORAC e ORAP); 

• Obrigação de implementação de sistemas de informação (API) para troca de 

informação de operadores, que apenas existe nas ofertas reguladas da MEO; 

• Informação sobre taxa de ocupação das infraestruturas que na ORAC é 

obrigatória (Extranet) e já ao abrigo do DL 123 não constitui campo de preenchimento 

obrigatório no SIIA (Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas); 

• Ausência de metodologia de custeio aprovada por regulamento da ANACOM, 

sem a qual a obrigação legal de orientação dos preços para os custos não está 

efetivamente implementada no acesso a infraestruturas aptas ao abrigo do DL 123. 

Adicionalmente, a ONI salienta que apesar da extensa cobertura de rede de fibra em Portugal, 

a ausência de uma oferta grossista de fibra regulada que assegure condições competitivas 
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aos operadores alternativos impede o aparecimento e crescimento de operadores de menor 

dimensão e mais inovadores, especialistas em serviços “cloud” e cibersegurança que são 

fundamentais para a transformação digital do tecido empresarial em Portugal. 

De facto, os operadores com menor “footprint” e os novos entrantes que pretendam entrar no 

mercado das redes e serviços de comunicações eletrónicas, não têm um modelo grossista 

viável que lhes permita aceder a redes de fibra de terceiros, pelo que do ponto de vista de 

investimento tem vindo a revelar-se mais eficiente investir em rede própria, como é o caso da 

ONI que se encontra em fase de “roll out” de rede própria FTTP. 

Concomitantemente, as redes de fibra já implantadas não estão a ser utilizadas de forma 

eficiente (os operadores têm “take ups” equivalentes às respetivas quotas de mercado) e as 

infraestruturas aptas ao alojamento de redes de existentes não são ilimitadas, pelo que os 

operadores com menor “footprint” e os novos entrantes têm barreiras ao roll out de rede de 

fibra própria que os três maiores operadores não experienciaram, que poderiam ser evitadas 

com a introdução de uma obrigação legal de acesso simétrico a todas as redes de fibra 

detidas ou geridas pelos operadores de redes de comunicações eletrónicas. 

Neste contexto, a ONI urge a ANACOM a regular o acesso à rede de fibra da MEO e 

eventualmente de todos os operadores com quotas de mercado elevadas, por forma a 

assegurar condições de investimento eficiente e a fomentar uma concorrência salutar no 

sector que, em última análise, beneficiará os utilizadores finais dos serviços e reflexamente o 

País em geral. 

No que concerne à revisão do mercado de capacidade específica grossista, a Oni destaca 

que os preços dos circuitos CAM e Inter-Ilhas, que devem continuar a sofrer reduções 

significativas por decisão da ANACOM, de forma a assegurar a coesão territorial a nível de 

redes e serviços de comunicações eletrónicas. 

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. 

Até ao momento tem existindo uma 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. Esta redução de preços é fundamental para a 

competitividade das ofertas dos operadores alternativos nas Regiões Autónomas: saúda-se 

e deve continuar da forma mais agressiva possível. 
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Espera-se que o futuro sistema CAM, a disponibilizar por operador neutro, permita preços e 

condições mais competitivas. 

Posição da ANACOM: 

Em primeiro lugar, refira-se que a alteração da redação deste PA não implicou nenhuma 

alteração substancial do seu conteúdo. Trata-se apenas de uma simplificação da redação.  

Em segundo lugar, a ANACOM partilha a opinião das entidades que se pronunciaram sobre 

a importância e urgência da concretização destas medidas. 

No que respeita à sequência e calendarização dos trabalhos a realizar, e sublinhando 

novamente que a ANACOM atribui à realização destas ações uma prioridade elevada, não 

é possível neste momento apresentar um programa de trabalhos detalhado. Note-se que 

no contexto das análises de mercado é frequente ser necessária a obtenção de informação 

diversa, bem como esclarecimentos sobre essa informação, o que aliado à preparação de 

outras intervenções, designadamente sobre ofertas de referências, pode ditar 

recalendarizações que nem sempre são antecipáveis.  

No que concerne aos resultados das análises de mercado e a eventuais obrigações, a 

ANACOM não pode neste momento pronunciar-se sobre os mesmos. Não deixará, no 

entanto, de levar em conta as opiniões expressas pelos respondentes, designadamente 

em sede própria. 

No que respeita ao projeto de decisão final sobre as alterações à ORAC e ORAP da MEO 

não incluídas na decisão de 25.07.2019, reitera-se, uma vez mais, que o mesmo foi, 

entretanto, aprovado. 

Sendo a atribuição de recursos de numeração realizada, conforme estabelece a lei, através 

de procedimentos objetivos, transparentes e não discriminatórios, a ANACOM publicou 

com esse propósito um documento sobre o enquadramento regulatório da atividade de 

MVNO, incluindo o regime aplicável aos direitos e obrigações em matéria de numeração.  

Em resposta à Onitelecom, no que respeita às análises dos mercados de acesso local 

grossista num local fixo e de capacidade específica grossista, a ANACOM não pode neste 

momento antecipar os seus resultados e, consequentemente, as eventuais obrigações que 

serão impostas neste âmbito. No entanto, não deixará de analisar os aspetos mencionados 

pela Onitelecom. 

Sobre a necessidade de rever as condições associadas à ORAC, ORAP, ORCA e ORCE, 

a ANACOM continuará a acompanhar ativamente estas ofertas, de forma a avaliar os 
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termos e condições de acesso associadas. Aliás, as revisões das ofertas grossistas estão 

explicitamente previstas no plano 2023 – 2025.  

Nota-se que, entretanto, a ANACOM já no presente ano interveio sobre os preços da ORAP 

e ORAC e mais recentemente aprovou um projeto de decisão sobre alterações à ORAC e 

ORAP. 

 

PA 4 - Rever os preços das ofertas grossistas que sejam objeto de regulação 

A MEO refere que no Plano Plurianual 2022-24, esta ação estratégica encontrava-se redigida 

da seguinte forma: “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)” 

A MEO questiona o motivo de alteração da redação, considerando que a anterior formulação 

– “analisar” – se afigura mais correta. De facto, a ação de “rever” é eventual e encontra-se 

dependente da “análise”. Sugere-se, pois, a alteração da redação para “Analisar e, 

eventualmente, rever os preços das ofertas grossistas que sejam objeto de regulação”. 

A Fastfiber considera adequada a revisão anual das ofertas grossistas objeto de regulação. 

No entanto, e em linha com o já referido, o prazo indicado de execução não permite perceber 

se será de esperar que estas análise tenham uma recorrência anual. 

A Vodafone no que respeita à revisão dos preços das ofertas grossistas que sejam objeto de 

regulação, referindo-nos às ofertas de referência de acesso a condutas (ORAC) e de acesso 

a postes (ORAP), a Vodafone reitera a posição expressa na pronúncia remetida à ANACOM 

no âmbito da consulta pública respeitante ao Plano Plurianual 2022-2024, bem como os 

comentários tecidos no âmbito da Consulta Pública referente à revisão de preços ORAC e da 

ORAP da MEO. 

Não obstante em 11.05.2022 ter sido aprovada, 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 10Gbps), 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 ser uma medida positiva por se tratar de uma redução de preços, na verdade o 

impacto que esta poupança no “business case” do negócio fixo da Vodafone é despiciendo, 
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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. 

A Ar Telecom refere ser fundamental avançar-se para a publicação de ofertas grossistas 

com preços e condições sujeitas à análise da ANACOM, que não representem barreiras à 

entrada intransponíveis e que permitam aos novos entrantes concorrer com os MNOs. Para 

este operador, é necessário estabelecer condições equilibradas de acesso à numeração 

móvel e de interligação de outras empresas que ofereçam redes e serviços de comunicações 

eletrónicas, por forma a tornar viável a operação de MVNO. 

Acreditando ser fundamental a participação de entidades que disponibilizem soluções 

retalhistas diversificadas, nomeadamente em nichos de mercado que, de outra forma, 

poderiam ser privadas das escolhas de ofertas/preço que melhor servem as suas 

necessidades, este operador entende que é fundamental a intervenção do Regulador com 

vista a acautelar todas as condições de acesso a numeração e a redes com ofertas 

adequadas, permitindo um maior equilíbrio e proteção do mercado e resultando num claro 

benefício para os consumidores e empresas quer por via de ofertas competitivas quer pela 

inovação de serviços que permita o desenvolvimento de aplicações que se traduzam num 

inequívoco desenvolvimento do País, com reforço da coesão social e económica. 

No que se refere às ofertas Bitstream, a Ar Telecom entende que, tratando-se de uma oferta 

regulada, e atendendo ao princípio de que os preços da mesma devem ser razoáveis e não 

discriminatórios, apelam ao Regulador para o que entendem ser uma inversão da lógica do 

mercado que leva a que as ofertas grossistas sejam superiores às ofertas de retalho da MEO, 

implicando uma diminuição da posição competitiva da Ar Telecom. 

A NOS, neste ponto, entende que a ANACOM prevê com esta ação "rever os preços das 

ofertas grossistas que sejam objeto de regulação. No entanto, para a NOS, não resulta claro 

que a intenção do regulador, neste particular, seja a de garantir uma revisão anual dos preços 

de todas as ofertas reguladas. 

Não obstante, qualquer revisão deverá ser efetuada no modelo de discussão pública, 

independentemente do resultado da mesma, de modo a garantir a transparência necessária 

sobre a avaliação do cumprimento pela entidade com poder de mercado significativo das suas 

obrigações de orientação para os custos. 

Neste sentido, os sentidos prováveis de decisão deverão ser lançados com a antecedência 

necessária para garantir a entrada e vigor dos novos preços (se a conclusão for no sentido 

de alteração dos preços existentes) no início de cada ano civil. 
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A NOS relembra a sua comunicação de 9 de setembro p.p., onde reforça a necessidade de 

revisão dos preços da ORAC e ORAP, de acordo com os dados de custeio de 2020, ainda 

em 2022, independentemente da redução de preços aprovada pelo regulador em julho 

passado. Como referido nessa comunicação, as reduções de preço da ORAC e ORAP foram 

efetuadas com um injustificado desfasamento face ao período a que os dados de custeio se 

referem, pelo que é essencial que as revisões de 2023, 2024 e 2025 venham corrigir esse 

desfasamento temporal e o alinhem com a prática da ANACOM noutras ofertas, como a do 

CAM. 

As intervenções do regulador nesta oferta têm garantido um desfasamento temporal inferior 

a 12 meses entre a data de entrada em vigor dos preços e o fim do ano civil a que os dados 

de custeio, que lhes servem de suporte, se referem. Esta deverá ser a referência para as 

demais ofertas, sob pena de a previsibilidade regulatória ser colocada em causa. 

A ONI saúda a revisão de preços imposta pela ANACOM à ORAC e ORAP, com efeitos 

retroativos a 15 de fevereiro de 2022 e entende ser de máxima urgência a ANACOM proceder 

em breve a uma nova revisão de preços, tendo em especial atenção que os dados de custeio 

da MEO com base nos quais a ANACOM procedeu à revisão de preços reportam a 2019, 

pelo que, estará em condições de proceder a uma nova consulta de revisão de preços, tão 

breve quanto possível. 

Adicionalmente, a ONI considera de extrema importância que os preços da ORCE da MEO 

sejam igualmente objeto de revisão de preços pelo Regulador. Com efeito, a oferta grossista 

ORCE da MEO apresenta preços de acesso mais elevados do que as ofertas de retalho 

equivalentes da MEO. 

 

Posição da ANACOM: 

Em primeiro lugar, refira-se que a eventual revisão de preços de ofertas grossistas 

dependerá da sua prévia análise e que, neste caso, a alteração da redação da descrição 

deste PA, não resultou apenas de uma simplificação da mesma, mas reflete também uma 

tentativa de abranger eventuais evoluções a nível do enquadramento legal e regulamentar 

(p.ex. no caso da TDT ou em resultado das análises de mercado). 

Este facto não permite, igualmente, antever desde já a periodicidade com que serão 

realizadas estas revisões, embora se considere desejável que as mesmas sejam realizadas 

anualmente. 
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As revisões de preços seguirão os procedimentos e os prazos atualmente em vigor, e que 

resultam do enquadramento legal e regulamentar, e envolvem, nomeadamente e entre 

outros, audiências aos interessados. 

Por último, a ANACOM não pode neste momento antecipar as eventuais revisões de preços 

que serão efetuadas no futuro, mas não deixará de levar em conta as posições expressas 

pelos respondentes. 

A ANACOM nota as sugestões da ONI sob o tópico “Planear e disponibilizar espectro para 

novas aplicações e serviços” em particular preferência pelo regime de acessibilidade plena 

e por ordem de chegada (“first come first served”). Porém, na definição do regime mais 

adequado para a utilização do espectro de radiofrequências, o Regulador terá de ter em 

conta diversos critérios inscritos na Lei, pelo que nem sempre resulta que este regime seja 

o mais apropriado. Sem prejuízo, de relevar que, salvo nos casos em que tal seja 

necessário para maximizar a utilização eficiente do espectro em função da procura, a 

utilização do espectro não está sequer sujeita à atribuição de direitos de utilização, 

aplicando-se as condições previstas no regime de autorização geral e que redunda num 

regime de “first come first served”. Neste contexto, de relevar ainda a consulta atualmente 

em curso sobre o Plano estratégico do Espectro. 

 

PA 5 - Planear e disponibilizar espectro para novas aplicações e serviços 

A ANA – Aeroportos de Portugal aproveita a consulta em apreço para remeter uma 

solicitação já anteriormente formulada e que, segundo a empresa, se enquadra no Objetivo 

Estratégico 1 – Ação 5 – Planear e disponibilizar espetro para novas aplicações e serviços. 

Sendo a empresa que explora, em regime de concessão, o serviço público aeroportuário de 

apoio à aviação civil em Portugal, sendo responsável pela gestão de 10 aeroportos em 

Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e Açores refere ter no seu quadro de 

atribuições a prestação de serviços essenciais de apoio à aviação civil, designadamente às 

operações de aeronaves no solo, realizadas de acordo com padrões de segurança 

internacionais, das quais resultam importantes necessidades ao nível das comunicações 

operacionais e de emergência. 

Mais diz que ao longo dos últimos anos a resposta a estas necessidades tem vindo a ser 

dada com recurso a comunicações de voz baseadas num sistema TETRA e a redes wireless 

para os dados”, sendo que tais sistemas têm limitações tecnológicas que limitam a evolução 

por via da crescente digitalização dos sistemas de gestão e controlo operacional. 
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Propõe em alternativa o recurso à tecnologia LTE que tem sido adotada noutros países da 

UE, reiterando a empresa a necessidade de implementar uma rede privada com base em 

tecnologia Private LTE restrita aos perímetros dos aeroportos, ou seja, a implementação de 

uma rede multisserviços que daria suporte às comunicações operacionais e de emergência 

envolvendo a ANA e praticamente todos os stakeholders que operam nos seus aeroportos.  

Termina a ANA solicitando a atribuição de espectro compatível com essas necessidades, 

designadamente nas faixas dos 1800 MHz, 2600 MHz, com largura de banda de 10 MHz, ou 

outras que sejam compatíveis. 

A ONI entende que a disponibilização de espectro em bandas do espectro baixas onde já 

exista forte normalização dos equipamentos é uma medida que poderá potenciar a utilização 

de espectro para novas aplicação e serviços, sendo um grande passo no sentido de apoiar 

uma política governamental favorável à transformação digital. 

Com efeito, a maior barreira para os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas 

alternativos é o acesso a espectro em condições competitivas. O acesso a faixas de espectro 

para estes fins deve estar acessível a qualquer operador devidamente licenciado junto da 

ANACOM, devendo o espectro estar disponível em regime de acessibilidade plena e por 

ordem de chegada (“first come first served”). 

A Space X concorda que a ANACOM deve planear e disponibilizar espectro adicional para 

as novas aplicações e serviços, incluindo para a conectividade de alta velocidade e baixa 

latência via satélite para apoiar os consumidores e empresas em Portugal. Para garantir que 

as operadoras de satélites possam atender à crescente procura dos consumidores por 

serviços de banda larga de alta velocidade e de baixa latência, a ANACOM deve disponibilizar 

rapidamente o espectro de “backhaul” crítico que já tenha sido alocado ao serviço de satélite 

fixo numa base co-primária, com foco na banda dos 70/80 GHz (71-76 GHz/81-86 GHz) e no 

espectro acima dos 100 GHz. Este espectro irá garantir que os operadores, como a Space X, 

continuarão a ter a capacidade de “backhaul” necessária para permitir aplicações em tempo 

real que se tornaram tão importantes para os consumidores ao longo dos últimos anos, 

incluindo o trabalho remoto, os cuidados de saúde, a educação e os serviços governamentais. 

A Space X incita também a ANACOM a identificar e disponibilizar os espectros que as 

operadoras de satélites da próxima geração podem utilizar para alargar e melhorar a 

conectividade móvel direta ao telefone para os consumidores, eliminando as “zonas mortas” 

e permitindo aos consumidores chegar a serviços de família e emergência, mesmo nas 

circunstâncias mais difíceis e remotas. Para concluir, embora a Space X concorde que o 

serviço 5G é um importante objetivo político a curto prazo, a ANACOM deve garantir que 

qualquer novo espectro disponibilizado para as redes terrestres não prejudique os 
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consumidores dos serviços de satélite de próxima geração. Especificamente, a ANACOM 

deve evitar disponibilizar um novo espectro de utilização móvel terrestre em bandas 

essenciais nas quais os operadores de satélites de próxima geração dependem para fornecer 

serviços aos utilizadores finais, incluindo a banda Ku e a banda Ka, e garantir que quaisquer 

novos serviços terrestres não causem uma interferência prejudicial às redes de satélite. 

Já para a MEO o planeamento e disponibilização de espectro para novas aplicações e 

serviços e o Quadro Regulamentar aplicável ao licenciamento radioelétrico são muito 

relevantes. 

No entanto, estranha que após aprovação do relatório da consulta pública, em 13 de julho de 

2022, relativo à disponibilização da faixa de frequências dos 26 GHz, nada seja mencionado 

quanto à definição do calendário para a disponibilização da referida faixa. 

A Vodafone considera que atendendo à relevância e impacto que a atribuição de espectro 

tem em termos de definição de negócio e estratégia das empresas, a ANACOM deverá 

promover a inclusão dos operadores no processo de decisão 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. Esta empresa  saúda a opção 

da ANACOM em lançar a Consulta Pública sobre o Plano estratégico do espectro, mas 

considera que as ações nesse âmbito não deverão esgotar-se nesta iniciativa, devendo 

promover a participação através de outros fóruns e formatos, como sejam, workshops ou 

reuniões para um processo mais colaborativo e eficiente. 

Considera crucial atender às necessidades de espectro das atuais redes, nomeadamente as 

redes de 5G, procurando disponibilizar espectro que contribuam para o seu desenvolvimento 

e que habilitem os operadores com todas as condições para a implementação plena do 5G, 

devendo neste âmbito ser equacionado a atribuição de espectro nas faixas 6 GHz e 26 GHz. 

Adicionalmente, considera que quaisquer medidas de disponibilização de espectro para 

novas aplicações e novas formas de partilha devem ser analisadas com base nos princípios 

da Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) para contribuir categoricamente para a 

fundamentação de decisões tomadas neste âmbito. 

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, a adoção de abordagens 

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

o que contribuiu estruturalmente para a promoção do Mercado Único Europeu. 

 



   
 

Versão pública 
  81 

 

Posição da ANACOM: 

ANA - Conforme informação já disponibilizada à ANA, a ANACOM nota que as faixas de 

frequência dos 1800 MHz e dos 2,6 GHz integraram o Regulamento do Leilão 

(Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro), o qual visou 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. Este leilão foi concluído em 2021, tendo todo o espectro disponível nas faixas 

dos 1800 MHz e dos 2600 MHz sido atribuído. 

Quanto à futura disponibilização de espectro em Portugal para a implementação de redes 

de comunicações LTE privadas, nota-se que poderão vir a ser identificadas outras faixas 

que possibilitem a instalação desse tipo de redes LTE. Sem prejuízo, tendo em atenção 

que a disponibilização de faixas de frequências para redes de comunicações LTE privadas 

pode constituir uma medida com impacto significativo no mercado, uma eventual decisão 

com esses contornos terá necessariamente de ser sujeita ao procedimento geral de 

consulta previsto na LCE, garantindo, deste modo, que esta Autoridade possa ouvir todos 

os potenciais interessados e decidir em conformidade com os interesse públicos que 

estejam em consideração.  

Com relação ao comentário da ONI sobre o interesse na disponibilização de espectro nas 

faixas de frequências mais baixas, argumentando que será nessas que existirá uma maior 

harmonização de equipamentos, a ANACOM tem procurado disponibilizar faixas de 

frequência harmonizadas e, como tal, nas quais existem já equipamentos disponíveis no 

mercado. 

Quanto aos comentários da Space X, a ANACOM considera que tem disponibilizado, 

sempre que exequível, o espectro necessário para os diferentes serviços de 

radiocomunicações, nomeadamente o espectro necessário, na banda Ka, para o serviço 

fixo por satélite, permitindo, dessa forma, a operação da estação terrena “gateway” da 

Space X instalada em Portugal. De salientar também que a ANACOM foi um dos primeiros 

reguladores europeus a implementar nacionalmente as Decisões da CEPT 

ECC/DEC/(17)04 e (18)05, permitindo a utilização dos terminais da Starlink, na banda Ku, 

ao abrigo do regime de isenção de licenciamento. 

Relativamente ao espectro concretamente referido pela Space X - “70/80 GHz (71-76 

GHz/81-86 GHz) e no espectro acima dos 100 GHz” – cumpre informar que, até hoje, a 

ANACOM não recebeu qualquer manifestação de interesse na disponibilização desse 

espectro para o serviço fixo por satélite.  
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Em relação à disponibilização da faixa dos 26 GHz, a ANACOM denota que os contributos 

recebidos no âmbito da consulta pública sobre a disponibilização da faixa apresentam 

posições divergentes. Quanto ao calendário, reitera-se o entendimento da ANACOM, 

designadamente que «desenvolverá trabalho com vista à definição das questões referidas, 

esperando dar nota da evolução desta matéria no decorrer do próximo ano». 

Quanto à inclusão dos operadores em processos de decisão, salienta-se que – nos termos 

da lei – esta Autoridade envolve todas as entidades, direta ou indiretamente, interessadas 

em cada projeto de decisão, submetendo-os a processos de consulta e/ou audiência prévia. 

Estes processos de consulta e audiência prévia revestem-se de maior importância para 

uma tomada de decisão transparente, apresentando-se como um dos valores institucionais 

definidos pela ANACOM para suporte ao cumprimento da sua missão. 

 

 

 

PA 6 - Atualizar o quadro regulamentar aplicável ao licenciamento radioelétrico  

A Space X concorda que a ANACOM deve dar prioridade à atualização de seu quadro 

regulamentar aplicável ao licenciamento de rádio. Com esse propósito, a ANACOM deve 

considerar as regras padrão do serviço do espectro que permitam aos operadores de satélite 

aceder ao espectro em bandas de frequência co-primárias, antes das regras específicas de 

banda nacional ou de decisões de ECC harmonizadas, sujeitas aos requisitos técnicos, de 

coordenação e de proteção da linha de base. As regras predefinidas flexíveis, que foram 

adotadas com sucesso nos Estados Unidos,1 proporcionam a flexibilidade necessária para 

que os operadores cumpram a crescente procura dos consumidores por serviços de banda 

larga por satélite de alta qualidade, protegendo simultaneamente os utilizadores atuais. 

A MEO quanto a esta ação remete-se para o que foi referido pela mesma quanto ao ponto 

anterior (PA 5). 

A Fastfiber tendo em conta os desafios decorrentes dos objetivos de cobertura móvel com 

5G, considera urgente definir e simplificar o regime aplicável à instalação e partilha de 

infraestruturas ativas e passivas, nomeadamente “small cells”, por operadores neutros, não 

necessariamente detentores de espectro radioelétrico. 

A Vodafone aqui remete também para os comentários feitos ao PA 5. 

A NOWO saúda a intenção de rever o Quadro Regulamentar aplicável ao licenciamento 

radioelétrico, salientando a necessidade de se acolher novas formas de utilização partilhada 
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de espectro, permitidas pela evolução tecnológica, bem como agilizar procedimentos de 

transmissão e locação de DUF, para acompanhar a dinâmica de mercado que se espera vir 

a ocorrer no futuro a este nível. 

 

Posição da ANACOM: 

Relativamente ao contributo da Space X, a ANACOM reitera o que foi referido no âmbito 

do PA 5, assegurando que não deixará de continuar a disponibilizar, a nível nacional, o 

espectro necessário para a operação dos diversos serviços de radiocomunicações, de 

forma partilhada quando tal for tecnicamente viável, desde que se possa assegurar a 

proteção contra interferências prejudiciais entre as estações dos diferentes serviços de 

radiocomunicações. 

Quanto à observação feita pela Fastfiber, relacionada com a urgência na definição e 

simplificação do regime aplicável à instalação e partilha de infraestruturas ativas e 

passivas, nomeadamente “small cells”, por operadores neutros, nota-se que a ANACOM 

se encontra a avaliar possíveis medidas que possam ser adotadas neste domínio e, 

eventualmente, a adoção de normativos destinados a reger a implantação de “small cells”, 

não podendo, contudo, deixar de se assinalar que existem já atualmente no ordenamento 

jurídico nacional disposições que regem a partilha de infraestruturas. 

A ANACOM agradece os contributos da NOWO, os quais serão tidos em consideração da 

implementação desta ação. 

 

PA 8 – Elaborar e atualizar as normas de numeração 

Quanto a esta ação estratégica a MEO vem dizer que é de notar a perda de detalhe face ao 

inscrito no Plano Plurianual 2022-24: “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 questiona o motivo da alteração da redação, que além de “atualizar” menciona 

também a necessidade de “elaborar” normas de numeração, mas sem especificar que normas 

específicas estão em causa; isto reveste-se da maior importância atendendo ao facto de se 

tratar, como já salientado pela MEO em anteriores consultas, de um tema recorrente nos 

planos plurianuais, mas cuja execução é sucessivamente protelada. 
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De facto, anota-se que esta ação, com descritivos similares, têm sido referência usual em 

Planos Plurianuais anteriores da ANACOM, igualmente sem qualquer evolução e com 

adiamentos sucessivos ao longo de vários anos, impactando negativamente o salutar 

desenvolvimento do mercado. 

O facto de a ANACOM voltar a incluí-la no Plano Plurianual 2023-2025, mas pulverizada ao 

longo do triénio, sem qualquer detalhe e precisão, não transmite qualquer confiança de que 

a muito necessária atualização do PNN se concretize, efetiva e atempadamente. 

A revisão do Plano Nacional de Numeração (PNN) deve ser considerada prioritária, dada a 

sua obsolescência e a necessidade de responder à evolução dos requisitos de um mercado 

moderno e dinâmico, nomeadamente no que se refere a: 

a) Necessidade de criação de uma gama de numeração dedicada aos serviços M2M/IoT, 

dando continuidade ao procedimento regulamentar já iniciado em 2019. Esta evolução é cada 

vez mais premente atendendo ao elevado crescimento deste tipo de serviços, quer o que já 

se verifica, quer o que se projeta para o futuro próximo. 

De facto, a partir da análise da informação estatística do serviço telefónico móvel publicada 

pela ANACOM, observa-se que nos últimos anos a taxa de crescimento do número de 

acessos M2M já foi cerca de 3 vezes superior à taxa de crescimento dos restantes acessos 

móveis com utilização efetiva, projetando-se um acentuar significativo desta tendência com a 

massificação do 5G e da crescente digitalização do Estado, da economia e da sociedade em 

geral. 

Acresce que, a introdução de uma gama de 12 dígitos vai requerer desenvolvimentos dos SI 

de suporte às redes e ao negócio que, no mínimo, deverão demorar [IIC - Início de 

informação confidencial] xxxxxxxx [FIC - Fim de informação confidencial] a implementar, 

pelo que se deve concluir, o quanto antes, a especificação e regras de funcionamento da 

numeração a 12 dígitos em Portugal para serviços M2M/IoT; 

b) [IIC - Início de informação confidencial] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx; [FIC - Fim de informação confidencial] 

c) [IIC - Início de informação confidencial] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[FIC 

- Fim de informação confidencial] 

d) Possibilidade de utilização de números geográficos e móveis em situação de nomadismo, 

dando continuidade ao procedimento regulamentar já iniciado, para este efeito, em 2016. 

e) No que se refere às regras de utilização do CLI, a MEO reitera a posição expressa na 

pronúncia remetida à ANACOM no âmbito da anterior consulta sobre o plano plurianual de 

atividades, considerando este assunto de particular importância no contexto das situações de 

fraude relacionadas com a manipulação do “A-Number” que se verificam. A MEO concorda 

com a posição da ANACOM expressa na resposta à última consulta, de que 

preferencialmente devem ser implementadas medidas harmonizadas, mas não tendo ainda 

sido tomada uma decisão concertada a nível europeu, torna-se cada vez mais urgente que, 

não só a ANACOM (no panorama nacional), como também o BEREC (a nível europeu), 

tomem medidas céleres e eficazes que contribuam para o desaparecimento destas 

inconformidades, que prejudicam quer os operadores quer os consumidores. 

A Vodafone neste âmbito, reitera a posição expressa na pronúncia remetida à ANACOM no 

âmbito da consulta pública respeitante ao Plano Plurianual 2022-2024. Não obstante e sem 

prejuízo do Regulamento relativo às condições aplicáveis à subatribuição de recursos E.164 

do PNN, continua a haver necessidade de regular e atualizar as normas de numeração face 

às novas exigências e desafios do mercado. 

A AR Telecom entende que o tema da numeração tem vindo a ser adiado em sucessivos 

planos de atividades definidos pela ANACOM, que considera da maior urgência e 

oportunidade para que não haja oportunismo na utilização da numeração para serviços 

diferentes daqueles para os quais a numeração é atribuída, com as distorções competitivas 

que essas situações causam, nomeadamente no segmente B2B.  

A NOS no que respeita a esta ação, ligada à elaboração e atualização das normas de 

numeração, atendendo ao crescimento significativo de fenómenos de manipulação de calling 

line Identification (CLI) em chamadas no âmbito do serviço telefónico fixo e serviço telefónico 

móvel, considera que deve ser complementada/revista de forma a contemplar uma ação 

específica no sentido da definição de uma estratégia sectorial para a redução destes 

fenómenos já durante o ano de 2023. 

O aumento constante do número chamadas com CLI alterado, em particular chamadas com 

origem fora do Espaço Económico Europeu com CLI da União Europeia, apresenta um 

impacto cada vez mais relevante na experiência dos utilizadores destes serviços (pela cada 

vez menor fiabilidade da informação transmitida pelo CLI) e na atividade dos operadores, que 
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veem as receitas provenientes do tráfego nacional de entrada fraudulentamente reduzidas, 

pelo que a dinamização da ação regulatória neste âmbito se afigura premente. 

A ONI saúda a prioridade de atuação relativa à revisão das regras de utilização de 

numeração, o que, no seu entender e sem prejuízo das ações já iniciadas pelo Regulador 

neste âmbito, é um processo que já devia ter sido concluído, uma vez que se impõem medidas 

de modernização e adequação dessas regras às atuais possibilidades tecnológicas e 

necessidades do mercado. 

Com efeito, já não faz sentido, de um ponto de vista técnico, impor limitações à utilização das 

diferentes gamas de numeração, tendo tais limitações apenas justificação administrativa. 

Assim, não se vê razão para não existir nomadismo com numeração geográfica ou móvel, 

sem prejuízo de ter de se assegurar a correta localização ou não fidedignidade da mesma 

quando associada a um número geográfico, para efeitos de chamadas de emergência. 

Destaca o papel que o teletrabalho tem e na necessidade de os utilizadores de aplicações 

Desktop que permitem a realização de comunicações de voz e voz com vídeo necessitarem 

utilizar o seu número geográfico em situação de nomadismo, utilizando-o para estabelecer 

indistintamente uma comunicação a partir da sua residência ou a partir do escritório, 

necessidade que a Pandemia Covid 19 intensificou. 

A inércia na introdução de novas regras que permitam aos serviços de comunicações serem 

uma fonte de informação útil para os serviços de emergência, acarreta o risco de estes 

serviços tradicionais diminuírem gradualmente a sua importância e serem gradualmente 

substituídos por soluções tecnológicas alternativas. 

 

Posição da ANACOM: 

Em primeiro lugar, refira-se que a alteração da redação deste PA não implicou nenhuma 

alteração substancial do seu conteúdo. Trata-se apenas de uma simplificação da redação. 

A ANACOM reconhece a necessidade de regular e atualizar, de forma harmonizada, a 

matéria de numeração face às novas exigências e desafios do mercado, tal como refere a 

Vodafone e à ONI, não deixando de ter em conta a evolução tecnológica, as boas práticas 

europeias e o enquadramento legal vigente, bem como o que decorre da nova Lei das 

Comunicações Eletrónicas. No âmbito do Plano 2023-2025, pretende-se, designadamente, 

rever as condições de utilização de números geográficos (e móveis) em nomadismo, as 
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regras de utilização do CLI bem como a criação de uma gama específica no PNN relativa 

ao M2M.  

Em relação a esta última ação, ANACOM pretende colocar brevemente em consulta o 

respetivo projeto de Regulamento. 

Em relação às matérias sugeridas em concreto pela ONI e pela MEO, são aspectos que a 

ANACOM ponderará no contexto das ações acima referidas, as quais podem incluir não só 

a atualização de regras existentes, mas também a elaboração de outras normas como 

recentemente ocorreu por via da aprovação do regulamento relativo à subatribuição de 

números E.164 do Plano Nacional de Numeração. 

Em relação ao referido pela NOS e pela ONI, nota-se que: 

• a ANACOM tem acompanhado esta matéria, nomeadamente ao nível da 

CEPT/ECC (note-se, por exemplo, a recente aprovação do relatório ECC Report 

338 - CLI Spoofing, em junho) e da UIT-T, sendo atuará no âmbito das suas 

competências sempre que for considerado necessário. 

• a ANACOM não pode deixar de articular a regras associadas ao nomadismo com 

a posição de outras entidades relevantes de forma a assegurar que nas chamadas 

de emergência a solução a definir seja efetivamente compaginável com os 

sistemas que tratarão essas chamadas em situação de nomadismo. 

 

PA 9 – Atualizar do quadro regulamentar dos Serviços de Amador e de Amador por 

Satélite (SAAS). 

A REP – Rede dos Emissores Portugueses agradece a atenção para que sejam breves na 

sua atualização e publicação, para não ficar desatualizado antes da entrada em vigor. 

No mesmo sentido se pronuncia José Carlos Beato Nora. 

 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM considera que a atualização do quadro regulamentar está dependente da 

aprovação pelo Governo do anteprojeto de alteração do Decreto-Lei que define as regras 

aplicáveis aos serviços de radiocomunicações de amador e de amador por satélite, que a 

ANACOM apresentou ao Governo no final de 2021. 
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PA 11 - Elaborar a posição nacional à Conferência Mundial de Radiocomunicações 

(WRC) e assegurar a participação de Portugal. 

A Space X apoia a proposta da ANACOM de dar prioridade ao planeamento e à participação 

no WRC ao longo dos próximos dois anos. À medida que a ANACOM elabora as suas 

posições nacionais para a WRC-23, a Space X incentiva-a a promover a partilha de espectros 

mais eficiente, equitativa e baseada em evidências possível entre os serviços de 

radiocomunicações - incluindo entre os serviços de órbita não geoestacionária e os de 

satélites de órbita geoestacionária - enquanto protege os serviços críticos de satélite não 

geoestacionária de interferências prejudiciais. A Space X agradece a oportunidade de discutir 

estas questões importantes com a ANACOM à medida que desenvolve as suas posições 

nacionais. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista o interesse da Space X nesta ação e, neste contexto, sublinha a 

relevância de, no processo de construção da posição nacional a essa Conferência Mundial, 

serem envolvidos os vários interessados a nível nacional. 

 

PA 12 - Contribuir para a regulação e supervisão dos serviços digitais no quadro da 

regulamentação europeia e das responsabilidades que sejam atribuídas à ANACOM. 

No entender da Vodafone, 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. 

A NOS refere-se ao "level playing field” entre serviços de comunicações eletrónicas e OTT, 

relevando o peso do tráfego dos OTT no custo anual dos operadores europeus de 

comunicações eletrónicas e defende a necessidade de definição de medidas regulatórias que 

imponham aos OTT, nomeadamente aos de maior dimensão, a contribuição para o 

desenvolvimento de redes de alta velocidade fixas e móveis (5G). 

A NOS entende que o Plano Plurianual da ANACOM deve incluir ações concretas que 

pugnem para que a atividade desenvolvida pelo regulador promova um enquadramento 

regulatório verdadeiramente justo e equilibrado para todos os agentes económicos, 

nomeadamente entre operadores de comunicações eletrónicas e OTT. 
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Salienta também que, a ANACOM, ao abrigo das suas competências como órgão consultivo 

do governo, deve ter um papel determinante na definição do Posicionamento de Portugal 

nesta matéria, e que poderá permitir que mais rapidamente sejam cumpridas as metas de 

conetividade e acesso a redes de elevada capacidade. 

Quanto aos OTT, a NOWO considera que a ANACOM deverá dar grande importância à 

análise de impacto da atividade dos OTT. Note-se que estas empresas são gigantes 

tecnológicos não-europeus, que se suportam nas redes e serviços dos operadores para 

prestarem serviços que, muitas vezes, substituem os tradicionais serviços de 

telecomunicações, sem que cumpram as obrigações legais e regulatórias a que os 

operadores estão sujeitos. Sem prejuízo de medidas já previstas no CECE sobre OTT, que 

deverão ser adequadamente aplicadas, e das introduzidas na Lei da Televisão e na Lei do 

Cinema relativamente a plataformas de “streaming”, é fundamental proceder a uma avaliação 

da atividade daquelas entidades. Caso contrário, a NOWO considera que continuaremos a 

assistir a uma distorção das condições concorrenciais entre operadores e OTT, em prejuízo 

dos primeiros, e que, em última análise se traduz em prejuízos para os utilizadores finais (ex.: 

de privacidade, de variedade de escolha). 

 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista a preocupação manifestada pela Vodafone, com a qual se encontra 

alinhada, no estrito cumprimento das suas atribuições e competências legais e em respeito 

pelos limites que resultem da legislação aplicável, tanto de âmbito nacional como da União 

Europeia. 

Releve-se ainda neste contexto que a ANACOM, 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. 

Quanto ao “level playing field” entre operadores de comunicações eletrónicas e operadores, 

OTT, reitera-se que a ANACOM não deixará de assumir as eventuais responsabilidades 

que lhe venham a ser atribuídas neste âmbito. A ANACOM encontra-se a acompanhar os 

desenvolvimentos que se têm vindo a registar e as posições que têm sido adotadas por 

vários países e organizações/empresas, participando nas discussões nomeadamente ao 

nível do BEREC sobre essa matéria, e coadjuvando o Governo na definição da posição 
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nacional sobre as várias iniciativas que a nível da UE têm sido promovidas, nomeadamente 

no âmbito da discussão dos textos dos regulamentos DSA e DMA.  

A este propósito importa referir que a ANACOM entende ser muito relevante o 

aprofundamento deste debate, bem como dos estudos que têm sido efetuados, estando 

inclusivamente envolvida nos trabalhos em curso que o BEREC está a realizar.  

A consideração e análise aprofundada das várias posições sobre esta temática são muito 

úteis para se poder concluir quanto à necessidade de se definir um novo enquadramento 

legislativo europeu, para colmatar possíveis falhas de mercado eventualmente 

identificadas nesse debate. 

 

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. 

PA 13 - Monitorizar/supervisionar o cumprimento das novas regras de proteção do 

utilizador final que resultam da transposição do Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas 

A NOS neste ponto remete os mesmos contributos que fez no que toca ao PA 1 pelo que 

para aí se remete. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM desencadeará as necessárias ações com vista ao exercício das suas 

atribuições legais com a maior brevidade após a entrada em vigor do novo regime, com 

vista a assegurar o cumprimento dos prazos aplicáveis, incluindo no que respeita às 

matérias referidas pela NOS. 

Sem prejuízo, e concretamente no que se refere à «especialização das informações 

relevantes a publicar “para que os utilizadores finais possam escolher os serviços a 

contratar de forma devidamente informada”», refira-se que resulta do n.º 1 do artigo 116.º 

da nova LCE que «[a] ARN assegura que, caso as empresas que oferecem serviços de 

acesso à Internet ou serviços de comunicações interpessoais acessíveis ao público 

sujeitem a oferta desses serviços a termos e condições, as informações referidas no anexo 

I à presente lei e da qual faz parte integrante são publicadas de forma clara, exaustiva, 
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atualizada e legível por máquina, bem como num formato acessível a utilizadores finais 

com deficiência, de acordo com o direito da União Europeia que harmoniza os requisitos 

de acessibilidade dos produtos e serviços, por todas as referidas empresas ou pela própria 

ARN, em coordenação, se for caso disso, com outras autoridade competentes», 

acrescentando o n.º 2 do mesmo artigo que «cabe à ARN decidir quais as informações 

relevantes a publicar pelas empresas que oferecem serviços de acesso à Internet ou 

serviços de comunicações interpessoais acessíveis ao público e, ainda, as informações a 

publicar pela própria ARN, quando aplicável, para que todos os utilizadores finais possam 

escolher os serviços a contratar de forma devidamente informada, podendo, quando 

adequado, promover medidas de autorregulação ou de corregulação antes da imposição 

de quaisquer obrigações». 

 

PA 15 - Adotar medidas relacionadas com o acesso de banda larga à Internet, no âmbito 

do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas, incluindo a TSI. 

Considera a DECO que a ANACOM tem o importante papel de fixar os requisitos técnicos da 

prestação do 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. 

Já a Fastfiber considera que a formulação desta ação é demasiado genérica, pelo que seria 

relevante perceber o tipo de medidas a que se refere esta ação e a que agentes do mercado 

se dirigem. 

No entender da Vodafone, a reduzida adesão ao serviço prestado no âmbito da tarifa social 

de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga, desde a sua 

disponibilização em março de 2022, parece demonstrar a dispensabilidade da medida, uma 

vez que o problema reside essencialmente no lado da procura e não no lado da oferta. O foco 

das políticas públicas deve, pois, ser colocado no combate à iliteracia digital, nomeadamente 

entre a população mais idosa, sendo essencial a adoção de medidas que apoiem a promoção 

da literacia digital, conforme previsto na ação 19 deste plano plurianual. 

Neste domínio, deve ser privilegiado o financiamento público das medidas a adotar (ou um 

modelo que conjugue o financiamento público e privado), de modo a não sobrecarregar 

apenas o sector das comunicações eletrónicas em particular. Dever-se-á igualmente alargar 

o leque de entidades que contribuem para o financiamento do Serviço Universal aos 
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prestadores de serviços OTT, na medida em que estes prestadores beneficiam 

significativamente com a inclusão do serviço de banda larga no SU. 

Quanto ao Acesso de banda larga à Internet no âmbito do Serviço Universal de 

Comunicações Eletrónicas, incluindo a TSI, a NOWO entende que, nas revisões anuais da 

TSI (preço, velocidade de acesso e plafonds de tráfego), deve assegurar-se que esta oferta 

não introduz distorções concorrenciais no mercado, sem prejuízo de ser funcionalmente útil 

e economicamente acessível. 

Um aspeto muito crítico da TSI é o modelo de ressarcimento dos respetivos custos líquidos, 

que continuamos a considerar que deveriam ser suportados pelo Orçamento de Estado. Os 

custos líquidos serão especialmente significativos [IIC - Início de informação confidencial] 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Fim de informação confidencial], implicando que o operador 

incorra em encargos excessivos para os preços de retalho que foram definidos (i.e.: 

mensalidade de 5 € sem IVA). 

 

Posição da ANACOM: 

Relativamente à importância do papel da ANACOM na fixação dos requisitos técnicos da 

prestação do serviço universal em matéria de acesso à Internet, destacada pela DECO, 

cumpre assinalar que, nos termos do n.º 1 do artigo 149.º da nova LCE, passará a competir 

ao Governo definir a largura de banda mínima do serviço de acesso à Internet que integra 

o âmbito do serviço universal, tendo em conta as circunstâncias específicas do mercado 

nacional, a largura de banda mínima que é utilizada pela maioria dos consumidores no 

território nacional e o relatório do BEREC sobre as melhores práticas. 

Já a definição do “tipo de ofertas que passarão a poder ser objeto de subscrição de 

beneficiários do SU” cabe ao legislador, bem como, nos casos concretamente previstos na 

lei, ao Governo, estando a intervenção da ANACOM limitada ao exercício das respetivas 

atribuições e competências legais e estatutárias, no caso, mais direcionadas para a 

supervisão. Estará também na disponibilidade dos órgãos com competência legislativa a 

aferição da eventual dispensabilidade do regime da tarifa social de acesso à Internet em 

banda larga e a sua consequente revogação. Sem prejuízo, nota-se que o nível de adesão 

à oferta não pode ser analisado unicamente atendendo às condições da procura, mas 

também às condições existentes do lado da oferta, como seja, nomeadamente o 



   
 

Versão pública 
  93 

 

predomínio de ofertas em pacote, de períodos de fidelização e das condições estabelecidas 

para a oferta. 

Também no que se refere ao modo de financiamento das medidas de serviço universal, e 

nos termos do artigo 159.º da nova Lei das Comunicações Eletrónicas, a escolha do 

mecanismo a aplicar, concretamente se a compensação se fará a partir de fundos públicos, 

da repartição do custo pelas empresas que ofereçam, no território nacional, redes e 

serviços de comunicações eletrónicas, ou de ambos, cabe ao Governo. 

Sem prejuízo, a ANACOM não deixará de exercer as suas competências legais nesta 

matéria, bem como de apresentar ao Governo as propostas que considere justificadas, ao 

abrigo da sua atribuição estatutária de coadjuvação do Governo no domínio das 

comunicações, a pedido deste e por iniciativa própria, incluindo através da prestação do 

apoio técnico necessário e da elaboração de pareceres, estudos, informações e projetos 

de legislação. 

No que respeita aos comentários da NOWO sobre a tarifa social de acesso à Internet em 

banda larga, cumpre assinalar que a ANACOM de acordo com o que estabelece o Decreto-

Lei n.º 66/2021, de 30 de julho tem desempenhado todas as funções que lhe estão 

cometidas e dentro dos prazos aplicáveis pautando-se a atuação da ANACOM pela 

observância dos necessários princípios para assegurar a concretização desta medida do 

serviço universal das comunicações eletrónicas. 

Quanto ao modelo de ressarcimento, releva-se que a ANACOM se encontra a ultimar o 

regulamento da metodologia de cálculo dos custos líquidos da prestação da tarifa social de 

fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga, sendo que o modelo de 

financiamento é matéria que foi determinada por lei. 

 

PA 16 - Implementar as medidas resultantes para a ANACOM do Regime Jurídico da 

Segurança do Ciberespaço. 

A Fastfiber considera que seria relevante perceber melhor o tipo de medidas a que se refere 

esta ação, bem como a sua eventual correlação com a ação nº 18. 

A NOS refere que atualmente o Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço ("RJCS") não 

atribui qualquer responsabilidade/competência à ANACOM para atuação sobre os 

prestadores de serviços digitais e demais entidades sujeitas a este regime legal. Pois, como 

é do conhecimento da ANACOM, o RJCS indica claramente que os requisitos de segurança 
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e normalização e de notificação de incidentes previstos neste diploma não são aplicáveis às 

empresas sujeitas aos requisitos previstos na LCE. 

Admite que, com esta ação a ANACOM esteja a perspetivar a futura revisão da Diretiva NIS 

ou uma possível revisão do enquadramento jurídico-regulatório no domínio de segurança, por 

via do Digital Services Act e Digital Markets Act. 

No que respeita à Diretiva NIS, este processo de revisão ainda não está concluído, e é 

expectável que, após a sua conclusão, os Estados-Membros disponham de 18 meses para 

fazer a sua transposição para o enquadramento jurídico nacional. 

A confirmar-se este cenário, a NOS solicita desde já que o processo de transposição seja 

transparente, envolvendo os diferentes stakeholders e permitindo a discussão alargada, 

assim como um conhecimento antecipado e claro sobre a distribuição de competências e 

responsabilidades resultantes do processo de revisão em curso, e também quanto à sua 

transposição para o enquadramento nacional. 

Dado este enquadramento, a NOS solicita a clarificação sobre o âmbito, calendarização e 

objetivos associados às ações 12 e 16, nomeadamente sobre o tipo de responsabilidades 

que estão (ou podem vir a estar) atribuídas à ANACOM, conforme indicado nestas ações. 

Adicionalmente, 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 potência incumprimentos, inadvertidos, do quadro jurídico - regulamentar e, 

consequentemente, pode condicionar o atingimento dos objetivos globais fixados no domínio 

da segurança. 

Posição da ANACOM: 

O tipo de medidas a que se refere a ação 16 prende-se ao previsto na Lei n.º 46/2018, de 

13 de agosto, que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, transpondo 

a Diretiva (UE) 2016/1148, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016, 

relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes 

e da informação em toda a União, e em particular ao Decreto-Lei n.º 65/2021, de 30 de 

julho, que procede à: 

a) Regulamentação da referida lei; 
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b) Execução, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes do Regulamento 

(UE) 2019/881, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, 

permitindo a implementação de um quadro nacional de certificação da 

cibersegurança.  

A ANACOM, através do seu Presidente do Conselho de Administração, integra o Conselho 

Superior de Segurança do Ciberespaço.  

A ação 18 enquadra-se neste âmbito, consistindo no aprofundar da articulação entre as 

entidades vinculadas à Cibersegurança e a ANACOM, de entre as quais, o Centro Nacional 

de Cibersegurança (CNCS). Relativamente à ação 16 esclarecemos que a mesma se 

refere à implementação e cumprimento das obrigações que impendem sobre a ANACOM 

do Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço, nomeadamente a Lei n.º 46/2018, de 

13 de agosto, o Decreto-Lei n.º 65/2021, 30 de julho que Regulamenta o Regime Jurídico, 

bem como o Regulamento n.º 183/2022, o qual configura a primeira instrução técnica do 

CNCS. 

PA 17 - Disponibilizar aos utilizadores finais ferramenta acreditada (NET.mede) para 

aferição da qualidade de serviço da Internet ao nível individual. 

Entende a DECO que este objetivo vem ao encontro do estabelecido no CECE quando refere 

que devem os Estados-Membros, através da ARN nacional, promover ou implementar 

ferramentas que permitam aos utilizadores aferir da qualidade de serviço das redes móveis 

de internet, designadamente, no que respeita às velocidades de upload e download, dotando 

este sector de maior transparência e combatendo práticas comerciais desleais referentes à 

qualidade de serviço efetivamente prestada, em particular em ambientes não urbanos. 

A Vodafone propõe que se assegure 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. 

Posição da ANACOM:  

Não sendo uma obrigação a sua existência, no objetivo prosseguido pela ANACOM de 

apoio no relacionamento entre consumidores e operadores, entende a ANACOM valer a 

pena a criação de ferramenta acreditada para o efeito. 

Em 2022, deu-se início a esse processo, desde logo, com o envolvimento de grande parte 

dos operadores, sendo trabalho que prosseguirá durante 2023.  
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A divulgação mencionada pela Vodafone é algo que, desde o início, estava implicitamente 

previsto, em fase mais adiantada do projeto. 

 

PA 18 - Aprofundar a articulação entre as entidades vinculadas à Cibersegurança e a 

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, no âmbito da partilha de informação 

sobre ameaças e incidentes de (ciber)segurança no contexto das atribuições de ambas 

entidades. 

A Fastfiber Face à importância vital do sector das comunicações eletrónicas para o país, nos 

mais diversos aspetos, considera da maior importância a existência de uma abordagem 

integrada dos temas de Cibersegurança em que a ANACOM aja como facilitador com o 

mercado das comunicações eletrónicas para a implementação das melhores práticas na 

prevenção, solução e reação a incidentes de (ciber)segurança, de modo que possa ser 

construída uma resposta concertada por todos os players do mercado. A esta ação deverá 

ser dada prioridade máxima por parte da ANACOM. 

A NOS considera positiva a cooperação e articulação entre as entidades vinculadas à 

cibersegurança e a ANACOM, na medida em que estes movimentos estejam devidamente 

enquadrados à luz do enquadramento jurídico-regulatório que estabelece o âmbito e 

competências de cada um destes organismos. 

Assim, em linha com as considerações tecidas no ponto anterior, a NOS reforça a importância 

de que seja promovida uma devida clarificação quanto à cadeia de relações entre as diversas 

entidades com competências em matéria de segurança e cibersegurança para o sector das 

comunicações eletrónicas evitando-se a sobreposição de competências e a necessidade de 

os operadores terem obrigações sobre a mesma matéria perante várias 

entidades/autoridades. 

Esta clarificação torna-se ainda mais premente perante a possibilidade de envio de pedidos 

e/ou instruções sobre as quais não resulta claro o enquadramento regulatório aplicável, os 

objetivos pretendidos nem quais as ações a serem concretizadas pelos operadores. 

Quanto à segurança e emergência, a NOWO entende que são matérias de grande 

importância e que preocupa o sector é 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 
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implementação das redes 5G e o que consta da nova Lei das Comunicações Eletrónicas 

quanto à coordenação entre ANACOM e 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, conforme referido atrás, 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: 

Relativamente à interligação entre a ANACOM e o CNCS, esclarecemos que a ANACOM 

continuará a desenvolver várias interações e trabalhos que, em conjunto, ambas as 

autoridades têm concretizado.  

Esclarecemos ainda que relativamente ao tema da segurança e integridade das redes e 

serviços de comunicações eletrónicas, a ANACOM está ciente de que a transposição do 

CECE trouxe novidades, as quais deverão levar a uma atualização do Regulamento n.º 

303/2019, de 1 de abril. 

Deve ainda referir-se que a ANACOM acompanha e tem participado ativamente, ao nível 

nacional e europeu, no desenvolvimento dos trabalhos relacionados com a interligação 

entre o tema da cibersegurança e a segurança e integridade das redes e serviços de 

comunicações eletrónicas. 

PA 19 - Apoiar ativamente a promoção da literacia digital 

Refere a Fastfiber que a promoção da literacia digital é essencial para aumentar os níveis 

nacionais de penetração da banda larga e o envolvimento da ANACOM nessa promoção 

parece fazer sentido. Seria importante conhecer em maior detalhe as ações de apoio que se 

perspetivam e como se enquadram em relação a medidas de apoio promoção da literacia 

digital apoiadas por outras entidades com responsabilidades nesta matéria. 

A Vodafone reitera o teor dos comentários efetuados na sua resposta à consulta pública 

sobre o Plano Plurianual de Atividades 2022-2024 da ANACOM, no qual já constava uma 

medida semelhante mantendo-se disponível para, em conjunto com o Regulador (de forma 

individual ou 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. 
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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. 

A Huawei realça a “Promocão da literacia digital”, desde logo referindo que os indicadores 

de competências digitais são alguns dos principais critérios de desempenho no contexto da 

Década Digital, que expõe a visão da UE para a transformação digital. A Bússola Digital 2030 

proposta pela Comissão como roteiro de Acão para a próxima Década, estabelece um 

objectivo para 80% dos cidadãos da UE com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos 

de idade terem, pelo menos, competências digitais básicas até 2030. No último ranking 

publicado pelo Eurostat, Portugal está apenas um ponto percentual acima da média europeia, 

ou seja, ainda distante dos 80% pretendidos. 

A promoção da literacia e das competências digitais é um elemento relevante para tornar o 

País mais competitivo ao nível da atração de investimento estrangeiro, solidificando a coesão 

social e territorial. Adianta ainda esta empresa que este é um esforço que deve ser transversal 

às diferentes camadas da população, sem deixar de considerar as necessidades específicas 

de cada segmento. Uma população com maiores competências digitais e índices mais 

elevados de literacia digital estará mais preparada para os desafios e exigências do mundo e 

da economia atual, dará mais oportunidades ao talento nacional e evitará a exclusão social 

de determinadas franjas da sociedade. 

A Huawei celebra a ação enunciada pela ANACOM e incentiva o Regulador a assumir um 

papel relevante e ativo na promoção da literacia digital, através do desenvolvimento de 

iniciativas próprias ou do apoio e associação a iniciativas já existentes, promovidas por 

entidades públicas (e.g. INCoDe.2030) ou privadas. 

Posição da ANACOM: 

No que respeita à promoção da literacia digital, conforme referido, entende-se que se trata 

de um importante desígnio que se enquadra no âmbito das políticas públicas sendo que a 

ANACOM no âmbito da sua atuação e de divulgação da informação pretende contribuir 

para uma sociedade mais inclusiva. 

Especificamente sobre o contributo da Vodafone, refira-se que a ANACOM tem vindo a 

promover a divulgação de informação sobre os direitos dos utilizadores finais e, em 

especial, dos consumidores, designadamente no que se refere às alterações que, nessa 

matéria, decorrem da nova LCE. Concretamente, no Portal do Consumidor da ANACOM, 

encontra-se divulgada informação sobre esta matéria, apresentada num formato acessível 
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e em linguagem corrente, com o objetivo de promover o acesso a informação útil e fidedigna 

por parte dos consumidores. Em 29.08.2022, a ANACOM divulgou também informação 

sobre as principais alterações introduzidas pela nova Lei das Comunicações Eletrónicas 

em matéria de proteção dos consumidores em formato podcast4. 

Sem prejuízo das sub-ações já levadas a cabo e daquelas que se encontram já em curso 

no contexto desta matéria, pretende-se aumentar e diversificar esta linha de ação 

esperando a ANACOM poder contar com a colaboração dos operadores para 

conjuntamente atingirmos objetivos que reforcem o bem-estar dos consumidores no âmbito 

do sector.  

Em resposta à Huawei, no que respeita à promoção da literacia e das competências digitais 

a ANACOM entende tratar-se de um importante desígnio, essencial para combater a 

desigualdade existente entre as várias camadas da população, tal como acima referido. 

Trata-se de matéria que deve ser tratada a nível das políticas públicas nacionais, sendo 

que a ANACOM tem, na medida do possível, contribuído para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais inclusiva no domínio do digital, designadamente ao promover campanhas 

de acesso à tarifa social de acesso à Internet em banda larga e na informação clara e de 

fácil leitura que tem publicado no portal do consumidor da ANACOM. Dada a relevância do 

assunto a ANACOM prevê por isso mesmo a ação específica de ”Apoiar ativamente a 

promoção da literacia digital”. 

 

PA 20 – Implementar o Regulamento relativo ao tratamento de reclamações pelos 

prestadores de serviços de comunicações. 

Refere a DECO que como já referido em pareceres anteriores, 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). Esta situação é válida não apenas para reclamações de 

 
4 Disponível em https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1727929.  

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1727929
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comunicações eletrónicas, mas para todas. No entanto, se for possível definir um bom 

procedimento que seja cumprido pelos operadores nas comunicações eletrónicas já é um 

passo em frente. 

A Vodafone reitera o teor dos comentários efetuados na sua resposta à consulta pública 

sobre o Plano Plurianual de Atividades 2022-2024 da ANACOM, no qual já constava esta 

medida, aproveitando para reforçar que, no seu entendimento, 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. 

Ademais, face à tendência que se tem vindo a registar (principalmente durante o último ano 

fiscal até à data) de contínua diminuição do número de reclamações sobre os serviços de 

comunicações eletrónicas – tendência esta demonstrada nos últimos relatórios publicados 

pela ANACOM sobre o tema – esta parece ser uma ação estratégica desproporcional e 

desnecessária. 

Caso esta ação estratégica venha, ainda assim, a ser desenvolvida pela ANACOM, cumpre 

salientar que, atendendo ao espaço de tempo que já decorreu desde o anterior processo de 

consulta e à profunda transformação sofrida pela sociedade portuguesa nos últimos anos, 

com a generalização dos canais digitais e o enfoque na promoção da literacia digital, a 

Vodafone considera que seria adequada a promoção de um novo processo de consulta 

adaptado ao status quo atual do país e do sector, em particular. 

Posição da ANACOM: 

No que respeita ao comentário da Vodafone, a ANACOM entende que o tratamento de 

reclamações pelos prestadores de serviços de comunicações não está suficientemente 

regulado neste sector, verificando a necessidade de reforçar os direitos dos utilizadores 

que reclamam, de garantir uma maior eficácia na articulação entre os procedimentos dos 

prestadores de serviços e os procedimentos da ANACOM e de melhorar as condições de 

exercício das competências de supervisão desta Autoridade. Reforçam este entendimento 

os avultados números de reclamações e conflitos de consumo que os serviços de 

comunicações registam anualmente e a análise que a ANACOM tem feito, quer das 
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reclamações quer das respostas dos prestadores de serviços que chegam ao seu 

conhecimento. Com efeito, a demora ou não resolução de reclamações figura anualmente 

entre os motivos de queixa mais mencionados pelos utilizadores de serviços nas 

reclamações registadas por esta Autoridade, conforme resulta dos relatórios de 

reclamações divulgados trimestral e anualmente nas plataformas de comunicação da 

ANACOM. 

A ANACOM faz notar ainda que o projeto de regulamento sobre o tratamento de 

reclamações pelos prestadores de serviços de comunicações não foi, até à data, sujeito a 

procedimento de consulta pública. Nessa oportunidade, todos os interessados terão a 

possibilidade de enviar o seu contributo, nos termos que se encontram legalmente 

previstos. 

Relativamente aos comentários da DECO, a ANACOM entende que os objetivos que 

pretende alcançar com a regulamentação dos procedimentos dos prestadores de serviços 

para o tratamento de reclamações respondem às preocupações da DECO sobre esta 

matéria, criando condições para uma melhoria significativa da qualidade e da eficiência 

destes processos, promovendo uma resolução efetiva, célere e transparente das 

reclamações dos utilizadores por parte das empresas reclamadas e uma atuação mais 

atempada por parte da ANACOM na correção dos problemas identificados. 

Sem prejuízo e em relação aos problemas concretos referidos pela DECO sobre o 

funcionamento do livro de reclamações eletrónico, cabe assinalar que a gestão desta 

plataforma 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. 

Por outro lado, e sem prejuízo do exercício pela ANACOM do poder de regulamentar os 

procedimentos dos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas e postais para o 

tratamento de reclamações, importa assinalar que o regime aplicável aos livros de 

reclamações encontra-se definido pelo Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, e é 

transversal a vários sectores de atividade, sendo a revisão deste diploma a sede adequada 

para responder às necessidades de reforço do direito de reclamar dos consumidores e 

demais utilizadores de serviços comuns a todos os sectores de atividade abrangidos. 
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PA 22 – Promover as medidas necessárias para assegurar a existência em Portugal de 

um comparador tarifário conforme com as regras definidas no Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas (CECE). 

A Vodafone reitera uma vez mais o teor dos comentários efetuados na sua resposta à 

consulta pública sobre o Plano Plurianual de Atividades 2022-2024 da ANACOM, no qual já 

constava esta medida, reiterando a necessidade de ser dada continuidade ao simulador de 

tarifários da ANACOM podendo, e devendo, ser efetuadas as alterações que se mostrem 

necessárias para garantir a sua conformidade com as exigências do novo quadro 

regulamentar. Adicionalmente, a Vodafone sugere que, neste âmbito, seja assegurada a 

participação ativa dos operadores, que ao longo dos anos têm identificado diversas 

oportunidades de melhoria no atual simulador, com o objetivo de melhorar a qualidade da 

informação que a cada momento é veiculada ao público em geral. Só assim se conseguirá 

alcançar o objetivo visado com a criação deste tipo de instrumentos: o de garantir a 

veracidade e a fiabilidade da informação que vão permitir escolhas esclarecidas por parte dos 

consumidores. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM encontra-se empenhada em promover alterações que visem melhorar o 

comparador tarifário que se encontra atualmente ao dispor do consumidor. Tal como 

referido anteriormente, este processo prevê a adaptação às novas regras decorrentes do 

CECE que sejam aplicáveis a este instrumento de comparação e análise dos tarifários. 

Reconhecendo as mais-valias associadas à participação ativa dos operadores neste 

processo, a ANACOM não dispensará todos os contributos que tenham o mérito de 

melhorar a qualidade de informação que coloca à disposição do consumidor. 

PA 24 – Implementar uma plataforma de conhecimento objetivando o suporte a uma 

maior literacia dos utilizadores dos serviços prestados no contexto regulado e 

compreendendo o relacionamento com as empresas reguladas. 

A NOS entende que com esta ação, a ANACOM preconiza “implementar uma plataforma de 

conhecimento objetivando o suporte a uma maior literacia dos utilizadores dos serviços 

prestados no contexto regulado e compreendendo o relacionamento com as empresas 

reguladas”. 
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Neste sentido, a NOS solicita a devidamente clarificação sobre em que consiste e qual o 

propósito subjacente a este objetivo fixado pela ANACOM para os anos de 2023 e 2024. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM pretende desenvolver uma nova plataforma integrada, que 

sistematizadamente reflita o conhecimento sobre o sector de comunicações eletrónicas e 

serviços postais, ao nível do reporte, registo e tratamento analítico de reclamações e de 

práticas e comportamentos de mercado, aportando uma maior integridade aplicacional e 

funcional.  

Objetiva-se o alargamento e a melhoria dos meios de recolha, tratamento e disponibilização 

de informação integrando os vários aspectos deste domínio e permitindo o aumento da 

eficiência e eficácia dos canais de informação entre os vários interessados (ANACOM –-

regulados – ANACOM, ANACOM – consumidores – ANACOM, etc.). 

Para além da melhoria dos canais estruturados de troca de informação com os regulados 

(e.g. informação e tratamento de reclamações, prestação de informação no contexto das 

obrigações estabelecidas, pretende-se que a plataforma disponibilize uma vertente 

colaborativa que englobe a gestão do conhecimento e do relacionamento com as empresas 

reguladas e os utilizadores finais de serviços no âmbito da sua proteção, constituindo-se 

como um dos instrumentos que permita promover de forma mais eficiente a redução da 

conflitualidade nos sectores regulados pela ANACOM. 

De entre outras sub-ações propõe-se também o desenvolvimento de um plano de formação 

em e-learning para os agentes que se relacionam com os utilizadores finais de serviços de 

comunicações e a sequente melhoria dessa dimensão. 

Também no âmbito desta ação esperamos poder contar com a pertinente colaboração dos 

operadores no sentido de estabelecermos, no interesse dos consumidores, serviços mais 

eficientes e mais eficazes. 

 

PA 25 – Disponibilizar um portal digital para suporte dos centros de arbitragem 

promovendo a partilha de conhecimento, a formação sob modelo de prestação 

continuo e eletrónico e o aumento da capacidade de intervenção em prol da defesa do 

consumidor. 
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No que se refere a esta ação, a NOS considera essencial a concretização da forma como 

esta ação se distingue dos atuais moldes de cooperação existente entre a ANACOM e os 

centros de arbitragem ao abrigo do protocolo celebrado em 24 de julho de 2019. 

Adicionalmente, parece-lhe igualmente importante clarificar as diferenças entre a ação 25 e 

a ação 27. 

Posição da ANACOM: 

Com esta ação a ANACOM pretende disponibilizar aos Centros de Arbitragem de Conflitos 

de Consumo (CACC) uma plataforma de conhecimento e comunicação, que visa (i) otimizar 

o cumprimento das obrigações da ANACOM e dos CACC no âmbito dos protocolos 

celebrados entre estas entidades, designadamente no que respeita à formação, ao apoio 

técnico e à recolha de informação; (ii) promover a melhoria contínua do serviço de 

informação e resolução de conflitos prestado aos consumidores; (iii) potenciar a produção 

e a partilha de informação sobre os direitos dos consumidores, a experiência de consumo 

e a resolução de conflitos; (iv) melhorar a qualidade da informação disponível sobre a 

resolução de conflitos; (v) facilitar o fluxo e os canais de informação relacionada com os 

consumidores entre as várias entidades envolvidas e (vi) centralizar a informação 

relacionada com resolução de conflitos. 

Neste contexto assume distinção face à ação 27 que está focada sobretudo a colaboração 

com a academia no âmbito do estudo da experiência dos utilizadores finais de serviços e 

da elaboração de boas práticas a adotar pelas empresas reguladas. Ou seja, a aposta da 

ANACOM no sentido de melhor capacitar o mercado com conhecimento sobre as áreas de 

satisfação e insatisfação e de benefício e prejuízo para os consumidores e, por outro, de 

divulgar boas práticas para as empresas adotarem sobre estas áreas, promovendo a 

melhoria da experiência dos consumidores por ação voluntária das empresas reguladas.  

 

PA 26 – Publicar informação de cobertura e de resultados de testes ao serviço de 

acesso à Internet recolhida através do NET.mede. 

A Vodafone naturalmente reconhece a relevância da disponibilização de informação sobre 

os serviços prestados pelos operadores. 

No entanto, a divulgação de tal informação, nomeadamente no que toca à publicação dos 

resultados de testes ao serviço de acesso à Internet recolhida através do NET.mede, deve 

ser alvo de especial ponderação e ser precedida de uma (re)avaliação ao modo de 
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funcionamento desta ferramenta e aos parâmetros técnicos sobre os quais a mesma assenta, 

processo que deve contar com a participação ativa dos operadores, com vista a identificar as 

melhorias que deverão ser efetuadas ao NET.mede de forma a colmatar as falhas que têm 

vindo a ser indicadas pelos operadores ao longo dos anos, designadamente no que respeita 

ao método de recolha de informação e obtenção dos respetivos resultados. 

Com efeito, a adoção deste tipo de ferramentas deve assentar no pressuposto de que as 

mesmas constituem instrumentos transversais ao sector e, como tal, devem ter por base 

critérios e parâmetros objetivos, não discriminatórios e, sobretudo, mensuráveis, por forma a 

evitar discrepâncias na avaliação da qualidade de prestação dos diversos serviços. Só desta 

forma será, no entendimento da Vodafone, possível garantir que os sistemas de controlo 

adotados contribuem de forma efetiva e construtiva para a informação dos utilizadores finais 

e não representam um foco de conflitualidade adicional no sector. 

Neste domínio, cumpre ainda salientar que se afigura fundamental que a utilização de 

ferramentas como o NET.mede tenham em consideração os fatores externos que, muitas 

vezes, influenciam de forma significativa os níveis de serviço experimentados pelos 

utilizadores e que são imputáveis ao próprio utilizador e aos equipamentos que possui. 

Posição da ANACOM: 

O NET.mede foi concebido e implementado seguindo os melhores critérios de aproximação 

à realidade do utilizador, minimizando possíveis constrangimentos. A metodologia de base 

utilizada é reconhecida por organismos internacionais, estando em linha com as 

orientações do BEREC.  

A plataforma de suporte do NET.mede é monitorizada em permanência e é também 

efetuada, com regularidade, a aferição interna com vista a avaliar a adesão da ferramenta 

à realidade, com destaque para as medições em ambientes mais controlados, 

nomeadamente em acessos fixos a partir de computador, em circunstâncias similares às 

passíveis de ser efetuadas pelos utilizadores. 

Neste contexto, a ANACOM tem vindo a proceder a sucessivas melhorias e otimizações 

do NET.mede, tanto ao nível da interface de utilizador, como da caraterização dos testes e 

da execução dos mesmos, por forma a adaptar a ferramenta também à evolução dos 

serviços e equipamentos. Sem prejuízo da presente solução ter capacidade de resposta 

adequada às atuais ofertas residenciais de acesso à Internet na generalidade do território 

nacional, é indicado um conjunto de recomendações para a realização de testes mais 

fiáveis e estão identificadas as condições e limiares de utilização. 
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A ANACOM teve também oportunidade de, já este ano, ter desencadeado o envolvimento 

de grande parte dos operadores na análise e discussão de opções adequadas para a 

evolução do NET.mede, bem como procedimentos de medição a seguir pelos utilizadores 

e outros melhoramentos pertinentes incluindo ao nível da consideração de fatores externos, 

na medida da disponibilidade de soluções fiáveis para o efeito. 

 

PA 27 – Ampliar os modelos de intervenção no contexto de defesa do consumidor 

promovendo a relação com outras partes interessadas, nomeadamente o sistema de 

investigação e inovação nacional bem como produzindo novos estudos e 

implementando novos mecanismos de ação no âmbito do mercado inerente aos 

sectores regulados. 

A Vodafone considera que seria útil que se esclarecesse qual o real alcance desta ação já 

que a redação deste ponto é demasiado vaga e pouco precisa, não permitindo aferir o real 

impacto da iniciativa proposta pela ANACOM. Ainda assim, importa referir que a Vodafone 

considera de extrema utilidade que o sector seja evolvido em todo o tipo de iniciativas que 

tenham como objetivo promover o esclarecimento dos consumidores no sector das 

comunicações eletrónicas, encontrando-se totalmente disponível para iniciativas que visem 

esclarecer os consumidores sobre os produtos e serviços contratados e promover a literacia 

digital dos portugueses. 

A NOS, a bem da previsibilidade regulatória e tendo em consideração que existe um 

enquadramento jurídico consolidado ao nível da defesa dos direitos dos consumidores, 

entende como fundamental que a ANACOM clarifique em que se traduz a “ampliação dos 

modelos de intervenção no contexto de defesa do consumidor” e especifique igualmente os 

momentos (meses/trimestres) em que pretender concretizar as iniciativas que lhe estarão 

subjacentes. 

Posição da ANACOM: 

A ação 27, conforme previamente explicitado nos comentários relativos à ação 25, centra-

se sobretudo em iniciativas de colaboração com a academia e com outras entidades 

relevantes no âmbito do estudo da experiência dos utilizadores finais de serviços e do 

estudo e elaboração de boas práticas a adotar pelas empresas reguladas num contexto de 

soft regulation.  Pretende a ANACOM melhor capacitar o mercado com conhecimento sobre 

as áreas de satisfação/insatisfação e benefício/prejuízo para os consumidores, 
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desenvolvendo melhores mecanismos colaborativos e promovendo a melhoria da 

experiência dos consumidores por ação voluntária das empresas reguladas.  

Esta ação encontra-se estruturada no tempo de forma faseada e decorrerá de forma 

continuada sobretudo durante os primeiros 24 meses. 

 

PA 28 – Favorecer a utilização do serviço de itinerância (roaming) nacional 

particularmente relevante nas áreas rurais e nas situações de emergência. 

A MEO chama a atenção para a falta de detalhe e de clareza sobre em que vão consistir 

concretamente estas ações, e solicita o correspondente esclarecimento. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista o interesse nesta ação, sendo que no contexto dos leilões de espectro 

realizados em 2011 e 2021, e em particular no que se refere a este último leilão, é relevante 

efetuar um acompanhamento ativo dos acordos de roaming nacional que poderão surgir 

quer decorrentes das obrigações impostas, quer como forma de minimizar eventuais custos 

de instalação de rede nas áreas rurais. 

 

PA 29 – Contribuir para a promoção de soluções eficientes de acesso à televisão 

gratuita por toda a população 

A MEO chama a atenção para a falta de detalhe e de clareza sobre em que vão consistir 

concretamente estas ações, e solicita o correspondente esclarecimento. 

A Vodafone propõe que se assegure 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 efetuado uma avaliação de impacto regulatório (“AIR”), conforme previsto no n.º 

4 do artigo 5.º da nova LCE. 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. 
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A NOS considerando que o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas foi recentemente 

transposto para a ordem jurídica nacional, atualizando o enquadramento legal e regulatório 

para o fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas sem que dele conste uma 

referência específica a medidas desta natureza, para a NOS é pertinente esclarecer o 

enquadramento desta iniciativa. 

O descritivo vago desta ação não permite perceber quais as soluções eficientes que a 

ANACOM entende que podem contribuir para a promoção de soluções eficientes de acesso 

à televisão gratuita por toda a população. 

Adicionalmente, este descritivo não possibilita uma compreensão quanto às ações 

intermédias para a prossecução desta ação, nem a calendarização das mesmas pelo que 

entende que esta ação deve ser vista de forma a responder a estas preocupações. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM regista o interesse manifestado nesta ação e salienta que, no âmbito das suas 

competências legais nesta matéria, bem como no âmbito da atribuição estatutária de 

coadjuvação ao Governo no domínio das comunicações, contribuirá para a promoção de 

soluções eficientes de acesso à televisão gratuita por toda a população, como por exemplo 

apresentar ao Governo as propostas que considere justificadas, a pedido deste e por 

iniciativa própria, incluindo através da prestação do apoio técnico necessário e da 

elaboração de pareceres, estudos, informações e projetos de legislação. 

Quanto ao impacto regulatório e sua avaliação remete-se para o que foi já referido pela 

ANACOM no capítulo dos comentários Gerais e em resposta nomeadamente ao contributo 

da NOS. 

Quanto à referência à realização da Avaliação de Impacto Regulatório, nota-se que, de 

uma forma geral para todas as suas atividades, a ANACOM terá em consideração os 

efeitos da sua atividade regulatória sobre todos os intervenientes no mercado, a diferentes 

níveis consoante, também, as matérias em causa, em linha com o que já hoje acontece no 

âmbito da sua atividade. Neste sentido, e na prossecução desta atividade, a ANACOM 

continuará a acompanhar as melhores práticas europeias e internacionais no tocante aos 

processos e metodologias relacionadas com a avaliação de impacto, procurando adaptá-

las aos seus processos de análise e decisão sempre que relevante. 

Releva-se ainda que, no âmbito da sua atividade e, em particular, nos processos 

decisórios, a ANACOM procura desde já um envolvimento significativo do mercado, de 

modo a assegurar que o seu processo decisório é amplamente participado e transparente, 
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refletindo as decisões finais adotadas os contributos do mercado, considerando esta 

Autoridade que tal contribui para uma participação do mercado na atividade regulatória e, 

concomitantemente, maior previsibilidade regulatória com benefícios últimos tanto para o 

regulador como para os regulados. 

No que toca à referência a que quaisquer medidas de disponibilização de espectro para 

novas aplicações e novas formas de partilha devem ser analisadas com base nos princípios 

da Avaliação de Impacto Regulatório, nota-se que, de uma forma geral para todas as suas 

atividades, a ANACOM terá em consideração os efeitos da sua atividade regulatória sobre 

todos os intervenientes no mercado, a diferentes níveis consoante, também, as matérias 

em causa, em linha com que já hoje acontece no âmbito da sua atividade.  

Neste sentido, e na prossecução desta atividade, a ANACOM continuará a acompanhar as 

melhores práticas europeias e internacionais no tocante aos processos e metodologias 

relacionadas com a avaliação de impacto, procurando adaptá-las aos seus processos de 

análise e decisão sempre que relevante. 

 

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. 

PA 30 - Promover estratégia de conectividade internacional, no âmbito das 

organizações internacionais, com vista a potenciar Portugal como importante hub 

internacional de ligação entre continentes, nomeadamente através de interligação por 

cabos submarinos, modernos, resilientes e proporcionando novos serviços 

A Space X concorda que a ANACOM deve melhorar o seu estatuto de hub internacional 

importante para uma política de espectro de vanguarda, promovendo uma estratégia de 

conectividade internacional, particularmente no que diz respeito à prestação de novos 

serviços. Para o efeito, Portugal deve estabelecer-se como líder na política de conectividade 

por satélite da próxima geração, adotando e promovendo normas harmonizadas e mínimas 

que reduzam as barreiras regulamentares à entrada para o licenciamento de satélites, 

promovam a disponibilidade flexível de espectro essencial para serviços por satélite da 

próxima geração (por exemplo, o espectro de banda E) e garantam um suporte adequado do 

lado da procura para banda larga por satélite através de programas de ajuda estatal. Por 
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exemplo, a ANACOM deve incentivar todos os países europeus a implementar, como tem 

feito, a isenção de licença para terminais de utilizadores por satélite e de estações terrestres 

móveis de acordo com os decretos (17)04 e (18)05 da ECC, respetivamente. Além disso, a 

ANACOM poderia assumir a liderança na adoção de novas decisões harmonizadas que 

permitam o licenciamento mínimo e a isenção de licença para as bandas críticas do espectro 

de satélite. 

A Fastfiber considera muito oportuno o envolvimento da ANACOM na promoção de uma 

estratégia de conectividade internacional, com vista a potenciar Portugal como importante 

hub internacional de ligação entre continentes, nomeadamente através de interligação por 

cabos submarinos, modernos, resilientes e proporcionando novos serviços. A promoção 

desta ação deve contar com os contributos dos diversos operadores interessados e ser 

analisada tendo em conta a rede global de comunicações eletrónicas existente em Portugal. 

A Huawei, quanto a “Portugal enquanto hub de ligação entre continentes”, defende que a 

localização geográfica de Portugal permite ao País usufruir de uma condição única enquanto 

ponto de ligação entre diferentes continentes. 

Reconhece a ambição da ANACOM, plasmada neste plano de actividades, de promover uma 

“estratégia de conectividade internacional (…) com vista a potenciar Portugal como 

importante hub internacional de ligação entre continentes, nomeadamente através de 

interligação por cabos submarinos, modernos, resilientes e proporcionando novos serviços. 

De forma a implementar esta visão, acredita ser necessário considerar o desenvolvimento da 

indústria de data centers, capitalizando os recursos existentes ao nível da fibra e cabos 

submarinos e alavancando o potencial dos recursos energéticos renováveis. 

Acredita que Portugal se pode afirmar como um “hub” de “data” centres” ao nível internacional 

e que tal afirmação poderá acelerar a transição digital e o desenvolvimento socioeconómico 

do País. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM toma em consideração o comentário sobre a oportunidade do envolvimento da 

ANACOM na promoção de uma estratégia de conectividade internacional, com vista a 

potenciar Portugal como importante “hub” internacional de ligação entre continentes, 

nomeadamente através de interligação por cabos submarinos, modernos, resilientes e 

proporcionando novos serviços. 
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Neste âmbito, nas ações de promoção já desenvolvidas, a ANACOM tem procurado 

ativamente o envolvimento de agentes diversos, nomeadamente, de operadores, 

prestadores de serviços, fabricantes, organizações internacionais e, não menos 

importante, da comunidade científica.  

 

PA 33 - Promover e implementar, enquanto Autoridade Espacial (AE), 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 

A Space X partilha o interesse da ANACOM em promover a sustentabilidade espacial para 

maximizar o benefício dos recursos orbitais para a humanidade e defendeu reiteradamente 

algumas das políticas de sustentabilidade espacial mais fortes do mundo. A Space X 

concorda com a ANACOM no que se refere a que as políticas de sustentabilidade espacial 

devem ser simples, eficazes, não discriminatórias e tecnologicamente neutras. Ao mesmo 

tempo, tais políticas devem ser baseadas em evidências e harmonizadas com os quadros 

regulamentares existentes - como os existentes nos Estados Unidos - para evitar prejudicar 

indevidamente a implementação de serviços de satélite de próxima geração que possam 

beneficiar os consumidores. 

Posição da ANACOM: 

O Decreto-Lei n.º 16/2019, de 22 de janeiro (DLAE), estabelece o regime de acesso e 

exercício de atividades espaciais, com vista a regular o exercício de atividades espaciais 

sujeitas à responsabilidade, autorização e supervisão da República Portuguesa, nos 

termos das obrigações internacionais a que está sujeita; facilitar e promover o acesso e 

exercício de atividades espaciais a quaisquer operadores estabelecidos em Portugal e a 

partir do território português; assegurar que as atividades espaciais respeitam os princípios 

internacionais de utilização do espaço ultraterrestre, designadamente o seu uso pacífico; e 

proteger os interesses políticos e estratégicos da República Portuguesa, assegurando que 

as atividades espaciais privadas não contendem com os mesmos.  

Como determinado por este DL nº16/2019, foi elaborado e aprovado o Regulamento n.º 

697/2019 de 5 de setembro, sobre o exercício das Atividades Espaciais (RAE), o qual tem 

em linha de conta a otimização de recursos e a simplificação, celeridade e eficácia de 

procedimentos de acesso às atividades espaciais, de modo a reduzirem-se os encargos 

administrativos das empresas e a facilitar-se o acesso do maior número de operadores 
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interessados no exercício de atividades espaciais em Portugal, salvaguardando, ao mesmo 

tempo, os interesses de segurança, de prevenção de danos e de redução do impacto 

ambiental dessas atividades. 

Neste sentido, a ANACOM, enquanto Autoridade Espacial (ANACOM/AE), para a execução 

do que determina o RAE, nortear-se-á sempre por uma ação baseada em regras e decisões 

orientadas para a sustentabilidade espacial, as quais, além de seguirem os principais 

regulamentos internacionalmente reconhecidos, como os dos EUA, procurarão ser simples, 

eficazes, não discriminatórias e tecnologicamente neutras. 

Resulta por isso que a manifestação apresentada pela Space X está em perfeita sintonia 

com o entendimento da ANACOM/AE para a regulação das atividades espaciais em 

Portugal. 

 

PA 34 – Desenvolver e implementar plano de supervisão que promova e garanta o 

cumprimento das obrigações relativas à construção e ampliação de infraestruturas 

aptas. 

Refere a Vantage Towers que a tónica da ação estratégica citada se centra na supervisão 

do cumprimento das obrigações vigentes em matéria de construção e ampliação de 

infraestruturas aptas, o que parece, novamente, de saudar, ainda que, uma vez mais, se 

apele à recolha de contributos junto dos sujeitos dessas obrigações para a elaboração do 

plano previsto. 

A Vantage Towers, em linha com o manifestado no ano anterior, considera ainda assim que, 

não obstante o regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes e 

infraestruturas de comunicações eletrónicas ter entrado em vigor em 2009 e ter já sofrido 

profundas alterações, o mesmo oferece ainda ampla margem para revisão, a qual se 

considera de extrema relevância e, como tal, merecedora do envolvimento de todos os 

interessados sujeitos ao cumprimento desse regime. 

Esta empresa saliente que  o referido regime 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, tendo tal como resultado, nomeadamente, o 

reconhecimento de certos direitos apenas às entidades que atuam na dupla qualidade de 

detentor/gestor de infraestruturas e de empresa de comunicações eletrónicas. Importa, pois, 
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alinhar o regime em vigor com a realidade verificada no mercado nacional, o qual tem, desde 

2018, vindo a ser objeto de profundas alterações. 

É hoje inquestionável 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, aliás, 

estabelecem relações comerciais indistintamente. Não se identifica, portanto, razão para a 

manutenção de uma discriminação positiva no regime aplicável aos detentores de 

infraestruturas aptas que sejam empresas de comunicações eletrónicas face às demais 

entidades no mercado. 

Ainda a justificar a necessidade de alteração do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na 

redação atual, identificamos a necessidade de conciliar, por um lado, a obrigação de dar 

acesso às infraestruturas aptas com, por outro, 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. 

Com efeito, e como salientado em resposta à consulta do Plano Plurianual aprovado no ano 

anterior, considera-se 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. 

A importância do que se defende é tanto maior quanto com a implantação do 5G, a realidade 

acima descrita assume ainda uma maior proporção, tendo em conta que se trata de uma 

tecnologia que pressupõe a instalação de um maior número de antenas, num número também 

ele crescente de infraestruturas aptas para assegurar a adequada cobertura do serviço. 

A Fastfiber entende que para além da construção e ampliação, é considerado urgente incluir 

a garantia do respetivo acesso infraestruturas aptas em condições orientadas aos custos e 

com procedimentos harmonizados. 

Assim, no âmbito do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, é importante concluir a consulta 

relativa ao projeto de regulamento sobre a metodologia para remuneração pelo acesso e 

utilização de infraestruturas, a qual já foi realizada há bastante tempo. 
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A NOS considera que através desta ação a ANACOM indica que pretende desenvolver e 

implementar um plano de supervisão que promova e garanta o cumprimento das obrigações 

relativas à construção e ampliação de infraestruturas aptas, mas mais uma vez o descritivo 

apresentado não permite perceber qual é o objetivo que a ANACOM pretende assegurar com 

esta ação. 

Efetivamente, não é claro se se está perante a revisão do Regulamento da metodologia para 

definição dos preços de acesso ou se estamos perante a verificação e correção das 

desconformidades que, a nível municipal, existem na definição dos procedimentos 

administrativos que os operadores têm de seguir e que foram abordados a propósito da ação 

2. 

Em qualquer um destes casos, parece à NOS que o ano de 2023 deverá ser o ano prioritário 

para estas ações, na medida em que os investimentos de desenvolvimento de infraestruturas 

estão hoje em curso e requerem uma intervenção imediata nestas matérias. 

Posição da ANACOM: 

Quanto às observações apresentadas pela Vantage Towers, nota-se que nas intervenções 

que a ANACOM venha a levar a cabo observará os princípios que nos termos do Código 

do Procedimento Administrativo regem a sua atividade e, nesse sentido observará, como 

a lei exige, a participação dos interessados (na formação das decisões da administração). 

Sobre a distinção de regime existente no DL 123/2009 que distingue as empresas de 

comunicações eletrónicas da generalidade das empresas que apenas detêm e gerem 

infraestruturas aptas, discriminando, favoravelmente, as primeiras, justifica-se assinalar 

que o propósito deste diploma visa favorecer a instalação de redes por parte do primeiro 

grupo de entidades acima mencionado, propósito este que determinou a fixação de regras 

específicas que se distinguem das regras aplicáveis à generalidade das entidades que 

promovem e executam operações urbanísticas que obedece à legislação geral que rege 

estas intervenções. 

Especificamente sobre a necessidade de conciliar, por um lado, a obrigação de dar acesso 

às infraestruturas aptas com, por outro, 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, não pode deixar de se ter presente a necessidade de acautelar a 

proporcionalidade da compressão dos direitos em presença - o de acesso e o de 
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propriedade - devendo, em particular no caso a propriedade privada, essa compressão ser 

regulada pelo acordo em que se habilita a utilização da mesma. 

Já no que se prende com a utilização de bens que se encontram no domínio público o 

acesso a tais bens está regulado pelas normas que regem o aceso ao domínio público. 

Sobre as observações feitas pela Fastfiber, relacionadas com a necessidade de assegurar 

a orientação para os custos da remuneração devida pelo acesso e utilização de 

infraestruturas aptas, nota-se que Broadband Cost Reduction Directive ("BCRD") apenas 

determina que a remuneração pelo acesso e utilização de infraestruturas aptas seja justa 

e razoável, estando a ANACOM presentemente a analisar a compatibilização do disposto 

no DL nº 123/2009 com o que prevê a DRCBL, ação que se integrará na PA 2. 

 

PA 35 – Participar em grupos e organizações nacionais, no quadro da União Europeia 

e a nível internacional, assim como em ações de cooperação com entidades 

congéneres, nomeadamente dos países de língua oficial portuguesa 

No que respeita à “cooperação com entidades nacionais e internacionais”, acredita a Huawei 

que um modelo de regulação sofisticado, que potencie o desenvolvimento de um ecossistema 

inovador e seguro, deve considerar como fundamental a existência de mecanismos de 

cooperação com entidades nacionais e internacionais. 

Em linha com as ações definidas no plano de atividades da ANACOM, sugerimos a 

exploração das capacidades existentes no País, alavancando plataformas, infraestruturas ou 

projetos já existentes, através do reforço da cooperação entre o Regulador e as instituições 

de ensino superior ou os institutos de investigação. Projetos como o 5G+AI Network Reliability 

Center (5GAIner), baseado em Aveiro (e apoiado pela Huawei) podem configurar 

oportunidades interessantes neste âmbito. 

Em termos internacionais, reconhece o papel da ANACOM no âmbito da representação 

internacional do sector das comunicações português e acredita que esse papel pode ser 

alargado através de uma aproximação a entidades como a já referida GSM Association. 

Acredita que esta cooperação será também benéfica para o desenvolvimento e 

robustecimento das capacidades e competências dos quadros altamente qualificados do 

Regulador. 

Posição da ANACOM: 
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A ANACOM tem vindo a promover e a reforçar a colaboração com a academia, com a 

indústria, com os operadores e com outras entidades relevantes dos sectores regulados, 

tendo em vista a criação de sinergias fortemente orientadas aos processos de inovação e 

à gestão do conhecimento, de que é um bom exemplo o projeto piloto, como prova de 

conceito de Licensed Shared Access (LSA), em que Portugal foi pioneiro, ao juntar um 

conjunto de parceiros oriundos de diferentes quadrantes, e que permitiu demonstrar 

internacionalmente a capacidade de I&D do País e o alinhamento entre os diferentes 

participantes em torno de um desígnio nacional e de interesse comum, sendo uma 

referência, por exemplo, citada pela OCDE (na publicação “Developments in spectrum 

management for communication services”: 

https://www.oecd.org/publications/developments-in-spectrum-management-for-

communication-services-175e7ce5-en.htm). 

À semelhança desta iniciativa, prevê-se dar continuidade a este tipo de colaborações que 

pretendem capitalizar a capacidade existente no País, em diversos domínios e dimensões, 

considerando-se que a estratégia da ANACOM, a este nível, encontra-se em linha com as 

sugestões apresentadas pela Huawei. 

 

 

PA 36 – Constituição de uma Plataforma Geoespacial externa com informação 

georreferenciada resultante de diferentes áreas de atuação da ANACOM. 

A Fastfiber entende que seria relevante perceber melhor em que consistirá a Plataforma 

Geoespacial referida, a quem se destina, o que se pretende exatamente com sua constituição 

e em como se enquadra face a outras ferramentas já existentes ou planeadas. 

Posição da ANACOM: 

A Plataforma Geoespacial inclui no seu ecossistema tecnológico um Portal geográfico 

externo, que incluirá camadas de informação georreferenciada, nomeadamente de 

cobertura móvel e fixa, indicadores estatísticos, entre outras destinadas ao público, assim 

como o Portal SIIA, para as Entidades gestoras de infraestruturas aptas de comunicações 

eletrónicas. 

 

https://www.oecd.org/publications/developments-in-spectrum-management-for-communication-services-175e7ce5-en.htm
https://www.oecd.org/publications/developments-in-spectrum-management-for-communication-services-175e7ce5-en.htm
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PA 37 - Aferir a qualidade de serviço (QdS) das redes móveis, tendo em vista a 

divulgação de informação aos consumidores e demais utilizadores. 

A Vodafone remete para o teor dos comentários efetuados na sua resposta à consulta pública 

sobre o Plano Plurianual de Atividades 2022-2024 da ANACOM, no qual já constava esta 

medida, reiterando que é fundamental que, neste âmbito, seja assegurada a participação 

ativa dos operadores na análise e debate das ações a desenvolver, por via da promoção de 

grupos de trabalho, workshops e consultas públicas sobre a temática, de modo a que seja 

garantido um processo eficiente, interativo, participado e que melhor retrate a evolução do 

sector das comunicações eletrónicas em Portugal. 

Neste contexto é importante salientar, desde já, 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 BEREC 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. Neste sentido, e tendo em conta as sanções que se 

encontram previstas no CECE para as discrepâncias sistemáticas e significativas dos níveis 

de qualidade dos serviços contratados, que podem culminar com a resolução do contrato sem 

pagamento de encargos, esta temática reveste a maior importância devendo a adoção destes 

níveis ser precedida de um estudo exaustivo e detalhado de todas as variáveis que 

influenciam a performance dos serviços. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM naturalmente considera relevante todos contributos que visem melhorar a 

qualidade de informação que é colocada à disposição do consumidor. 

 

PA 38 – Progredir nas medidas de transformação digital em curso aumentando a 

eficiência dos processos de trabalho, objetivando uma ação orientada pelos dados e 

disponibilização de melhor informação às várias partes interessadas num contexto de 

dados abertos. 

A Fastfiber considera que seria relevante perceber o tipo de medidas de transformação digital 

que estão em curso e quais são aquelas em que se pretende progredir. 

Posição da ANACOM: 
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A alteração substancial dos modelos de prestação de trabalho veio acelerar a utilização de 

meios de mobilidade e a adoção do trabalho remoto, ditando, também, uma aceleração da 

utilização de infraestruturas e tecnologias Cloud. Todo o parque aplicacional da ANACOM 

beneficiará desta ação de transformação que se encontra em curso e que implicará no 

afastamento de tecnologias legadas cuja manutenção não se justifique neste novo 

contexto. A ANACOM encontra-se igualmente a desenvolver um conjunto de atividades 

precursoras de uma cultura organizacional orientada para os dados. Inserem-se nestas 

ações a definição de políticas de governança e gestão de dados; o desenvolvimento de 

uma Extranet para recolha automatizada de informação estatística junto dos prestadores 

de serviços de comunicações eletrónicas; o lançamento de um Portal de Informação com 

inclusão de open-data, o desenvolvimento de uma Plataforma GeoEspacial, única, 

corporativa e colaborativa. 

 

PA 39 – Disponibilização de uma Plataforma de Informação para o mercado, com 

representação dinâmica de dados estatísticos, inquéritos e estudos ao sector. 

A Fastfiber considera que seria relevante perceber melhor em que consistirá a Plataforma 

de Informação referida, a quem se destina, o que se pretende exatamente com sua 

constituição e como se enquadra face a outras ferramentas já existentes ou planeadas, 

nomeadamente face à Plataforma Geoespacial referida na Ação 36. 

A NOS vem dizer que esta ação refere a intenção da ANACOM em disponibilizar uma 

plataforma de informação para o mercado, com representação dinâmica de dados 

estatísticos, inquéritos e estudos ao sector. A NOS saúda positivamente esta medida, uma 

vez que a publicação de indicadores do sector favorece a visibilidade, permitindo aos vários 

stakeholders uma atuação informada em função do seu papel e interesses. 

Ademais, a NOS considera que o objetivo desta ação deve passar pela criação de uma 

plataforma semelhante à que é disponibilizada pela sua congénere espanhola, que agrega 

um conjunto alargado de dados num repositório único. 

Finalmente, importa que a ANACOM discuta previamente com os operadores o grau de 

desagregação a que a informação estará sujeita, uma vez que alguma da informação 

disponibilizada ao regulador é informação sensível ou confidencial. Mais, noutros casos 

importa que a divulgação da informação pelo regulador esclareça devidamente o âmbito e 

critérios dos diferentes indicadores solicitados para efeitos regulatórios, para que não 
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suscitem dúvidas na comparação com outros indicadores divulgados pelos operadores para 

outros fins, designadamente para o mercado financeiro. 

Posição da ANACOM: 

A Plataforma de Informação da ANACOM visa centralizar e disponibilizar ao público 

informação estatística do sector de comunicações eletrónicas e serviços postais. A 

Plataforma Geoespacial interliga-se com esta Plataforma de Informação sempre que os 

dados permitam a sua georreferenciação. Esta Plataforma pretende ainda disponibilizar 

conjuntos de dados alfanuméricos e geográficos que se mostrem relevantes para a 

sociedade em geral, no conceito de open-data.   

 

PA 40 – Ampliar a matriz de observação estratégica de inovação a fim de permitir uma 

melhor articulação com o mercado promovendo uma atuação ex-ante no sentido de 

identificar riscos que possam ser mitigados antecipadamente em colaboração com os 

agentes de mercado, bem como oportunidades que possam ser promovidas em prol 

do interesse nacional. 

A Fastfiber considera que a formulação desta ação é demasiado genérica, pelo que se torna 

difícil avaliar a sua relevância. Não obstante, alerta-se para a importância de haver uma 

atuação alinhada com as prioridades dos agentes de mercado.  

Posição da ANACOM:  

A ampliação da matriz de observação estratégica de inovação consiste na diversificação 

das áreas verticais de observação, concomitantes ou interdependentes dos sectores 

regulados, como também no incremento do leque de sensores utilizados para coligir 

informação relevante nestas áreas, sobre os agentes de mercado e sobre o objeto da sua 

atuação, com vista a orientar a ação estratégica da ANACOM e a antecipar dinâmicas e 

oportunidades emergentes nesses mercados, e apoiar a tomada de decisões ex-ante, com 

base em dados relevantes assim recolhidos, tendo por base o interesse nacional e 

suportando, como é sugerido, melhor alinhamento com as prioridades dos agentes de 

mercado. 

 



   
 

Versão pública 
  120 

 

PA 43 – Transformação das plataformas de relacionamento com as partes interessadas 

no sentido da sua total digitalização, aumento de eficiência e ampliação de canais para 

o efeito. 

A Fastfiber considera que a existência de coordenação com as partes interessadas para 

planeamento e implementação desta ação é considerada essencial para uma maior eficácia, 

eficiência e exequibilidade das transformações planeadas. 

Posição da ANACOM: 

A ANACOM concorda com o referido pela Fastfiber, e terá em conta a preocupação de 

envolver as partes interessadas no desenvolvimento e implementação das plataformas 

digitais de relacionamento aqui consideradas.  

 

PA 44 – Implementar um programa alargado de capacitação de competências digitais, 

promovendo um ativo de trabalhadores digitais altamente qualificados, sustentando uma 

regulação vocacionada para os novos desafios do mercado 

A Fastfiber considera que a qualidade dos recursos humanos da ANACOM é da maior 

importância para o mercado, pelo que é fundamental promover a sua qualificação, quer ao 

nível de competências digitais, quer aos outros níveis necessários para a sua atividade, com 

o objetivo de tornar o processo de regulação mais eficiente e eficaz. 

Posição da ANACOM: 

A revolução digital, a Inteligência Artificial e a automação estão a transformar 

profundamente o mercado de trabalho tal como o conhecemos. Ciente disso, a ANACOM 

tem vindo a implementar internamente uma estratégia de capacitação profissional com 

vista a assegurar aos seus profissionais, competências que permitam dar resposta a muitos 

dos desafios trazidos pela transformação tecnológica que vivemos. A transição para uma 

mentalidade analítica é um dos pontos fortes dessa estratégia. 

 

PA 45 – Desenvolver as ações necessárias na sua esfera de competências relacionadas 

com o planeamento de emergência e a segurança das comunicações. 

A Fastfiber considera esta formulação demasiado genérica, pelo que seria importante 

conhecer o tipo de ações previstas no âmbito do planeamento de emergência e da segurança 
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das comunicações, bem como a sua articulação com as ações relacionadas com a 

Segurança. 

Posição da ANACOM: 

De acordo com o Artigo 58.º da nova LCE, incumbe à ANACOM, em articulação 

nomeadamente com a ANEPC, contribuir para a definição e permanente atualização das 

políticas de planeamento civil de emergência no sector das comunicações, cooperar no 

âmbito da prevenção e gestão de riscos e do planeamento de emergência de proteção civil, 

cooperar no âmbito da atividade de segurança interna e cooperar no âmbito da atividade 

de segurança do ciberespaço. As empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas têm um dever especial de cooperação com a ANACOM para a 

prossecução das referidas atribuições desta Autoridade. 

Nos termos dos seus estatutos, compete à ANACOM zelar pela manutenção da integridade 

e segurança das redes de comunicações públicas e dos serviços acessíveis ao público, 

incluindo as interligações nacionais e internacionais, competindo-lhe também, no quadro 

da nova LCE, a título de exemplo, aprovar e impor medidas técnicas de execução às 

empresas que oferecem redes públicas de comunicações eletrónicas ou serviços de 

comunicações acessíveis ao público. 

Neste quadro, inserem-se neste PA as medidas regulatórias que se revelem necessárias 

na aplicação dos diversos quadros regulamentares aplicáveis, pautando a ANACOM 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 

  

3.2 Propostas de novas prioridades/ações 

A AR Telecom tem vindo a dar contribuições sobre os planos de atividade bem como 

partilhado a sua posição sobre alguns dos temas regulatórios em que considera relevantes a 

ANACOM intervir, remetendo para o exposto nas últimas comunicações ou reuniões com o 

Regulador, e que passa a relembrar: 

a) Necessidade de mecanismo de fiscalização para proteção da concorrência no sector, 

de natureza preventiva (ex-ante), através da fiscalização de práticas comerciais dos 

operadores do sector e em sectores de atividade conexos às comunicações 

eletrónicas, propensos à distorção do direito de livre escolha.  

Tendo em conta que a prestação de serviços de comunicações eletrónicas envolve 

acordos com entidades para além dos players diretamente alvo da regulação e que 
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os próprios operadores estão presentes (direta ou indiretamente) em vários elos das 

cadeias de valor, é importante que a ANACOM renove o seu interesse e legitimidade 

em perceber e intervir sempre que detete abusos e distorções concorrenciais. Na 

realidade, entende a AR Telecom que é fundamental que a ANACOM não se limite às 

análises tradicionais de existência de Poder de Mercado Significativo (PMS), [IIC - 

Início de informação confidencial] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[FIC - Fim de 

informação confidencial]; 

b) Desenvolvimento de uma metodologia de identificação e implementação de fatores de 

discriminação positiva que garantam a diversidade e sustentabilidade de agentes 

económicos sem poder de mercado, como garante da inovação e da concorrência 

sustentável no sector e da promoção do crescimento do ecossistema tecnológico 

português.   

[IIC - Início de informação confidencial] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx [FIC - Fim de informação confidencial];  

c) Desenvolver um método sistemático de mediação entre agentes económicos como 

garante do livre acesso e sustentabilidade das condições económicas oferecidas em 

sede grossista por operadores dominantes. [IIC - Início de informação confidencial] 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx  [FIC - Fim de informação confidencial]; 

d) Custos de Originação de Chamadas. [IIC - Início de informação confidencial] xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [FIC - Fim de 

informação confidencial]; 
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Posição da ANACOM: 

A ANACOM nota a posição da Ar Telecom relevando-se que esta Autoridade acompanha 

atentamente o desenvolvimento do sector das comunicações eletrónicas como um todo de 

modo a assegurar condições que contribuam para o bom funcionamento do mesmo. 

Sempre que sejam detetados comportamentos que indiciem a violação das regras da 

concorrência, a ANACOM não deixará as comunicar à Autoridade da Concorrência. 

Especificamente no que respeita às análises de mercado e à avaliação de PMS, a 

ANACOM não poderá deixar de realizar as referidas análises nos termos do 

enquadramento legal e regulamentar aplicável, quer a nível nacional, quer a nível 

comunitário, não podendo neste momento antecipar as conclusões do processo em curso.  

[IIC]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

[FIC] 
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4 Consideração das propostas feitas na consulta 

A ANACOM agradece os contributos remetidos no âmbito da consulta pública por todos os 

interessados, os quais foram objeto de detalhada análise e ponderação. Esta Autoridade 

informa que, em resultado dessa ponderação, as sugestões feitas pelos respondentes, 

embora possam não ter sido vertidas nas designações das ações do Plano, serão certamente 

relevantes para a sua execução. Além disso, os comentários recebidos, pela sua abrangência 

e relevância, serão tidos igualmente em conta na atividade da ANACOM em vertentes que 

não decorrem especificamente do Plano. 

Assim, considerando que o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas foi já transposto 

para a ordem jurídica nacional, entende-se ser de alterar a redação no Plano, nomeadamente 

nas Ações 1 e 14. 

No que respeita à Ação 2, procedeu-se à clarificação do âmbito da mesma, passando agora 

a englobar, para o período do triénio, a revisão do Decreto-lei 123/209, de 21 de maio, e a 

transposição da revisão da BCRD, assim como outras medidas que possam vir a ser 

propostas ou tomadas pela ANACOM para a promoção da implantação de redes de 

comunicações eletrónicas.  

A Ação 9 passa a ter como prazo proposto para execução não só o ano de 2023 mas também 

2024 e 2025. Trata-se de uma ação que não depende exclusivamente da ANACOM. Sem 

prejuízo de a ANACOM ter já vindo a desenvolver, desde 2021, um conjunto de iniciativas 

relevantes para a revisão do quadro regulamentar dos Serviços de Amador e de Amador por 

Satélite, a prossecução dos trabalhos depende necessariamente da publicação e entrada em 

vigor de um novo diploma. que altere as regras aplicáveis aqueles serviços, bem como o 

regime de atribuição de certificados e autorizações especiais aos amadores e de 

licenciamento de estações de uso comum. Neste contexto, é adequado que a calendarização 

desta ação deixe de estar associada a um ano específico. 

Foi adicionada uma nova Ação (13), que vem, no entanto, já do anterior Plano 2022-2024. 

Esta ação, que estava previsto concretizar-se em 2022, não depende exclusivamente da 

ANACOM, implicando um trabalho com algum grau de complexidade e articulação com outras 

entidades, pelo que sem prejuízo do trabalho já desenvolvido sobre o assunto, a formalização 

do acordo, ou seja, a sua assinatura, possivelmente ocorrerá já durante 2023. 

Por não se terem verificado quaisquer contributos no que respeita à Ação 41 (Reformulação/ 

modernização do Centro de Supervisão e a sua integração no restante conjunto de valências 

da atividade de supervisão prosseguidas pela ANACOM), a mesma será retirada do Plano, 

embora tal modernização seja tida em consideração no âmbito da mudança das instalações 

da ANACOM. 
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Apresenta-se de seguida a listagem completa das prioridades de atuação (numeradas) 

do plano 2023-2025 com as alterações referidas: 

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 

Prazo proposto para 

execução 

1 

Adotar as medidas regulatórias em consequência 

da publicação da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, que transpõe o Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas, nomeadamente em 

matéria de defesa dos direitos dos utilizadores 

2023, 2024, 2025 

2 

Promover medidas, de natureza legislativa e 

outras, destinadas a reduzir o custo da 

implantação de redes de comunicações 

eletrónicas de elevado débito  

2023, 2024, 2025 

3 

Analisar o mercado de acesso local grossista 

num local fixo, bem como o mercado de 

capacidade específica grossista, com eventual 

imposição de obrigações aos operadores 

2023 

4 
Rever os preços das ofertas grossistas que 

sejam objeto de regulação 
2023, 2024, 2025 

5 
Planear e disponibilizar espectro para novas 

aplicações e serviços 
2023, 2024, 2025 

6 
Atualizar o quadro regulamentar aplicável ao 

licenciamento radioelétrico 
2024 

7 
Operacionalizar a Comissão de Planeamento de 

Emergência das Comunicações (CPEC) 
2023 

8 Elaborar e atualizar as normas de numeração 2023, 2024, 2025 

9 
Atualizar o quadro regulamentar dos Serviços de 

Amador e de Amador por Satélite (SAAS) 
2023, 2024, 2025 
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10 

Elaborar o quadro regulamentar sobre os 

procedimentos de notificação de satélites via 

Administração Portuguesa 

2025 

11 

Elaborar a posição nacional à Conferência 

Mundial de Radiocomunicações (WRC) e 

assegurar a participação de Portugal 

2023 

12 

Contribuir para a regulação e supervisão dos 

serviços digitais no quadro da regulamentação 

europeia e das responsabilidades que sejam 

atribuídas à ANACOM 

2023, 2024, 2025 

13 
Rever o Acordo Nacional de Partilha de 

Frequências em tempo de paz (ANPF) 
2023 

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 

Prazo proposto para 

execução 

14 

Monitorizar/supervisionar o cumprimento das 

novas regras de proteção do utilizador final que 

resultam da nova Lei das Comunicações 

Eletrónicas 

2023, 2024, 2025 

15 

Adotar as medidas regulatórias e de supervisão 

(designadamente a nível dos preços, da qualidade 

do serviço e da densidade da rede postal) para 

assegurar a prestação do Serviço Universal Postal 

2023, 2024, 2025 

16 

Adotar medidas relacionadas com o acesso de 

banda larga à Internet, no âmbito do Serviço 

Universal de Comunicações Eletrónicas, incluindo 

a TSI 

2023, 2024, 2025 

17 

Implementar as medidas resultantes para a 

ANACOM do Regime Jurídico da Segurança do 

Ciberespaço 

2023 

18 

Disponibilizar aos utilizadores finais ferramenta 

acreditada (NET.mede) para aferição da qualidade 

de serviço da Internet ao nível individual 

2024 

19 

Aprofundar a articulação entre as entidades 

vinculadas à Cibersegurança e a ANACOM - 

Autoridade Nacional de Comunicações, no âmbito 

da partilha de informação sobre ameaças e 

2023, 2024, 2025 
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incidentes de (ciber)segurança no contexto das 

atribuições de ambas entidades 

20 Apoiar ativamente a promoção da literacia digital 2023, 2024, 2025 

21 

Implementar o Regulamento relativo ao tratamento 

de reclamações pelos prestadores de serviços de 

comunicações 

2023, 2024 

22 

Garantir o cumprimento de todas as regras e 

obrigações do regulamento de segurança 

relacionadas com a segurança e a integridade das 

redes e serviços de comunicações eletrónicas 

2023, 2024, 2025 

23 

Promover as medidas necessárias para assegurar 

a existência em Portugal de um comparador 

tarifário conforme com as regras definidas no 

Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 

(CECE) 

2024 

24 

Monitorizar/supervisionar o cumprimento das 

novas regras de transparência previstas no novo 

Regulamento relativo à itinerância nas redes de 

comunicações móveis públicas da UE 

2023, 2024, 2025 

25 

Implementar uma plataforma de conhecimento 

objetivando o suporte a uma maior literacia dos 

utilizadores dos serviços prestados no contexto 

regulado e compreendendo o relacionamento com 

as empresas reguladas 

2023, 2024 

26 

Disponibilizar um portal digital para suporte dos 

centros de arbitragem promovendo a partilha de 

conhecimento, a formação sob modelo de 

prestação continuo e eletrónico e o aumento da 

capacidade de intervenção em prol da defesa do 

consumidor 

2023 

27 

Publicar informação de cobertura e de resultados 

de testes ao serviço de acesso à Internet recolhida 

através do NET.mede 

2023, 2024, 2025 

28 

Ampliar os modelos de intervenção no contexto de 

defesa do consumidor promovendo a relação com 

outras partes interessadas, nomeadamente o 

sistema de investigação e inovação nacional bem 

como produzindo novos estudos e 

implementando novos mecanismos de ação no 

2023, 2024, 2025 
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âmbito do mercado inerente aos sectores 

regulados 

29 

Favorecer a utilização do serviço de itinerância 

(roaming) nacional particularmente relevante nas 

áreas rurais e nas situações de emergência 

2023 

30 

Contribuir para a promoção de soluções eficientes 

de acesso à televisão gratuita por toda a 

população 

2023 

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 

Prazo proposto para 

execução 

31 

Promover estratégia de conectividade 

internacional, no âmbito das organizações 

internacionais, com vista a potenciar Portugal 

como importante hub internacional de ligação 

entre continentes, nomeadamente através de 

interligação por cabos submarinos, modernos, 

resilientes e proporcionando novos serviços 

2023, 2024, 2025 

32 
Assegurar a verificação das obrigações de 

cobertura das redes móveis 
2023, 2024, 2025 

33 

Desenvolver novas abordagens com vista à 

supervisão das redes e serviços, nomeadamente 

através de novos sistemas de sensorização 

2023, 2024, 2025 

34 

Promover e implementar, enquanto Autoridade 

Espacial (AE), 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 

2023, 2024, 2025 

35 

Desenvolver e implementar plano de supervisão 

que promova e garanta o cumprimento das 

obrigações relativas à construção e ampliação de 

infraestruturas aptas 

2023, 2024, 2025 
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36 

Participar em grupos e organizações nacionais, 

no quadro da União Europeia e a nível 

internacional, assim como em ações de 

cooperação com entidades congéneres, 

nomeadamente dos países de língua oficial 

portuguesa 

2023, 2024, 2025 

37 

Constituição de uma Plataforma Geoespacial 

externa com informação georreferenciada 

resultante de diferentes áreas de atuação da 

ANACOM 

2023, 2024, 2025 

38 

Aferir a qualidade de serviço (QdS) das redes 

móveis, tendo em vista a divulgação de 

informação aos consumidores e demais 

utilizadores 

2023, 2024, 2025 

39 

Progredir nas medidas de transformação digital 

em curso aumentando a eficiência dos processos 

de trabalho, objetivando uma ação orientada 

pelos dados e disponibilização de melhor 

informação às várias partes interessadas num 

contexto de dados abertos 

2023, 2024, 2025 

40 

Disponibilização de uma Plataforma de 

Informação para o mercado, com representação 

dinâmica de dados estatísticos, inquéritos e 

estudos ao sector 

2024, 2025 

41 

Ampliar a matriz de observação estratégica de 

inovação a fim de permitir uma melhor 

articulação com o mercado promovendo uma 

atuação ex-ante no sentido de identificar riscos 

que possam ser mitigados antecipadamente em 

colaboração com os agentes de mercado, bem 

como oportunidades que possam ser 

promovidas em prol do interesse nacional 

2023, 2024, 2025 

42 

Proceder à atualização e expansão do Centro 

Laboratorial e de Normalização da ANACOM a fim 

de estabelecer novas capacidades que permitam 

uma maior e melhor intervenção no suporte aos 

processos nacionais e internacionais de 

inovação 

2023, 2024 

43 

Transformação das plataformas de 

relacionamento com as partes interessadas no 

sentido da sua total digitalização, aumento de 

eficiência e ampliação de canais para o efeito 

2023, 2024 
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44 

Implementar um programa alargado de 

capacitação de competências digitais, 

promovendo um ativo de trabalhadores digitais 

altamente qualificados, sustentando uma 

regulação vocacionada para os novos desafios 

do mercado 

2023, 2024, 2025 

45 

Desenvolver as ações necessárias na sua esfera 

de competências relacionadas com o 

planeamento de emergência e a segurança das 

comunicações 

2023, 2024, 2025 

 

 


