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MANUAL ITED 4.ª EDIÇÃO E MANUAL ITUR 3.ª EDIÇÃO

Por decisão de 25 de julho, a ANACOM lançou uma consulta pú-

blica relativa a projetos para a 4.ª edição do Manual ITED e a 3.ª 

edição do Manual ITUR. Os interessados poderão enviar comen-

tários e contributos técnicos até 10 de setembro, por escrito 

e em língua portuguesa, para o endereço de correio eletrónico 

entidadesited@anacom.pt. (+)

ALTERAÇÕES À ORAC E À ORAP

Na mesma data, a ANACOM lançou uma consulta pública relativa 

às alterações à oferta de referência de acesso a condutas (ORAC) 

e à oferta de referência de acesso a postes (ORAP) não incluídas 

no projeto de decisão sobre alterações à ORAC e à ORAP aprova-

do na mesma data. Os interessados poderão enviar comentários, 

por escrito e em língua portuguesa, até 25 de setembro, para o 

endereço de correio eletrónico oraceorap@anacom.pt. (+)

TAXA DE CUSTO DE CAPITAL DA MEO

Por decisão de 4 de julho, a ANACOM lançou uma consulta públi-

ca relativa à taxa de custo de capital da MEO - Serviços de Co-

municações e Multimédia (MEO), aplicável ao exercício de 2019. 

Esta consulta decorreu até 7 de agosto. (+)

CONSULTAS PÚBLICAS

GARANTIA DE ACESSO À INTERNET ABERTA

SISTEMA DE CONTABILIDADE ANALÍTICA DOS CTT

A ANACOM aprovou, por decisão de 26 de junho, o relatório relativo 

à neutralidade da rede, no que respeita à aplicação dos artigos 3.º e 

4.º do Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 25 de novembro de 2015, que integra as ações de mo-

nitorização e supervisão desenvolvidas por esta Autoridade durante 

o período entre 1 de maio de 2018 e 30 de abril de 2019. (+)

A 18 de junho, a ANACOM aprovou a decisão final quanto 

à atuação decorrente da auditoria aos resultados do siste-

ma de contabilidade analítica dos CTT - Correios de Portugal 

(CTT), referente ao exercício de 2016. (+) 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ESPACIAIS
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), na qualidade de 

Autoridade Espacial, aprovou a 18 de julho, o regulamento relativo ao 

regime de acesso e exercício de atividades espaciais, que visa garantir 

a otimização de recursos e a simplificação dos procedimentos. (+)

CTT – LIVRO DE RECLAMAÇÕES
Por decisão de 25 de julho, a ANACOM aprovou a determinação 

para a correção da informação divulgada pelos CTT respeitante 

a obrigações previstas no regime aplicável ao livro de reclama-

ções, nomeadamente quanto à existência e disponibilização do 

livro de reclamações nos postos de correio. (+)

SPECTRU
Mais informações em: www.anacom.pt

BOLETIM BIMESTRAL

226
JUL/AGO 2019

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1476581
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1475118
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1474366
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1477002
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1476944
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1477072
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1475775


NOTÍCIAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no âmbito 

dos serviços de comunicações eletrónicas, aplicou as seguintes 

sanções por prática de ilícitos de mera ordenação social:

• à DIALOGA uma coima, no valor de 4000 euros; (+) 

• à NOS Comunicações uma coima no valor de 30 000 euros. (+) 

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM 

O Presidente do Conselho de Administração (CA), João Cadete 

de Matos, participou nos seguintes eventos:

• a 15 de julho, em Barcarena, na inauguração do Serviço de 

Atendimento de Emergência a Cidadãos Surdos, no Centro 

Operacional 112; (+)

• a 14 de julho, na reabertura do Museu da Tapeçaria de 

Portalegre; (+)

• a 12 de julho, na entrevista à revista VISÃO (edição online), sobre 

a celebração do 30.º aniversário desta Autoridade com a realização 

do concurso nacional de fotografia “Comunicar, ligar, unir”; (+)

• a 11 de julho, no Porto, na cerimónia de entrega dos prémios 

aos vencedores do concurso nacional de fotografia; (+) 

• a 27 de junho, no programa “Telejornal Açores”, da RTP Aço-

res, no âmbito da inauguração da exposição “Selos Portugueses 

de Além-Mar”, que a ANACOM e a Fundação Portuguesa das Co-

municações organizaram em Ponta Delgada; (+)

• a 26 e 28 de junho, no programa “Telejornal Açores”, da RTP 

Açores, sobre o futuro e os desafios regulatórios do sector 

postal, debatidos no âmbito das reuniões do Grupo de Regu-

ladores Europeus dos Serviços Postais e da União Postal das 

Américas, Espanha e Portugal, que a ANACOM organizou em 

Ponta Delgada; (+)

• a 21 e 22 de junho, na Ilha de Santa Maria, nos Açores, na 2.ª 

edição da “New Space Atlantic Summit”, organizada pela Por-

tugal Space em colaboração com a Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, o Atlantic international Research Centre - AIR Cen-

tre e a Agência Espacial Europeia; (+) 

• a 19 de junho, na Ilha de São Jorge, nos Açores, nas XI Jorna-

das Ibero-Atlânticas de Estatística Regional, organizadas pelo 

Serviço Regional de Estatística dos Açores, que teve como tema 

principal “O consumo no PIB regional”; (+)

• a 11 de junho, no programa ‘’Livro de Reclamações”, do “Jornal 

das 8” da TVI, que abordou a temática dos contratos à distancia 

dos serviços de telecomunicações (ativação e dificuldades de 

cancelamentos); (+)

• a 5 de junho, na audição parlamentar promovida pela Comis-

são de Economia, Inovação e Obras Públicas, sobre o plano de 

atividades da ANACOM para 2019. (+)

João Miguel Coelho, Vice-Presidente do CA, participou, a 28 de 

junho, em Lisboa, no painel sobre 5G da 11.ª Conferência de 

Telecomunicações (ConfTele 2019), submetida ao tema “Tele-

communications Technologies Pursuing New Ways of Living 

and Travelling”, que decorreu de 26 a 28 de junho. (+) 

Ilda Matos, assessora de imprensa, participou nos seguintes 

programas televisivos: 

• a 8 de julho, no “Diário da Manhã”, na rúbrica “Economia 24”, 

da TVI e TVI24, sobre comunicações em roaming; (+)

• a 19 de junho no “Jornal da Noite”, na rubrica “Contas Poupan-

ça”, da SIC, sobre redução de preços em chamadas efetuadas 

para os números iniciados por “707” e “708”; (+)

• a 18 de junho no “Diário da Manhã”, na rúbrica “Economia 24”, 

da TVI e TVI24, sobre o mesmo tema; (+)

• a 6 de junho, no programa “Jornal da Noite”, na rúbrica “Contas 

Poupança”, da SIC, sobre as novidades nas faturas de telecomu-

nicações. (+)

José Nelson Melim, chefe da delegação da Madeira, participou no 

programa ‘’Madeira Viva’’, da RTP Madeira, nas seguintes datas:

• a 24 de junho, sobre roaming; (+)

• a 3 de junho, sobre cancelamento de serviços. (+)

João Gonçalves, da Direção de Regulação de Mercados, partici-

pou, a 18 de junho, em Amã (Jordânia), no workshop do Euro-

pean Mediterranean Regulators Group sobre “Wholesale Regu-

lation of very high capacity networks”. (+)

Miguel Capela, da Direção de Gestão do Espectro, participou, a 3 de 

maio, em Copenhaga (Dinamarca), no workshop da Conferência Eu-

ropeia das Administrações de Correios e Telecomunicações sobre 

novas soluções de espectro para sectores industriais. (+) 

REUNIÕES DA ANACOM

A 16 de julho, teve lugar a segunda reunião do grupo de traba-

lho relativo ao futuro dos cabos submarinos que asseguram as 

ligações de comunicações Continente - Açores - Madeira, para 

apresentação e esclarecimentos sobre projetos das empresas 

EllaLink, Alcatel Submarine Networks e DSTelecom. (+)

A 5 de julho, decorreu a primeira reunião do grupo de tra-

balho para acompanhamento da migração da atual rede de 

televisão digital terrestre (TDT), cujo objetivo é acompanhar 

o processo de migração. (+)
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Portaria n.º 210/2019 (I Série, D.R. de 5 de julho) - que fixa a forma de aplicação dos resultados líquidos do exercício de 2015 da ANACOM. (+)

Decreto-Lei n.º 81-A/2019 (Série I, de 17 de junho) - que procede à reorganização institucional do Sistema Integrado das Redes 

de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP). (+)
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CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS (RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES)

CUSTOS E TAXAS - RELATÓRIO 2018
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) publicou o re-

latório do exercício de 2018 relativo aos custos administrativos e 

ao montante resultante da cobrança de taxas em matéria de co-

municações eletrónicas, aprovado por decisão de 4 de julho. (+) 

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018 DO FCSU
Por decisão de 6 de junho, a ANACOM aprovou o relatório e con-

tas de 2018 do fundo de compensação do serviço universal de 

comunicações eletrónicas, de acordo com o estabelecido na Lei 

das Comunicações Eletrónicas (LCE) e na Lei do Fundo. (+)

DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE NÚMEROS
A ANACOM, por decisão de 25 de julho, ao abrigo do dispos-

to nos seus estatutos e nos termos do disposto nos artigos 

17.º e 36.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, na redação 

em vigor, aprovou a atribuição de direitos de utilização do 

número curto 147 à Agência para a Modernização Adminis-

trativa (AMA). (+) 

INSTALAÇÃO DE DROPS NO ÂMBITO DA ORAP
Na mesma data, a ANACOM aprovou a decisão final relativa à re-

clamação apresentada pela Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais (Vodafone) contra a decisão desta Autoridade de 2 de 

agosto de 2018, referente ao pedido de intervenção para reso-

lução administrativa de litígio entre a MEO - Serviços de Comu-

nicações e Multimédia e a Vodafone, relativo ao incumprimento 

de procedimentos de instalação de Drops de clientes no âmbito 

da oferta de referência para acesso a postes (ORAP). (+)

*Valores relativos a 2018 e ao 1.º semestre de 2019
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DECISÕES ANACOM – SÍNTESE DO 2.º TRIMESTRE DE 2019
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA DELIBERAÇÃO

26.06.2019 Revisão das velocidades de referência associadas às obrigações de cobertura na faixa de frequências dos 800 MHz 
(sentido provável de decisão) (+)

26.06.2019 Relatório relativo à neutralidade da rede - aplicação dos artigos 3.º e 4.º do Regulamento (UE) 2015/2120 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de novembro de 2015 - maio de 2018 a abril de 2019 (decisão) (+)

26.06.2019 Prorrogação do prazo para envio de contributos no âmbito do procedimento regulamentar relativo à criação de uma 
gama específica no plano nacional de numeração para serviços M2M (decisão) (+)

26.06.2019 Avaliação das tarifas transfronteiriças de encomendas unitárias decorrente do artigo 6.º do Regulamento (UE) 
2018/644 e notificação à Comissão Europeia (decisão) (+)

24.06.2019 Prorrogação do prazo para envio de contributos no âmbito do procedimento regulamentar relativo à criação de uma 
gama específica no plano nacional de numeração para serviços máquina a máquina (decisão) (+)

18.06.2019 Atuação decorrente da auditoria aos resultados do sistema de contabilidade analítica dos CTT - exercício de 2016 
(decisão final) (+)

18.06.2019 Aquisição direta de seguros - outros ramos (decisão) (+)

06.06.2019 Relatório e contas de 2018 do fundo de compensação do serviço universal de comunicações (decisão) (+)

06.06.2019 Preços máximos de retalho para as chamadas destinadas a números das gamas ‘’707’’, ‘’708’’, ‘’808’’ e ‘’809’’ e 
recomendações sobre a utilização de gamas de numeração não geográficas (sentido provável de decisão) (+)

06.06.2019 Projeto de regulamento relativo ao regime de acesso e exercício de atividades espaciais (sentido provável de 
decisão) (+)

06.06.2019 Concurso para aquisição direta de seguros - ramo saúde (decisão) (+)

30.05.2019 Início do procedimento regulamentar relativo à criação de uma gama específica no plano nacional de numeração 
para serviços máquina a máquina (decisão) (+)

22.05.2019 Não oposição à proposta de preços para 2019 no âmbito do serviço postal universal (decisão) (+)

17.05.2019 Pedido dos CTT de dedução de registos de expedições de correio azul e de correio registado para efeitos de cálculo 
dos indicadores de qualidade de serviço de janeiro de 2019 (sentido provável de decisão) (+)

17.05.2019 Alteração da sede social da Dense Air Portugal (decisão) (+)

09.05.2019 Taxa de custo de capital da MEO aplicável ao exercício de 2018 (decisão) (+)

09.05.2019 Valores dos indicadores de qualidade do serviço postal universal verificados pelos CTT em 2018 (sentido provável 
de decisão) (+)

24.04.2019 Revisão dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços e divulgação prévia de 
informação sobre encerramento ou redução do horário de estabelecimentos postais (decisão) (+)

24.04.2019 Averbamento da penhora do direito de utilização de frequências atribuído à Top Rádio (decisão) (+)

24.04.2019 Alteração da designação da empresa Broadband Portugal BBP (decisão) (+)

11.04.2019  Auditoria aos valores anuais dos indicadores de qualidade de serviço, de reclamações e pedidos de informação dos 
CTT - 2018 a 2020 (decisão) (+)

11.04.2019 Balanço Social relativo ao exercício de 2018 (decisão) (+)

11.04.2019 Atribuição e recuperação de direitos de utilização de números na sequência da extinção dos serviços de 
comunicações móveis dos CTT - Correios de Portugal (decisão) (+)

11.04.2019 Alteração da sede social da Inmarsat Ventures SE (decisão) (+)

11.04.2019 Atualização do preço máximo de terminação das chamadas em redes telefónicas públicas num local fixo a aplicar 
pelos operadores notificados com PMS (decisão) (+)

11.04.2019 Atualização do preço máximo de terminação das chamadas vocais em redes móveis individuais a aplicar pelos 
operadores notificados com PMS (decisão) (+)

04.04.2019 Determinação aos CTT para correção de informação divulgada relativa a obrigações previstas no regime aplicável ao 
livro de reclamações (sentido provável de decisão) (+)

04.04.2019 Taxa de custo de capital dos CTT aplicável ao exercício de 2018 (decisão final) (+)

04.04.2019 Notificação à Comissão Europeia do projeto de decisão final sobre a taxa de custo de capital da MEO aplicável ao 
exercício de 2018 (projeto de decisão) (+)

04.04.2019 Condições e especificações das prestações do serviço universal de ligação a uma rede de comunicações pública num 
local fixo e de serviço telefónico acessível ao público e de oferta de postos públicos (decisão final) (+)

04.04.2019 Início do procedimento regulamentar das atividades espaciais (decisão) (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

FINLÂNDIA ASSUME PRESIDÊNCIA DA UE

A Finlândia assume, de 1 de julho a 31 de dezembro, a presi-

dência do Conselho da União Europeia (UE), dando seguimento 

ao triunvirato presidencial composto também pela Roménia (1.º 

semestre de 2019) e pela Croácia (1.º semestre de 2020). 

As principais prioridades da presidência finlandesa para os próximos 

6 meses são: i) fortalecer os valores comuns e o Estado de Direito; ii) 

tornar a UE mais competitiva e socialmente inclusiva; iii) fortalecer a 

posição da UE enquanto líder mundial no âmbito da ação climática; e 

iv) proteger significativamente a segurança dos cidadãos. (+)

‘’MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA - DIGITAL’’

Decorre até 6 de setembro a consulta pública lançada pela Comis-

são Europeia (CE) para auscultar os cidadãos europeus, indústria, 

entidades académicas e sector público sobre o programa do “Me-

canismo Interligar a Europa - Digital” para o período 2021-2027. 

No âmbito deste programa de financiamento, a CE lançou um 

convite para as áreas de Cybersecurity, eHealth, eProcurement, 

European e-Justice, European Platform for Digital Skills and 

Jobs e Public Open Data. Os interessados podem concorrer até 

14 de novembro. (+)

WiFi4EU - ALARGADA VALIDADE

No âmbito da 2.ª convocatória da iniciativa WiFi4EU da CE, 

foi alargada a validade da lista de reserva de municípios até 

5 de setembro. Esta lista só será ativada no caso de os mu-

nicípios que foram selecionados para receber um vale do Wi-

Fi4EU não procederem à assinatura do acordo de subvenção, 

no portal WiFi4EU. (+) 

EUROPEAN BROADBAND AWARDS 2019

Foi prorrogado até 6 de setembro, às 15h00 (hora de Portugal 

Continental), o prazo para concorrer à edição de 2019 dos “Eu-

ropean Broadband Awards”, o evento anual da CE que distingue 

projetos na área da implementação de banda larga na UE. 

Estes prémios destinam-se a todos os projetos que se encon-

trem em implementação avançada, independentemente da sua 

dimensão, localização ou tecnologias utilizadas. O concurso 

dirige-se a autoridades públicas locais, regionais e nacionais, 

bem como a projetos com financiamento privado. (+)

5G - COMISSÃO ADOTA DECISÃO

A CE adotou a Decisão de Execução (UE) 2019/784 relativa à 

harmonização da faixa de frequências 24,25-27,5 GHz (ou 26 

GHz) para sistemas terrestres capazes de prestar serviços de 

comunicações eletrónicas sem fios de banda larga na União Eu-

ropeia, o que representa um passo importante para a implanta-

ção do 5G em toda a Europa. (+).

UNIÃO EUROPEIA

7.º BEREC STAKEHOLDER FORUM

Tem lugar a 16 de outubro, em Bruxelas, Bélgica, o 7.º Stakeholder  

Forum do Organismo de Reguladores Europeus das Comunica-

ções Eletrónicas (BEREC), com o objetivo de reforçar o diálogo, 

o envolvimento e a colaboração entre o BEREC e as entidades 

interessadas na sua atividade. (+) 

POSIÇÃO COMUM - PARTILHA DE INFRAESTRUTURAS

Decorreu de 12 a 14 de junho, em Ghent (Bélgica), a 39.ª 

reunião plenária do BEREC, destacando-se a aprovação da 

posição comum sobre a partilha de infraestruturas, que 

identifica os critérios que podem ser considerados pelas 

autoridades reguladoras nacionais na avaliação de acor-

dos de partilha de infraestruturas móveis que sejam da sua 

competência. (+)

ROAMING INTERNACIONAL - QUESTIONÁRIO

O BEREC preparou um questionário sobre a transparência e 

a comparabilidade de tarifas de roaming, a ser preenchido 

e remetido à ANACOM pelos prestadores de serviço telefó-

nico móvel, o mais tardar até 30 de agosto, para o endereço  

dee.stats@anacom.pt. (+) 

BEREC
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ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), como re-

presentante nacional do sector das comunicações junto de or-

ganizações internacionais revelantes, participou recentemente 

em reuniões no âmbito do Organismo de Reguladores Euro-

peus das Comunicações Eletrónicas (BEREC), da Conferência 

Europeia das Administrações de Correios e Telecomunicações 

(CEPT), do Grupo de Reguladores Euro-Mediterrânicos (EMERG), 

do Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços (ERGP), da 

União Europeia (UE), da União Postal das Américas, Espanha e 

Portugal (UPAEP).

BEREC

- Statistics and Indicators EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 13 

de maio; (+)

- Wireless Network Evolution EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 24 

de abril; (+)

- Planning and Future Trends EWG, em Bruxelas (Bélgica), a 2 

de julho; (+)

- Market and Economic Analysis EWG, por videoconferência, a 

9 de julho; (+)

- End Users EWG, por videoconferência, a 9 de julho; (+)

- Workshop “Understanding Consumer Vision and Perspecti-

ves in respect to Europe’s Telecoms”, plenária do IRG e plená-

ria do BEREC, em Gante (Bélgica), de 12 a 14 de junho. (+)

CEPT

- PT44 do WG FM, em Maisons-Alfort (França), de 15 a 17 

de maio; (+)

- PT58 do WG FM, em Bona (Alemanha), a 24 e 25 de abril; (+)

- CPG PTA, em Copenhaga (Dinamarca), de 17 a 21 de junho; (+)

- PT FNI do WG NaN, em Moscovo (Rússia), a 4 e 5 de junho. (+)

EMERG

- Workshop “Wholesale Regulation of Very High Capacity Ne-

tworks”, em Amã (Jordânia), a 18 e 19 de junho. (+)

ERGP

- GT Market Indicators, em Lisboa, a 18 e 19 de junho; (+)

- Plenária e workshop sobre a Opinião do ERGP acerca da revi-

são do quadro regulamentar dos serviços postais, em Ponta 

Delgada, a 28 e 27 de junho; (+)

- Workshop conjunto ERGP-UPAEP “sobre os “Desafios Re-

gulatórios na Europa e nas Américas”, em Ponta Delgada, a 

27 de junho. (+)

UE

Decorreram em Bruxelas, Bélgica, as seguintes reuniões:

- RSPG EECC, a 13 de junho; (+)

- COCOM, a 4 de junho; (+)

- Comité da Diretiva Postal, a 3 de junho. (+)

- Comité CEF-Telecom, a 14 de junho. (+)

UPAEP

- Fórum de Regulação Postal, em Ponta Delgada, de 26 a 29 de 

junho. (+)

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econó-

mico (OCDE) divulgou recentemente dados sobre banda larga 

referentes a 2018. Destaca-se Portugal que apresenta uma 

taxa de penetração da banda larga fixa de 36,8% e se situa 

na 9.ª posição mais elevada, entre os países da OCDE,  no que 

se refere à penetração da fribra ótica. (+) 

A CE publicou, a 11 de junho, o relatório “Índice de Digitalidade da 

Economia e da Sociedade” (IDES) de 2019, que monitoriza o desem-

penho digital global da Europa e acompanha o progresso dos países 

da UE relativamente à sua competitividade digital. Portugal posicio-

na-se globalmente em 19.º lugar entre os 28 Estados-Membros da 

UE. Especificamente no que respeita à dimensão “conectividade”, o 

relatório analisa o desenvolvimento da infraestrutura de banda lar-

ga fixa e móvel e a sua qualidade, dimensão na qual Portugal ocupa 

o 18.º lugar. Em comparação com a edição anterior do IDES, o país 

registou uma pontuação ligeiramente superior. (+)

OCDE DIVULGA ESTATÍSTICAS SOBRE BANDA LARGA

ÍNDICE DE DIGITALIDADE DE 2019

O ERGP colocou em consulta pública a estratégia de médio prazo para 

2020-2022 e o programa de trabalho para 2020. Os interessados 

poderão enviar contributos em inglês, até 20 e 27 de setembro, res-

petivamente, para GROW-ERGP@ec.europa.eu e ergp2020@eett.gr. (+)

CONSULTA PÚBLICA DO ERGP
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ARGENTINA – Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

• Assinada extensão do acordo entre a ENACOM e o Instituto 

Nacional de la Mujer (INAM), que prevê a entrega de tablets a 

mulheres residentes nas zonas rurais, com o objetivo de contri-

buir para a sua inserção, integração e desenvolvimento social, 

através da utilização de tecnologias de informação e comunica-

ção (TIC), reduzindo, assim, a clivagem social. (+)

AUSTRÁLIA - Australian Communications  

and Media Authority (ACMA)

• Divulgado, a 10 de julho, o primeiro relatório de reclamações dos 

consumidores australianos às empresas prestadoras de serviços de 

telecomunicações, que incide no período de julho a dezembro de 

2018. De acordo com os dados do relatório, foram apresentadas 

108 queixas sobre 10 000 serviços (mais 10,2% do que no trimes-

tre anterior), com um tempo médio de resposta de 6 dias. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

• Termina a 6 de setembro o prazo de resposta à consulta pública 

sobre tarifas mensais para acesso grossista a redes cabladas. (+)

• Termina a 16 de agosto o prazo de resposta à consulta pública 

sobre a oferta de referência do operador de telecomunicações Pro-

ximus para acesso bitstream ao lacete local em fibra. (+)

BRASIL – Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Aprovada, a 11 de julho, revisão das tarifas da telefonia fixa nas 

modalidades local e longa distância nacional (interurbano). (+)

• Aprovado, a 11 de julho, o manual de partilha de infraes-

trutura, que prevê que a empresa detentora de infraestrutura 

deve disponibilizar, através dos sistemas eletrónicos indicados 

pela ANATEL no manual operacional e no prazo de 180 dias, 

as informações técnicas georreferenciadas de infraestruturas 

disponíveis para partilha, incluindo todos os critérios utilizados 

para a composição do preço e prazos.. (+) 

CANADÁ - Canadian Radio-television and Telecommunica-

tions Comission (CRTC)

• Publicado relatório estatístico sobre tecnologias de comunicação 

nos alojamentos canadianos no período 2013-2017, que apresenta 

uma visão geral acerca da utilização de tecnologias da comunicação 

por parte das famílias canadianas e as tendências de consumo. (+)

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Federal Communications 

Commission (FCC)

• Divulgado relatório sobre o estado das comunicações nas 

áreas afetadas pela tempestade tropical Barry, que incorpo-

ra dados relativos às interrupções nas redes de comunica-

ções reportados pelos prestadores de serviços ao “Disaster 

Information Reporting System” da FCC. (+)

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Divulgada informação estatística sobre o sector das teleco-

municações referente a 2018, que evidencia a banda larga mó-

vel como motor de crescimento. As linhas de banda larga fixa 

com velocidade igual ou superior a 100 Mbps representam 60% 

do total de linhas contratadas. (+)

FINLÂNDIA - Finnish Transport and Communications Agency  

(TRAFICOM)

• Divulgados dados estatísticos sobre o volume de negócios 

das telecomunicações em 2018, que permanece no nível re-

gistado em 2017. Verifica-se um aumento de 3% nas redes 

móveis e um decréscimo de 4% nas redes fixas. Os serviços de 

televisão e rádio diminuírem 6%. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Lançada, a 11 de julho, consulta pública sobre acesso fixo de 

alta e muito alta velocidade, que visa fazer o balanço do atual ciclo 

de análise de mercados e o levantamento de perspetivas para o 

próximo ciclo. Esta consulta decorre até 27 de setembro. (+)

GRÉCIA - Hellenic Telecommunications & Post Commission 

(EETT)

• Lançado concurso público para contratação de serviços de con-

sultoria para desenvolvimento do projeto “Procurement of Sate-

llite Communications Spectrum Monitoring System”. O prazo para 

apresentação de propostas termina a 13 de setembro. (+)

HOLANDA - Authority for Consumers and Markets (ACM)

• Publicado o terceiro relatório anual sobre a neutralidade da 

rede, que abrange o período de 1 de maio de 2018 a 30 de abril 

de 2019. O documento apresenta informação sobre a implemen-

tação do Regulamento 2015/2120, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, e as principais prioridades para o próximo ano. (+)

MÓNACO - Gouvernement Princier - Principauté de Monaco

• Anunciada, a 9 de julho, a cobertura total do território mo-

negasco com a tecnologia 5G. A implantação desta tecnologia 

corresponde ao primeiro pilar do programa “Extended Monaco”, 

que pretende conduzir o Mónaco à era digital. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Implementadas novas medidas para proteção dos utilizado-

res no âmbito de processos de portabilidade de números de 

telefone fixos. De acordo com as novas regras, os prestadores 

têm que resolver as queixas apresentadas pelos utilizadores 

no prazo de 5 dias. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

Mais informações em: www.anacom.pt 7
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Por decisão de 11 de julho, a ANACOM determinou a dedu-

ção dos preços do serviço postal por incumprimento de IQS 

prestado pelos CTT em 2018. (+)

VALORES DOS IQS EM 2018

TAXA DE CUSTO DE CAPITAL DOS CTT
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) apro-

vou, por decisão de 4 de julho, a taxa de custo de capital dos  

CTT – Correios de Portugal (CTT), aplicável ao exercício de 2019 

no valor de 10,2879%. (+) 

AVALIAÇÃO DE TARIFAS TRANSFRONTEIRIÇAS
Por decisão de 26 de junho, a ANACOM aprovou a avaliação das 

tarifas transfronteiriças unitárias praticadas pelos CTT em 2019, 

enquanto prestador do serviço postal universal, decorrente do arti-

go 6.º do Regulamento (UE) 2018/644 relativo aos serviços trans-

fronteiriços de entregas de encomendas e respetiva comunicação 

à Comissão Europeia (CE). (+)

DEDUÇÃO DE REGISTOS DOS CTT
Por decisão de 18 de julho, a ANACOM aprovou o pedido apresen-

tado pelos CTT de dedução de registos de expedições de correio 

para efeitos de cálculo dos valores dos indicadores de qualidade 

de serviço (IQS). (+) 

Por despacho de 3 de julho, indeferiu o pedido apresentado pe-

los CTT de dedução de registos de expedições de correio azul 

e de correio registado, para efeitos de cálculo dos valores dos 

IQS em 2019. (+) 

A Fibroglobal procedeu à alteração dos preços das suas ofer-

tas grossistas de redes de alta velocidade das zonas Centro 

e Açores, em linha com o proposto pela ANACOM e determi-

nado pelo Estado português, reduzindo os preços em média 

entre 30% e 66%, consoante os tipos de acesso. (+) 

DESCIDA DE PREÇOS DA FIBROGLOBAL

A ANACOM lançou o concurso “O meu selo preferido”, pa-

tente ao público até 31 de outubro, na sede da Ordem dos 

Engenheiros Região Açores, em Ponta Delgada. (+)
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