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PROIBIÇÃO DE PRÁTICAS COMERCIAIS DESLEAIS

REUNIÃO COM CIM

A ANACOM, por decisão de 17 de janeiro, aprovou uma me-

dida cautelar de proibição prévia de práticas comerciais des-

leais no âmbito da TDT em vigor até 28 de agosto , dirigida 

aos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas 

que prestam serviços de distribuição do sinal de televisão, 

bem como aos agentes que procedam à divulgação ou co-

mercialização destes serviços, quando atuem em nome e 

representação daqueles. (+)

A ANACOM reuniu, a 23 e 24 de janeiro, com as Comunidades In-

termunicipais do Alentejo Central, do Alentejo Litoral e do Baixo 

Alentejo (que integram, no total, 32 municípios), para explicar o 

processo de migração da rede de TDT. (+) 

ALTERAÇÃO DA REDE DE EMISSORES DA TDT
Teve início a 7 de fevereiro, em Sines, o processo nacional de 

alteração da rede de emissores da televisão digital terrestre 

(TDT). A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) dis-

ponibiliza uma linha telefónica de apoio gratuita (800 102 002 

- 9h e as 22h), para a qual as pessoas poderão ligar para escla-

recer dúvidas e obter apoio. (+)

 

PROJETO DE REGULAMENTO DO LEILÃO

A ANACOM aprovou o projeto de regulamento do leilão para 

a atribuição de direitos de utilização de frequências nas fai-

xas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 

3,6 GHz. (+)

ATRIBUIÇÃO DA FAIXA 700 MHZ E OUTRAS FAIXAS

A 23 de dezembro de 2019, a ANACOM aprovou a decisão final 

sobre a designação da faixa dos 700 MHz para serviços de co-

municações eletrónicas terrestres. (+) 

DENSE AIR - UTILIZAÇÃO DA FAIXA 3,4-3,8 GHZ

Na mesma data, a ANACOM aprovou a decisão final sobre a 

alteração do direito de utilização de frequências detido pela 

Dense Air Portugal e utilização futura da faixa de frequên-

cias do 3,4-3,8 GHz. (+) 

NOS - FREQUÊNCIAS NAS FAIXAS 900 MHZ E 2100 MHZ

Nessa data, a ANACOM aprovou ainda a decisão sobre os pe-

didos da NOS Comunicações de atribuição de frequências nas 

faixas dos 900 MHz e 2100 MHz. (+)

ANACOM CRIA CONDIÇÕES PARA O 5G 

PROTOCOLO COM ANAFRE
A ANACOM e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) 

assinaram, a 9 de dezembro, um protocolo para estabelecer os 

termos da colaboração no apoio às populações, no âmbito do 

processo de migração de TDT. (+) 
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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 MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia uma coima 

única no valor de 45 000 euros; (+) 

• à NOS Comunicações uma coima única de 67 500 euros; (+) 

• à NOWO COMMUNICATIONS numa coima única de 23 750 

euros; (+) 

• à Dense Air Portugal uma pena de admoestação. (+) 

CALENDÁRIO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM 2020

No seguimento da publicação do Plano Plurianual de Atividades 

para 2020-2022, a ANACOM anunciou o calendário de divulga-

ção de informação previsto para 2020, dando assim ao mercado 

uma maior previsibilidade da sua atuação. (+) 

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES

Está disponível para consulta o relatório “Evolução dos preços das 

telecomunicações”, cujos dados reportam a dezembro de 2019. (+) 

QUALIDADE DO SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO

A ANACOM divulgou informação sobre a qualidade do serviço 

de acesso à rede telefónica pública em local fixo e do serviço 

telefónico acessível ao público em local fixo, relativa aos dois 

primeiros trimestres de 2019. (+) 

COM.escolha RECEBE MAIS DE 63 MIL VISITAS

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, o simulador  

COM.escolha, disponibili zado pela ANACOM, recebeu um total 

de 63 861 visitas de 55 215 utilizadores. (+) 

NET.mede RECEBE 900 453 VISITAS

Em 2019 o NET.mede teve um total de 900 453 visitas de 440 134 

utilizadores, registando um acréscimo de 42,50% no número de visi-

tas e de 42,40% no número de utilizadores face a 2018. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

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

de Matos, participou:

• a 29 de janeiro, na reportagem sobre o início do processo de 

migração da rede de televisão digital terrestre (TDT), no pro-

grama “Primeiro Jornal”, da SIC Notícias, (+) e na mesa redonda 

“Preparation of Telecommunications and Cyber ecosystems to 

5G” da sessão “Communications in the cyber era”, da conferên-

cia “CyberTech Tel Aviv 2020”, em Israel; (+)

• a 24 e 25 de janeiro, no workshop “Alteração da rede da 

TDT no contexto da preparação do 5G”, com uma apresentação 

sobre “TDT - Libertação da faixa dos 700 MHz”, no âmbito do 

XVII Congresso Nacional da Associação Nacional de Fregue-

sias (ANAFRE); (+) 

• na entrevista publicada pela revista VISÃO (edição n.º 1400. 

de 2 de janeiro), sobre a tecnologia 5G; (+)

• a 17 de dezembro, na sessão de abertura do 13.° Congresso 

do Comité Português da URSI, subordinado ao tema “Espaço: 

Desafios e Oportunidades”; (+)

• a 4 de dezembro, no painel “Benefícios do 5G na sociedade 

e nas cidades” da Conferência DETI Talks sobre “Os desafios do 

5G”, organizada pelo Departamento de Eletrónica, Telecomuni-

cações e Informática (DETI), da Universidade de Aveiro. (+) 

A 17 de dezembro, João Miguel Coelho, Vice-Presidente do CA, 

participou na sessão de encerramento do 13. ° Congresso do 

Comité Português da URSI.

Na mesma data, Sandro Mendonça, Vogal do CA, foi o mode-

rador da sessão “Co-opetition, innovation, standardization: 

5G and IPRs” do workshop coorganizado pela Deep-lN Ne-

twork e CEPS, submetido ao tema “Co-opetition in 5G Ma-

rkets: Innovation, Standards and IPRs”, que teve lugar em 

Bruxelas. (+) 

Ilda Matos, assessora de imprensa, participou, a 7 e 15 de janei-

ro, no programa  “Diário da Manhã”, na rúbrica “Economia 24”,  da 

TVI e TVI24, para falar, respetivamente, sobre o aumento dos 

preços dos serviços de comunicações em janeiro e as condições 

contratuais previstas a esse respeito (+) e sobre problemas na 

rede móvel de comunicações e possibilidades de resolução ao 

dispor dos consumidores. 

A 28 de janeiro, José Nelson Melim, chefe da delegação da 

Madeira, participou no programa “Voz do Consumidor”, da 

Antena 1 Madeira, sobre migração da TDT. (+) A 27 de janei-

ro e a 2 de dezembro, esteve no programa “ Madeira Viva”, 

da RTP Madeira, para abordar a suspensão de serviços (+) e 

o desbloqueio de equipamentos (+), respetivamente. 

Já a 21 de janeiro, participou no programa “Telejornal Madeira”, 

também da RTP Madeira, sobre proibição de práticas comerciais 

no âmbito da TDT. (+)
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Despacho n.º 819/2020 (Série II - Parte C, D.R. de 21 de janeiro), que delega no Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, 

Alberto Afonso Souto de Miranda, competências para a prática de vários atos, nomeadamente na área das comunicações. (+)

Deliberação n.º 103/2020 (Série II - Parte E, D.R. de 21 de janeiro), sobre delegação de poderes para movimentação das contas 

bancárias relativas ao FCSU de comunicações eletrónicas, ao abrigo do artigo 27.º, n.os 1 e 3, dos Estatutos da ANACOM. (+)

Deliberação n.º 100/2020 (Série II- Parte E, D.R. de 20 de janeiro), relativa à delegação de poderes para movimentação das contas 

bancárias, ao abrigo do artigo 27.º, n.os 1 e 3, dos Estatutos da ANACOM. (+) 
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CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS (RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES)

FCSU - CUSTOS LÍQUIDOS DO SERVIÇO UNIVERSAL
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, a 17 

de janeiro, a decisão relativa à identificação das entidades obriga-

das a contribuir para o fundo de compensação do serviço universal 

(FCSU) de comunicações eletrónicas e à fixação do valor das contri-

buições referentes aos custos líquidos do serviço universal (CLSU) 

a compensar relativos a 2018. Foi também decidido autorizar a  

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia a não proceder à 

transferência do valor referente aos CLSU relativos a 2018. (+)

UTILIZAÇÃO DA FAIXA 1850-2000 KHZ
A ANACOM divulgou as datas dos concursos para a utiliza-

ção temporária da faixa 1850-2000 kHz, em 2020, pelo 

serviço de amador nas condições fixadas no Quadro Nacio-

nal de Atribuição de Frequências. (+) 

ACESSO E UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
Decorre até 26 de fevereiro o procedimento de consulta 

relativo à metodologia a utilizar para a fixação do valor da 

remuneração a pagar pelas empresas de comunicações ele-

trónicas pelo acesso e utilização das infraestruturas aptas 

ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas. Os 

interessados poderão enviar comentários, por escrito e em 

língua portuguesa para o endereço de correio eletrónico  

reg.metodologia@anacom.pt. (+)

*Valores relativos a 2018 e ao 1.º semestre de 2019

Mais informações em: www.anacom.pt 3
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DECISÕES ANACOM - SÍNTESE DO 4.º TRIMESTRE DE 2019
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA DECISÃO

23.12.2019 Concurso para prestação de serviços para a 3.ª a 7.ª fases do processo de alteração da rede TDT (decisão) (+)

23.12.2019 Concurso para prestação de serviços nas freguesias abrangidas pelo processo de alteração da rede TDT (decisão) (+)

23.12.2019 Concurso para disponibilização e operacionalização de uma plataforma eletrónica de leilão (decisão) (+)

23.12.2019 Pedidos da NOS Comunicações (NOS) de atribuição de frequências nas faixas dos 900 MHz e 2100 MHz (decisão) (+)

23.12.2019 Definição do procedimento de atribuição da faixa dos 700 MHz e outras faixas (decisão final) (+)

20.12.2019 Aprovação do calendário de divulgação de informação em 2020 (decisão) (+)

17.12.2019 Prorrogação da auscultação sobre a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (decisão) (+)

12.12.2019 Aprovação do Plano Plurianual de Atividades 2020-2022 e orçamento 2020 (decisão) (+)

12.12.2019 Emissão de licença à XL Post para prestação de serviços postais (decisão) (+)

12.12.2019 Aprovação do projeto de regulamento relativo à utilização das infraestruturas aptas (projeto de regulamento) (+)

12.12.2019 Concurso para aquisição de serviços externos de saúde no trabalho (decisão) (+)

10.12.2019 Emissão de declaração à Velvet Morning para prestação de serviços postais (decisão) (+)

05.12.2019 Fundo de compensação do serviço universal de comunicações eletrónicas (sentido provável de decisão) (+)

04.12.2019 Emissão de declaração à Twilio Ireland (decisão) (+)

03.12.2019 Emissão de declaração à B-Connected (decisão) (+)

28.11.2019 Pedido dos CTT na medição dos indicadores de qualidade de serviço (decisão) (+)

28.11.2019 Adjudicação de serviços de manutenção de licenciamento à empresa informática El Corte Inglés (decisão) (+)

28.11.2019 Aprovação dos preços máximos de retalho - acesso universal e chamadas com custos partilhados (decisão final) (+)

28.11.2019 Aprovação da transmissão do direito de utilização de frequências (decisão) (+)

28.11.2019 Concurso público para aquisição de serviços de manutenção de licenciamento de software (decisão) (+)

26.11.2019 Consulta pública sobre a prestação do serviço postal universal (solicitação do Governo) (+)

26.11.2019 Auscultação pública sobre a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (decisão) (+)

21.11.2019 Aprovação da revisão das velocidades de cobertura na faixa de frequências dos 800 MHz (decisão final) (+)

20.11.2019 Emissão de declaração à Truphone (decisão) (+)

19.11.2019 Prorrogação do prazo para apresentação de contributos ao plano nacional de numeração (PNN) - (decisão) (+)

14.11.2019 Aprovação do relatório da consulta pública sobre o Plano Plurianual de Atividades (decisão final) (+)

14.11.2019 Aprovação dos relatórios ITED 4.ª edição e Manual ITUR 3.ª edição (decisão) (+)

14.11.2019 Concurso público para implementação de uma solução de interligação WAN em Ethernet (decisão) (+)

14.11.2019 Cálculo das taxas devidas pelo exercício de atividade de fornecedor de redes e serviços (decisão) (+)

14.11.2019 Cálculo das taxas devidas pelo exercício de atividade de prestador de serviços postais em 2019 (decisão) (+)

07.11.2019 Concurso para prestação de serviços de manutenção de licenciamento AX (decisão) (+)

07.11.2019 Prorrogação do prazo das consultas públicas sobre a alteração do DUF detido pela Dense Air Portugal (decisão) (+)

31.10.2019 Litígio relativo ao tarifário de acesso a infraestruturas e serviços do canal técnico rodoviário (decisão final) (+)

31.10.2019 Aprovação do início do procedimento regulamentar do leilão nas faixas dos 700 MHz e outras faixas (decisão) (+)

31.10.2019 Parecer da ANACOM sobre a operação de concentração Cofina/Media Capital (decisão) (+) 

24.10.2019 Aceitação de entidade auditora da IP Telecom para a TMDP (decisão) (+)

24.10.2019 Auditoria aos resultados do sistema de contabilidade analítica CTT (exercícios de 2018 e 2019) - (decisão) (+)

24.10.2019 Concurso público para locação de 8 viaturas em regime de aluguer operacional de viaturas (AOV) (decisão) (+)

23.10.2019 Emissão de declaração à Evomédia Mobile para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

22.10.2019 Definição do procedimento de atribuição da faixa dos 700 MHz e outras faixas (sentido provável de decisão) (+)

22.10.2019 Alteração do direito de utilização de frequências detido pela Dense Air Portugal (sentido provável de decisão) (+)

22.10.2019 Pedidos da NOS de atribuição de frequências nas faixas dos 900 MHz e 2100 MHz (sentido provável de decisão) (+)

22.10.2019 Revogação do DUF detido pela MEO para exploração do sistema FWA (decisão) (+)

21.10.2019 Emissão de declaração à NOS International para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

21.10.2019 Emissão de declaração à Towerlink Portugal para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

17.10.2019 Aprovação do início de procedimento de elaboração de um regulamento relativo ao PNN (decisão) (+)

17.10.2019 Revisão dos preços dos circuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas 2019 (sentido provável de decisão) (+)

17.10.2019 Aprovação da transmissão dos direitos de utilização de frequências da PopQuestion (decisão) (+)

07.10.2019 Emissão de declaração à Cabos Europa Brasil para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

07.10.2019 Emissão de declaração à Numintec para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

07.10.2019 Emissão de declaração à Ask4 Portugal para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

04.10.2019 Aprovação das alterações da rede TDT (MUX A) para a libertação da faixa dos 700 MHz - (decisão final) (+)

03.10.2019 Concurso público para renovação da manutenção do licenciamento ORACLE (ano de 2020) - (decisão) (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

TECNOLOGIA 5G - CONSELHO ADOTA CONCLUSÕES

O Conselho de Ministros dos Transportes, Telecomunicações e 

Energia de 3 de dezembro de 2019, adotou conclusões sobre a im-

portância das redes 5G para a economia europeia e a necessidade 

de mitigar os desafios de segurança associados a esta tecnologia.

O documento sublinha que as redes 5G irão constituir uma in-

fraestrutura crucial para a manutenção de funções sociais e 

económicas vitais. Alerta para a importância da salvaguarda da 

segurança e resiliência das redes e serviços de comunicações 

eletrónicas, apelando aos Estados-Membros e à Comissão Eu-

ropeia (CE) para que, com o apoio da ENISA, tomem todas as 

medidas necessárias para o efeito. (+) 

PRESIDÊNCIA DA UNIÃO EUROPEIA

A Croácia assume a presidência do Conselho da União Europeia 

(UE) de 1 de janeiro a 30 de junho, encerrando o triunvirato 

presidencial composto também pela Roménia (1.º semestre 

de 2019} e pela Finlândia (2.º semestre de 2019), sob o mote 

“Uma Europa forte num mundo de desafios”. (+) 

WIFI4EU STORIES

O município dinamarquês Stevns, localizado na costa sudes-

te da ilha Zealand, é o primeiro município da Dinamarca a 

concluir a implementação do WiFi4EU. O voucher WiFi4EU 

da CE contribui para a concretização dos planos deste muni-

cípio, que pretende conectar as comunidades e desenvolver 

o turismo. (+)

BCO PORTUGAL

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), que asse-

gura a função de BCO Portugal (National Broadband Compe-

tence Office), no âmbito da Rede de Organismos Europeus de 

Competência em Banda Larga (Broadband Competence Office 

- BCO Network), disponibilizou uma página, no seu sítio na In-

ternet, para divulgação de informação relativa ao BCO nacional, 

nomeadamente sobre as melhores práticas e metodologias de 

acesso a fundos comunitários, que contribuam para aumentar 

o investimento eficiente em redes de banda larga de muito alto 

débito e melhorar a gestão dessas redes em Portugal. (+)

UNIÃO EUROPEIA

CIBERSEGURANÇA 2018-2019

A Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA)  

recebeu a Computer Emergency Response Team (CERT-EU) 

para uma reunião de trabalho conjunta, com o objetivo de 

partilhar informações sobre a respetiva atividade e definir 

ações para reforço da cooperação bilateral. Coincidindo com 

esta visita, a ENISA publicou o relatório “State of Cyberse-

curity Vulnerabilities 2018-2019” (que inclui importantes 

contributos de peritos da CERT-EU), visando, nomeadamen-

te, a tomada de decisões informadas e a avaliação dos ris-

cos existentes. (+) 

COOPERAÇÃO ENTRE ENISA E JRC

A ENISA realizou uma reunião com representantes do Joint Research 

Centre (JRC), serviço de ciência e conhecimento da CE, para reforço 

da cooperação nas áreas de cibersegurança e tecnologias emergen-

tes, designadamente através do alinhamento de tarefas e da possi-

bilidade de intercâmbio de colaboradores e ferramentas. (+)

ENISA

RESULTADOS DA 41.ª PLENÁRIA

O Presidente do Organismo de Reguladores Europeus das 

Comunicações Eletrónicas (BEREC), na sessão pública de es-

clarecimento sobre a 41.ª reunião plenária, que teve lugar a 

5 e 6 de dezembro de 2019, em Malta, apresentou o progra-

ma de trabalho do BEREC para o próximo ano. (+) 

BEREC

Mais informações em: www.anacom.pt 5

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1498782
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1498702
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-stories-interview-business-officer-stevns-denmark
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=412554
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-agency-for-cybersecurity-and-joint-research-centre-discuss-cooperation
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/the-state-of-cybersecurity-vulnerabilities-2018-2019
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1498244


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 encontros no âmbito do Organismo de Reguladores Euro-

peus das Comunicações Eletrónicas (BEREC), da Conferência 

Europeia das Administrações de Correios e Telecomunicações 

(CEPT) e da União Europeia (UE).

BEREC

- Subgrupo “Digital Platforms” do MEA EWG, em Bruxelas, a 27 

de janeiro. (+) 

- Workshop do Sugrupo “Recommendation on relevant ma-

rkets” do MEA EWG, em Bruxelas, a 23 de janeiro. (+)

CEPT

Conselho do ECO, em Copenhaga, a 4 e 5 de dezembro de 2019. (+) 

UE

RSC, em Bruxelas, a 11 de dezembro de 2019. (+) 

A União Postal Universal (UPU) organizou um fórum de alto 

nível dedicado ao tema “Envolvimento do sector postal alar-

gado”, que decorreu a 13 de fevereiro, em Berna, Suíça. Es-

tiveram reunidos representantes de alto nível dos Governos, 

dos operadores postais, dos reguladores postais, das organi-

zações internacionais e outros atores do sector privado e da 

sociedade civil, para analisarem 3 questões chave: i) Porque 

deve a UPU promover a sua abertura ao sector postal alar-

gado? ii) O que pode a UPU oferecer aos parceiros do sector 

postal alargado? iii) Como deve a UPU transformar-se para 

responder às necessidades dos seus parceiros? (+) 

FÓRUM DE ALTO NÍVEL DA UPU

Decorreu no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, em Lis-

boa, de 13 a 15 de janeiro, uma reunião do Focus Group NET-

2030 do Sector da Normalização das Telecomunicações da 

União Internacional das Telecomunicações (UIT-T), que incluiu 

um workshop e um dia de demonstração aberto ao público em 

geral. Os trabalhos deste grupo orientam-se a um novo mundo 

totalmente conectado e com integração de funções inteligen-

tes nas redes, partindo de vários cenários, como a 6.ª geração 

móvel (6G), a criação de uma Internet de verdadeira qualidade 

industrial, as comunicações ciber-físicas e as comunicações 

holográficas. Enunciam também os requisitos técnicos e os 

desafios para as redes alcançarem estes paradigmas, nomea-

damente, o endereçamento flexível, funções de rede definidas 

pelos utilizadores, entrega determinística de pacotes, segu-

rança intrínseca e como obter débitos ultraelevados de infor-

mação para aplicações críticas e em tempo real. (+)

FG NET-2030, WORKSHOP E DEMO DAY

No âmbito do projeto de cooperação entre a ANACOM e a Agên-

cia Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) para o de-

senvolvimento do Sistema de Informação Centralizado (SIC) em 

Cabo Verde, tiveram lugar, de 15 a 19 de dezembro de 2019, 

na cidade da Praia, reuniões de trabalho e um workshop (17 de 

dezembro) sobre o SIC.

O workshop - promovido pela ARME, em parceria com a ANACOM, 

e dirigido às entidades utilizadoras do SIC naquele país - foi pre-

sidido por Isaías Barreto da Rosa, Presidente do Conselho de 

Administração da ARME, e contou também com a participação 

de Manuel Pedrosa de Barros, Diretor de Segurança das Comuni-

cações da ANACOM. Foi também efetuada uma apresentação e 

demonstração da plataforma Sistema de Informação de Infraes-

truturas Aptas (SIIA) por Ana Isaías, da ANACOM. (+) 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO CENTRALIZADO

O grupo de trabalho sobre o futuro dos cabos submarinos 

que asseguram as ligações de comunicações entre o Conti-

nente, os Açores e a Madeira (CAM), presidido por João Cade-

te de Matos, Presidente do Conselho de Administração (CA) 

da ANACOM, apresentou um relatório ao Governo. (+) 

GT COMUNICAÇÕES CAM
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ALEMANHA - Bundesnetzagentur (BNetzA)

• Findo o período para o cumprimento das obrigações de 

cobertura decorrentes das condições impostas para a atri-

buição na faixa dos 700 MHz leiloadas em 2015 (garantir o 

fornecimento, a partir de 1 de janeiro de 2020), as opera-

doras de rede móvel Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, 

Telekom Deutschland GmbH e Vodafone GmbH apresenta-

ram os seus relatórios a que se seguirá a respetiva análise 

por parte do regulador. (+)

AUSTRÁLIA - Australian Communications  

and Media Authority (ACMA)

• A 1 de julho entram em vigor novas regras que visam ajudar 

os consumidores a evitar faturas de valor muito elevado devido 

à utilização de roaming internacional. As novas regras passam 

a impor, aos operadores, o envio de notificações sobre tarifas 

de itinerância para qualquer equipamento passível de aceder a 

roaming, como tablets e computadores portáteis, e não, exclu-

sivamente, para equipamentos que recebem SMS (maioritaria-

mente telemóveis), como acontecia até à data. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

• Lançada consulta pública sobre a oferta de referência de acesso 

a (secções de) condutas de suporte à rede FTTH-GPON (tecnolo-

gias em fibra ótica para a disponibilização de acesso à Internet de 

alta velocidade) do operador histórico Proximus. Os interessados 

podem enviar contributos até 21 de fevereiro. (+)

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Federal Communications 

Commission (FCC)

• Anunciada, a 22 de janeiro, a atribuição de licenças para o ser-

viço de utilização flexível em micro-ondas superiores na faixa dos 

24Ghz, licenças que satisfazem o interesse público e necessida-

des nacionais. Esta atribuição é o resultado de um processo de 

leilão que a FCC completou no final de maio de 2019. (+)

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Comércio eletrónico atinge cerca de 12 000 milhões de 

euros no 2.º trimestre de 2019, o que representa um au-

mento de 29% em relação ao ano anterior. A faturação do 

comércio eletrónico aumentou 28,9%, alcançando 11 999 

milhões de euros. (+)

• Aprovada resolução que estabelece a distribuição do cus-

to líquido do serviço universal (SU) de telecomunicações. De 

acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, todos os ope-

radores de comunicações eletrónicas com receita superior a 

100 milhões de euros devem contribuir para o financiamento 

do custo do SU. (+)

FINLÂNDIA - Finnish Transport  

and Communications Agency (TRAFICOM)

• Anunciado aumento de prestadores de extensões seguras de 

Domain Name System (DNS) na Finlândia, que atingiu mais de 

250 no final de 2019. A Finlândia está, assim, neste domínio, 

posicionada entre os melhores países do mundo. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Lançado convite para envio de contributos no âmbito de dois 

novos briefs sobre o futuro das redes - “inteligência artificial 

em redes de telecomunicações” e “agricultura inteligente” -, 

que serão o ponto de partida para o debate na conferência que 

a ARCEP realizará em junho. (+)

• Lançado leilão para atribuição de licenças na faixa de fre-

quências de dos 3,4-3,8 GHz. Os interessados poderão subme-

ter as suas licitações até às 12h00 do dia 25 de fevereiro. A 

ARCEP prevê concluir este processo no primeiro semestre. (+)

• Lançada consulta pública para preparação dos procedimen-

tos para a concessão de licenças na faixa de frequências dos 

700 MHz em Reunion e Mayotte, e na faixa dos 3,4 a 3,8 GHz 

em Reunion, ambas a realizar em 2020. Os interessados podem 

enviar contributos até 28 de fevereiro. (+)

INDIA - Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)

• Publicado relatório anual relativo ao período 2018-2019, 

que inclui informação sobre a atividade - como políticas e pro-

jetos, análise do ambiente regulatório das telecomunicações e 

radiodifusão - e performance financeira da TRAI. (+)

IRLANDA – Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Introduzidas medidas que visam reduzir custos para empresas 

e instituições de solidariedade social que oferecem serviços atra-

vés da utilização gratuita de números “1800”. A ComReg estabe-

leceu uma tarifa máxima a cobrar pelos operadores (0,87 euros 

por minuto a partir da rede fixa e 1,62 euros por minuto a partir 

da rede móvel), em vigor a partir de 1 de maio. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Publicado, a 24 de janeiro, relatório trimestral de reclama-

ções recebidas pelo Ofcom entre julho e setembro de 2019, 

relativas a serviços de comunicações eletrónicas, com desta-

que para um ligeiro aumento de reclamações sobre banda larga, 

serviço móvel e televisão por subscrição. (+)

• Publicada consulta sobre disponibilização de espectro adicio-

nal para Wi-Fi na faixa de frequência de 5 e 6 GHz, sem neces-

sidade de atribuição de licença. Esta medida visa reforçar a uti-

lização de tecnologias, como streaming de ultra-alta definição. 

A consulta decorre até 20 de março. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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CÓDIGO EUROPEU DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divul-

gou os contributos recebidos no âmbito do procedimento 

de auscultação pública que decorreu até 13 de janeiro, no 

contexto da elaboração do projeto legislativo a apresentar 

ao Governo para transposição do Código Europeu das Comu-

nicações Eletrónicas. (+) 

MEDIÇÃO DOS IQS DOS CTT
A 22 de janeiro, a ANACOM indeferiu parcialmente o pedido 

apresentado pelos CTT - Correios de Portugal (CTT) de utilizar 

transponders RFID (radio frequency  ídentification) na medi-

ção dos indicadores de qualidade de serviço (IQS) relativos a 

demoras de encaminhamento de envios postais. (+) 

PNN - NOVO CÓDIGO “257”
A 5 de dezembro de 2019, a ANACOM atribuiu o último bloco 

livre de 10 000 números do código “253” do plano nacional de 

numeração (PNN), para a prestação do serviço telefónico acessí-

vel ao público em local fixo, na área geográfica de Braga, tendo 

ficado esgotados os blocos de numeração livres no código “253” 

- Braga. Assim, aos futuros pedidos de atribuição de direitos de 

utilização de números para esta área geográfica serão atribuídos 

blocos de números pertencentes ao código “257” do PNN. (+) 

LANÇAMENTO DE OBRA COLETIVA
Teve lugar, a 19 de dezembro de 2019, uma cerimónia de lança-

mento da obra coletiva elaborada por 49 colaboradores (atuais 

e reformados) intitulada “ANACOM 30 anos -  Contributos para 

a História da Regulação em Portugal”. Esta publicação tem a 

chancela da Imprensa Nacional Casa da Moeda. (+) 

VENCEDORES DO CONCURSO “O MEU SELO PREFERIDO”
A ANACOM anunciou os vencedores do concurso “O meu 

selo preferido”, promovido em S. Miguel, Açores, no âmbi-

to da exposição “Selos Portugueses de Além-Mar”. Os tra-

balhos foram escolhidos, de um conjunto de 172, segundo 

critérios de criatividade, originalidade e conformidade e in-

terpretação do tema. (+) 

QUALIDADE DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS
A ANACOM divulgou o estudo, realizado em 2019, sobre ava-

liação do desempenho na região Alentejo (NUTS II), de servi-

ços móveis de voz e dados e da cobertura GSM, UMTS e LTE da 

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO), da NOS 

Comunicações (NOS) e da Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais (Vodafone). (+) 

NOVAS FUNCIONALIDADES NA APP NET.mede
A ANACOM renovou a aplicação NET.mede e a respetiva área reser-

vada, que disponibiliza um novo ambiente gráfico e novas funciona-

lidades, designadamente a facilidade do diagnóstico da qualidade 

das ligações à Internet e a medição da velocidade de Internet. (+)

CIRCUITOS CAM E INTER-ILHAS
A 9 de janeiro, a ANACOM aprovou o projeto de decisão final 

a notificar à Comissão Europeia, ao Organismo de Reguladores 

Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC) e às autorida-

des reguladoras nacionais dos restantes Estados-Membros da 

União Europeia, relativo à revisão dos preços dos circuitos que 

ligam o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira (circuitos CAM) e dos preços dos circuitos que ligam vá-

rias ilhas dos Açores (circuitos inter-ilhas). (+)
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