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AUMENTO DO TRÁFEGO DE COMUNICAÇÕES 

TDT – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO

A ANACOM divulgou dados sobre o tráfego de comunicações 

eletrónicas, que regista um aumento (voz e dados), em virtude 

da adoção de medidas de contenção do COVID-19. (+)

O processo de migração da rede de televisão digital terrestre 

(TDT) está suspenso devido à pandemia de COVID-19, decisão 

entre a ANACOM e a MEO – Serviços de Comunicações e Multi-

média com a necessária concordância do Governo. (+)

PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES/UTILIZADORES
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), para 

reforçar a proteção dos consumidores, propôs ao Governo 

a criação de um regime legal, excecional e temporário, que 

consagre regras mais flexíveis em matéria de denúncia e 

redução de contratos com períodos de fidelização. (+)

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS IQS 

Por decisão de 26 de março, foi lançada uma consulta pública 

sobre o critério a adotar para avaliar o cumprimento dos objeti-

vos de desempenho associados a indicadores de qualidade de 

serviço (IQS) do serviço postal universal. O envio de comentários 

terminou a 22 de abril. (+)

TDT - PREÇO PRATICADO PELA MEO 

A ANACOM lançou uma consulta pública sobre a avaliação do 

preço praticado pela MEO aos operadores de televisão pela 

prestação do serviço de codificação, multiplexagem, transpor-

te e difusão por rede de TDT de canais televisivos de acesso 

não condicionado livre (MUX A), aprovada por decisão de 2 

de abril. Os interessados poderão enviar contributos até 5 de 

junho, por escrito e em língua portuguesa, para o endereço 

precostdt@anacom.pt. (+)

ESTUDO SOBRE SERVIÇOS POSTAIS

Por decisão de 12 de março, foi lançado um concurso público 

para aquisição de um estudo sobre as necessidades dos utili-

zadores de serviços postais. As propostas dos interessados de-

vem ser entregues até 24 de abril. (+)

CONSULTAS PÚBLICAS E CONCURSO

SUSPENSÃO DO LEILÃO 5G
Pelo mesmo motivo, a ANACOM suspendeu as consultas pú-

blicas sobre o Projeto de Regulamento do Leilão para a atri-

buição de direitos de utilização de frequências na faixa dos 

700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz 

e sobre a alteração do direito de utilização de frequências 

atribuído à Dense Air Portugal. (+)

SPECTRU
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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 Fractalia Remote Systems Portugal, Unipessoal uma coima 

no valor de 1000 euros; (+) 

• à Associação de Moradores do Litoral de Almancil coima única 

no valor de 2250 euros; (+) 

• à Livin - Consultoria e Serviços a uma coima no valor de 1350 

euros. (+) 

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES

Está disponível o relatório ‘’Evolução dos preços das telecomu-

nicações’’, cujos dados reportam a fevereiro de 2020. (+)

QUALIDADE DO SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO

Informação atualizada 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 3.º e 4.º trimes-

tres de 2019 e ao ano de 2019. (+)

ÍNDICE NACIONAL DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 2019

Divulgados os resultados da edição de 2019 do ECSI Portugal - Ín-

dice Nacional de Satisfação do Cliente relativo ao sector das comu-

nicações. Globalmente, os serviços de comunicações têm um nível 

de satisfação de 7,22% e um índice de reclamações de 6,87%. (+) 

PRÉMIO GEE-ANACOM

Foram selecionados os artigos vencedores no âmbito do call for  

papers sobre “Telecomunicações e Digitalização na Economia”, orga-

nizado pelo Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE), com o apoio da 

ANACOM. A realização da conferência sobre “Digitalização na Econo-

mia”, prevista para 16 de março, foi adiada, para data a anunciar. (+) 

CONCURSO ‘’O MEU SELO PREFERIDO’’ - CANCELADO

A ANACOM cancelou o concurso ‘’O meu selo preferido’’ na Ilha Ter-

ceira, devido à situação de pandemia, que implicou o encerramento 

da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, onde 

estava patente a exposição ‘’Selos Portugueses de Além-Mar’’. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

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

de Matos, no âmbito do processo de migração da rede de televi-

são digital terrestre (TDT), participou:

• a 9 de março, no Jornal de Abrantes; (+) 

• a 20 de fevereiro, na Rádio Pax; (+) 

• a 7 de fevereiro, no programa “Bom Dia Portugal”, da RTP1 (+) 

e no Noticiário da Antena 1 (+). 

• a 5 de fevereiro, no programa “As Três da Manhã”, da Rádio 

Renascença. (+) 

Participou ainda, a 16 de fevereiro, no programa “Conversa Ca-

pital”, da Antena 1, sobre o projeto de Regulamento do leilão 

para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas 

faixas relevantes para o 5G. (+)

Ilda Matos, assessora de imprensa, a 2 de março e 6 de feverei-

ro, participou no programa ‘’Diário da Manhã’’, na rúbrica “Econo-

mia 24”, da TVI e TVI24, para falar, respetivamente, sobre re-

clamações relativas aos serviços de comunicações em 2019 (+)  

e processo de migração da rede de TDT. (+) 

José Nelson Melim, chefe da delegação da Madeira, participou:

• a 3 de março, na rubrica ‘’Espaço ANACOM’’, da Rádio Jornal da 

Madeira, sobre alteração de condições contratuais por iniciativa 

do operador; (+)

• a 2 de março, no programa ‘’Madeira Viva’’, da RTP Madeira, 

sobre alterações contratuais e TDT; (+)

• a 3 de fevereiro na referida rubrica, sobre suspensão de ser-

viços, (+) e em entrevista ao Jornal da Madeira. (+)

TDT - REUNIÕES COM OUTRAS ENTIDADES

• A 11 de março, com o Secretário Geral da Conferência Epis-

copal Portuguesa, Padre Manuel Barbosa (+) e com o Represen-

tante Diplomático do Imamat Ismaili, Nazim. Ahmad. (+)

• A 6, 9 e 10 de março, respetivamente, com as Comunidades 

Intermunicipais (CIM) do Médio Tejo, da Região de Leiria e das 

Beiras e Serra da Estrela. (+)

• A 3 de março, com o Sheikh David Munir, Imã da Mesquita 

Central de Lisboa. (+)

• A 20 de fevereiro, com a Área Metropolitana de Lisboa e com 

a CIM da Lezíria do Tejo. (+)

• A 18 de fevereiro, com autarcas da ilha Terceira. (+)

REUNIÃO COM NOWO E ONITELECOM

A 3 de março teve lugar uma reunião entre a ANACOM e as empre-

sas NOWO Communications e ONITELECOM - Infocomunicações, 

para apresentação do novo Presidente Executivo (CEO), Arturo Dopi-

co, e dos projetos de desenvolvimento da atividade em Portugal. (+)
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
• Despacho n.º 4132/2020 (II Série – D.R. de 3 de abril), relativo à transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. (+)

• Decreto-Lei n.º 10-D/2020 (I Série - D.R. de 23 de março), que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à 

epidemia COVID-19 relacionadas com o sector das comunicações eletrónicas. (+)

• Portaria n.º 77/2020 (I Série - D.R. de 19 de março), que fixa a forma de aplicação dos resultados líquidos do exercício de 2018 

da ANACOM. (+)

COBERTURA DE REDES DE ALTA VELOCIDADE FIXAS

OPERADORES / PRESTADORES DE REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES  ELETRÓNICAS 

 N.º Entidades N.º Entidades 
 registadas (a) (b) em atividade (a) (c)

Serviço de distribuição de sinais de televisão  (d) 19 12

Serviço telefónico móvel   

 Operadores de redes móveis (MNO) 3 3

 Operadores de redes móveis virtuais (MVNO) 6 4

Serviço telefónico em local fixo 21 16

Serviço de acesso à Internet   

 Banda larga fixa 51 41

 Banda larga móvel (e) 11 9

Serviço de voz através da Internet de uso nómada (VoIP nómada) (f) 29 18

Serviço de postos públicos 4 2

Serviço de cartões virtuais de chamadas 11 9

    
PRESTADORES DE SERVIÇOS POSTAIS

 N.º Entidades N.º Entidades 
 habilitadas (a) (g) em atividade (a) (h)

Serviços postais fora do âmbito do serviço universal 76 64

Serviços postais abrangidos no âmbito do serviço universal 17 13

a) Situação em 31 de dezembro de 2019
b) Número de empresas inscritas no registo das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas.
c) Inclui prestadores em atividade com oferta retalhista e/ou grossista.
d) Inclui o serviço prestado no âmbito das RDC (8 prestadores em atividade) e através de outras plataformas (4 prestadores em atividade).
e) Inclui, além dos MNO e MVNO, trés empresas que declararam pretender disponibilizar o Serviço de acesso móvel à Internet em viaturas automóveis/outros equipa-

mentos (duas das quais já se encontram a prestar o serviço).
f) Serviço prestado com recurso à gama de numeração ‘’30’’.
g) Número de empresas inscritas no registo dos prestadores de serviços postais
h) Inclui 21 empresas a prestar o serviço sob a marca MRW em regime de franchising (a empresa Ibercourier é proprietária da marca MRW), 17 empresas a prestar o 

serviço sob a marca Nacex em regime de franchising (a empresa Logista é proprietária da Marca Nacex), 1 empresa a prestar o serviço sob a marca Enviália em regime 
de franchising e 1 empresa a prestar o serviço sob a marca SEUR em regime de franchising.

MANUAL ITED E MANUAL ITUR
Face à entrada em vigor, a 1 de abril, da 4.ª edição do Manual ITED 

e da 3.ª edição do Manual ITUR, a Autoridade Nacional de Comu-

nicações (ANACOM), em conjunto com a Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), procedeu à atuali-

zação dos conteúdos programáticos das unidades de formação de 

curta duração (UFCD), adaptadas aos novos manuais. (+) 

Mais informações em: www.anacom.pt 3
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TRANSMISSÃO DE DUF
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), por decisão de 

2 de abril de 2020, não se opôs à transmissão para a titularidade 

da Código Suplente do direito de utilização de frequências na faixa 

dos 87,5-108 MHz atribuído à FMEASY – Empresa de Radiodifusão 

e Informação, para a prestação de um serviço de programas radio-

fónicos de âmbito local para o concelho de Portimão. (+) 

CHAMADAS VOCAIS EM REDES FIXAS E MÓVEIS
A ANACOM determinou, a 20 de fevereiro, os preços máximos 

de terminação das chamadas vocais em redes móveis a apli-

car pelos operadores móveis notificados com poder de mercado 

significativo (PMS), a partir de 1 de julho, e de terminação das 

chamadas vocais em redes fixas a aplicar pelos operadores fi-

xos notificados com PMS, a partir de 1 de outubro. (+)

SERVIÇOS DE TERMINAÇÃO MÓVEL-MÓVEL

PREÇOS DOS CIRCUITOS CAM E INTER-ILHAS 2019

FCSU - DISPENSA DA NOS

PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES EM PORTUGAL

A ANACOM aprovou, a 20 de fevereiro, a decisão final relativa 

ao pedido de intervenção da MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia (MEO) para resolução administrativa do litígio que a 

opõe à NOS Comunicações (NOS), respeitante ao preço dos ser-

viços de terminação de chamadas móvel-móvel reciprocamente 

prestados em 2001, à data dos factos, entre a TMN - Telecomu-

nicações Móveis Nacionais (TMN) e a OPTIMUS Telecomunica-

ções (OPTIMUS), respetivamente. (+) 

A ANACOM aprovou, a 13 de fevereiro, a decisão relativa à revisão 

dos preços dos circuitos que ligam o Continente e as Regiões Au-

tónomas dos Açores e da Madeira (circuitos CAM) e dos preços dos 

circuitos que ligam várias ilhas dos Açores (circuitos inter-ilhas). (+)

A ANACOM, por decisão de 6 de fevereiro, dispensou a NOS 

de proceder à entrega ao fundo de compensação do serviço 

universal (FCSU) do valor da respetiva contribuição relativa 

aos custos líquidos do serviço universal de 2018, a cujo pa-

gamento está obrigada. (+)

A ANACOM divulgou uma análise dos preços das telecomuni- cações em Portugal sob a forma de resposta a 9 questões. (+)

NÚMEROS PORTADOS

 2019 2020 

  Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

 SFT1  908846 1905974 1907515 1907812 1908210 1909625 1911473 1913493 1915561 1915476 1912484 1910985 1907875 1908435 1905848

 STM 664307 2675022 2693687 2711852 2710192 2719927 2736044 2752749 2769225 2784190 2796386 2806416 2817080 2826586 2830627

 SNG2 4685 4747 4766 4781 4804 4815 4861 4925 4950 4967 4971 4991 4995 4723 4689

 Total 4577838 4585743 4605968 4624445 4623206 4634367 4652378 4671167 4689736 4704633 4713841 4722392 4729950 4739744 4741164

1 O indicador contabiliza a quantidade de números que, no final do período em análise, se encontravam portados, não incluindo, portanto, os números que regressaram 
ao “prestador de origem”. Um mesmo número que, após uma primeira portabilidade, tenha sido novamente portado para outros prestadores (que não o “prestador de 
origem”) é, nesta tabela, contabilizado uma única vez.

2 Nesta tabela “número portado” é qualquer número que, no final do período em análise, se encontre atribuído por um prestador de serviços de comunicações eletróni-
cas a um assinante que mudou de prestador, que não o “de origem”, mantendo esse mesmo número.

3 Inclui mil quinhentos e sessenta números portados da gama de numeração 30 (números associados ao serviço VoIP nómada).
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

WiFi4EU - 4.ª CONVOCATÓRIA ADIADA

A Comissão Europeia (CE) decidiu adiar a 4.ª e última convo-

catória da iniciativa WiFi4EU (inicialmente agendada para 17 

de março), atendendo aos constrangimentos provocados pelo 

surto de COVID-19. (+)

SOLUÇÕES INOVADORAS DE IA - CONSULTA

A CE divulgou, a 10 de março, o convite lançado por um conjun-

to de cidades (Copenhaga, Helsínquia, Amesterdão, Paris, Tallin 

e Stavanher) com o objetivo de adquirirem soluções inovadoras 

de inteligência artificial (IA), que acelerem a transição para a 

neutralidade carbónica. Os interessados poderão concorrer en-

tre abril e setembro. Os contratos pré-comerciais a estabelecer 

(4I4CITIES) incidirão, em particular, em soluções inteligentes 

no âmbito da mobilidade e energia. (+)

ESTRATÉGIA PARA AS PME

Foi anunciada, a 10 de março, por Thierry Breton, Comissá-

rio Europeu para o Mercado Interno, a estratégia das Peque-

nas e Médias Empresas (PME) da União Europeia (UE) para 

uma Europa sustentável e digital, que visa apoiar as PME 

através do reforço das suas capacidades de adaptação aos 

desafios da neutralidade climática, da utilização dos benefí-

cios da digitalização, da redução da carga regulamentar que 

enfrentam e da melhoria das suas oportunidades de acesso 

a financiamento. (+)

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A CE, a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENI-

SA), a Computer Emergency Response Team (CERT-EU) e a 

Europol emitiram uma declaração conjunta informando que se 

encontram em estrita ligação a rastrear atividades maliciosas, a 

promover a consciencialização das respetivas comunidades e a 

ajudar a proteger os cidadãos. Durante a situação de pandemia 

(COVID-19) continuarão a envidar todos os esforços para garan-

tir a cibersegurança. (+)

HUBS DE INOVAÇÃO DIGITAL

Hubs de inovação digital reuniram, a 25 de março, para de-

bater, entre outros tópicos, as necessidades imediatas e de 

longo prazo de organizações do sector público e pequenas 

e médias empresas (PME) devido ao COVID-19 e a forma 

como ferramentas digitais as poderão ajudar a tornarem-se 

mais resilientes. (+)

UNIÃO EUROPEIA

TRÁFEGO NA SEQUÊNCIA DO COVID-19

O Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Ele-

trónicas (BEREC), tem divulgado, periodicamente, resultados 

das análises dos dados nos países da UE, durante a pandemia 

(COVID-19), que demonstram a existência de uma estabilização 

no tráfego geral das redes fixas e móveis, face ao aumento sig-

nificativo nas semanas anteriores. (+)

CONSULTAS PÚBLICAS

O BEREC lançou consultas públicas sobre a proposta de estraté-

gia para o período 2021-2025 (até 13 de abril), a proposta de 

linhas de orientação sobre redes de muito alta capacidade (até 

24 de abril) e a revisão das linhas de orientação sobre comuni-

cações intra-UE (até 10 de abril).

O lançamento destas consultas foi apresentado na sessão 

pública de esclarecimento sobre a 42.ª reunião plenária do 

BEREC, que teve lugar a 5 e 6 de março, em Belgrado (Sér-

via). A 43.ª reunião plenária terá lugar a 10 de junho, em 

Helsínquia, Finlândia. (+)

DECLARAÇÃO CONJUNTA BEREC-CE

O BEREC e a CE emitiram, a 19 de março, um comunicado con-

junto sobre como lidar com o aumento do tráfego devido ao 

COVID-19 e como estão a trabalhar no sentido de acompanhar 

de perto a situação de modo a reagir a qualquer crise de forne-

cimento na rede de telecomunicações. (+)

BEREC

Mais informações em: www.anacom.pt 5
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ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), como repre-

sentante nacional do sector das comunicações junto de organi-

zações internacionais revelantes, participou recentemente em 

encontros no âmbito do Organismo de Reguladores Europeus 

das Comunicações Eletrónicas (BEREC), da Conferência Europeia 

das Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT), da 

Agência Espacial Europeia (ESA), da União Internacional das Te-

lecomunicações (UIT) e da União Postal Universal (UPU).

BEREC

• MEA EWG, projeto “Report on Market & Economic Analysis of Di-

gital Platforms”, por videoconferência, a 10 e 17 de março; (+)

• Open Internet EWG, por videoconferência, a 9, 18, 19 e a 26 

de março; (+) 

• MEA EWG, projeto “Guidelines to foster the consistent appli-

cation of the criteria for assessing coinvestments on very 

high capacity network element”, por videoconferência, a 3 e 

4 de março; (+) 

• End-Users EWG, por videoconferência, em março. (+) 

CEPT

• CEPT, ECO e Conselho do ECO, por videoconferência, a 9, 12, 

13 e 20 de março; (+) 

• WG FM, em Sliema (Malta), de 10 a 14 de fevereiro; (+) 

• WG SE, em Split (Croácia), de 27 a 31 de janeiro; (+) 

• ECC PT1, em Manchester (Reino Unido), de 14 a 16 de 

janeiro; (+) 

• PT44 do WG FM, em Laussane (Suíça), de 8 a 10 de janeiro; (+) 

• PT58 do WG FM, em Talin (Estónia), a 11 e 12 de dezembro. (+) 

ESA

• PB-NAV, em Paris (França), a 6 de fevereiro; (+)

• Comité JCB, em Noordwijk (Holanda), a 3 e 4 de fevereiro. (+)

UIT

• WP 6A, em Genebra (Suíça), de 4 a 12 de fevereiro. (+)

UPU

• CA, em Berna (Suíça), de 24 a 28 de fevereiro. (+)

Tiveram lugar na sede da ANACOM, em Lisboa, as seguintes 

reuniões bilaterais:

• a 10 de março, com a Embaixadora da Bélgica, Geneviève Re-

naux, no âmbito da candidatura daquele país à UPU; (+)

• a 19 de fevereiro, com uma delegação da Cellnex Tele-

com, operadora espanhola de serviços e infraestruturas de 

telecomunicações sem fios, a aquisição da totalidade do  

capital da OMTEL; (+)

• a 18 de fevereiro, com uma delegação do Governo norte- 

-americano, para troca de experiências sobre as ações em curso 

nos dois países em matéria de cibersegurança das redes de co-

municações eletrónicas, em particular das redes 5G; (+)

• a 12 de fevereiro, com uma delegação japonesa, no âmbito 

da candidatura daquele país à UPU. (+)

REUNIÕES ANACOM

CONFERÊNCIA “SUBMARINE NETWORKS EMEA 2020”

XII ASSEMBLEIA GERAL DA ARCTEL

Decorreu, a 18 e 19 de fevereiro, em Londres (Reino Unido), 

a conferência “Submarine Networks EMEA 2020”. A ANACOM 

(José Sousa Barros, Diretor de Relações Exteriores) moderou a 

mesa redonda sobre “Smart cables” e apresentou a sessão su-

bordinada ao tema “The Atlantic CAM Platform; the future of 

Portugal’s subsea market”.

A ANACOM reuniu ainda com diversos stakeholders, nomeada-

mente, os responsáveis do Museum of Global Communications 

de Porthcurno – sobre a celebração dos 150 anos do cabo sub-

marino entre Portugal e o Reino Unido -, Ofcom e Department 

for Digital, Culture, Media & Sport. (+)

Decorreu em Luanda (Angola), a 10 e 11 de março, a XII 

Assembleia Geral da Associação de Reguladores de Comu-

nicações e Telecomunicações da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (ARCTEL-CPLP). A participação da ANA-

COM foi assegurada por videoconferência. (+)
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ARGENTINA - Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

• Assinado acordo para entrega de tablets, no âmbito do progra-

ma Más Simple, que visa promover a inclusão de idosos e mulhe-

res em áreas rurais. O programa inclui cursos de formação. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

• Publicada lista dos candidatos escolhidos para a concessão 

de direitos de uso temporário na faixa de frequências dos 

3600-3800 MHz destinada ao 5G. (+)

• Prorrogado para 15 de maio, devido à situação de pandemia 

de COVID-19, o prazo para apresentação de candidaturas para a 

atribuição de espectro ainda disponível na faixa de frequências 

dos 2,6 GHz (4G). (+)

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Realizada, a 12 de março, em Brasília, uma audiência pública so-

bre a proposta de licitação das faixas de frequências dos 700 MHz, 

2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, que serão objeto do leilão de 5G. (+)

CABO VERDE - Agência Reguladora Multissectorial  

da Economia (ARME)

Publicada, a 14 de abril, decisão de atribuir espectro adi-

cional aos operadores de comunicações móveis, sem custos 

adicionais, enquanto se mantiver a situação de pandemia de  

COVID-19, a fim de reforçar as suas redes 3G e 4G, para fazer 

face à procura excecional de tráfego de voz e dados e garantir, 

ainda, que sejam cumpridos os parâmetros de qualidade de ser-

viços. A ARME decidiu, igualmente, autorizar, durante este pe-

ríodo, a implementação da neutralidade tecnológica na banda 

dos 900 MHz para, e consoante a necessidade das operadoras, 

também ser utilizada o 3G. (+)

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Publicados dados estatísticos relativos a dezembro de 

2019, com destaque para o número elevado de portabilida-

de móvel e fixa, que registou, respetivamente, 7,3 milhões 

e 2,2 milhões de números portados. Destaque ainda para 

as redes de fibra ótica, que registaram 10 milhões de aloja-

mentos cablados. (+)

FINLÂNDIA - Finnish Transport  

and Communications Agency (TRAFICOM)

• Selecionado o vencedor do prémio de Inovação 5G - a empre-

sa Port Oulu Smarter, que desenvolve soluções 5G para aplica-

ções dirigidas à indústria e logística. Foi também atribuída uma 

menção honrosa à plataforma LuxTurrim5G ecosystem, por dar 

visibilidade ao 5G e a uma solução inovadora que organiza con-

sultas médicas e educação em grupo, remotamente. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Publicados os resultados da evolução dos serviços de ban-

da larga fixa e de banda larga de alta velocidade - subscrições 

e implantação - no final de dezembro de 2019. Esses dados 

confirmam um substancial e contínuo progresso no número de 

assinaturas e na implantação de redes de fibra ótica (FTTH). (+)

• Apresentadas propostas, de 4 operadores, para a obtenção 

de licenças nas faixas de frequências dos 3,4 a 3,8 GHz para 

cobertura das áreas metropolitanas de França. (+)

• Finalizada segunda etapa de consulta pública no âmbito do pro-

cesso de revisão da análise do mercado fixo (2020-2023). (+)

HOLANDA - Authority for Consumers and Markets (ACM)

• Proferida decisão do Trade and Industry Appeals Tribunal 

holandês acerca do recurso apresentado sobre a deliberação 

da ACM de acesso às redes da operadora de telecomunicações 

KPN e da operadora de cabo VodafoneZiggo por outros opera-

dores de telecomunicações. (+)

IRLANDA – Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Divulgado relatório do 4.º trimestre de 2019 sobre o mercado 

de comunicações eletrónicas. Destaque para um aumento de 

0,1% nas assinaturas de banda larga fixa face ao trimestre an-

terior e de 2% em relação ao 4.º trimestre de 2018 (4T18). As 

velocidades médias de banda larga fixa continuam a aumentar. 

Aproximadamente 81,9% do total de subscrições eram iguais 

ou superiores a 30Mbps (77,2% no 4T18). (+)

POLÓNIA - Office of Electronic Communications (UKE)

• Divulgada a realização de um leilão de frequências tendo em 

vista a implementação de 5G na Polónia, em resposta à obri-

gação imposta aos Estados-Membros no Código Europeu de 

Comunicações Eletrónicas. O leilão incluirá 4 licenças para na 

faixa de frequências dos 3,6 GHz, cada uma com um bloco de 

80 MHz e válidas até 30 de junho de 2035. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Finalizadas as regras para o leilão de espectro para serviços 

móveis, que tem como finalidade melhorar a banda larga móvel 

e apoiar a implementação do 5G. O leilão envolverá empresas 

que disputam espectro em duas faixas de frequências diferen-

tes, 700MHz e 3,6-3,8 GHz. (+)

• Entrada em vigor, a 20 de março, de novas regras no âmbito do 

serviço universal de banda larga, que atribuem aos utilizadores 

o direito de usufruírem de uma ligação de banda larga com qua-

lidade e acessível. São elegíveis particulares ou empresas que 

não tenham acesso a uma ligação com uma velocidade de down-

load de 10 Mbit/s e uma velocidade de upload de 1 Mbit/s. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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REGISTOS DAS EXPEDIÇÕES DOS CTT

BOAS PRÁTICAS PARA A UTILIZAÇÃO DE REDES 

A ANACOM deferiu, a 19 de março, o pedido apresentado pelos 

CTT - Correios de Portugal (CTT) de dedução dos registos das 

expedições afetados pelas interrupções do tráfego aéreo no ae-

roporto do Funchal, causadas por ventos fortes, nos fluxos de e 

para a Região Autónoma (RA) da Madeira. (+)

Na mesma data, também deferiu o pedido dos CTT de dedução 

dos registos das expedições afetados pelo corte da circulação 

da autoestrada A1. (+)

A 13 de fevereiro, deferiu ainda o pedido dos CTT de dedução 

de registos de expedições afetados pelas interrupções do tráfe-

go aéreo na RA dos Açores, causadas pela passagem do furacão 

Lorenzo. (+)

Com o objetivo de prevenir congestionamentos resultantes 

do aumento do tráfego de comunicações eletrónicas devido 

às medidas de contenção do COVID-19, a ANACOM divulgou 

exemplos de boas práticas para a otimização da utilização 

das redes e serviços, que poderão ser vistas nos vídeos di-

vulgados pelo Governo. (+)

REDES E SERVIÇOS DE ALTA VELOCIDADE EM LOCAL FIXO

O número de clientes residenciais de serviços de alta veloci-

dade em local fixo atingiu 2,8 milhões, 10,4% acima do valor 

registado em 2018. No final do período em análise, cerca de 

67,3% das famílias subscreviam serviços de alta velocidade em 

local fixo. (+) 

PACOTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

O número de subscritores destas ofertas atingiu 4,1 milhões, 

mais 186 mil ou mais 4,8% do que no ano anterior. O cresci-

mento verificado está associado às ofertas 4/5P (+225 mil). (+)

SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

A percentagem das famílias que dispunham deste serviço era 

cerca de 88%, mais 2,7% do que no ano anterior. (+)

SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET EM LOCAL FIXO

A taxa de penetração dos clientes residenciais de banda larga 

fixa foi de 80,6 por 100 famílias clássicas, mais 4,3 pontos per-

centuais do que no ano anterior. (+)

SERVIÇOS MÓVEIS

O número de assinantes que efetivamente utilizam este serviço 

aumentou 0,4% em comparação com o ano anterior. (+)

SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO

A taxa de penetração dos acessos telefónicos principais atin-

giu 49,9 acessos por 100 habitantes. A taxa de penetração dos 

acessos instalados a pedido de clientes residenciais ascendeu 

a 90,3 por 100 famílias clássicas. (+)

SERVIÇOS POSTAIS

Os serviços postais registaram uma redução de 6,7% do tráfego 

total e um aumento de 1,8% das receitas, pelo que a receita 

média por objeto aumentou 9,1%. (+)

DIVULGADAS ESTATÍSTICAS DE 2019

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divulgou 

o relatório anual (2019) de reclamações sobre os serviços de 

comunicações (eletrónicas e postais) apresentadas pelos utili-

zadores, num total de cerca de 100,6 mil, o que representa uma 

subida de 4% face a 2018. (+)

A ANACOM aprovou, por decisão de 9 de março, o relatório da 

consulta pública sobre a prestação do serviço postal universal 

após o fim da atual concessão e o seu envio ao Governo. (+)

RECLAMAÇÕES – RELATÓRIO 2019

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL
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