
189
SET/OUT 2015

ANACOM APLICA COIMAS DE 1,3 MILHÕES
Entre janeiro e abril, a ANACOM decidiu 82 processos de con-

traordenação, dos quais 57 terminaram com a aplicação de 

coimas, correspondendo a 70% dos processos decididos. As 

coimas aplicadas neste período ascenderam a 1,3 milhões de 

euros. As infrações sancionadas com coima no período de ja-

neiro a abril respeitam ao incumprimento de obrigações em ma-

téria de instalação de infraestruturas de telecomunicações em 

edifícios; incumprimentos relativos a equipamentos de rádio, à 

utilização de redes e serviços de radiocomunicações, à presta-

ção de serviços de valor acrescentado baseados no envio de 

SMS, bem como de obrigações e proibições previstas na Lei das 

Comunicações Eletrónicas. (+)

PRESIDENTE DA ANACOM EM AUDIÇÃO PARLAMENTAR
A 9 de junho, o Presidente do Conselho de Administração da 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), João Ca-

dete de Matos, participou na audição parlamentar promovi-

da pela Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e 

Habitação para apresentar o respetivo plano de atividades e 

a programação do seu desenvolvimento e discutir a concor-

rência no sector das telecomunicações e consequências na 

implementação do 5G. (+) 

 

FIM DE SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONSULTA

Por decisão de 1 de junho, e atendendo ao disposto na Lei n.º 

16/2020, de 29 de maio, que determinou o fim da suspensão 

dos prazos procedimentais, a ANACOM esclareceu os interessa-

dos de que, nos termos da referida lei, termina a 3 de julho o 

prazo dos seguintes procedimentos de consulta:

• Projeto de regulamento do leilão para a atribuição de direitos 

de utilização de frequências para o 5G e outras faixas relevan-

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

GHz). Envio de contributos para reg.leilao@anacom.pt. (+) 

• Alteração do direito de utilização de frequências de-

tido pela Dense Air Portugal. Envio de contributos para  

alteracao-duf-denseair@anacom.pt. (+)

A ANACOM tornou também público que, nos termos do estabe-

lecido na Lei n.º 16/2020, publicada a 29 de maio, os seguintes 

procedimentos de consulta terminam, a 3 de julho:

• Preço do serviço de TDT praticado pela MEO. Envio de contri-

butos para precostdt@anacom.pt; (+) 

• Serviço postal universal - avaliação de cumprimento dos in-

dicadores de qualidade de serviço. Envio de contributos para  

iqs-ctt@anacom.pt; (+) 

• Projeto de regulamento relativo à metodologia para remune-

ração pelo acesso e utilização de infraestruturas. Envio de con-

tributos para reg.metodologia@anacom.pt. (+) 

ANACOM RETOMA PROCEDIMENTOS DE CONSULTA

PARECER SOBRE OPERAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO
A ANACOM, por decisão de 7 de maio, aprovou parecer sobre a 

notificação prévia de uma operação de concentração, que con-

siste na aquisição, pela IBASIS Portugal, do controlo exclusivo 

sobre a NOS International Carrier Services, na sequência do pe-

dido da Autoridade da Concorrência. (+)

SPECTRU
Mais informações em: www.anacom.pt

BOLETIM BIMESTRAL

231
MAI/JUN 2020

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1538601
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1530702
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1502250
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1534142
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1521727
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1520176
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1499194
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1533121


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:

1. Infraestruturas de telecomunicações em edifícios

• À MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO) uma 

coima única no valor de 162 500 euros. (+)

2. Serviços de valor acrescentado baseados no envio de mensagem

• À ERICSSON - Telecomunicações uma coima única de 23 000 

euros; (+)

• À MEO uma coima única no valor de 22 500 euros. (+)

RELATÓRIO E CONTAS 2019

A ANACOM divulgou o Relatório e Contas de 2019, que con-

grega, nomeadamente, informação sobre recursos humanos, 

ativo fixo tangível, ativo intangível e investimento, análise 

económica e financeira, assim como proposta de aplicação de 

resultados e demonstrações financeiras, com referência ao 

exercício de 2019. (+)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES

A ANACOM publicou o relatório ‘’Evolução dos preços das te-

lecomunicações’’, cujos dados reportam a abril. O relatório 

inclui informação sobre a evolução do índice de preços do 

consumidor e dos preços das telecomunicações, bem como 

comparação da evolução dos preços das telecomunicações 

em Portugal e na União Europeia. (+)

O SECTOR DAS COMUNICAÇÕES EM 2019

A ANACOM publicou o relatório “O Sector das Comunicações 2019”, 

que caracteriza o sector das comunicações eletrónicas e postais 

em 2019 e explica a sua evolução ao longo desse ano. (+) 

INSCRIÇÕES E REGISTOS NO 1.º TRIMESTRE

A ANACOM publicou a infografia sobre os sectores das comuni-

cações eletrónicas, dos serviços postais e dos serviços de au-

diotexto e de valor acrescentado baseados no envio de mensa-

gem, no 1.º trimestre. (+) 

WEBINARS ITED-ITUR - APRESENTAÇÕES

Estão disponíveis para consulta a apresentação e as gravações 

das quatro sessões do Webinar “Novos manuais ITED-ITUR”, 

realizadas a 30 de abril, 4, 5 e 6 de maio. (+)

ITED-ITUR - NOVOS MANUAIS

A 23 de abril, a ANACOM aprovou os novos modelos de termos 

de responsabilidade pelo projeto e de termos de responsabili-

dade de execução, relativos às ITED e ITUR, alterados e adap-

tados na sequência da aprovação e entrada em vigor dos novos 

manuais ITED (4ª edição e ITUR (3.ª edição). (+)

COVID-19

• Utilizações temporárias de espectro

A ANACOM autorizou a utilização temporária de espectro isenta 

de licenciamento à NOS Comunicações, ao abrigo do Decreto-

-Lei n.º 10-D/2020, de 23 de março, que estabelece medidas 

excecionais e temporárias de resposta à epidemia relacionadas 

com o sector das comunicações eletrónicas. (+)

• Medidas para o normal funcionamento do sector

A ANACOM, tendo em vista assegurar a proteção dos consumi-

dores e o normal funcionamento do sector no período excecio-

nal que se vive, adotou um conjunto de medidas dirigidas, no-

meadamente, aos consumidores, micro e pequenas empresas, 

organizações (incluindo sem fins lucrativos) e prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicas. Adotou também medidas 

de reforço da monitorização. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

João Cadete de Matos, Presidente do Conselho de Administra-

ção da ANACOM, reuniu, a 25 de maio, com a Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa, a Secretária de Estado de Valoriza-

ção do Interior, Isabel Ferreira, e a Adjunta da Secretária de Es-

tado, Conceição Carvalho. (+)

José Nelson Melim, chefe da delegação da ANACOM na Madeira, 

no âmbito das medidas de resposta à pandemia de COVID-19 no 

sector das comunicações eletrónicas, participou: 

• a 15 de maio, no programa “Madeira Viva”, da RTP Madeira; (+)

• a 6 de maio, na rubrica ‘’Espaço ANACOM’’, da Rádio Jornal da 

Madeira; (+)

• a 1 de abril, na rubrica ‘’Espaço ANACOM’’, da Rádio Jornal da 

Madeira. (+)

A ANACOM esteve também presente nas edições de 6 de maio 

e 1 de abril do Jornal da Madeira com artigos sobre:

• medidas de resposta à pandemia de COVID-19 relacionadas 

com o sector das comunicações eletrónicas; (+)

• utilização do serviço de comunicações eletrónicas durante a 

pandemia. (+)
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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 20 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 (d) 11 9

Serviço de voz através da Internet de uso nómada (VoIP nómada) (e) 30 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) (f) em atividade (a) (g)

Serviços postais fora do âmbito do serviço universal 77 66

Serviços postais abrangidos no âmbito do serviço universal 17 12

a) Situação em 31 de março de 2020.
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, 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).
e) Serviço prestado com recurso à gama de numeração ‘’30’’.
f) Número de empresas inscritas no registo dos prestadores de serviços postais.
g) Inclui 22 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.

TRANSMISSÃO DE DUF
• A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) tornou pú-

blico que recebeu da Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social (ERC) um pedido de decisão sobre a intenção manifestada 

pela M90 Radiodifusão de transmitir para a Rádio Sem Fronteiras 

o direito de utilização de frequências (DUF) que lhe foi atribuído 

para o exercício da atividade de radiodifusão sonora. (+)

• A ANACOM, por decisão de 2 de abril, não se opôs à transmis-

são para a titularidade da Código Suplente do DUF na faixa dos 

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

e Informação. (+)

TAXA DE CUSTO DE CAPITAL DA MEO (2020)
A ANACOM decidiu suspender os trabalhos com vista à defini-

ção da taxa de custo de capital para efeitos regulatórios a con-

siderar no sistema de contabilidade analítica de 2020 da MEO 

- Serviços de Comunicações e Multimédia, até que haja maior 

visibilidade sobre os resultados do trabalho da Comissão Euro-

peia (CE) e do Organismo de Reguladores Europeus das Comu-

nicações Eletrónicas (BEREC), tendo em consideração a nota da 

CE, de 6 de novembro de 2019, intitulada “Commission Notice 

on the calculation of the cost of capital for legacy infrastructure 

in the context of the Commission’s review of national notifica-

tions in the EU electronic communications sector”, sem prejuízo 

de poder reavaliar esta situação a partir de 30 de junho. (+)

Mais informações em: www.anacom.pt 3
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DECISÕES ANACOM – SÍNTESE DO 1.º TRIMESTRE DE 2020
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA DECISÕES

27.03.2020 Aprovação de adenda ao roteiro nacional para a faixa de frequência dos 700 MHz (decisão) (+)

26.03.2020 Critério associados a indicadores de qualidade do serviço postal universal (sentido provável de decisão) (+)

19.03.2020 Sistema de contabilidade analítica da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO) - exercício de 2017 (decisão) (+)

19.03.2020 Decisão sobre indicadores de qualidade de serviço (IQS) (decisão) (+)

19.03.2020 Decisão sobre corte da circulação da autoestrada A1, em 30.10.2019, para efeitos de cálculo dos IQS (decisão) (+)

19.03.2020 Suspensão dos prazos das consultas sobre o projeto de Regulamento do leilão para a atribuição de direito de utilização 
de frequências (DUF) na faixa dos 700 MHz (decisão) (+)

13.03.2020 Declaração emitida à NOS Wholesale para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

12.03.2020 Concurso para aquisição de um estudo sobre as necessidades dos utilizadores de serviços postais (decisão) (+)

12.03.2020 Aprovação dos manuais ITED 4.ª edição e ITUR 3.ª edição (decisão final) (+)

11.03.2020 Prorrogação do prazo para apresentação de contributos no âmbito da consulta sobre o projeto de Regulamento do 
Leilão das faixas relevantes para o 5G (decisão) (+)

09.03.2020 Aprovação do relatório da consulta pública sobre a prestação do serviço postal universal após o fim da atual concessão 
(decisão final) (+)

02.03.2020 Emissão de declaração à NC COURIER para prestação de serviços postais (decisão) (+)

27.02.2020 Adjudicação para disponibilização e operacionalização de uma plataforma eletrónica de leilão (decisão) (+)

27.02.2020 Declaração emitida à Devino Marketing para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

26.02.2019 Cancelamento da inscrição de LISESPO - Transportes (decisão) (+)

20.02.2020 Atualização dos preços máximos de terminação das chamadas vocais em redes fixas individuais a aplicar pelos 
operadores notificados com poder de mercado significativo (PMS) (decisão) (+)

20.02.2020 Atualização dos preços máximos de terminação das chamadas vocais em redes móveis a aplicar pelos operadores 
notificados com PMS (decisão) (+)

20.02.2020 Pedido de intervenção da MEO para resolução do litígio que a opõe à NOS Comunicações (NOS) relacionado com o 
preço dos serviços de terminação móvel-móvel em 2001 (decisão final) (+)

20.02.2020 Alteração do direito de utilização de frequências detido pela Dense Air Portugal (sentido provável de decisão) (+)

17.02.2020 Prorrogação do prazo da consulta relativa ao projeto de regulamento relativo à metodologia para remuneração pelo 
acesso e utilização de infraestruturas (decisão) (+)

13.02.2020 Decisão sobre o pedido dos CTT de dedução de registos de expedições de correio afetados pela passagem do furacão 
Lorenzo na Região Autónoma dos Açores para efeitos de cálculo dos IQS (decisão) (+)

13.02.2020 Aprovação da revisão dos preços dos circuitos continente, Açores e Madeira (CAM) e dos circuitos inter-ilhas 2019 
(decisão final) (+)

06.02.2020 Autorização de dispensa à NOS de entrega do valor da contribuição para o fundo de compensação do serviço universal 
de comunicações eletrónicas referente aos custos líquidos do serviço universal (CLSU) de 2018 (decisão) (+)

06.02.2020 Concurso público para fornecimento de eletricidade para as instalações da ANACOM (decisão) (+)

06.02.2020 Aprovação do projeto de regulamento do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 
700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz (decisão) (+)

31.01.2020 Adjudicação de serviços externos de saúde no trabalho (decisão) (+)

24.01.2020 Emissão de declaração à Prodevice para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

22.01.2020 Adjudicação de serviços de impressão de ofício, de folheto sobre a televisão digital terrestre (TDT) e de envelope para 
a 3.ª a 7.ª fases do processo de alteração da rede TDT (decisão) (+)

22.01.2020 Adjudicação de serviço de fornecimento de 14 viaturas em regime de aluguer operacional de viaturas (decisão) (+)

22.01.2020 Aprovação da decisão final sobre o pedido dos CTT para utilização de transponders na medição dos IQS (decisão final) (+)

17.01.2020 Adjudicação de serviços de handling/envelopagem de um ofício e um folheto e respetiva distribuição em todos os 
alojamentos residenciais nas freguesias abrangidas pela 3.ª a 7.ª fases do processo de alteração da rede TDT  (decisão) (+)

17.01.2020 Aprovação da lista das entidades obrigadas a contribuir para o fundo de compensação do serviço universal e fixação 
do valor das contribuições referentes aos CLSU de 2018 (decisão final) (+)

17.01.2020 Aprovação de medida cautelar de proibição prévia de prática comercial desleal no âmbito da TDT (decisão) (+)

13.01.2020 Emissão de declaração à GPON Networks para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

10.01.2020 Cancelamento da inscrição da Nacacomunik - Serviços de Telecomunicações (decisão) (+)

09.01.2020 Emissão de declaração à OPENPHONE para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

09.01.2020 Notificação à Comissão Europeia relativa à revisão dos preços dos circuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas 2019 
(projeto de decisão) (+)

09.01.2020 Aprovação da publicação do relatório de avaliação do desempenho de serviços móveis e de cobertura GSM, UMTS e 
LTE, na região Alentejo (NUTS II) (decisão) (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA – ATÉ 25.06.2020

Decorre até 25 de junho o prazo para apresentação de pro-

postas no âmbito do “Mecanismo Interligar a Europa”, gerido 

pela Innovation and Networks Executive Agency (INEA) da Co-

missão Europeia (CE). Através desta iniciativa são concedidos 

apoios, no valor total de 31,4 milhões de euros, a projetos que 

implementem infraestruturas de serviços digitais, promovendo 

a interação transfronteiriça entre administrações públicas, em-

presas e cidadãos. (+)

ERGP – MEDIDAS TOMADAS DEVIDO À COVID-19 

O Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP) 

tem vindo a divulgar informação sobre as medidas tomadas 

pelos Governos, autoridades reguladoras nacionais (ARN) e 

operadores no âmbito do serviço postal, em consequência da 

crise pandémica provocada pela COVID-19. Esta informação é 

recolhida pelos membros do ERGP, tendo a mais recente sido 

divulgada a 8 de maio. (+)

ACESSO E UTILIZAÇÃO DA INTERNET NA UE

O Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) divul-

gou recentemente dados estatísticos sobre acesso e utilização 

da Internet na União Europeia (UE), os quais são parte dos re-

sultados de um inquérito realizado em 2019 sobre utilização 

de tecnologias da informação e da comunicação em domicílios 

e por indivíduos. (+)

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (COVID-19)

• A CE, a 8 de abril, adotou uma recomendação sobre medidas 

para o desenvolvimento de uma abordagem comum da UE para 

a utilização de dados e aplicações móveis em resposta à pande-

mia de coronavírus. A recomendação estabelece princípios fun-

damentais para essa utilização, no que diz respeito à segurança 

dos dados e à garantia dos direitos fundamentais da UE, como a 

privacidade e a proteção de dados. (+)

INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES QUÂNTICAS

Terminou a 10 de junho uma consulta da CE aos utilizadores 

nacionais sobre os requisitos das infraestruturas de comunica-

ções quânticas, que será a base para o planeamento da futura 

arquitetura da infraestrutura de comunicações quânticas euro-

peia e para o desenvolvimento do seu enquadramento. (+) 

ÚLTIMA CONVOCATÓRIA PARA O WiFi4EU

A quarta e última convocatória da iniciativa WiFi4EU decorreu 

a 3 e 4 de junho no portal WiFi4EU. Esta convocatória tem 

um orçamento de 14,2 milhões de euros, pelo que a CE irá 

distribuir 947 vales aos municípios de toda a UE, seguindo 

o critério de ordem de chegada e tendo em conta eventuais 

ajustes geográficos. (+)

UNIÃO EUROPEIA

TRÁFEGO NA SEQUÊNCIA DA COVID-19

O Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Ele-

trónicas (BEREC) divulgou regularmente o resultado da análise 

dos dados nos países da UE - partilhados por 31 ARN - sobre a 

capacidade da Internet durante o surto de COVID-19. (+)

8.º STAKEHOLDER FÓRUM

O BEREC divulgou a nova data para a realização do Stakeholder 

Forum - 19 de outubro, em Bruxelas, Bélgica –, que havia sido 

adiado devido à pandemia de COVID-19. Durante o Fórum reali-

zar-se-á a sessão Meet & Greet, na qual os participantes terão 

oportunidade de conhecer e cumprimentar informalmente os 

copresidentes dos grupos de trabalho do BEREC. (+)

QUESTIONÁRIOS SOBRE SERVIÇOS OTT

O BEREC lançou dois questionários sobre os parâmetros dos 

serviços over-the-top (OTT), dirigidos aos prestadores de ser-

viços de comunicações interpessoais através da Internet pú-

blica e aos prestadores de serviços de vídeo streaming, para 

resposta em maio. (+)

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 

organizações internacionais revelantes, participou recente-

mente, por videoconferência,  em encontros no âmbito do Or-

ganismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletró-

nicas (BEREC), da Conferência Europeia das Administrações de 

Correios e Telecomunicações (CEPT), do Grupo de Reguladores 

Europeus dos Serviços Postais (ERGP), da União Europeia (UE),  

da União Internacional das Telecomunicações (UIT), da União 

Postal das Américas, Espanha e Portugal (UPAEP) e da União 

Postal Universal (UPU).

BEREC

- PFT EWG, a 29 de maio; (+) 

- Rede de Contactos, a 14 e 15 de maio; (+) 

- Communications ENG, a 5 de maio; (+) 

- Open Internet EWG, a 15 de abril; (+)  

- Drafters do Open Internet EWG, a 12 e 27 de maio e a 3 e 22 

de abril; (+) 

- FNE EWG, a 27 de abril; (+) 

- Drafters do End-Users EWG, a 27 de abril; (+) 

- WNE EWG, a 15 de abril. (+) 

CEPT

- Membros do GT UPU e da TF Abertura da UPU ao Sector Pos-

tal Alargado, a 20 e 28 de maio e a 29 de abril; (+)

- Conselho do ECO, a 12 de maio; (+) 

- GT UPU CERP, a 12 de maio e a 7 e 21 de abril; (+) 

- ECC WG FM PT22, a 2 de abril e a 31 de março. (+) 

ERGP

- GT Cross-border parcels delivery, a 19 de maio; (+) 

- Rede de Contactos, a 14 de maio. (+) 

UE

- RSPG CC, a 7 de maio. (+) 

UIT

- Fórum de Desenvolvimento Regional para a Europa, a 26 de 

maio; (+)  

- Diálogos no âmbito do TDAG, a 12, 14 e 21 de maio, a 30 de 

abril e a 24 e 26 de março. (+) 

UPAEP

- Subgrupo Preparação do 27.º Congresso da UPU, a 4 de maio. (+)

UPU

- TF Revisão do Sistema de Contribuições do CA da UPU, a 7 de 

maio; (+)  

- Subgrupo Recuperação da Dívida da UPU, a 6 de maio. (+) 

O Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informa-

ção foi comemorado a 17 de maio, este ano subordinado ao tema 

“Ligar 2030: A contribuição das tecnologias de informação e co-

municação (TIC) para os objetivos de desenvolvimento sustentá-

vel”, conforme definido pela UIT, agência das Nações Unidas para 

as telecomunicações e sociedade da informação. A UIT pretende, 

com a escolha deste tema, refletir sobre os avanços das TIC para 

o desenvolvimento inteligente e sustentável (+)

DIA MUNDIAL DAS TELECOMUNICAÇÕES E DA SI 2020

A UIT está a promover a 2.ª edição do ITU Innovation Challenges,  

com o objetivo de identificar ideias que ajudem a reduzir as di-

ferenças na inovação digital e a melhorar as condições sociais, 

em três categorias possíveis: women in technology challenge;  

digital change-maker challenge; ecosystem best practice  

challenge.

Os candidatos devem apresentar as suas propostas, até 31 de 

julho, na página desta iniciativa. (+)

ITU INNOVATION CHALLENGES

A UIT lançou também a 3.ª edição do Global ICT Regulatory  

Outlook 2020, publicação que contribui para que a comunida-

de regulatória global compreenda as tendências, os desafios e 

oportunidades da sociedade digital, bem como o papel funda-

mental da regulação para garantir a conectividade para todos. 

Esta edição, que apresenta dados de 193 países ao longo de 

mais de uma década, procura auxiliar os reguladores no seu per-

curso para uma regulação colaborativa de quinta geração atra-

vés da ferramenta G5 Benchmark e apresenta um conjunto de 

regras para a implementação de banda larga móvel. (+)

GLOBAL ICT REGULATORY OUTLOOK 2020
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ALEMANHA - Bundesnetzagentur (BNetzA)

• Concluída a análise dos relatórios apresentados pelas ope-

radoras de redes móveis relativos ao cumprimento das obriga-

ções de cobertura previstas para o leilão de espectro de 2015. 

Segundo a BNetzA, esta análise demonstra que nenhum dos 

operadores cumpriu totalmente essas obrigações. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

• Publicadas decisões sobre tarifas grossistas de acesso às 

redes de cabo dos operadores Telenet, Brutélé e Voo SA. Es-

tas decisões permitem o acesso às respetivas redes, por ope-

radores alternativos, a preços justos, criando possibilidades de 

concorrência no mercado de retalho, com benefício para os uti-

lizadores finais e para os operadores de rede. (+)

• Divulgada a possibilidade de suspensão de licenças de redes 

privativas de rádio durante o período em que vigorarem restrições 

resultantes da pandemia de COVID-19, com impacto na atividade 

económica dos titulares ou requerentes dessas licenças. (+)

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Adotadas medidas, no contexto da pandemia de COVID-19, que 

visam garantir a disponibilidade dos serviços online às pessoas 

que se encontram em teletrabalho e à generalidade dos cidadãos 

que pretendem manter contacto com amigos e familiares. (+)

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Definido o procedimento de retorno à situação existente antes 

das medidas excecionais adotadas no âmbito da portabilidade 

fixa e móvel, devido à pandemia de COVID-19. A decisão da CNMC 

responde à preocupação manifestada pelas associações de opera-

dores que gerem os sistemas centralizados de portabilidade. (+)

FINLÂNDIA - Finnish Transport  

and Communications Agency (Traficom)

• Aberto o registo para o leilão na faixa de frequências dos 26 

GHz (25,1 a 27,5 GHz), no âmbito da construção de redes 5G a par-

tir de 1 de julho. Cada empresa, organização ou associação poderá 

receber apenas uma licença (entre um total de três), que será vá-

lida até 31 de dezembro de 2033. A Traficom é responsável pelos 

procedimentos do leilão, que terá início a 8 de junho. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Divulgado, a 9 de maio, o relatório da consulta pública relativa 

ao projeto de atribuição de frequências na faixa dos 2,6 GHz TDD 

(2570–2620 MHz), que decorreu de 15 a 26 de abril de 2019. De 

acordo com a decisão da ARCEP, os interessados poderão manifes-

tar o seu interesse e preparar a respetiva candidatura. (+)

FRANÇA - Agence Nationale des Fréquences (ANFR)

• Publicado relatório de avaliação sobre a exposição pública 

a ondas eletromagnéticas de redes 5G. Os resultados obtidos 

permitirão à ANFR propor um novo indicador para a medição da 

exposição produzida por antenas 5G. (+)

HOLANDA - Authority for Consumers and Markets (ACM)

• Divulgado estudo sobre o mercado de entrega de encomen-

das ao domicílio que destaca a “last mile”, ou seja, a última eta-

pa na cadeia de entrega de encomendas, em relação à qual vá-

rios agentes envolvidos neste mercado procuram criar soluções 

para tornar a entrega de encomendas mais eficiente. (+)

• Publicado alerta dirigido às operadoras de telecomunicações 

sobre o dever estatutário de prestação de ajuda às vítimas 

de chamadas anónimas não solicitadas. Este alerta resulta do 

reporte da inércia das operadoras em relação às reclamações 

apresentadas neste âmbito. (+)

IRLANDA – Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Divulgada ferramenta de comparação de ofertas e tarifários 

(Compare) com o objetivo de promover a divulgação de informa-

ção aos consumidores de comunicações eletrónicas e contribuir, 

assim, para melhores escolhas por parte dos mesmos quando 

decidem mudar de operador ou de pacote de serviços. (+)

POLÓNIA - Office of Electronic Communications (UKE)

• Divulgada informação que rejeita qualquer ligação entre o 5G 

e a pandemia de COVID-19. De acordo com o UKE, os níveis de 

exposição gerados pelas redes 5G são inferiores aos das redes 

4G e não são a causa da pandemia. Acrescenta que os riscos para 

a saúde e segurança dos cidadãos estão devidamente avaliados 

e são tidos em conta na implementação do 5G na Polónia. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Divulgadas recomendações dirigidas aos utilizadores dos 

serviços postais com o objetivo de os ajudar, assim como aos 

próprios prestadores, no atual contexto de pandemia, em que 

o elevado número de pessoas em confinamento fez disparar o 

número de correspondência e encomendas. (+)

SUÉCIA - Swedish Post and Telecom Authority (PTS)

• Publicada informação sobre o leilão das faixas de frequên-

cias dos 3,5 GHz e 2,3 GHz, que terá início a 10 de novembro. 

Os interessados deverão submeter as suas candidaturas até 

30 de junho. A licitação mínima será de 1,5 mil milhões de 

coroas suecas para a banda dos 3,5 GHz (100 milhões de co-

roas suecas por licença de 20 MHz) e 160 milhões de coroas 

suecas (160 milhões de coroas suecas por licença de 10 MHz) 

para a faixa dos 2,3 GHz. (+)
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REDE POSTAL E INDICADORES DE QUALIDADE DOS CTT

REGISTOS DE EXPEDIÇÕES DOS CTT

No quadro da monitorização dos objetivos fixados para o ser-

viço postal universal, a Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM) divulgou os relatórios sobre a rede postal e oferta 

de serviços e sobre os valores dos indicadores de qualidade de 

serviço dos CTT - Correios de Portugal (CTT), empresa conces-

sionária do serviço postal universal, no ano 2019. (+)

A 2 de abril, a ANACOM deferiu o pedido apresentado pelos CTT 

de dedução dos registos de expedições devido a interrupções do 

tráfego aéreo nos aeroportos da Região Autónoma dos Açores 

na sequência da depressão atmosférica Elsa e da greve realizada 

pelos técnicos de manutenção da SATA. (+)

SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

O serviço de distribuição de sinal de televisão por subscrição 

registou 160 mil novos clientes no 1.º trimestre, o que se tra-

duz num aumento de 4% face ao período homólogo. (+)

SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET EM LOCAL FIXO 

O tráfego total de Internet em banda larga fixa aumentou 

41,3% em comparação com o mesmo trimestre do ano ante-

rior. (+)

SERVIÇOS MÓVEIS

Na semana em que foi declarado o estado de emergência 

(16 a 22 de março), o tráfego de voz móvel em minutos 

aumentou 39% face à semana anterior à declaração de pan-

demia (2 a 8 de março). (+)

SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO

O volume de minutos originado na rede fixa aumentou 1,5% 

em relação ao 1.º trimestre de 2019, menos 15,9% no trimestre 

homólogo do ano anterior. (+)

SERVIÇOS POSTAIS

O tráfego total dos serviços postais atingiu 163,9 milhões de 

objetos no final do 1.º trimestre de 2020, menos 8,8% do que 

trimestre homólogo. (+)

PACOTES DE SERVIÇOS

No 1.º trimestre, o número de subscritores de ofertas de pa-

cotes de serviços atingiu 4,1 milhões, mais 171 mil clientes 

do que no período homólogo, o que traduz um crescimento 

de 4,4%. (+)

DIVULGADAS ESTATÍSTICAS DO 1.º TRIMESTRE

PREÇOS DO SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL PARA 2020
Por decisão de 21 de maio, a ANACOM aprovou a proposta de 

preços dos serviços que integram o serviço postal universal, 

apresentada pelos CTT. (+)

QUALIDADE DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS
Foi publicado, a 7 de maio, o estudo realizado pela ANACOM 

sobre avaliação do desempenho de serviços móveis de voz e 

dados, e da cobertura GSM, UMTS e LTE disponibilizados pela 

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO), NOS Co-

municações (NOS) Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais 

(Vodafone) na região Norte. (+)

VIOLAÇÕES DE SEGURANÇA – 2019
A ANACOM publicou o “Relatório de violações de segurança ou 

perdas de integridade”, que apresenta, analisa e caracteriza a 

informação constante das notificações das violações de segu-

rança ou das perdas de integridade com impacto significativo 

enviadas a esta autoridade, em 2019. (+)
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