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ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO 5G
Terminada, a 3 de julho, a consulta pública do projeto de re-

gulamento do leilão para a atribuição de direitos de utilização 

de frequências para o 5G e outras faixas relevantes (700 MHz, 

900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz). A ANACOM 

prevê que o leilão tenha início em outubro e que a atribuição 

dos direitos de utilização de frequências ocorra em 2021. (+)

RETOMA DA MIGRAÇÃO DA REDE DE TDT
De acordo com a proposta de retoma do processo de migra-

ção da rede de televisão digital terrestre (TDT) apresentada 

pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, que me-

receu concordância do Governo, foi aprovado pela Autoridade 

Nacional de Comunicações (ANACOM) a 18 de junho, o novo 

calendário do processo de migração da rede TDT. Dada a in-

disponibilidade de uma das empresas envolvidas nos servi-

ços de ressintonia dos emissores em virtude da pandemia de  

COVID-19, a ANACOM aprovou, a 16 de julho, nova alteração 

do calendário. Assim, o processo foi retomado no distrito de 

Portalegre, com a ressintonia do emissor de Alter do Chão, a 

12 de agosto. Quando o ecrã da televisão ficar negro apenas 

será necessário fazer a sintonia da televisão ou do descodifi-

cador de TDT. (+)

 

PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES 2021-2023

Foi lançada, a 4 de agosto, a consulta pública sobre o pla-

no plurianual de atividades desta Autoridade para o período 

2021-2023. O objetivo é auscultar os interessados e conhe-

cer as prioridades e necessidades identificadas por todos os 

agentes do sector. A receção de comentários termina a 1 de 

setembro, devendo os mesmos ser enviados para o endereço 

plano2021-2023@anacom.pt. (+)

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL

Foi prorrogado, até 18 de agosto, o prazo da consulta pública 

relativa aos sentidos prováveis de decisão referentes à pres-

tação do serviço postal universal, por decisão da ANACOM de 

23 de julho. Os contributos deverão ser remetidos, por escrito 

e em língua portuguesa, para o endereço de correio eletrónico 

psu-postal@anacom.pt. (+)

CONSULTA

GUIA SOBRE REDES MÓVEIS E SAÚDE 
A ANACOM publicou o guia “Redes Móveis e Saúde – factos, 

dados e desafios”, que pretende clarificar a discussão sobre o 

5G, com informação transparente e neutra, baseada em conhe-

cimento científico. (+)

ENSAIOS TÉCNICOS 5G
A ANACOM tem vindo a autorizar a utilização temporária de espec-

tro radioelétrico para a realização de ensaios técnicos e de estudos 

científicos utilizando diversas tecnologias, nomeadamente as que 

contribuirão para o arranque do 5G em Portugal. (+)

SPECTRU
Mais informações em: www.anacom.pt
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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:

1. Serviços de comunicações eletrónicas

• à Companhia IBM Portuguesa uma coima no valor de 12 000 

euros; (+) 

• à KPN Eurorings uma coima no valor de 5000 euros; (+)

• à Lycamobile Portugal coimas no valor total de 12 000 euros; (+) 

• à Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais coima no valor 

de 10 000 euros. (+) 

2. Serviços de valor acrescentado baseados no envio de mensagem

• à NETSIZE uma coima única no valor de 22 000 euros; (+)

• à NOS Comunicações uma coima única no valor de 30 000 

euros; (+)

• à SIC - Sociedade Independente de Comunicação uma coima 

única no valor de 47 000 euros; (+)

• à Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais uma coima 

única no valor de 37 500 euros; (+)

• à TOTAL TIM - Serviços de Telecomunicações Móveis e Afins 

uma coima única no valor de 39 500 euros. (+)

RELATÓRIO DE REGULAÇÃO 2019

A ANACOM divulgou, a 22 de junho, o Relatório de Regulação, 

Supervisão e Outras Atividade de 2019. (+)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES

A ANACOM publicou, a 22 de julho, o relatório “Evolução dos pre-

ços das telecomunicações”, cujos dados reportam a junho. (+)

PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES EM PORTUGAL

A ANACOM divulgou, a 4 de junho, uma versão atualizada da 

análise dos preços das telecomunicações em Portugal. (+)

 
COVID-19

• Guia para esclarecimento de dúvidas

A ANACOM atualizou o guia prático, publicado em maio, inteira-

mente dedicado ao impacto da pandemia no sector das comuni-

cações em Portugal. Este guia pretende responder às principais 

dúvidas dos consumidores nesta conjuntura. (+)

• Reclamações sobre serviços de comunicações

Em junho, a ANACOM teve conhecimento de cerca de 13,3 mil 

reclamações sobre serviços de comunicações, mais 90% do que 

no mesmo mês do ano anterior, em que foram registadas pouco 

mais de 7 mil reclamações. (+)

• Tráfego de comunicações

De 20 a 26 de julho e face à semana anterior, o tráfego de da-

dos diminuiu 7%, encontrando-se 40% acima do contabilizado 

na semana anterior à declaração de pandemia. (+)

REUNIÕES COM AUTARCAS

A 1 e 27 de julho, a ANACOM reuniu com autarcas de Porto de 

Mós (+) e Ourém (+), respetivamente, para apresentação dos re-

sultados do estudo de avaliação do desempenho dos serviços 

móveis e cobertura GSM, UMTS e LTE realizados nesses conce-

lhos e para reflexão sobre as dificuldades associadas às comu-

nicações móveis, de voz e Internet, entre outros.

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

João Cadete de Matos, Presidente do Conselho de Administra-

ção, participou, a 23 de julho, como orador no “World Summit 

on the Information Society Forum” (WSIS Forum), na sessão de 

alto nível subordinada ao tema “Inclusiveness, Access to Infor-

mation and Knowledge for All”. (+) 

Ilda Matos, assessora de imprensa, participou no programa ‘’Diá-

rio da Manhã’’, na rúbrica “Economia 24”, da TVI e TVI24, a 22 

de julho, sobre reclamações relativas aos serviços de comunica-

ções e regimes legais excecionais de resposta à pandemia de 

COVID-19, em vigor até 30 de setembro. (+) 

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

participou:

• a 12 de junho, no programa ‘’Madeira Viva’’, da RTP Madeira, 

sobre qualidade de serviço; (+)

• a 10 de junho, na rubrica ‘’Espaço ANACOM’’, da Rádio Jornal 

da Madeira, sobre o mesmo tema. (+)

A ANACOM esteve também presente nas edições de 1 de julho 

e 10 de junho do Jornal da Madeira com artigos sobre:

• alterações às medidas de resposta à pandemia de COVID-19 

no sector das comunicações; (+)

• direitos e regras aplicáveis à qualidade de serviço. (+)

Esta Autoridade participou ainda no caderno especial da 37.ª 

edição da revista Dirhotel, de abril/maio, intitulado “Impactos/

benefícios do 5G’’, com um artigo da autoria de Carla Amoroso, 

Chefe da Divisão de Mercados de Telefonia Fixa e Móvel. (+)
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CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS (RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES)

QUALIDADE DO SERVIÇO MÓVEL EM LISBOA
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)  realizou 

um estudo de avaliação do desempenho de serviços móveis 

de voz e dados e da cobertura GSM (2G), UMTS (3G) e LTE 

(4G) disponibilizados pela MEO - Serviços de Comunicações 

e Multimédia,  NOS Comunicações e Vodafone Portugal - Co-

municações Pessoais na Área Metropolitana de Lisboa, a qual 

abarca 18 municípios, abrangendo cerca de 3 mil Km2, ou 

seja 3% da superfície terrestre do país. (+)

NET.mede – TESTES REALIZADOS NO 1.o TRIMESTRE
No primeiro trimestre, foram realizados cerca de 286 mil testes 

à velocidade da Internet através do NET.mede, maioritariamen-

te em acessos fixos. Este número traduz um aumento de 58% 

para o que contribuíram os inúmeros testes efetuados desde o 

início do estado de pandemia, decretado pela Organização Mun-

dial de Saúde (OMS) a 11 de março. (+)

CUSTOS DE REGULAÇÃO 2020
Por decisão de 16 de julho, a ANACOM aprovou o cálculo 

do montante dos custos de regulação para liquidação das 

taxas de 2020 relativas à atividade de prestador de redes 

e serviços de comunicações eletrónicas, no valor de 33 819 

903 euros, e à atividade de prestador de serviços postais, 

no valor de 2 531 166 euros, bem como a realização de 

auditorias aos rendimentos relevantes e ao volume de ne-

gócios dos fornecedores de redes e serviços de comunica-

ções eletrónicas acessíveis ao público e aos prestadores de 

serviços postais. (+)

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

TRANSMISSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS
A ANACOM, por decisão de 26 de junho, decidiu não se opor à 

transmissão, para a titularidade da Rádio Sem Fronteiras - Soc. 

de Radiodifusão, do direito de utilização de frequências (DUF), 

na faixa dos 87,5-108 MHz, atribuído à M90 Radiodifusão para 

a prestação de um serviço de programas radiofónicos, de âmbito 

local, para o concelho de Vila do Conde. (+)

BALANÇO SOCIAL 2019
Está disponível o balanço social da ANACOM relativo ao 

exercício de 2019, dando cumprimento ao disposto no arti-

go 52.º, n.º 1, alínea c), dos seus Estatutos. (+)

Mais informações em: www.anacom.pt 3
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DECISÕES ANACOM – SÍNTESE DO 2.º TRIMESTRE DE 2020
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA DECISÕES

26.06.2020 Aprovação da avaliação das tarifas transfronteiriças de encomendas unitárias (ano 2020) decorrente do artigo 6.º do 
Regulamento (UE) 2018/644 e comunicação à Comissão Europeia (CE) - (decisão) (+)

26.06.2020 Aprovação da transmissão do direito de utilização de frequências (DUF) da M90 Radiodifusão para a Rádio Sem 
Fronteiras - Soc. de Radiodifusão (decisão) (+)

18.06.2020 Autorização para abate e reafectação de bens do ativo fixo tangível, a título gratuito (decisão) (+)

26.06.2020 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 25.11.2015 (maio de 2019 a abril de 2020) e respetiva comunicação à CE e ao BEREC 
(decisão) (+)

26.06.2020 Critérios a que obedece a formação dos preços do serviço postal universal (sentido provável de decisão) (+)

26.06.2020 Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal 
(sentido provável de decisão) (+)

26.06.2020 Distribuição de envios postais em instalações distintas do domicílio (sentido provável de decisão) (+)

26.06.2020 Conceito de encargo financeiro não razoável para efeitos de compensação do custo líquido do serviço postal universal 
(sentido provável de decisão) (+)

26.06.2020 Metodologia de cálculo dos custos líquidos do serviço postal universal (sentido provável de decisão) (+)

26.06.2020 Informação a prestar pelo(s) prestador(es) de serviço postal universal aos utilizadores (sentido provável de decisão) (+)

26.06.2020 Aprovação de concurso para realização de auditoria aos resultados do sistema de contabilidade analítica da MEO - 
Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO) - exercícios de 2019 e 2020 (decisão) (+)

18.06.2020 Aprovação de nova calendarização para a migração da rede televisão digital terrestre (TDT) - (decisão) (+)

04.06.2020 Aprovação da taxa de custo de capital dos CTT – Correios de Portugal (CTT) aplicável ao exercício de 2020 (decisão) (+)

01.06.2020 Aprovação do fim da suspensão dos prazos da consulta do projeto de Regulamento do Leilão relativa à alteração do DUF 
detido pela Dense Air Portugal (decisão) (+)

28.05.2020 Declaração da caducidade da licença da Urbanos - Distribuição Expresso (decisão) (+)

21.05.2020 Aprovação do relatório relativo aos custos administrativos e ao montante da cobrança de taxas de 2019 (decisão) (+)

07.05.2020 Aprovação de parecer da ANACOM sobre a operação de concentração IBASIS Portugal/NOS ICS (decisão) (+)

21.05.2020 Aprovação de publicitação de bens informáticos para alienação (decisão) (+)

21.05.2020 Aprovação da proposta de preços do serviço postal universal para 2020 (decisão) (+)

15.05.2020 Declaração à COLLAB para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

07.05.2020 Emissão de declaração à Vonage para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

07.05.2020 Aprovação da publicação do relatório de avaliação do desempenho de serviços móveis e de cobertura GSM, UMTS e LTE, 
na região Norte (NUTS II) (decisão) (+)

30.04.2020 Emissão de declaração à FASTFIBER para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

23.04.2020 Revisão da proposta de preços para 2020 no âmbito do serviço postal universal (decisão) (+)

23.04.2020 Aprovação de novos modelos de termos de responsabilidade de projeto e execução ITED e ITUR (decisão) (+)

17.04.2020 Suspensão dos trabalhos de definição da taxa de custo de capital da MEO aplicável ao exercício de 2020 (decisão) (+)

14.04.2020 Emissão de declaração à Roteiro Versátil para prestação de serviços postais (decisão) (+)

07.04.2020 Cancelamento da inscrição da Porto Digital (decisão) (+)

09.04.2020 Aprovação da proposta da MEO para colmatar a falta de cobertura do serviço de TDT em Baião (decisão) (+)

02.04.2020 Adjudicação do serviço de fornecimento de eletricidade (+)

02.04.2020 Deferimento do pedido dos CTT de dedução de registos de expedições de correio (decisão) (+)

02.04.2020 Avaliação do preço praticado pela MEO associado à prestação do serviço de TDT (sentido provável de decisão) (+)

02.04.2020 Aprovação da transmissão dos direitos de utilização de frequências da FMEASY (decisão) (+)

01.04.2020 Cancelamento da inscrição da Urbanos para prestação de serviços postais (decisão) (+)

QUARTA CONVOCATÓRIA DO WiFi4EU
Foram anunciados, em julho, os resultados da quarta convo-

catória do WiFi4EU. 12 municípios portugueses foram con-

templados com vouchers, elevando assim a 277 as câmaras 

municipais nacionais com verbas disponibilizadas para a 

instalação de Wi-Fi em locais públicos. (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

PRESIDÊNCIA DA UNIÃO EUROPEIA

A Alemanha assume a presidência do Conselho da União Euro-

peia (UE) de 1 de julho a 31 de dezembro, sendo o triunvirato 

presidencial composto também por Portugal (1.º semestre de 

2021) e pela Eslovénia (2.º semestre de 2021). (+)

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO – 5G

A Comissão Europeia (CE) adotou, a 30 de junho, um Regula-

mento de Execução relativo à instalação de pontos de acesso 

sem fios, cobrindo pequenas áreas (small cells), no âmbito da 

implementação de redes 5G, visando aumentar a capacidade e 

cobertura de dados na UE. (+)

DIRETIVA DO SERVIÇO POSTAL - CONSULTA

Decorre até 9 de novembro a consulta pública da CE sobre a Di-

retiva do Serviço Postal, com o objetivo de avaliar o seu impac-

to e compreender as necessidades do sector postal, tendo em 

consideração a crescente economia do comércio eletrónico. (+)

DIRETIVA NIS - CONSULTA

A revisão da Diretiva sobre Network and Information Security 

(NIS), que entrou em vigor em 2016, está em consulta pública 

até 2 de outubro. (+) 

REGULAMENTO DO ROAMING - CONSULTA

Decorre até 11 de setembro a consulta pública da CE sobre a 

revisão e prolongamento do Regulamento do roaming [Regula-

mento (UE) 2017/920, de 17 de maio]. (+)

ENTREGA TRANSFRONTEIRIÇA DE ENCOMENDAS - CONSULTA

Está também a decorrer, até 30 de setembro, a consulta pública 

sobre os serviços de entrega transfronteiriça de encomendas, com 

vista a recolher contributos sobre a aplicação do Regulamento (UE) 

2018/644 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril. (+) 

APLICAÇÃO DO RGPD

A CE publicou, a 24 de junho, o relatório de avaliação dos dois anos 

de aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(RGPD), que refere o cumprimento da maior parte dos objetivos, 

em especial a criação de um novo sistema europeu de governação 

e de aplicação das regras de proteção de dados. (+)

INTEROPERABILIDADE ENTRE APLICAÇÕES DE RASTREIO

Os Estados-Membros, com o apoio da CE, chegaram a acordo 

sobre um conjunto de especificações técnicas destinadas a 

assegurar o intercâmbio seguro de dados entre as aplicações 

nacionais de rastreio das infeções por coronavírus, com base 

numa arquitetura descentralizada. (+) 

REUNIÃO DE MINISTROS DE TELECOMUNICAÇÕES

Teve lugar a 5 de junho, uma videoconferência informal dos mi-

nistros da UE responsáveis pelas telecomunicações, que teve 

como principal objetivo a identificação das prioridades para o 

sector digital no rescaldo do surto de COVID-19. (+)

ATIVIDADES ESPACIAIS – CONCLUSÕES DO CONSELHO 

A 4 de junho, o Conselho da UE adotou as conclusões sobre “O 

papel do espaço para uma Europa sustentável”, que reconhe-

cem o importante contributo das atividades espaciais para o 

desenvolvimento de competências, tecnologias e serviços ne-

cessários para construir uma sociedade capaz de enfrentar os 

desafios globais num mundo em mudança, incluindo alterações 

climáticas, degradação dos ecossistemas, crises sanitárias, se-

gurança alimentar e migração. (+)

UNIÃO EUROPEIA

43.ª PLENÁRIA

Decorreu a 11 e 12 de junho, por videoconferência, a 43.ª reu-

nião plenária do BEREC, juntamente com a reunião do Comité 

de Gestão do BEREC. Destaque para a adoção de orientações 

sobre a avaliação da eficiência dos sistemas de aviso à popu-

lação transmitidos por diferentes meios, que visa ajudar os 

Estados-Membros, nomeadamente com uma metodologia para 

proceder a esta avaliação. (+) 

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

representante nacional do sector das comunicações junto 

de organizações internacionais revelantes, participou recen-

temente, por videoconferência,  em encontros no âmbito do 

Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Ele-

trónicas (BEREC), da Conferência Europeia das Administrações 

de Correios e Telecomunicações (CEPT), do Grupo de Regula-

dores Europeus dos Serviços Postais (ERGP), da Organização 

Europeia de Telecomunicações por Satélite (EUTELSAT),  da 

União Europeia (UE) e da União Internacional das Telecomu-

nicações (UIT).

CEPT

• ECC, 29 de junho a 3 de julho; (+)

• GT UPU do CERP, a 23 e 29 de junho e 7 de julho; (+) 

• WG NaN PT NPS, a 9 e 10 de junho; (+) 

• Com-ITU, a 27 e 29 de maio e 30 de junho e 1 de julho; (+)

• WG NaN, a 26 e 27 de maio; (+) 

• WG SE, a 11, 13, 18 e 20 de maio. (+) 

BEREC

• WNE EWG, a 10 julho; (+) 

• MEA EWG, CMA e Ofcom, a 9 de julho; (+) 

• Drafters do Open Internet EWG, a 7 e 14 de julho; (+) 

• MEA EWG e CE, a 2 de julho; (+) 

• Rede de Contactos, a 26 de junho e 9 e 15 de julho. (+) 

ERGP

• GT Regulatory Framework, a 22 de julho. (+) 

EUTELSAT

• Comité Consultivo, a 28 de maio. (+) 

UE

• RSPG, a 9 de junho; (+)

• RSPG CC, a 2 de junho. (+) 

UIT

• TDGA, a 2 e 5 de junho. (+) 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) divulgou recentemente dados estatísticos sobre banda 

larga referentes a 2019. Portugal apresenta uma taxa de pene-

tração da banda larga fixa de 38,6% e a penetração da fibra ótica 

a nível nacional é a 14.ª mais elevada entre os países da OCDE. 

O número de subscritores de banda larga móvel manteve um 

crescimento de 5%, apesar de a taxa de penetração ser bastan-

te alta, com 21 dos 37 países com mais de 100 subscritores por 

100 habitantes. Destaque para o Japão, a Estónia e a Finlândia 

 com, respetivamente, 179%, 158% e 155%. (+) 

OCDE DIVULGA ESTATÍSTICAS SOBRE BANDA LARGA

COVID-19 - MEDIDAS PARA O SERVIÇO POSTAL

O ERGP divulgou informação atualizada sobre as medidas to-

madas no âmbito do serviço postal em consequência da crise 

pandémica provocada pela pandemia de COVID-19. (+)

CONSULTA PÚBLICA

Decorre até 27 de setembro a consulta pública sobre:

• ERGP Work Programme 2021 – com o objetivo de contribuir para 

a futura Diretiva dos Serviços Postais da Comissão Europeia.

• Report on Postal Definitions - explora os diferentes parâmetros 

que podem ser utilizados para identificar serviços e intervenientes 

no sector postal num futuro enquadramento regulatório.

• ERGP Report on Key Consumer Issues - identifica assun-

tos chave relacionados com os consumidores. (+) Os contribu-

tos devem ser enviados para o endereço de correio eletrónico  

GROW-ERGP@ec.europa.eu. (+)

18.ª PLENÁRIA

Teve lugar a 30 de junho, a 18.ª reunião plenária do ERGP, sob  

presidência de Spyros Pantelis, da Hellenic Telecommunications 

and Post Commission (Grécia), e a vice-presidência de João Ca-

dete de Matos, da ANACOM. (+)

ERGP

O cabo submarino internacional de comunicações que vai 

interligar Portugal e o Brasil e que deverá entrar em opera-

ção no 2.º trimestre de 2021 vai ter capacidade de deteção 

sísmica no ramo entre o Funchal e Sines, sendo o primeiro 

sistema internacional no mundo a ser dotado desta funcio-

nalidade. Os dados recolhidos serão entregues à academia 

nacional e às agências e institutos públicos que estudam a 

atividade sísmica. (+) 
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ALEMANHA - Bundesnetzagentur (BNetzA)

• Publicadas, a 30 de junho, as conclusões da consulta pública 

sobre a aplicação da tecnologia blockchain nos sectores das co-

municações (eletrónicas e postais), da energia e ferroviário. Em 

relação às comunicações eletrónicas, conclui que esta tecnologia 

está a ser testada para desenvolver identidades digitais seguras, 

melhorar métodos de pagamento e processos financeiros entre 

empresas, por exemplo, para o serviço de roaming, e permitir tran-

sações transparentes e eficientes na Internet das Coisas. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

• Publicado, a 8 de julho, o relatório estatístico anual sobre o 

sector das comunicações eletrónicas relativo a 2019, que des-

taca um aumento de 33% face ao ano anterior na utilização da 

Internet de banda larga fixa e uma utilização média mensal de 

150 gigabites por linha de banda larga fixa. Salienta também 

um aumento de 22,5% na oferta de quadruple-play. (+)

• Publicadas decisões, após consulta pública, sobre direitos tem-

porários para utilizadores na faixa de frequências de 3600-3800 

MHz a cinco operadoras: Cegeka, Entropia, Orange, Proximus e 

Telenet. Estes direitos de utilização permitem-lhes a realização 

dos primeiros desenvolvimentos de 5G. (+) 

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Lançada, a 22 de junho, nova página no portal da ANATEL 

sobre simplificação regulatória, a qual disponibiliza informação 

relativa a diversas ações que, nesse âmbito, tem vindo a desen-

volver nos últimos anos. (+)

CANADÁ - Canadian Radio-television  

and Telecommunications Comission (CRTC) 

• Adiado para 6 de outubro o prazo para apresentação de 

candidaturas no âmbito do leilão de frequências dos 3450 a 

3650MHz para a tecnologia 5G. (+) 

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Publicado relatório estatístico sobre o comércio eletrónico 

relativo ao 4.º trimestre de 2019, o qual destaca: o aumento 

de 23,5% da faturação, que contribuiu para um total de 13 365 

milhões de euros anuais; as agências de viagens e os opera-

dores turísticos enquanto sectores de atividade com maiores 

receitas (12,5% da faturação total); o aumento do número de 

transações que registou mais 242 milhões (mais 17,9%). (+)

FINLÂNDIA - Finnish Transport  

and Communications Agency (Traficom)

• Concedida a primeira licença na faixa de frequências dos 

2300-2320 MHz para redes móveis locais, dirigidas a um grupo 

limitado de utilizadores, baseadas em tecnologia de comunica-

ções móveis e para implementação local, como, por exemplo, 

para responder às necessidades de operação de fábricas, por-

tos, aeroportos, centrais elétricas e minas. (+) 

• Divulgados resultados do inquérito aos consumidores, reali-

zado entre abril e junho,  sobre utilização do serviço de Internet 

no segundo semestre de 2019. Os dados divulgados demons-

tram uma expansão moderada da cobertura do serviço de ban-

da larga móvel de alta velocidade. A parcela de domicílios com 

ligações até 100 Mbps aumentou 2% (chegando aos 93%). (+)

• Divulgados os resultados do leilão relativo à faixa de espec-

tro de 26 GHz para implementação do 5G, a partir de 1 de julho. 

As licenças são válidas até 31 de dezembro de 2033. (+)  

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

Divulgada consulta pública, a decorrer até 14 de setembro, sobre 

projectos de decisão relativos a obrigações assimétricas no quadro 

das análises  de mercado de banda larga fixa e banda larga fixa 

super-rápida; e alterações ao quadro regulamentar da fibra ótica. (+) 

FRANÇA - Agence Nationale des Fréquences (ANFR)

• Divulgada, a 1 de julho, autorização de 52 895 sítios para 

operarem com tecnologia 4G. De acordo com a informação vei-

culada, existem em França 5 faixas de frequências a fornece-

rem serviços 4G, distribuídas da seguinte forma: 26 092 sítios 

na faixa dos 700 MHz; 43 732 sítios na faixa dos 800 MHz; 44 

252 sítios na faixa dos 1800 MHz; 21 798 sítios na faixa dos 

2,1 GHz; e 34 468 sítios na faixa dos 2,6 GHz. (+)

HOLANDA - Authority for Consumers and Markets (ACM)

• Publicado, a 2 de julho, o “Postal and Parcel Markets Scan 

2019”, de acordo com o qual se registou um acréscimo no volu-

me de encomendas e, ao mesmo tempo, uma diminuição no vo-

lume de correspondência individual e comercial, à semelhança 

do que se concluiu em anos anteriores. (+)

IRLANDA – Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Publicados os dados de desempenho da qualidade do servi-

ço universal de acesso a um local fixo, prestado pelo operador 

designado, Eircom Limited, no quarto trimestre de 2019, assim 

como no período 2019-2020. (+)

 
MOÇAMBIQUE - Instituto Nacional das Comunicações  

de Moçambique (INCM)

• Criada pelo INCM nova entidade - Unidade de Controle de Trá-

fego de Telecomunicações (UCTT) -, vocacionada para o con-

trole de tráfego, gestão do registo dos cartões SIM, proteção e 

segurança de redes de telecomunicações. (+)
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A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou, 

a 16 de julho, o critério a adotar para avaliar o cumprimento 

dos objetivos de desempenho associados a indicadores de 

qualidade do serviço postal universal, cujo apuramento é efe-

tuado através de amostras. (+)

QUALIDADE DO SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL

A 4 de junho, a ANACOM aprovou a decisão relativa à taxa 

de custo de capital dos CTT – Correios de Portugal (CTT) 

aplicável ao exercício de 2020 (9,7150%). (+)

TAXA DE CUSTO DE CAPITAL DOS CTT 2020

Os serviços de redes de alta velocidade (RAV) em local fixo 

atingiram 2,9 milhões de clientes residenciais, mais 9,8% do 

que no período homólogo, quando registou um crescimento 

de 12,6%. (+)

REDES DE ALTA VELOCIDADE (1.º TRIMESTRE)

O número de encomendas cursadas nas redes postais dos 

principais prestadores do serviço de encomendas em Portu-

gal aumentou 14,6%, tendo o volume de negócios crescido 

9,1%. (+)

ENCOMENDAS INTERNACIONAIS (2019)

Por decisão de 23 de julho, a ANACOM considerou que a 

proposta de preços para os serviços de correspondências 

internacionais no âmbito do serviço postal universal (SPU), 

apresentada pelos CTT, não cumpre os critérios de forma-

ção de preços dos serviços postais que compõem o SPU, 

aplicáveis ao ano 2020. (+)

PREÇOS DE CORRESPONDÊNCIA INTERNACIONAL

A ANACOM aprovou, por decisão de 26 de junho, a avaliação 

das tarifas transfronteiriças unitárias praticadas em 2020 

pelos CTT, enquanto prestador do SPU. (+) 

TARIFAS TRANSFRONTEIRIÇAS DE ENCOMENDAS
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