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NOVA ADENDA AO ROTEIRO NACIONAL DA FAIXA DOS 700 MHZ
A ANACOM aprovou, a 10 setembro, a segunda adenda ao 

roteiro nacional para a faixa dos 700 MHz, que estabelece 

o plano e o calendário necessários para a libertação des-

ta faixa de frequências, bem como a respetiva atribuição 

para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas 

terrestres sem fios de banda larga, nomeadamente para o 

desenvolvimento da 5.ª geração móvel (5G). (+) 

RETOMA DA MIGRAÇÃO TDT
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), em coor-

denação com a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia 

(MEO), retomou o processo de migração da rede de televisão 

digital terrestre (TDT) a 12 de agosto, com a alteração progres-

siva dos 28 emissores localizados nos distritos de Portalegre, 

Castelo Branco e Santarém. (+) A 24 de agosto, a ressintonia 

prosseguiu, com a alteração dos 44 emissores instalados nos 

distritos de Santarém, Coimbra e Castelo Branco e em algumas 

localidades do sul dos distritos de Viseu e de Aveiro. (+) A partir 

de 18 de setembro, a alteração de frequências TDT abrangeu os 

distritos da Guarda, Bragança e Vila Real (a metade leste) e os 

concelhos situados mais a leste do distrito de Viseu. (+) 

 

PRÁTICA COMERCIAL DESLEAL 

A 27 de agosto, a ANACOM aprovou a prorrogação da vigência 

da medida cautelar de proibição prévia da prática comercial des-

leal, determinada em 17 de janeiro, no âmbito da TDT, até ao 

30.º dia (útil) após a conclusão do processo de migração da rede 

de TDT. Esta decisão resulta da necessidade de ajustar a vigên-

cia da medida cautelar já determinada à nova calendarização do 

processo de migração da rede de TDT. (+) 

REDE DE TDT – MUX A

A ANACOM aprovou, a 17 de setembro, a decisão final relativa 

ao preço praticado pela MEO aos operadores de televisão pela 

prestação do serviço de codificação, multiplexagem, transporte 

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

condicionado livre (MUX A). (+)

DECISÕES TDT

MIGRAÇÃO DA TDT - CIM
A ANACOM tem vindo a realizar reuniões regulares com as 

Comunidades Intermunicipais (CIM) visando a divulgação do 

processo de migração da TDT e as medidas adotadas para 

minimizar o impacto deste processo junto da população.

A 22 de setembro reuniu com a CIM do Tâmega e Sousa e a 

CIM do Ave. (+)

A 30 de setembro, o Presidente da ANACOM deslocou-se a 

Coimbra para uma reunião com os autarcas desta região. Para 

além da TDT, o encontro com a CIM da Região de Coimbra abor-

dou também um conjunto de preocupações em matéria de co-

municações. (+)

O ciclo de reuniões com os autarcas do continente incluiu 

ainda, a 6 de outubro, um encontro com as CIM do Alto Tâme-

ga e do Alto Minho. (+)

SPECTRU
Mais informações em: www.anacom.pt

BOLETIM BIMESTRAL

233
SET/OUT 2020

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1556555
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1557241
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1563550
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1563517
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1563992
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1564391
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1564745
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1564026
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1561904


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 Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais uma coima 

única de 60 000 euros e o pagamento a 2 assinantes das com-

pensações em falta; (+) 

• à T-Systems ITC Iberia uma coima no valor de 10 000 euros; (+) 

• à INMARSAT GLOBAL LIMITED uma coima única no valor de 

4000 euros; (+) 

• à NOS Comunicações uma coima no valor de 17 400 euros; (+) 

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

coima no valor de 30 000 euros; (+) 

• À IRIDIUM ITALIA uma coima única no valor de 2100 euros; (+) 

• à SKYLOGIC uma coima única no valor de 10 000 euros (+) e 

outra no valor de 4000 euros; (+) 

• à Nacacomunik – Serviços de Telecomunicações uma admoes-

tação e uma coima única no montante de 4500 euros; (+)

• à MEO uma coima única no valor de 699 125 euros e o paga-

mento a 18 assinantes das compensações em falta. (+) 

 
TESTES À VELOCIDADE DA INTERNET – NET.mede

Entre abril e junho foram realizados 512 mil testes à velocidade 

da Internet com o NET.mede, quase 80% acima do número re-

gistado no 1.º trimestre deste ano, o que corresponde, em mé-

dia, a 5628 testes diários. (+)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES

A ANACOM publicou, a 22 de setembro, o relatório ‘’Evolução 

dos preços das telecomunicações’’, cujos dados reportam a 

agosto. (+)

DIRETÓRIO DE EMPRESAS NO SECTOR DAS COMUNICAÇÕES

A ANACOM disponibilizou, a 30 de setembro, o “Diretório de Em-

presas no Sector das Comunicações em 2020”. Esta publicação 

dá a conhecer as empresas em atividade no sector das comuni-

cações em 30 de junho. (+) 

MODELO DE PARTILHA DE ESPECTRO

A ANACOM divulgou, a 15 de setembro, o estudo sobre o modelo 

de partilha de espectro Licensed Shared Access (LSA) em Portugal 

na faixa de frequências dos 2,3-2,4 GHz. (+) 

OPERAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO EAD/PAPIRO

Foi ratificada, a 4 de setembro, a decisão do Conselho de Admi-

nistração da ANACOM de 1 de setembro, que aprovou o parecer 

sobre a notificação prévia de uma operação de concentração 

que consiste na aquisição, pela Empresa de Arquivo e Documen-

tação (EAD), do controlo exclusivo da PAPIRO. (+) 

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

João Cadete de Matos, Presidente do Conselho de Administra-

ção participou:

• a 3 de setembro, como orador na 20.ª edição do “Global Sym-

posium for Regulators” (GSR-20), organizado pela União Inter-

nacional das Telecomunicações, na sessão 5, subordinada ao 

tema “Sustainable and inclusive societies: accessible ICTs to 

leave no one behind”; (+) 

• a 31 de agosto, em entrevista ao Jornal de Abrantes sobre di-

versas matérias relacionadas com o sector das comunicações; (+) 

• a 19 de agosto, no programa “Informação Antena Livre – edição 

das 12h00”, da Rádio Antena Livre, sobre a retoma do processo 

de migração da rede de televisão digital terrestre (TDT); (+) 

• a 12 de agosto, data do início da retoma do processo de mi-

gração da TDT, no programa “Bom Dia Portugal”, da RTP1, sobre 

a alteração de 28 emissores nos distritos de Portalegre, Castelo 

Branco e Santarém. (+) 

Ilda Matos, assessora de imprensa, a 12 de agosto,  prestou es-

clarecimentos sobre a retoma do processo de migração da TDT 

na Antena 1 (+) e no programa “Diário da Manhã”, na rúbrica 

“Economia 24”, da TVI e TVI24. (+)

José Nelson Melim, chefe da Delegação da Madeira, a 7 de agos-

to, foi entrevistado na rubrica ‘’Espaço ANACOM’’, da Rádio Jor-

nal da Madeira, sobre o serviço de roaming. A 6 de agosto, foi 

publicado no Jornal da Madeira um artigo que detalha informa-

ção sobre a utilização dos serviços de comunicações eletrónicas 

no estrangeiro. (+) 

A 30 de julho, foi divulgada, na Rádio Renascença, a entrevista 

a José Pedro Borrego, da Direção de Gestão do Espectro, sobre 

o 5G. (+)

Nuno Castro Luís, chefe da Divisão de Fiscalização dos Mer-

cados de Infraestruturas e de Equipamentos da ANACOM, deu 

uma entrevista à revista “Propriedade Urbana” da Associação 

de Proprietários de Portugal (APL), sobre o projeto da ANACOM 

“Ligar ao Condomínio”. (+) 
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PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Despacho n.º 9938/2020 (II Série – D.R. de 15 de outubro), que procede à criação de um grupo de trabalho para a avaliação dos 

requisitos tecnológicos e do modelo de gestão da rede de comunicações de emergência do Estado. (+) 

Decreto-Lei n.º 39-B/2020 (I Série - D.R. de 17 de setembro), que nomeia Hugo Santos Mendes para Secretário de Estado Adjunto 

e das Comunicações (em conjunto com a nomeação de outros cinco Secretários de Estado). (+) 

Declaração de Retificação n.º 29/2020 (I Série - D.R. de 11 de agosto), que retifica a Resolução da Assembleia da República n.º 

62/2020, de 4 de agosto, que alarga a oferta de serviços de programas na televisão digital terrestre, publicada no Diário da Repú-

blica, 1.ª série, n.º 150, de 4 de agosto de 2020. (+) 

Decreto-Lei n.º 49/2020 (I Série - D.R. de 4 de agosto), que estabelece o regime sancionatório aplicável à violação de regras sobre 

acesso à Internet aberta e sobre chamadas intra-União Europeia reguladas. (+)

STF - serviço telefónico fixo; STM - serviço telefónico móvel; SNG - outros serviços não geográficos
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).

CUSTOS DA ATIVIDADE POSTAL
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), por decisão de 

10 de setembro, considerou que os resultados do sistema de con-

tabilidade analítica dos CTT - Correios de Portugal (CTT) referentes 

aos exercícios de 2016 e 2017 foram produzidos de acordo com as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. Os CTT corrigiram 

a afetação de custos entre a atividade postal e o banco postal tal 

como determinado pela ANACOM por decisão de 2019, o que origi-

nou para o conjunto dos exercícios de 2016 e 2017 uma diminuição 

dos gastos atribuídos à atividade postal em cerca de 30 milhões 

de euros - dos quais cerca de 6 milhões de euros na prestação do 

serviço postal universal em base comparável - e a um aumento 

equivalente dos gastos alocados à atividade bancária. Esta corre-

ção resulta da auditoria aos resultados do sistema de contabilidade 

analítica dos CTT referente aos exercícios de 2016 e 2017. Os CTT 

procederam à reformulação dos resultados do seu sistema de con-

tabilidade analítica, os quais foram validados pela mesma entidade 

que conduziu a auditoria original. Com esta reformulação corrigiu-

-se a incorreta segregação de custos entre a atividade postal e a 

atividade bancária identificada em 2016 e 2017 e evitou-se a sua 

propagação ao longo do tempo. Os resultados a partir de 2018, in-

clusive, foram, de acordo com os CTT, já produzidos de acordo com 

aquela reformulação, estando a decorrer a respetiva auditoria. (+)

NÚMEROS PORTADOS

 2019 2020

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

 SFT1 1 911 473 1 913 493 1 915 561 1 915 476 1 912 484 1 910 985 1 907 875 1 908 435 1 905 848 1 906 758 1 904 358 1 903 214

 STM 2 736 044 2 752 749 2 769 225 2 784 190 2 796 386 2 806 416 2 817 080 2 826 586 2 830 627 2 832 254 839 269 2 852 088

 SNG2 4 588 4 621 4 632 4 636 4 656 4 675 4 685 4 747 4 766 4 781 4 804 4 815

 Total  4 861 4 925 4 950 4 967 4 971 4 991 4 995 4 723 4 689 4 696 4 701 4 706
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JOUE
Recomendação (UE) 2020/1307 da Comissão, de 18 de setembro, que estabelece um conjunto de instrumentos comuns a nível 

da União destinados a reduzir o custo da implantação de redes de capacidade muito elevada e a assegurar um acesso ao espetro de 

radiofrequências 5G atempado e favorável ao investimento, a fim de promover a conectividade e de a colocar ao serviço da retoma 

económica da União após a crise da COVID-19. (+).

VICE-PRESIDÊNCIA DO ERGP
O Grupo de Reguladores Europeus dos Assuntos Postais (ERGP) 

anunciou os resultados das eleições para a presidência e vice-

-presidência do Grupo, em 2021. Spyros Pantelis, Vice-Presiden-

te da Hellenic Telecommunications and Post Commission (Gré-

cia), e João Cadete de Matos, Presidente da ANACOM, assumirão 

os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respetivamente. (+)

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 54 40

 Banda larga móvel (d) 11 9

Serviço de voz através da Internet de uso nómada (VoIP nómada) (e) 32 18

Serviço de postos públicos 5 2

Serviço de cartões virtuais de chamadas 12 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 78 67

Serviços Postais abrangidos no âmbito do serviço universal 16 12

a) Situação em 30 de junho 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.
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NO MUNDO

AUXÍLIOS DE ESTADO – REDE DE BANDA LARGA

A Comissão Europeia (CE) lançou uma consulta pública sobre 

a avaliação das regras da União Europeia (UE) em matéria de 

auxílios de Estado para a implementação da rede de banda lar-

ga, que decorre até 5 janeiro de 2021. A consulta visa garantir 

uma implementação coerente das disposições sobre acesso in-

cluídas no novo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 

(CECE) e auxiliar as autoridades reguladoras nacionais (ARN) e 

os players no mercado a enfrentarem futuros desafios relacio-

nados com o investimento e implementação das redes de muito 

alta capacidade. (+) 

MYGALILEOSOLUTION COMPETITION

Terminou a 30 de setembro o concurso lançado pela Eu-

ropean Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA) 

intitulado MyGalileoSolution competition, dirigido a inova-

dores e empreendedores com o objetivo de desenvolverem 

soluções baseadas em localização, designadamente em 

quatro áreas específicas: i) Crisis & Emergency Response; 

ii) Smart Transport for Green Deal; iii) Solution for Digital 

Age; e iv) Cybersecurity. (+)

MERCADOS RELEVANTES – RECOMENDAÇÃO

A CE divulgou, a 25 de agosto, o projeto de recomendação so-

bre mercados relevantes de produtos e serviços no sector das 

comunicações eletrónicas, que  propõe a identificação de dois 

mercados grossistas como suscetíveis de regulação ex-ante a 

nível da UE: (i)  acesso local grossista num local fixo (que pode 

ser utilizado para fornecer produtos e serviços de grande con-

sumo); (ii) capacidade dedicada grossista (que é principalmente 

relevante para clientes empresariais que exigem uma maior 

qualidade de conectividade). (+) 

TAXAS DE TERMINAÇÃO - CONSULTA

Decorreu até 22 de setembro a consulta pública da CE relativa 

à proposta de Ato Delegado sobre o valor máximo das taxas de 

terminação (Eurotates) móvel (MTR) e fixa (FTR). (+)

INSTRUMENTOS DE CIBERDIPLOMACIA

A UE aplicou os instrumentos de ciberdiplomacia, adotados 

em maio de 2019, para prevenir e responder a ciberataques 

dirigidos contra a UE ou os seus Estados-Membros. Foi de-

cidido impor medidas restritivas contra seis pessoas e três 

entidades responsáveis por vários ciberataques, nomeada-

mente, a tentativa de ciberataque contra a Organização para 

a Proibição de Armas Químicas e os ciberataques publica-

mente conhecidos como “WannaCry”, “NotPetya” e “Opera-

tion Cloud Hopper”. (+)

UNIÃO EUROPEIA

INDEPENDÊNCIA DAS ARN

Na declaração divulgada a 11 de agosto, o Organismo de Regula-

dores Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC) expressa 

preocupação com medidas tomadas por alguns Estados-Mem-

bros que podem pôr em causa a independência das ARN, apesar 

da recente confirmação dessa independência pelo novo CECE. 

Na generalidade, o BEREC evidencia a obrigação de transposição 

atempada, completa e correta das novas regras para as legisla-

ções nacionais, bem como a necessidade de serem aplicados de 

modo eficaz os requisitos de independência, já que existem e 

que foram até reforçados pelo CECE. (+) 

REGULAÇÃO DE PLATAFORMAS DIGITAIS

O BEREC recomenda a adoção de um enquadramento regulató-

rio ex-ante específico para as plataformas digitais com poder de 

intermediação significativo, na sua resposta à consulta pública 

lançada pela CE em junho, sobre o pacote legislativo no domínio 

dos serviços digitais. (+) 

COVID 19 - TRÁFEGO DAS REDES DE INTERNET

O BEREC continua a divulgar o resultado da análise dos dados, 

agora numa base mensal, partilhados pelas ARN de países da UE, 

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

BEREC

COBERTURA DE REDES DE ALTA VELOCIDADE FIXAS
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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 

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

peus dos Serviços Postais (ERGP), da Organização Internacional 

de Comunicações Móveis via Satélite (IMSO), da Organização In-

ternacional das Telecomunicações por Satélite (ITSO), da União 

Europeia (UE), da União Internacional das Telecomunicações 

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

BEREC

- Rede de Contactos, a 10, 11 e 30 de setembro; (+)

- WNE EWG a 11, 15, 22 e 29 de setembro; (+)

- MEA EWG, a 8 e 9 de setembro; (+)

- Open Internet EWG, a 13, 20, 26 e 27 de agosto (+) e 2 e 16 

de setembro. (+)

CEPT

- Com-ITU, a 8 e 10 de setembro; (+)

- CPG PTA, a 7 e 9 de setembro; (+)

- GT UPU do CERP, a 2 de setembro; (+)

- CPG PTC, a 1 e 2 de setembro. (+)

EMERG

- Assembleia Plenária, a 15 de setembro. (+)

ERGP

- Regulatory Framework, a 24 de setembro; (+)

- Consumers and Core Indicatores, a 17 e 24 de setembro; (+)

- Steering Group, a 10 de setembro; (+)

- Regulatory Tools a 9 de setembro; (+)

- GT Access, a 3 de setembro. (+)

IMSO

- Conferência Internacional SES e preparação da Assembleia, a 

8 de setembro. (+)

ITSO

- 39.ª Assembleia de Partes, a 27 e 28 de agosto. (+) 

UE

- COCOM, a 22 de setembro; (+)

- RSPG CC, a 31 de agosto. (+) 

UIT

- TSAG, a 21 e 25 de setembro. (+)

UPU

- Revisão do Sistema de Contribuições, a 1 de setembro. (+)

A 24 de setembro, teve lugar uma reunião entre a UK Task Force e 

uma delegação interministerial portuguesa, da qual fizeram parte 

a ANACOM e outras entidades nacionais. Esta reunião visou deba-

ter diretamente com os representantes da UE o ponto de situação 

das negociações com o Reino Unido, assinalando as questões mais 

problemáticas e aquelas que já estão fechadas. Do ponto de vista 

sectorial, o destaque foi para as questões relativas aos serviços de 

roaming e as regras Roam-like-at-home.

BREXIT - REUNIÃO COM UK TASK FORCE

A ANACOM esteve no terreno (Estádio da Luz e Estádio de Al-

valade) a fazer ações de monitorização do espectro para as-

segurar todas as condições de comunicação e transmissão da 

65.ª edição da Liga dos Campeões da UEFA. Uma equipa de 2 

colaboradores da ANACOM esteve a trabalhar nos estádios em 

que se realizaram os jogos, estando acompanhada nesta tarefa 

por mais 3 elementos da área dos licenciamentos. Esta equipa 

teve como objetivos a colaboração com a UEFA na gestão do 

espectro radioelétrico no evento e, devido à proximidade, na 

prevenção de interferências no Aeroporto de Lisboa. (+) 

ANACOM COLABORA COM A UEFA

A ANACOM participou na 6.ª edição da “Portugal Space Summer 

School”, organizada a 10 de setembro, pelo Instituto Pedro Nu-

nes da Universidade de Coimbra. A intervenção foi dedicada ao 

novo quadro jurídico nacional aplicável a atividades espaciais, 

em linha com as atribuições e competências da Autoridade Es-

pacial que a ANACOM passou a assumir, transitoriamente, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 16/2019, de 22 de janeiro. (+) 

ANACOM NA “PT SPACE SUMMER SCHOOL”
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ALEMANHA - Bundesnetzagentur (BNetzA)

• Publicada, a 21 de setembro, lista dos titulares detentores de 

espectro para redes locais 5G. O objetivo da publicação desta 

lista é o de identificar, com antecedência, possíveis interferên-

cias entre aplicações adjacentes e facilitar negociações. Nela 

constam  apenas as empresas que concordam com a publicação. 

O espectro atribuído é utilizado em particular na indústria 4.0 e 

também no sector agrícola e florestal. (+)

BÉLGICA - Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

• Divulgada, a 1 de setembro, a decisão sobre a oferta de refe-

rência da operadora móvel Proximus para interligação em Internet 

Protocol (IP), que tem como objetivo de clarificar as obrigações, no 

âmbito do mercado da terminação de chamadas nas redes móveis, 

relativamente aos termos de interligação IP impostas aos opera-

dores com poder de mercado significativo. (+) 

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Entrou em funcionamento, a 25 de setembro, o nSAPN, novo 

sistema informatizado que gere as solicitações de todos os 

tipos de recursos de numeração necessários à prestação de 

serviços de telecomunicações. A ABR Telecom foi a empresa 

selecionada para esta função, como Entidade Administradora 

do Sistema Informatizado (EASI) independente na sequência 

do estabelecido no Regulamento Geral de Numeração. (+)

CANADÁ - Canadian Radio-television  

and Telecommunications Comission (CRTC) 

• Divulgado, a 8 de setembro, o relatório sobre os serviços de 

Internet, o qual conclui que foram excedidas as velocidades 

máximas de download e upload anunciadas pelos prestadores 

de serviços de Internet (ISP). O relatório conclui ainda que a 

qualidade de serviço é consistente entre os ISP. Este relatório 

fornece métricas de desempenho regional, comparando com 

várias formas de tecnologia, seja fixa ou móvel. (+) 

CHILE - Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL)

• Publicadas, a 17 de agosto, as condições associadas aos 4 

leilões de espectro 5G. Os leilões são realizados em paralelo 

e abrangem espectro nas faixas de frequências dos 700 MHz, 

dos 3,5 GHz, dos 26 GHz e na banda AWS (30 Mhz). A submis-

são das licitações decorreu de 13 a 19 de outubro. (+) 

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Publicado, a 17 de setembro, o relatório estatístico do sector 

das telecomunicações relativo ao mês de abril. Destaque para 

as ligações por fibra até casa (FTTH) que atingem 1,4 milhões 

de acessos, em oposição às ligações por Digital Subscriber Line 

(DSL) que perderam 1 milhão de acessos. Destaque também  

para os três principais operadores - Movistar, Orange (incluindo 

Jazztel) e Vodafone (incluindo Ono) – que representam cerca de 

85% do total dos acessos de banda larga fixa. Nota ainda para 

o decréscimo na  portabilidade fixa e móvel. (+) 

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Publicada, a 11 de setembro, a consulta pública sobre o an-

teprojecto de enquadramento do tarifário de acesso à desagre-

gação total do lacete local de cobre, aplicável de 2021 a 2023. 

A consulta decorreu até 12 de outubro. (+) 

• Publicadas as rondas do leilão nas faixas de frequências dos 

3,4-3,8 GHz que decorreram de 29 de setembro a 1 de outubro 

e que renderam cerca de 2,8 mil milhões de euros pelos 310 

MHz de espectro a atribuir. (+) 

• Publicada consulta pública, a 25 de setembro, sobre as regras 

utilizadas para a avaliação final do custo do serviço universal 

de comunicações eletrónicas em 2019. A consulta terminou a 

16 de outubro. (+) 

IRLANDA – Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Terminou a 19 de outubro a consulta pública sobre a oferta 

de postos públicos do serviço universal. (+) 

• Terminou a 23 de setembro, a consulta pública sobre direitos 

de uso de espectro temporário nas faixas de frequências nos 

700 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz. (+) 

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Publicado, a 21 de agosto, o relatório anual de atendimento 

ao cliente, que analisa o desempenho dos principais prestado-

res de telecomunicações em 2019, incluindo as reclamações 

recebidas, a relação custo-benefício e a satisfação geral. (+) 

• Terminou  a 20 de agosto a libertação da faixa dos 700 MHz, 

que teve inicio em 2017 e envolveu  a migração de canais de 

TV gratuitos desta faixa de frequências para outras, com vista 

a libertar esta faixa para a tecnologia móvel 4G e 5G. (+) 

REPUBLICA CHECA - Czech Telecommunication Office (CTO)

Decorreu até 30 de setembro, a fase de qualificação do leilão 

para atribuição das faixas de frequência nos 700 MHz e nos 3,4-

3,6 GHz. O leilão foi desenhado visando o aumento da concor-

rência, e a promoção da inovação e desenvolvimento das futuras 

redes 5G. Para o efeito, entre as condições introduzidas no re-

gulamento destacam-se a reserva de um bloco de frequências 

(2x10 MHz) para os novos operadores na faixa dos 700 MHz e a 

obrigação de roaming nacional a novos operadores que venham 

a deter direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 

MHz ou nos 3,4-3,8 GHz. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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RECLAMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO POSTAL

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divulgou 

o relatório de reclamações sobre serviços de comunicações 

eletrónicas e postais, relativo ao 1.º semestre. As reclama-

ções aumentaram 35% face ao período homólogo, registan-

do um total de 57,8 mil reclamações escritas. (+)

Por deliberação de 2 de outubro, a ANACOM aprovou a decisão 

final sobre o nível de cumprimento dos valores dos indicadores 

de qualidade do serviço postal universal em 2019. Foi igual-

mente aprovado o relatório da audiência prévia a que foi sujeito 

o respetivo sentido provável de decisão, aprovado a 27 de agos-

to e que faz parte integrante desta decisão. (+)

REDES E SERVIÇOS DE ALTA VELOCIDADE EM LOCAL FIXO

O número de clientes residenciais de serviços de alta velocidade 

em local fixo atingiu 2,9 milhões, mais 9,5% do que no mesmo 

período do ano anterior (12,0% no 1.º semestre de 2019). (+)

PACOTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

O número de subscritores das ofertas de pacotes atingiu 4,15 

milhões. O crescimento verificado está associado às ofertas 4/5P 

(+122 mil) e, em menor medida, às ofertas 3P (+ 75 mil). (+) 

SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

Cerca de 89,3% das famílias dispunham do serviço de distribui-

ção de sinais de televisão por subscrição (TVS), mais 3,3% do 

que no mesmo período do ano anterior. (+) 

SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET EM LOCAL FIXO

A taxa de penetração dos clientes residenciais de banda larga 

fixa foi de 82,6 por 100 famílias clássicas, mais 4% do que no 

semestre homólogo do ano anterior. (+) 

SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO

Os acessos telefónicos principais atingiram uma taxa de pene-

tração de 50 acessos por 100 habitantes. (+) 

SERVIÇOS POSTAIS

A pandemia provocou alterações dos padrões de utilização do 

serviço e dificuldades operacionais que impactaram o tráfego e 

as receitas dos serviços postais. (+) 

DIVULGADAS ESTATISTICAS DO 1.º SEMESTRE DE 2020

INTERFERÊNCIAS NO AEROPORTO DE LISBOA
A ANACOM, em colaboração com a NAV Portugal, resolveu uma 

interferência no Aeroporto de Lisboa, reportada por uma em-

presa sediada nos Estados Unidos da América (EUA), que utiliza 

o serviço Aircraft Communications Addressing and Reporting 

System e VHF Digital Link a partir dos EUA. (+) 

PREÇOS DOS CIRCUITOS CAM E DOS CIRCUITOS INTER-ILHAS

Por decisão de 2 de outubro, a ANACOM lançou uma  consulta públi-

ca sobre a redução em 10% dos preços (máximos) dos circuitos entre 

o continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (cir-

cuitos CAM) disponibilizados pela MEO - Serviços de Comunicações 

e Multimédia e a manutenção dos preços (máximos) dos circuitos 

que ligam várias ilhas dos Açores (circuitos inter-ilhas), no âmbito da 

oferta de referência de capacidade Ethernet (ORCE). Os interessa-

dos poderão enviar contributos até 4 de novembro, por escrito e em 

língua portuguesa, para o endereço spd-cam@anacom.pt. (+) 
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