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LEILÃO 5G – ENCERRADA A FASE DE CANDIDATURAS
Terminou a 26 de novembro o prazo para a entrega das candida-

turas ao leilão 5G e outras faixas relevantes, cujo Regulamento 

foi aprovado por decisão da ANACOM de 30 de outubro (Regu-

lamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro). (+)

CITAÇÃO DE CONTRAINTERESSADOS E RESOLUÇÃO 
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) procedeu 

à publicação do anúncio para citação de contrainteressados no 

processo judicial intentado pela NOS Comunicações respeitante 

à suspensão da eficácia de todas as normas do Regulamento do 

Leilão para 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). A ANACOM adotou ainda uma Resolução Fundamen-

tada em que, reconhecendo a existência de grave prejuízo para 

o interesse público no impedimento da prática de atos de exe-

cução das referidas normas, determina a manutenção integral 

de todos os efeitos produzidos pelas mesmas, comunicando a 

mencionada Resolução ao Tribunal competente. (+) 

 

CONCLUSÃO DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO

O processo de migração dos 243 emissores que compõem a 

rede de televisão digital (TDT), que emitiam na faixa dos 700 

MHz, chegou ao fim. Em Portugal Continental ficou concluído no 

dia 7 de dezembro, com a alteração da frequência do emissor de 

Alenquer; na Região Autónoma dos Açores a 11 de dezembro, 

com a ressintonia do emissor de Castelete, na ilha do Pico, e do 

emissor do Pico Jardim, na ilha Graciosa; e na Região Autónoma 

da Madeira a 18 de dezembro, com migração do emissor do Pico 

Arco da Calheta, na ilha da Madeira. A partir deste dia, a faixa 

dos 700 MHz ficará totalmente liberta em todo o país, para per-

mitir a implementação do 5G. (+)

TDT 

LEILÃO 5G - ESCLARECIMENTOS
A ANACOM procedeu à divulgação do teor dos pedidos e dos 

esclarecimentos prestados, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º 

do  Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro. O número 

total de esclarecimentos prestados ascendeu a 500, distribuí-

dos por 16 pedidos. (+)

NOVO MODELO ORGANIZACIONAL DA ANACOM
Entrou em vigor a 26 de outubro um novo modelo organizativo 

da ANACOM, com o objetivo de a tornar mais ágil, mais inte-

grada, multidisciplinar e capacitada para enfrentar os desafios 

da regulação do sector das comunicações eletrónicas e postais, 

assim como das atividades espaciais. Esta foi a primeira vez que 

se procedeu à nomeação dos titulares dos cargos diretivos da 

ANACOM por concurso público, nos termos da Lei Quadro das 

Entidades Reguladoras, ao qual se candidataram profissionais 

oriundos da própria instituição e do exterior. (+)

SPECTRU
Mais informações em: www.anacom.pt

BOLETIM BIMESTRAL

234
NOV/DEZ 2020

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1587943
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1582701
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1576841
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1566494
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1586221


NOTÍCIAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aplicou as 

seguintes sanções, por prática de ilícitos de mera ordenação 

social no âmbito de:

1. Serviços de comunicações eletrónicas

• à Hibernia Atlantic Cable System Limited, uma coima única de 

6350 euros; (+)

• à Hoist Group Portugal, uma coima única de 5350 euros; (+)

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

uma coima no valor de 132 000 euros; (+) e outra no valor de  

472 000 euros; (+)

• à NOWO Communications (NOWO), uma coima única no valor 

de 34 000 euros; (+)

2. Serviços postais

à General Logistics Systems Portugal, uma coima única no valor 

de 4000 euros, suspensa na sua execução a metade do seu 

valor e pelo período de 2 anos; (+) 

3. Infraestruturas de telecomunicações em edifícios

À NOWO, uma coima única no valor de 14 000 euros. (+)

PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES 2021-2023

A ANACOM divulgou o Plano Plurianual de Atividades 2021-

2023 (incluindo o orçamento para 2021), que integra os obje-

tivos estratégicos para o triénio e as principais ações que serão 

realizadas neste período, com relevo para as de 2021. (+)

MERCADO DAS COMUNICAÇÕES NA ECONOMIA NACIONAL

Esta Autoridade divulgou a publicação “Mercado das Comuni-

cações na Economia Nacional (2015-2019)”, que apresenta a 

perspetiva estrutural e evolutiva do mercado das comunicações 

na economia portuguesa nesse período. (+)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES

A ANACOM publicou o relatório “Evolução dos preços das teleco-

municações”, cujos dados reportam a novembro. (+)

INTERVENÇÕES PÚBLICAS DA ANACOM

João Cadete de Matos, Presidente do Conselho de Administra-

ção (CA), participou:

• a 15 de dezembro, por videoconferência, na audição parlamentar 

da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, re-

querida pelo CDS-PP, sobre o regulamento do leilão do 5G; (+) 

• a 4 de dezembro, em entrevista ao jornal Expresso, sobre o 

leilão 5G em Portugal; (+)

• a 30 de novembro, numa audiência conjunta com o Presiden-

te da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre as redes 5G em 

Portugal; (+)

• a  17 de novembro, na sessão de abertura do XXIV Encontro 

Nacional de PMEs do Sector das Telecomunicações da Associa-

ção Empresarial de Comunicações de Portugal (ACIST), este ano 

subordinado ao tema “Inteligência Artificial - Impacto nos negó-

cios e no trabalho”; (+) 

• na mesma data, no programa “Noite 24”, da TVI24, sobre as 

regras do leilão 5G; (+) 

• a 14 de novembro, no programa “A Vida do Dinheiro”, da TSF, 

sobre o leilão 5G em Portugal e sobre a concessão do serviço 

postal universal; (+)

• na mesma data, em entrevista ao suplemento “Dinheiro 

Vivo”, do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, sobre os 

mesmos temas; (+)

• a 9 de novembro, no programa “Tudo é Economia”, da RTP3, 

igualmente sobre a implementação da tecnologia 5G em Portu-

gal e a concessão do serviço postal universal. (+) 

Sandro Mendonça, Vogal do CA, participou:

• a 2 de dezembro, na sessão “Adaptative Regulation” da 28th 

Conference on Postal and Delivery Economics, organizada pela 

Florence School of Regulation (videoconferência); (+)

• a 27 de novembro na sessão “Economia da cibersegurança: 

onde estão os números?” da Conferência Anual de Cibersegu-

rança C-DAYS, organizada pelo Centro Nacional de Cibersegu-

rança (CNCS). (+)

João Beleza Vaz, Diretor da Delegação dos Açores, foi entrevistado 

no programa “Telejornal Açores”, da RTP Açores, a 2 de dezembro, 

sobre a migração da rede de televisão digital terrestre (TDT). (+)

José Nelson Melim, Diretor da Delegação da Madeira, participou:

• a 25 de novembro, no programa “Notícias das 19”, da RTP Ma-

deira, sobre a migração da rede de TDT; (+)

• a 21 de novembro, no ‘’Telejornal Madeira’’, da RTP Madeira, 

sobre o aumento do preço das comunicações eletrónicas; (+)

• a 4 de novembro, na rubrica ‘’Espaço ANACOM’’, da Rádio JM 

FM 88.8, sobre a contratação de serviços de comunicações ele-

trónicas à distância, tema do artigo da ANACOM publicado na 

mesma data no Jornal da Madeira; (+)

A 22 de novembro, Luís Roque Pedro, Diretor da Delegação do 

Porto, prestou esclarecimentos ao IMEDIATO sobre o impacto do 

5G na qualidade de serviço na região Norte. (+)
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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 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 80 67

Serviços postais abrangidos no âmbito do serviço universal 16 12

a) Situação em 30 de setembro 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 23 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 ser-

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

PREÇOS RELATIVOS AO SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL
Entraram em vigor, a 1 de novembro, os novos preços das cor-

respondências que integram o serviço postal universal, na se-

quência da proposta apresentada pelos CTT, por comunicação 

de 15 de setembro, aprovada pela ANACOM a 22 de outubro. (+)

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO POSTAL
A ANACOM aprovou, a 6 de novembro, a aplicação de uma diferen-

te modalidade de compensação financeira (ou medida alternativa), 

a reverter a favor dos utilizadores, proposta pelos CTT, como forma 

de aplicação do mecanismo de compensação pelo incumprimento 

de indicadores de qualidade do serviço postal universal em 2019, 

conforme determinado por esta Autoridade a 2 de outubro. (+)

DENSIDADE DA REDE POSTAL E DE OFERTAS DE SERVIÇOS
Terminou a 11 de dezembro a consulta pública aprovada 

pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) a 19 

de novembro, sobre os objetivos de densidade da rede pos-

tal e de ofertas mínimas de serviços que deverão vigorar 

até 31 de dezembro, conforme proposta dos CTT - Correios 

de Portugal (CTT). (+)
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DECISÕES ANACOM – SÍNTESE DO 3.º TRIMESTRE DE 2020
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA DECISÕES

30.09.2020 Aprovação de medida provisória a impor aos CTT  relativa aos objetivos de densidade da rede postal e ofertas mínimas 
de serviços (decisão) (+)

29.09.2020 Aprovação do concurso público para prestação de serviços de manutenção de licenciamento AX (decisão) (+)

17.09.2020 Aprovação do preço praticado pela MEO associado à prestação do serviço de codificação, multiplexagem, transporte 
e difusão por rede de televisão digital terrestre (TDT) de canais televisivos de acesso não condicionado livre (MUX A)
(decisão final) (+)

16.09.2020 Cancelamento da inscrição da T-Systems ITC Iberia (sucursal em Portugal) (despacho) (+)

16.09.2020 Declaração emitida à Deutsche Telekom para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

10.09.2020 Aprovação da 2.ª adenda ao roteiro nacional para a faixa de frequência dos 700 MHz (decisão) (+)

10.09.2020 Aprovação da atuação decorrente da auditoria aos resultados reformulados do sistema de contabilidade analítica (SCA) dos 
CTT e a declaração de conformidade do SCA com as disposições regulamentares aplicáveis (exercício de 2017) (decisão) (+)

10.09.2020 Aprovação da atuação decorrente da auditoria aos resultados reformulados do SCA dos CTT e a declaração de 
conformidade do SCA com as disposições regulamentares aplicáveis (exercício de 2016) (decisão) (+)

04.09.2020 Parecer da ANACOM sobre a operação de concentração EAD/PAPIRO (decisão) (+)

25.08.2020 Adjudicação da auditoria aos resultados do sistema de contabilidade analítica da MEO (exercícios de 2019 e 2020) 
(decisão) (+)

27.08.2020 Alteração da inscrição da Go4mobility no registo de prestadores de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

27.08.2020 Prorrogação da vigência de medida cautelar de proibição prévia de prática comercial desleal, determinada em 17 de 
janeiro, no âmbito da TDT (decisão) (+)

27.08.2020 Nível de cumprimento dos indicadores de qualidade do serviço postal universal pelos CTT em 2019 (sentido provável 
de decisão) (+)

13.08.2020 Declaração emitida à IPVIP Consulting para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

12.08.2020 Emissão de declaração à Eternalmaneuver para prestação de serviços postais (decisão) (+)

12.08.2020 Cancelamento da inscrição da Nomosphere (despacho) (+)

06.08.2020 Aprovação do concurso público para aquisição de estudo sobre a fidelização nas comunicações eletrónicas (decisão) (+)

16.07.2020 Plano plurianual de atividades 2021-2023 (sentido provável de decisão) (+)

31.07.2020 Aprovação do anteprojeto de transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (decisão) (+)

30.07.2020 Aprovação da publicação do relatório de avaliação do desempenho de serviços móveis e de cobertura GSM, UMTS e 
LTE, na Área Metropolitana da Lisboa (NUTS II) (decisão) (+)

16.07.2020 Aprovação do cálculo do montante dos custos de regulação para as taxas de 2020 - comunicações eletrónicas (decisão) (+)

16.07.2020 Aprovação do cálculo do montante dos custos de regulação para as taxas de 2020 - serviços postais (decisão) (+)

23.07.2020 Proposta de preços dos serviços de correspondências internacionais que integram o serviço postal universal (decisão) (+)

23.07.2020 Prorrogação do prazo da consulta relativa à prestação do serviço postal universal após o termo da atual concessão 
(decisão) (+)

16.07.2020 Aprovação do critério a adotar para avaliar o cumprimento dos objetivos de desempenho associados a indicadores de 
qualidade de serviço postal universal cujo apuramento é efetuado através de amostras (decisão final) (+)

16.07.2020 Aprovação da alteração do calendário para a conclusão da migração da rede TDT (decisão) (+)

07.07.2020 Declaração emitida à Gardunha Networks Unipessoal para prestação de serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

02.07.2020 Aprovação do balanço social relativo ao exercício de 2019 (decisão) (+)

PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Portaria n.º 270-A/2020 (I Série – D.R. de 23 de novembro), que altera a Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro, que apro-

vou o montante das taxas devidas à ANACOM. (+)

Deliberação n.º 1122/2020 (II Série, Parte E – D.R. de 29 de outubro), que respeita à delegação de poderes para a movimentação 

das contas bancárias à ordem da ANACOM. (+)

Deliberação n.º 1121/2020 (II Série, Parte E – D.R. de 29 de outubro), que respeita à delegação de poderes para a movimentação 

da conta bancária à ordem, relativa ao Fundo de Compensação do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas. (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UE

Portugal assume a presidência rotativa do Conselho da União 

Europeia (UE), pela 4.ª vez,  entre 1 de janeiro e 30 de junho de 

2021. Portugal pretende exercer uma presidência de ação po-

sitiva, flexível, capaz de construir pontes e de obter resultados 

concretos na recuperação económica e na saída da crise. Para 

tal, definiu cinco grandes prioridades, alinhadas com os obje-

tivos da Agenda Estratégica da UE: Europa resiliente, Europa 

social, Europa verde, Europa digital, Europa global. (+) 

ENISA THREAT LANDSCAPE 2020 

A Agência Europeia para a Segurança das Redes e Informação 

(ENISA), com o apoio da Co missão Europeia (CE), dos Estados-

-Membros da UE e do Cyber Threat Intelligence (CTI), publicou 

o 8.º relatório anual “ENISA Threat Landscape”, edição de 2020, 

que identifica e avalia as principais ameaças cibernéticas ocor-

ridas de janeiro de 2019 a abril de 2020. (+)

REDES DE ELEVADO DÉBITO - CONSULTA

Decorre até 2 de março de 2021 uma consulta pública da CE no 

âmbito da revisão da Diretiva 2014/61/UE do Parlamento Eu-

ropeu e do Conselho, relativa a medidas destinadas a reduzir o 

custo da implantação de redes de comunicações eletrónicas de 

elevado débito. Este diploma tem como objetivo facilitar e in-

centivar a implantação de redes de comunicações eletrónicas de 

elevado débito, promovendo a utilização conjunta das infraestru-

turas físicas existentes e possibilitando uma implantação mais 

eficiente de novas infraestruturas físicas, de modo a reduzir os 

custos de implantação dessas redes. (+) 

CONSELHO DA UE ADOTA CONCLUSÕES

O Conselho da UE adotou, a 11 de novembro, as denominadas 

“Orientações relativas ao contributo europeu para a definição dos 

princípios fundamentais da economia espacial mundial”, documen-

to de preparação da décima reunião do Conselho do Espaço que se 

realizou, por videoconferência, a 20 de novembro. O texto reflete as 

conclusões do Conselho   para a futura política espacial europeia. (+)

REGULAMENTO DO ROAMING 2020

A CE publicou, a 26 de novembro, os resultados da consulta públi-

ca sobre a revisão e prorrogação da vigência do Regulamento de 

Roaming 2020, que decorreu de 19 de junho a 11 de setembro. 

Esta consulta pretendeu recolher informação para a avaliação do 

impacto da proposta de revisão do Regulamento, iniciativa que 

consta do programa de trabalho de 2020 da CE. (+)

NG112

A European Emergency Number Association (EENA) publicou o  

“NG112 Implementation Steps – End to End Implementation Gui-

delines”, que define as etapas chave e ações necessárias por par-

te dos stakeholders para alcançar a implementação total de Next 

Generation Emergency Services, que permite a digitalização dos 

serviços de emergência com recurso a vídeo, texto e informação 

detalhada sobre localização, entre outros dados. (+)

UNIÃO EUROPEIA

COVID-19 - TRÁFEGO DAS REDES DE INTERNET

A 30 de outubro, o Organismo de Reguladores Europeus das 

Comunicações Eletrónicas (BEREC) divulgou o relatório síntese 

mensal sobre o estado da capacidade da Internet nos países da 

UE durante o surto de COVID-19. (+)

45.ª PLENÁRIA 

Teve lugar a 10 e 11 de dezembro a 45.ª reunião plenária do 

BEREC (videoconferência). Entre os vários tópicos da agenda 

destacam-se o 8.º relatório sobre transparência e comparabili-

dade das tarifas de roaming internacional, a proposta de rela-

tório sobre as taxas de terminação, a proposta de relatório dos 

resultados da consulta pública sobre o programa de trabalho do 

BEREC para 2021 e a proposta de programa de trabalho para 

2021. A 15 de dezembro teve lugar a sessão pública online de 

apresentação dos resultados da plenária. (+)

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 re-

centemente, na maioria por videoconferência, em encon-

tros no âmbito da Associação de Reguladores de Comu-

nicações e Telecomunicações da CPLP (ARCTEL-CPLP), do 

Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações 

Eletrónicas (BEREC), da Conferência Europeia das Adminis-

trações de Correios e Telecomunicações (CEPT), do Grupo 

de Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP), da 

Agência Espacial Europeia (ESA), da União Europeia (UE), 

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

e da União Postal Universal (UPU).

ARCTEL-CPLP

- GTE, a 25 de novembro. (+)

BEREC

- MEA EWG, a 1 (+) e a 3 (+) de dezembro;

- End-Users EWG, a 25 de novembro; (+)

- Rede de Contactos, a 19 e 20 de novembro; (+)

- FNE EWG, a 13 (+) e 17 (+) de novembro;

- Workshop sobre a partilha de infraestruturas (móveis), a 16 

de novembro; (+)

- Workshop sobre a identificação de tráfego, a 12 de  

novembro; (+)

- Drafters do Open Internet EWG, a 5 de novembro; (+)

- Open Internet EWG, a 4 de novembro; (+)

- WNE EWG, a 27 de outubro e a 10 de novembro; (+)

- Communications ENG, a 8 (+) e 27 (+) de outubro;

- Workshop sobre a adoção do IPv6 na Europa, a 7 de outubro. (+)

CEPT

- Com-ITU, a 10 de novembro; (+)

- Plenária do CERP, a 9 e 10 de novembro; (+)

- GT UPU do CERP, a 21 de outubro; (+)

- ECC PT1, de 1 a 3 e de 9 a 11 de setembro. (+)

ERGP

- Rede de Contactos, a 15 de outubro. (+)

ESA

- EuRoC, de 21 a 25 de outubro. (+)

UE

- Sub-Grupo Cost Reduction, a 3 e 23 de novembro e a 10 de 

dezembro; (+)

- Sub-Grupo Access to 5G Spectrum, a 3 e 23 de novembro e a 

10 de dezembro; (+)

- Plenária extraordinária do RSPG, a 4 de dezembro; (+)

- COCOM, a 24 de novembro; (+)

- Grupo Especial da Conectividade, a 16 de outubro. (+)

UPAEP

- CCE, de 20 a 22 de outubro; (+)

- Fórum de Regulação Postal, a 29 de setembro. (+)

UPU

- Task force sobre o modelo de abertura da UPU ao sector pos-

tal alargado, a 7 de setembro e a 20 de novembro; (+)

- Task Force para a Revisão do Sistema de Contribuições da 

UPU, a 6 e 29 de outubro; (+)

- CA extraordinário, a 26 e 27 de outubro. (+)

A ANACOM marcou presença na conferência “Portugal Air Sum-

mit 2020”, que decorreu de 21 a 23 de outubro, em Ponte 

de Sor, com a participação de: (i) João Cadete de Matos, Presi-

dente do Conselho de Administração, na sessão “Aeropolitical 

morning - Discussion on the eve of the Portuguese Presidency 

of the EU”; (ii) Pedro Ferreira, da (à data) Direção de Relações 

Exteriores, na sessão “Space Law; (iii) Fernando Guerra, da 

(à data) Direção de Gestão do Espectro, como moderador nas 

sessões “Navigation” e “Satellite telecommunications”. (+)

“PORTUGAL AIR SUMMIT 2020”

19.ª PLENÁRIA

Decorreu a 27 de novembro, por videoconferência, a 19.ª reu-

nião plenária do ERGP, sob a presidência de Spyros Pantelis 

(Hellenic Telecommunications and Post Commission, Grécia) e 

a vice-presidência de João Cadete de Matos (Presidente do Con-

selho de Administração da ANACOM). (+)

ERGP
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ALEMANHA - Bundesnetzagentur (BNetzA)

• Publicados os resultados da consulta pública sobre a importância 

das plataformas digitais para clientes empresariais, permitindo-lhes 

reportar a sua experiência de negócio através deste tipo de plata-

formas, na Alemanha. Os contributos recebidos permitiram identifi-

car restrições ao nível da concorrência, motivo pelo qual o regulador 

propõe uma nova abordagem regulatória ex-ante que previna situa-

ções de abuso de posição dominante no mercado. (+)

BRASIL - Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• Divulgadas, a 5 de novembro, estatísticas sobre a evo-

lução dos acessos de telefonía móvel de tarifários pré e 

pós pagos. A ANATEL registou 113 567 166 utilizadores 

de telemóveis pré-pagos e 114 732 254 pós-pagos. Esta 

foi a primeira vez, desde que iniciou a recolha deste tipo 

de dados, que a ANATEL concluiu existirem mais acessos 

nesta última modalidade. (+)

CANADÁ - Canadian Radio-television  

and Telecommunications Comission (CRTC) 

• Lançada, a 12 de novembro, consulta pública sobre os há-

bitos, comportamentos e opiniões dos ouvintes de rádio AM 

e FM, para perceber a forma como a indústria de rádio pode 

ir ao encontro das necessidades e interesses dos utilizadores 

(nas duas línguas oficiais). Os interessados podem submeter os 

seus comentários até 1 de fevereiro de 2021. (+)

CHILE - Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL)

• Divulgadas, a 19 de novembro, as empresas que apresentaram 

ofertas no âmbito do concurso público de espectro para o desen-

volvimento de redes 5G: Entel, Claro, Movistar, WOM e Borealnet. 

Os resultados serão anunciados em fevereiro de 2021. (+)

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

• Divulgadas, a 20 de novembro, estatísticas sobre o serviço pos-

tal no 2.º trimestre. Os dados apresentados demonstram que, duas 

em cada três pessoas que enviaram encomendas, escolheram as 

empresas Correos e Correos Express. O tempo de espera do aten-

dimento foi o pior indicador e 71% dos utilizadores avaliou positi-

vamente a facilidade em encontrar caixas de correio. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

• Publicada, a 18 de novembro, informação sobre a resolução 

de um litígio relativo ao acesso da operadora Bouygues Tele-

com à rede de fibra ótica partilhada até casa (FTTH) da empresa 

de telecomunicações SFR FTTH, incluindo as condições e pre-

ços definidos pela ARCEP para o efeito. (+)

• Emitidas autorizações para utilização de frequências nas fai-

xas dos 3,4-3,8 GHz, a partir de 18 de novembro, por parte das 

empresas licitantes vencedoras do leilão do 5G em França. Es-

tes operadores pagarão ao Estado uma taxa fixa de 2 789 096 

245 euros, em várias tranches entre 2020 e 2034, e também 

uma taxa variável anual de 1% da receita resultante da utiliza-

ção dessas frequências. (+)

IRLANDA – Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

• Prorrogado, até 8 de janeiro de 2021, o prazo para envio de 

contributos no âmbito da consulta pública sobre a proposta de 

redução dos preços grossistas de banda larga (revisão do mo-

delo da rede de acesso e especificação de controlo de preços da 

rede comutada – aluguer de linha). (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

• Publicado, a 20 de novembro, o denominado “guia de vulnera-

bilidade”, que define medidas a adotar por parte dos operadores 

para a prestação de apoio adicional aos consumidores mais vulne-

ráveis financeiramente devido à crise pandémica (COVID-19). (+)

REPUBLICA CHECA - Czech Telecommunication Office (CTO)

• Divulgado, a 13 de novembro, o resultado da fase de licitação 

do leilão para atribuição de direitos de utilização de frequên-

cias nas faixas de frequências dos 700 MHz e 3400-3600 MHz 

para futuras redes 5G. As frequências leiloadas foram distribuí-

das por 5 operadores. (+)

SUÉCIA - SWEDISH POST AND TELECOM AUTHORITY (PTS)

• Aprovadas as candidaturas apresentadas aos leilões das fai-

xas dos 3,5 GHz e 2,3 GHz por parte dos operadores Hi3G Ac-

cess, Net4Mobility, Telia Sverige e Teracom. A fase de licitação 

da faixa dos 3,5 GHz teve início a 10 de novembro. (+)

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

‘’VI WORKSHOP DE COMPETIÇÃO’’ DA ANATEL
A ANACOM participou no “VI Workshop de Competição ANATEL”, 

a 21 de outubro. Esta participação foi assegurada pelo (então) 

Diretor de Regulação de Mercados, Luís Manica, na sessão “In-

fraestrutura: desafios e oportunidades no uso compartilhado 

de infraestruturas”, na qual foi debatida a forma como a evolu-

ção do mercado de telecomunicações tem projetado diferentes 

cenários na utilização das infraestruturas de apoio à prestação 

de serviços. (+)
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NET.mede REGISTA CRESCIMENTO 
O número de testes efetuados diminuiu no 3.º trimestre (- 42%), devido, em parte, ao retorno ao trabalho presencial. (+)

SERVIÇOS POSTAIS

As encomendas atingem peso histórico no tráfego postal total, 

que aumentou quase 26%, o valor mais elevado de sempre. (+) 

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LOCAL FIXO

O tráfego total de Internet em banda larga fixa aumentou 

52,8% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. 

O tráfego médio mensal por acesso foi de 193 GB, mais 45,7% 

do que no período homólogo. (+)

SERVIÇO TELFÓNICO FIXO

Registou-se um aumento de 7,2% no volume de minutos origina-

do na rede fixa em relação ao trimestre homólogo. Este aumento 

excecional resultou da significativa alteração dos padrões de uti-

lização do serviço resultante da COVID-19. (+)

SERVIÇOS MÓVEIS

O impacto da pandemia continuou a contribuir para o elevado 

crescimento do tráfego de voz, que aumentou 13,2% em com-

paração com o mesmo período do ano anterior. (+)

SERVIÇO DE TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

Nove em cada dez famílias dispunham do serviço de distribui-

ção de sinal de televisão por subscrição, um crescimento de 3,6 

pontos percentuais face ao trimestre homólogo. (+)

PACOTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

O número de subscritores destas ofertas atingiu 4,2 milhões, mais 

183 mil (4,5%) face ao trimestre homólogo. O crescimento verifica-

do está associado às ofertas 4/5P, mais 119 mil, e, em menor medi-

da, às ofertas 3P, mais 83 mil. (+)  

REDES E SERVIÇOS DE ALTA VELOCIDADE EM LOCAL FIXO

O número de clientes residenciais de serviços de alta velocida-

de em local fixo atingiu 3 milhões, mais 9,5% do que no mesmo 

período do ano anterior (11,4% no 3.º trimestre de 2019). (+)

DIVULGADAS ESTATÍSTICAS DO 3.º TRIMESTRE DE 2020

OFERTAS BASE TRIPLE PLAY
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divulgou a 

“Nota sobre as ofertas base triple play – preços e qualidade em 

outubro/novembro de 2020”, destacando que os três principais 

prestadores de serviços de comunicações eletrónicas em local 

fixo promoveram um aumento de 3,3% nas mensalidades das 

ofertas base de triple play, valor superior à taxa de inflação. (+)

PRÉMIO ANACOM/GEE - ARTIGOS VENCEDORES
Teve lugar a 11 de dezembro (online) a sessão de apresentação 

dos artigos vencedores do “Prémio ANACOM/GEE – Concorrência 

na área de Telecomunicações e Digitalização na Economia”. (+)

CICLO DE WEBINARS SOBRE 5G
A ANACOM organizou um conjunto de webinars intitulados 

“Rumo ao 5G”, com o objetivo de esclarecer as autarquias sobre 

a implementação da 5.ª geração móvel, assim como sensibilizá-

-las para o seu importante papel neste processo. (+) 

COMITÉ PORTUGUÊS DA URSI
Teve lugar a 10 de dezembro, por videoconferência, o 14.º 

Congresso do Comité Português da URSI, subordinado ao 

tema “As telecomunicações na crise pandémica: caminhos 

para a virtualização”, cuja sessão de abertura esteve a cargo 

de João Cadete de Matos, Presidente do Conselho de Admi-

nistração da ANACOM. (+)
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