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14. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO MERCADO E DO ESPECTRO 

14. FISCALIZAÇÃO DO MERCADO E DO ESPECTRO 

14.1. Comunicações eletrónicas 

As ações de fiscalização realizadas no âmbito dos serviços de comunicações eletrónicas 

têm como principal objetivo a prevenção de situações que possam gerar distorções no 

normal funcionamento dos mercados, bem como a procura de soluções para resolver 

litígios entre operadores e/ou entre aqueles e os consumidores. 

Estas ações visam verificar e garantir o cumprimento das obrigações constantes dos títulos 

habilitantes ao exercício de atividade e da legislação aplicável por parte das entidades 

habilitadas. São igualmente realizadas ações que visam verificar o exercício de atividade 

e a oferta de serviços por entidades não detentoras de qualquer título habilitante para o 

efeito. 

No total, e em matéria de serviços de comunicações eletrónicas, em 2017 foram realizadas 

186 ações de fiscalização, que se traduziram em 1644 diligências, abrangendo um conjunto 

de ofertas de serviços com elevada penetração no mercado nacional. 

Do conjunto de ações concretizadas, destacam-se: 

 intervenções envolvendo situações anómalas na implementação efetiva da 

portabilidade de números por parte de um prestador do STF, que visaram a 

deteção de anomalias nos respetivos processos de portabilidade, designadamente 

na prestação de informação ao consumidor, nos motivos de recusa invocados para 

a não concretização da portação do número e no pagamento de compensações 

devidas; 

 intervenções sobre o serviço universal de listas telefónicas, visando os 

procedimentos de encomenda no âmbito das obrigações de fornecimento de listas 

telefónicas; 

 intervenções no âmbito do SU de postos públicos, que incluíram a verificação do 

cumprimento efetivo das obrigações em vigor, nomeadamente quanto ao 

funcionamento efetivo de cabines telefónicas em 3 distritos do território continental; 
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 intervenções sobre os procedimentos utilizados pelos principais prestadores 

relativamente à suspensão ou extinção da prestação de serviços; 

 intervenções sobre os procedimentos utilizados pelos principais prestadores 

relativamente à concretização de pedidos de denúncias contratuais; 

 ações de fiscalização sobre reclamações apresentadas à ANACOM sobre 

questões de natureza diversa; 

 intervenções para análise das condições de utilização de condutas, no âmbito da 

ORAC; 

 intervenções visando a análise da divulgação de informação nas páginas na 

Internet por prestadores de serviços de comunicações eletrónicas. 

Todas as situações irregulares detetadas na sequência destas ações de fiscalização 

seguiram para apreciação em contencioso. 

Por solicitação de tribunais e da Polícia Judiciária, foram ainda realizadas perícias técnicas 

a equipamentos de receção de sinais de televisão digital, bem como a equipamentos 

informáticos, nomeadamente computadores, com a respetiva emissão de relatórios. Estas 

perícias técnicas acontecem no seguimento de processos judiciais para verificação e 

validação da existência de práticas associadas ao cardsharing ou a outras formas de 

acesso ilícito a conteúdos protegidos por acesso condicional. 

14.2. Serviços postais 

As ações de fiscalização realizadas no mercado dos serviços postais visam aferir o 

cumprimento dos títulos de exercício de atividade, verificar situações reportadas através 

de reclamações de consumidores e/ou dos prestadores e operadores do serviço postal, e 

o cumprimento de objetivos relacionados com a densidade da rede postal dos CTT. 

Em 2017 foram realizadas 35 ações de fiscalização no mercado dos serviços postais 

abrangendo as atividades desenvolvidas em 633 locais. Essas ações visaram verificar o 

cumprimento de objetivos de densidade da rede postal num distrito da zona Norte e em 

dois concelhos, um da zona Sul e outro da região da grande Lisboa, e alegadas anomalias 

ao nível da distribuição de correspondência e dos tempos de espera em estações de 

correio. 
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Paralelamente, foram fiscalizadas 18 empresas cuja atividade apresentava indícios de 

prestação de serviços postais sem os correspondentes títulos habilitantes. 

14.3. ITED e ITUR 

No que diz respeito à fiscalização de infraestruturas de telecomunicações em edifícios 

(ITED) e em loteamentos, urbanizações e conjuntos de edifícios (ITUR), foram efetuadas, 

em 2017, 578 ações, repartidas do seguinte modo: 

 ITED: 420 fiscalizações em infraestruturas em edifícios e 88 fiscalizações 

documentais (projetos e relatórios de ensaios de funcionalidade); 

 ITUR: 70 análises documentais (projetos). 

Estas ações de fiscalização visaram verificar a conformidade da atuação dos agentes de 

mercado com o regime aplicável.  

No ano em análise, foram detetadas cerca de 30% de não conformidades (em relação às 

normas técnicas aplicáveis e ao respetivo projeto). Destas ações resultaram 55 processos 

para apuramento de responsabilidade contraordenacional. 

Ainda no âmbito das competências de fiscalização elencadas no artigo 88 do Decreto-Lei 

n.º 123/2009, de 21 de maio, as Câmaras Municipais (CM) devem facultar à ANACOM o 

acesso aos processos de controlo prévio previstos no regime jurídico da urbanização e 

edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que envolvam 

infraestruturas e redes de comunicações eletrónicas. Acresce que os pedidos de 

autorização de utilização de edifícios ou suas frações autónomas devem ser instruídos com 

o termo de responsabilidade pela execução das ITED. 

A colaboração entre a ANACOM e as CM, reforçada com este novo articulado, tem 

permitido detetar um conjunto de infraestruturas de telecomunicações relativamente às 

quais os instaladores não submeteram, eletronicamente, à ANACOM os termos de 

responsabilidade pela execução. 

Neste contexto, a ANACOM efetuou 71 diligências para recolher dados de processos de 

licenciamento para posterior análise. Com base nesta informação foram efetuadas 75 

ações de fiscalização a infraestruturas ITED, por haver fortes indícios de violação da 
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obrigatoriedade desubmissão dos respetivos termos de responsabilidade à ANACOM e de 

não cumprimento das normas técnicas e legais aplicáveis. 

Releva-se ainda a resposta por escrito a 471 pedidos de informação, que implicaram, em 

muitos casos, uma análise técnica e/ou jurídica das questões suscitadas. 

A nível nacional, os requisitos técnicos dos materiais e equipamentos aplicáveis às ITED e 

às ITUR constam dos Manuais ITED e ITUR. No entanto, o Regulamento (UE) n.º 305/2011 

do PE e do Conselho, de 9 de março de 2011, estabeleceu as condições e regras 

harmonizadas para a disponibilização de produtos de construção no mercado, aplicando-

se, entre outros, a cabos de telecomunicações. Assim, apesar de os Manuais ITED e ITUR 

já definirem requisitos relativos à reação ao fogo nos cabos, tornou-se indispensável 

harmonizar as suas disposições com as exigências do Regulamento. Entendeu a ANACOM 

que a melhor opção seria fazer uma adenda aos Manuais existentes (ITED 3ª edição e 

ITUR 2ª edição), por forma a complementar os requisitos relativos aos cabos de 

telecomunicações. Foram, assim, elaborados e aprovados em 2017 os seguintes 

documentos: 

 Adenda RPC ao Manual ITED, 3ª edição – adaptação do ITED ao Regulamento dos 

Produtos de Construção; 

 Adenda RPC ao Manual ITUR, 2ª edição. Adaptação do ITUR ao Regulamento dos 

Produtos de Construção. 

14.4. Mercado de equipamentos 

No âmbito do acompanhamento do mercado de equipamentos de rádio, a ANACOM faz 

regularmente ações de fiscalização para verificar o cumprimento do regime legal relativo à 

livre circulação e colocação no mercado e em serviço dos equipamentos, que, em 2017, 

correspondia ao novo regime RED. 

No ano em análise decorreram 123 ações de fiscalização aos diversos agentes 

económicos (fabricantes, importadores e distribuidores), tendo sido fiscalizadas 159 

entidades, num total de 309 equipamentos, dos quais 107 foram apreendidos. 

Na sequência das não conformidades detetadas, nomeadamente nos aspectos passíveis 

de avaliação nesta vertente de fiscalização, como sejam os requisitos administrativos, 

marcação CE, existência de manuais de instruções, declaração de conformidade UE, entre 
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outros, foram preparados 91 processos para análise de eventual responsabilidade 

contraordenacional. 

Para verificar a conformidade dos equipamentos com os requisitos essenciais – relativos à 

compatibilidade eletromagnética e utilização eficaz do espectro radioelétrico – recorreu-se 

a ensaios laboratoriais realizados internamente e à análise completa da documentação 

técnica enviada pelos fiscalizados. Tendo sido detetadas não conformidades, seguiram 

para análise de eventual responsabilidade contraordenacional 129 processos. 

Com o objetivo de promover o novo regime RED e assegurar boas condições de 

implementação, a ANACOM organizou dois workshops RED e CEM, que contaram com 

um total de 235 participantes, entre fabricantes, mandatários, importadores e distribuidores. 

Além disso, foi promovida uma campanha informativa para divulgar estes novos regimes 

legais, conforme anteriormente mencionado. 

 Atividades laboratoriais 

A atividade de fiscalização do mercado de equipamentos é complementada pela atividade 

laboratorial, já que da primeira resulta, em muitos casos, o envio de equipamentos para o 

laboratório para a realização de ensaios. No entanto, a atividade do Laboratório de Ensaios 

e Calibração (LEC) não se esgota no apoio à fiscalização, uma vez que também realiza 

ensaios rádio, ensaios de compatibilidade eletromagnética e calibração de equipamentos 

para terceiros. 

Em 2017, o LEC, que é acreditado junto do Instituto Português de Acreditação (IPAC), de 

acordo com a NP EN ISO/IEC 17025, alargou o seu âmbito de atuação, tendo para o efeito 

emitido nova Lista de Ensaios Acreditados (LEA) – versão 22, de 29 de setembro de 2017 

– contemplando a expansão da capacidade de medição de campo elétrico em câmara 

anecoica até 6 GHz e a capacidade de realizar ensaios em equipamentos PLC80. 

O LEC esteve também envolvido em comparações bilaterais com o National Media and 

Infocommunications Authority (NMHH), da Hungria, no âmbito das calibrações, e com o 

Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania (RRT), da Lituânia, na 

área de ensaios, CEM de PLC. 

                                                                 

80 Power Line Communications. 
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A análise dos resultados obtidos nas áreas de calibração e compatibilidade 

eletromagnética permitiu concluir que existe uma elevada reprodutibilidade dos métodos 

utilizados.  

Elencam-se de seguida as principais ações desenvolvidas relativamente às técnicas de 

suporte no âmbito da fiscalização do mercado de equipamentos de rádio e equipamentos 

terminais de telecomunicações, bem como o trabalho efetuado no LEC. 

 Técnicas de suporte no âmbito do mercado de equipamentos de rádio e 

equipamentos terminais de telecomunicações 

Em 2017, decorreram ações de controlo de mercado e da indústria através da verificação 

da conformidade técnica dos equipamentos com os requisitos de compatibilidade 

eletromagnética e de utilização eficaz do espectro estabelecidos na legislação81. 

Por solicitação de tribunais e da PJ, foram realizadas perícias técnicas a equipamentos de 

receção de sinais de televisão digital e a equipamentos informáticos, com a emissão de 

relatórios. Estas perícias técnicas acontecem no seguimento de processos judiciais para 

verificar e validar a existência de práticas associadas ao cardsharing ou outra forma de 

acesso ilícito a conteúdos protegidos por acesso condicional. 

 Área de ensaios radioelétricos (RAD) 

Nesta área foram ensaiados 223 equipamentos de radiocomunicações, a maioria dos quais 

(219) para efeitos de fiscalização de mercado. Foram ainda ensaiados 4 equipamentos 

para efeitos de contencioso e contraordenações. 

Tendo em vista o reapetrechamento tecnológico do laboratório, com a entrada em vigor da 

nova Diretiva RED, transposta para legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 57/2017, de 9 

de junho, foi lançado concurso para aquisição de sistema de teste automático destinado à 

verificação da conformidade de recetores de TDT. 

  

                                                                 

81 Diretiva CEM (2004/108/CE) – anexo I do Decreto-Lei n.º 325/2007, de 28 de setembro e nova Diretiva CEM 
(2014/30/UE) – anexo I do Decreto-Lei nº31/2017, de 22 de março, Diretiva R&TTE (1999/5/CE) – artigos 4.1-
b e 4.2 do Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de agosto e Diretiva RED (2014/53/UE) – artigos 4.1-b e 4.2 do 
Decreto-Lei n.º 57/2017, de 9 de junho. 
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 Área de ensaios de compatibilidade eletromagnética (CEM) 

Em 2017, esta área realizou ensaios em 203 equipamentos, a maioria dos quais (135) para 

efeitos de fiscalização de mercado no âmbito da Diretiva R&TTE, alguns já por aplicação 

do artigo 51º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 57/2017, de 9 de junho. Foram ainda ensaiados 68 

equipamentos por solicitação de entidades externas. No âmbito de comparações com o 

laboratório do regulador da Lituânia, foram ensaiados equipamentos com tecnologia PLC. 

Em 2017, foi mantida estreita colaboração com as entidades fiscalizadoras, quer 

internamente, para efeitos de apoio à fiscalização do requisito CEM das Diretivas R&TTE 

e RED (da responsabilidade da ANACOM), quer a nível externo, com a Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a quem a ANACOM disponibilizou os recursos 

laboratoriais para ensaiar os aparelhos, elétricos e eletrónicos (no âmbito da Diretiva CEM) 

recolhidos por aquela  Autoridade e a quem cabe esta fiscalização.  

No âmbito acreditado, a área de ensaios CEM conseguiu expandir a sua capacidade de 

realizar ensaios de emissões radiadas – EMI – que desde 1996 estava limitada a 1GHz, 

em câmara semianecoica, e atinge agora os 6GHz em câmara anecoica. Na nova LEA foi 

também incluída a norma que dota a área da capacidade de realizar ensaios em 

equipamentos com tecnologia PLC, EN50561-1:2013, norma extremamente importante 

para a ANACOM, como entidade gestora do espectro. 

 Área de calibração (CAL) 

Em 2017, esta área realizou a calibração de 254 equipamentos, dos quais 232 da ANACOM 

e 22 de clientes externos. Foi ainda assegurado o funcionamento da frequência padrão do 

LEC e dos centros de monitorização de Barcarena, Porto, Madeira e Açores. 

De acordo com os requisitos da norma de acreditação ISO/IEC 17025 quanto à garantia 

da qualidade dos resultados de calibração, além da comparação bilateral com o regulador 

húngaro acima referida, esta área participou também em duas comparações 

interlaboratoriais, nas seguintes grandezas: 

 atenuação e coeficientes de reflexão de 100 MHz até 18 GHz, organizada pelo 

Instituto de Metrologia holandês (VSL82), em que o pior resultado obtido teve um 

                                                                 

82 Van Swinden Laboratory. 
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erro normalizado de 0,38, o que é bastante positivo uma vez que 1,0 é o limiar do 

aceitável; 

 correntes contínuas e alternas, numa comparação nacional organizada pela 

RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal, cujos resultados 

se aguardavam no final do ano. 

Foram também iniciadas conversações com o laboratório congénere da Força Aérea 

Portuguesa, no intuito de reativar em 2018 atividades de cooperação ao abrigo do protocolo 

que havia sido celebrado em 2011. 

14.5. Monitorização e controlo do espectro (MCE) 

À semelhança do que sucede na fiscalização sobre o mercado, também na atividade da 

gestão do espectro foram efetuadas ações de fiscalização, preventivas e reativas, que 

totalizaram mais de 3500 e que incluíram, designadamente, a verificação de situações de 

interferências e a fiscalização a estações e redes de radiocomunicações.  

Nesta matéria releva-se, para além das ações de fiscalização conjuntas realizadas com a 

Polícia Marítima a bordo de embarcações, tendo em vista a eliminação de infrações na 

utilização de “meios rádio” que causam interferência nos meios de comunicação em terra 

de várias entidades/operadores, as ações desenvolvidas integrando a operação de 

segurança criada por altura da celebração do Centenário das Aparições de Nossa Senhora 

de Fátima.  

Para além de outros eventos nacionais e internacionais realizados no país, merece ainda 

destaque a intervenção que a ANACOM teve no evento realizado, simultaneamente, nas 

cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, o Red Bull Air Race. O objetivo, para além da 

fiscalização de potenciais situações ilegais na utilização de sistemas de comunicação, foi 

garantir que a utilização de todos os meios rádio, da organização da corrida e de todas as 

restantes forças de segurança e autoridades, se fazia sem quaisquer interferências.  

Do total das ações de monitorização do espectro efetuadas em 2017, 1572 são ações de 

fiscalização preventivas. No mesmo período, a ANACOM atendeu 2062 solicitações 

reativas (mais 10% do que em 2016), das quais 327 respeitavam a interferências e 

culminaram com a emissão de determinações de alterações técnicas para repor a 
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normalidade. Das restantes 1735, cerca de 60% corresponderam a ações de fiscalização 

especificamente efetuadas a estações e redes de radiocomunicações. 

A tabela seguinte apresenta a informação detalhada da atividade reativa desenvolvida no 

território continental em 2017. 

Tabela 35. Atividade da MCE em 2017 

2062 processos 

(100%) 

327 interferências 

(16%) 

152 interf. serv. móvel terrestre público   ̶ operadores públicos (46%) 

55 interf. serv. móvel aeronáutico (17%) 

29 interf. serv. radiodifusão televisiva (TDT)   ̶ receção televisão (9%) 

30 interf. serv. amador e amador por satélite (9%) 

20 interf. serv. móvel terrestre   ̶ redes privativas (6%) 

13 interf. serv. radiodifusão sonora (FM e onda curta) (4%) 

16 interf. isentos de licença (5%) 

12 interf. restantes serviços (4%) 

1735 restantes 

solicitações (84%) 

1038 ações de fiscalização direta sobre estações e redes de 

radiocomunicações (60%) 

621 pedidos de colaboração de 

outras entidades nacionais e 

internacionais (36%) 

217 pedidos de colab. 

internacionais   ̶ autoridades 

congéneres 

404 pedidos de colaboração de 

entidades nacionais (operadores, 

PSP, GNR, ERC, …)  

65 queixas/reclamações/solicitações sobre radiações não-ionizantes 

(3%) 

11 ações em resposta a outro tipo de solicitações relacionadas com a 

atividade (1%) 

Fonte: ANACOM. 
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Nas 327 situações de interferências que a ANACOM foi chamada a solucionar, 46% eram 

situações relacionadas com reclamações sobre as redes dos serviços de comunicações 

eletrónicas terrestres (SCET) da NOS, da MEO e da Vodafone. O objetivo é garantir as 

condições de utilização do espectro que permitam aos operadores proporcionar a 

qualidade de serviço a que estão obrigados perante os seus clientes.  

Em 55 situações, a intervenção da ANACOM visou investigar, identificar e eliminar as 

causas associadas às interferências reportadas pelos operadores da aeronáutica, 

contribuindo dessa forma para o sucesso e segurança desta atividade. 

Em 2017, ocorreram ainda 29 processos relativos a interferências na receção da emissão 

de TDT. A ANACOM interveio para verificar a causa da reclamação, interagindo depois 

com as entidades reclamantes (nomeadamente, cidadãos) e, quando necessário, com o 

operador, para garantir a possibilidade de receção nas melhores condições possíveis. 

Gráfico 55. Solicitações para resolução de interferências 

 

Fonte: ANACOM 
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No que respeita à cooperação internacional, relevam-se 217 processos de cooperação 

internacional com as entidades congéneres e 404 processos de cooperação com a PSP, a 

GNR, a PJ e a ERC. 

Releve-se ainda que a ANACOM recebeu, até ao final de 2017, em termos acumulados, 

1906 solicitações sobre radiações não ionizantes, tendo concluído 1892 processos (que 

envolveram a análise de 244 estabelecimentos de ensino). 

Os resultados apurados apontaram para valores pelo menos 50 vezes inferiores aos níveis 

de referência de densidade de potência fixados na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de 

novembro. Verificaram-se 63 situações em que não foi possível garantir o patamar 50 

vezes inferior, mas estavam cumpridos os níveis de referência estabelecidos na Portaria. 

Gráfico 56. Solicitações que não interferências 

 

Fonte: ANACOM 
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14.6. Monitorização do cumprimento das obrigações 

14.6.1.  Monitorização do cumprimento de obrigações fixadas no DUF para a TDT 

A ANACOM continua a analisar em permanência, através de uma rede de 390 sondas, a 

integridade e qualidade do sinal de TDT que é disponibilizado pelo operador. Com base 

na informação recolhida, mais de 70 mil milhões de registos em 2017, foram publicados 

quatro relatórios trimestrais, dois semestrais e um anual, que revelaram boa qualidade do 

sinal de TDT, com valores de disponibilidade de serviço próximos dos 100% e nível de 

estabilidade de serviço sempre elevada. 

A rede de sondas continua a ser alvo de intervenções técnicas de reformulação e 

reconfiguração para se adequar às condições técnicas da rede e para monitorar outros 

locais onde ocorram constrangimentos passíveis de afetar a receção do serviço. 

A ANACOM continua a disponibilizar, no seu sítio na Internet, os dados recolhidos da sua 

rede de sondas TDT que monitoriza as condições de receção 24h/dia, facilitando uma 

perspetiva diária do comportamento da rede TDT. 

Ainda neste âmbito, foram feitas medições no terreno para aferir na prática a fiabilidade 

da informação prestada pela MEO sobre os níveis de cobertura populacional por via 

terrestre, por concelho. Em dois concelhos selecionados para o efeito, o de Penamacor e 

o de Manteigas, foi possível identificar locais onde os valores estimados pela MEO 

poderiam estar em causa, sendo necessário criar as condições que implicaram, 

nomeadamente, a instalação e utilização de sonda dedicada para aferir durante 365 dias 

a disponibilidade de serviço do sinal TDT. 

Em 2017, manteve-se igualmente a monitorização, por parte da ANACOM, do programa 

de comparticipação dos custos com equipamento TDT complementar (DTH) nas zonas 

abrangidas por meios complementares de cobertura, a que a MEO está vinculada, que 

vigora até ao termo do DUF. O acompanhamento deste programa, que visa equiparar os 

custos com a migração para a televisão digital entre as pessoas que residem em zonas 

com cobertura terrestre e as que residem em zonas com cobertura por meio complementar 

(satélite), é feito com base em informação que a MEO está obrigada a enviar 

periodicamente à ANACOM. 

Nas tabelas seguintes apresenta-se uma síntese da informação relativa a este programa. 
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Tabela 36. Montante despendido pela MEO com o programa de comparticipação (estimativa) – Total 

acumulado anual 

Programa de 
Comparticipação a 
Equipamento TDT 
Complementar 

Montante despendido (total acumulado desde o início do programa) 

Até 
31-12-2012 

Até 
31-12-2013 

Até 
31-12-2014 

Até 
31-12-2015 

Até 
31-12-2016 

Até 
31-12-2017 

2 196 523 2 748 793 3 091 715 3 303 951 3 463 780 3 593 124 

Fonte: ANACOM 

Unidade: Euros 

Tabela 37. Número de beneficiários do programa de comparticipação – Total acumulado anual 

Programa de 
Comparticipação a 
Equipamento TDT 
Complementar 

N.º beneficiários (total acumulado desde o início do programa) 

Até 
31-12-2012 

Até 
31-12-2013 

Até 
31-12-2014 

Até 
31-12-2015 

Até 
31-12-2016 

Até 
31-12-2017 

Comparticipação a 
posteriori [1] 

10 472 12 513 13 467 13 958 14 222 14 406 

Comparticipação a 
priori [2] 

20 362 26 996 31 451 34 373 36 707 38 648 

Fonte: ANACOM 

14.6.2. Monitorização de obrigações fixadas nos DUF para serviços de comunicações 

eletrónicas terrestres 

A ANACOM prosseguiu, em 2017, a monitorização do cumprimento das obrigações de 

cobertura, qualidade de serviço e partilha de sites, no âmbito dos DUF atribuídos aos 

operadores móveis MEO, NOS e Vodafone. 

As obrigações previstas nos referidos DUF respeitam nomeadamente a: 

a) Obrigações de cobertura associadas aos DUF atribuídos em momento anterior ao 

leilão multi-faixa (serviços de voz e de dados até 9600 bps, serviços de dados com 

débitos de transmissão de 144 kbps e serviços de dados com débitos de 

transmissão de 384 kbps); 

b) Obrigações de cobertura associadas aos DUF na faixa dos 800 MHz, atribuídos na 

sequência do leilão multi-faixa. Estas obrigações, fixadas nos termos do artigo 34.º 

do Regulamento do Leilão83, estabelecem uma cobertura mínima de até 50% e 

100% do número de freguesias nos prazos máximos de 6 meses e de um ano, 

                                                                 

83 Regulamento n.º 560-A/2011, de 19 de outubro. 
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respetivamente, contados desde 10 de março de 2016 (data de notificação, pela 

ANACOM, do fim das restrições existentes à operação da faixa dos 800 MHz 

(estações do serviço de radiodifusão televisiva de Espanha); 

c) Obrigações de qualidade de serviço, para os serviços prestados recorrendo ao 

sistema GSM e UMTS. 

No que respeita às obrigações referidas em a) e c), as empresas remeteram à ANACOM 

em janeiro de 2017 a informação referente a 2016, estabelecida no questionário anual. 

A ANACOM analisa a informação enviada e complementa esta análise com a realização 

de estudos de cobertura teórica, sempre que adequado.  

Relativamente às obrigações referidas em b), os operadores móveis reportaram à  

ANACOM a informação fixada no questionário aplicável, indicando as freguesias 

consideradas tendencialmente sem cobertura de banda larga móvel que, em 10 de março 

de 2017, já se encontravam cobertas nos termos estabelecidos (velocidade de transmissão 

de dados em download assegurada, bem como as faixas e tecnologias que utilizadas).  A 

ANACOM analisou a informação enviada e complementou a análise com a realização de 

estudos de cobertura teórica, sempre que adequado.  

14.6.3. Monitorização do cumprimento de obrigações no âmbito da portabilidade 

Para supervisionar a evolução da portabilidade e verificar o cumprimento de diversas 

obrigações das empresas prestadoras foi recolhida informação através do “questionário 

semestral de portabilidade”. 

A informação recolhida no âmbito da monitorização da transparência tarifária, 

nomeadamente informação sobre os preços, sobre os números de acesso ao serviço 

informativo de preços de chamadas para números portados e sobre os procedimentos 

utilizados pelos prestadores do STM para desativação/reativação do anúncio online de 

portabilidade, foi divulgada no sítio da ANACOM.  
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14.6.4. Monitorização da informação sobre qualidade de serviço fixada no 

Regulamento sobre qualidade de serviço 

As empresas que dispõem ofertas de STF destinadas ao segmento residencial e ofertas 

de STF normalizadas84  dirigidas ao segmento não residencial remetem à ANACOM, no 

âmbito do Regulamento sobre Qualidade de Serviço85 (RQS), informação trimestral sobre 

a qualidade de serviço do STF que disponibilizam. A informação recebida foi objeto de 

relatórios trimestrais disponibilizados no sítio da ANACOM e no Portal do Consumidor. 

14.6.5. Monitorização da informação disponibilizada aos utilizadores final 

14.6.5.1. Verificação da informação sobre condições das ofertas 

divulgada nos sítios dos prestadores sujeitos a obrigações 

A ANACOM prosseguiu em 2017 a verificação e atualização das hiperligações de acesso 

à informação sobre as condições de oferta que os prestadores de serviços de 

comunicações eletrónicas divulgam nos respetivos sítios. 

A informação sobre as referidas hiperligações encontra-se disponível no sítio da ANACOM 

e no Portal do Consumidor. 

14.6.5.2. Monitorização do cumprimento das novas regras de fidelização 

decorrentes da alteração da LCE 

Com a publicação da Lei n.º 15/2016, de 17 de junho, foram introduzidas alterações na 

LCE no sentido de reforçar a proteção dos consumidores nos contratos de prestação de 

serviços de comunicações eletrónicas com período de fidelização, destacando-se, entre 

outros aspectos, a obrigatoriedade de os prestadores assegurarem a todos os utilizadores 

a possibilidade de celebrarem contratos sem qualquer tipo de fidelização, bem como 

contratos com 6 e 12 meses, por cada benefício concedido ao utilizador. 

A ANACOM manteve em 2017 a monitorização do cumprimento das novas regras, 

nomeadamente mediante recolha junto dos prestadores de informação sobre as 

                                                                 

84 Ofertas em que as condições do serviço prestado não são contratadas cliente a cliente, mas antes se 
encontram definidas a priori por um contrato tipo e obedecem a um critério de uniformidade para o conjunto de 
clientes que subscreva tal contrato. 
85 Regulamento n.º 46/2005, de 14 de junho, com a redação que lhe foi conferida pelo Regulamento n.º 
372/2009, de 28 de agosto. 
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hiperligações de acesso às páginas dos respetivos sites onde divulgam as suas ofertas 

para os diferentes períodos de fidelização, tendo comunicado aos prestadores algumas 

situações detetadas de não divulgação de ofertas referentes a todos os períodos de 

fidelização previstos na lei. Essas situações foram corrigidas.  

14.6.5.3. Monitorização do cumprimento das novas regras tarifárias 

aplicáveis ao roaming no Espaço Económico Europeu 

A ANACOM levou a cabo em 2017 uma atividade de monitorização relativa à aplicação das 

novas regras do roaming. De acordo com os resultados da monitorização efetuada, a 

maioria dos operadores móveis com atividade em Portugal, apesar de nem sempre 

disponibilizarem informação muito clara sobre as novas condições aplicáveis ao serviço de 

roaming no EEE (situações essas que foram comunicadas aos prestadores e que foram, 

entretanto, em boa parte, corrigidas), cumpriram, no geral, as novas regras tarifárias do 

RLAH. Com efeito, verificou-se que a maior parte dos prestadores aplicou, por regra, às 

comunicações em roaming entre países do EEE, preços não superiores aos que o cliente 

paga quando efetua comunicações em território nacional, aplicando, no entanto, uma 

Politica de utilização responsável (PUR), sendo que, caso esta seja excedida/violada, pode 

haver lugar à aplicação das sobretaxas estabelecidas, em adição ao preço pago em 

território nacional. Três MVNO optaram, em 2017, por aplicar às comunicações em roaming 

entre países do EEE preços que não excederam os cobrados em território nacional, não 

estando os seus clientes sequer sujeitos a uma PUR relativamente a essas comunicações. 

Especificamente sobre a aplicação das regras do RLAH no âmbito de ofertas de zero-rating 

ou similares, a ANACOM aprovou, em fevereiro de 2018, um SPD, prevendo que os 

operadores deverão corrigir, num prazo de 40 dias após a decisão final sobre matéria, as 

situações de não conformidade existentes.  

Sem prejuízo, foram detetadas algumas situações, em particular no caso de dois MVNO, 

em relação aos quais foram encontrados indícios de não cumprimento das novas regras 

tarifárias vigentes. Esses indícios foram obtidos, por vezes, também através da realização 

de testes mediante utilização de cartões em roaming fora de Portugal. Algumas dessas 

situações foram comunicadas aos operadores para efeitos da devida correção, estando 

outras presentemente em análise pela ANACOM. 
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14.6.5.4. Monitorização do cumprimento das regras de informação sobre 

Internet aberta 

Em 2017, a ANACOM monitorizou o cumprimento das regras de informação previstas no 

artigo 4.º do regulamento TSM, tendo, nomeadamente, procedido a uma consulta aos sites 

dos operadores para verificar a informação aí publicada.  

Concluiu-se que, não obstante a informação em causa estar, por regra, divulgada nos 

respetivos sites, nem sempre a mesma era divulgada de forma suficientemente clara, 

visível e intuitiva para os utilizadores.  

Por outro lado, concluiu-se também existirem informações cujo conteúdo carecia de ser 

melhorado/esclarecido pelos prestadores (informações sobre velocidades, impacto das 

medidas de gestão de tráfego na qualidade do serviço de acesso à Internet), além de nem 

sempre as mesmas serem facilmente comparáveis para diferentes prestadores por estes 

não terem adotado conceitos uniformes. 

A ANACOM está a avaliar a forma de endereçar as diferentes situações detetadas, tendo 

em consideração o facto de estar em curso a alteração do Regulamento da informação 

contratual e pré-contratual, que permitirá tornar mais transparente diversas informações 

previstas no Regulamento TSM. 

Por decisão de 29 de junho de 2017, foi aprovado o relatório relativo à aplicação dos artigos 

3.º e 4.º do Regulamento TSM, durante o período entre 30 de abril de 2016 e 30 de abril 

de 2017, que corresponde aos primeiros doze meses de aplicação da generalidade das 

disposições deste Regulamento sobre neutralidade da rede. 

De acordo com o Regulamento TSM, as ARN devem publicar anualmente relatórios sobre 

o controlo exercido em relação aos artigos referidos e sobre as respetivas conclusões, 

apresentando-os à CE e ao BEREC. 

Neste enquadramento, a ANACOM remeteu um pedido de informação aos prestadores 

MEO, NOS e empresas do Grupo, NOWO e Vodafone, para recolha de informação que 

permitisse analisar em maior detalhe o modo como está a ser implementado o 

Regulamento TSM e, em particular, as características das ofertas de acesso à Internet 

desses prestadores e as práticas de gestão de tráfego, tanto no que se refere aos acessos 

de banda larga fixa, como de banda larga móvel. 
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Com base nas respostas dos prestadores e em informação adicional recolhida pela 

ANACOM, foi preparada a análise da implementação do Regulamento TSM, relevando as 

condições associadas aos serviços de acesso à Internet e as atividades desenvolvidas pela 

ANACOM no âmbito do disposto no Regulamento. 

O relatório contém uma descrição da situação geral em Portugal no que se refere à 

conformidade com o Regulamento TSM. São também analisadas, com maior detalhe, as 

informações prestadas pelos prestadores nas matérias relacionadas com práticas 

comerciais de zero-rating e similares, gestão de tráfego, serviços especializados, qualidade 

de serviço (especificação dos indicadores sobre velocidades) e transparência.  

Um dos aspectos mais focados no relatório foram as práticas comerciais de zero-rating e 

outras que se entendeu poderem ser equiparáveis. Neste contexto, a ANACOM concluiu 

que, de acordo com a informação recolhida junto dos prestadores, as práticas em causa 

existiam nos tarifários móveis, independentemente de estes integrarem ofertas em pacote 

ou serem disponibilizados isoladamente, sendo mais prevalecentes nos tarifários 

designados como “tribais”, especificamente desenhados para jovens com menos de 25 

anos. 

O relatório concluiu pela necessidade de maior clarificação em relação a alguns aspectos 

particulares associados às ofertas enquadráveis na categoria de zero-rating, 

nomeadamente no que se refere ao tratamento dado ao tráfego das aplicações/conteúdos 

incluídos nas práticas de zero-rating quando se esgota o tráfego incluído no plafond geral 

da oferta de retalho, de forma a que se possa verificar a sua conformidade com o 

Regulamento TSM. Neste sentido, veio a ser adotado e submetido a consulta pública,  no 

início de 2018,  um SPD abordando este tipo de questões e também as novas regras do 

roaming. 

14.6.5.5. Monitorização do cumprimento da obrigação de instalação de 

estações de base FWA 

A MEO, detentora de DUF de acesso fixo via rádio (DUF-FWA-ICP-ANACOM Nº 7/2006, 

de 06-02-2014), cumpria, em 31 de dezembro de 2017, o limite mínimo de estações de 

base instaladas que se encontra fixado no respetivo título relativamente a 2017. 

  




