
From:   Sofia Bastos Gaspar [Sofia.Gaspar@artelecom.pt]
Sent:   terça-feira, 22 de Março de 2011 19:50
To:     consulta.CLSU@anacom.pt
Subject:        Contributos Ar Telecom Consulta Pública CLSU

Exmos. Senhores,

Na sequência das consultas públicas relativas à definição de encargo 
excessivo e à metodologia de cálculo dos custos líquidos do serviço 
universal, a Ar Telecom vem por este meio dar o seu resumido contributo, 
uma vez que está genericamente de acordo com a abordagem proposta pelo 
ICP-ANACOM.

Existem, porém, dois temas que consideramos preocupantes e que a seguir 
comentamos.

1. Com o intuito de minimizar o CLSU e de tornar o seu cálculo mais 
automático, no Sentido Provável de Decisão (SPD) propõe-se "aplicar, no 
período posterior a 01.01.2007 e até que o(s) PSU(s) designado(s) por 
meio de concurso inicie(m) a prestação desse serviço, a metodologia de 
cálculo dos CLSU que será oportunamente aprovada pelo ICP-ANACOM, cujo 
sentido provável de decisão é nesta data colocado em consulta pública." 
Isto é, só quando estiver designado por meio de concurso o PSU é que 
deixará de ser necessária a metodologia de cálculo dos CLSU. Ora, uma vez 
que existe actualmente um Contrato de Concessão em vigor com o actual PSU 
válido até 2025, não se sabe quando será possível uma designação por meio 
de concurso e respectivo início de prestação, o que gera grande incerteza 
quanto ao período em que será necessário recorrer à metodologia de 
cálculo dos CLSU proposta pelo ICP-ANACOM. Assim, consideramos essencial 
que se estabeleça desde já um prazo razoável para definição do(s) 
próximos(s) PSU(s).

2. Havendo encargos excessivos, colocar-se-á a questão do modo de 
financiamento dos CLSU. A Lei 5/2004 de 10 de Fevereiro prevê duas 
alternativas:

a) Compensação a partir de fundos públicos;
b) Repartição do custo pelas outras empresas que ofereçam, no território 
nacional, redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao 
público. Neste caso, o Governo pode optar por dispensar de contribuir 
para o fundo de compensação as empresas que não atinjam um determinado 
volume de negócios, para o que deve fixar um limite mínimo.



A Ar Telecom defende em primeira instância a compensação através de 
fundos públicos. Não sendo tal possível, e tendo em conta a crise que o 
país atravessa, a eventual repartição do custo pelos restantes provedores 
de serviços deverá ter em atenção sobretudo os proveitos ou resultados 
operacionais resultantes da actividade e não o mero volume de negócios.

Disponíveis para qualquer esclarecimento considerado relevante, 
apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Sofia Bastos Gaspar

Directora Financeira e de Regulação


	Local Disk
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/ICP0240/Desktop/SU/Anexo%203%20-%20Respostas%20interessados/Ar%20Telecom%20-%20versão%20única%20(Pública).txt


