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Exmo. Sr. Eng.º Amado da Silva, 

Assunto: Decisão da Comissão relativa ao processo PT/2010/1077: Originação 
de chamadas na rede telefónica pública num local fixo 

Decisão da Comissão relativa ao processo PT/2010/1078: Terminação 
de chamadas em redes telefónicas públicas individuais num local fixo 

Observações apresentadas ao abrigo do artigo 7.º, n.º 3, da Directiva 
2002/21/CE1 

I.  PROCEDIMENTO 

Em 22 de Abril de 2010, a Comissão registou duas notificações da autoridade reguladora 
portuguesa - Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) - referentes a 
alterações às obrigações impostas nos mercados grossistas de originação de chamadas e 
de terminação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo. 

A consulta nacional2 foi efectuada paralelamente à consulta da UE, tendo decorrido de 
22 de Abril de 2010 a 20 de Maio de 2010.  

Em 28 de Abril de 2010 um pedido de informação3 foi enviado à ANACOM tendo a 
                                                 

1  Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa a um 
quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas (directiva-quadro), 
JO L 108 de 24.4.2002, p. 33. 

2  Em conformidade com o estabelecido no artigo 6.° da Directiva-Quadro. 
3  Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Directiva-Quadro. 
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resposta sido recebida em 3 de Maio de 2010. 

Nos termos do artigo 7.°, n.° 3, da Directiva-Quadro, as autoridades reguladoras 
nacionais (ARN) e a Comissão podem apresentar à ARN em questão observações sobre 
projectos de medidas notificados. 

II.  DESCRIÇÃO DO PROJECTO DE MEDIDA 

II.1. Antecedentes 

O primeiro ciclo de análise dos mercados grossistas de originação e de terminação de 
chamadas na rede telefónica pública num local fixo4 foi notificado à Comissão e por esta 
avaliado em 20045. 

No que concerne ao mercado de originação de chamadas, a ANACOM designou as 
empresas PT Comunicações, S.A. (PTC) e PT Prime (Grupo PT) como detendo poder de 
mercado significativo (PMS) e impôs às referidas empresas as seguintes obrigações: i) 
acesso mediante um pedido razoável, ii) não-discriminação, iii) transparência (incluindo 
a publicação de uma oferta de referência de interligação), iv) controlo de preços 
(orientação para os custos) e contabilização dos custos, e v) separação de contas. 

Relativamente ao mercado de terminação de chamadas num local fixo, a ANACOM 
designou o Grupo PT e 7 operadores de rede alternativos6 (ORA) como detendo PMS nos 
mercados de terminação correspondentes à rede fixa de cada operador. A ANACOM 
impôs obrigações assimétricas aos operadores com PMS. Enquanto a PT foi sujeita a um 
conjunto de obrigações idêntico ao do mercado de originação de chamadas, os ORA 
foram apenas sujeitos às obrigações de fornecimento de acesso e de aplicação de preços 
justos e razoáveis7. 

A ANACOM considerou uma revisão anual dos preços de interligação, com base na 
evolução prevista da produtividade e da eficiência do operador dominante, como a 
melhor opção possível para controlar a aplicação das obrigações de controlo dos preços e 
de orientação dos preços para os custos. 

Na sua carta de observações, a Comissão convidou a ANACOM a acompanhar de perto o 
desenvolvimento das estruturas de custos dos operadores sujeitos à obrigação de 
aplicação de «preços justos e razoáveis» e a verificar se os critérios para a determinação 
de «preços justos e razoáveis», pertinentes aquando da análise do mercado, continuariam 
                                                 

4  Correspondentes ao mercado 2 e ao mercado 3 da Recomendação 2007/879/CE da Comissão, de 17 de 
Dezembro de 2007, relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços no sector das 
comunicações electrónicas susceptíveis de regulamentação ex ante em conformidade com a Directiva 
2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro regulamentar comum para as 
redes e serviços de comunicações electrónicas (Recomendação), JO L 344 de 28.12.2007, p. 65. 

5  Processos PT/2004/0060-0061, SG-Greffe (2004)D/202508, no que diz respeito à definição do 
mercado e à análise do mercado, bem como o processo PT/2004/0092, SG-Greffe (2004)D/203936, no 
que diz respeito às obrigações. 

6  Cabovisão, Coltel, Jazztel, Novis Telecom, OniTelecom, Refer Telecom e Vodafone Telecel. 
7  A ANACOM argumentou que a imposição da obrigação de orientação para dos preços para os custos 

aos operadores com PMS que não a PT não seria proporcional devido à assimetria entre a dimensão da 
rede da PT e das outras redes, às diferentes escalas de produção, ao diferente momento de entrada no 
mercado e à discrepância dos preços de terminação de chamadas. A ANACOM informou que a 
diferença máxima entre os preços de terminação da PT e dos outros operadores não deveria ser 
superior a 20 %. 
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a ser relevantes ao longo do período de análise do mercado. 

II.2.  O projecto de medida notificado 

Através da presente notificação a ANACOM propõe a introdução de alterações à oferta 
de referência de interligação da PTC, referente a ambos os mercados, no que respeita aos 
preços aplicáveis a: 

• Serviços de originação e de terminação de chamadas; 
• Facturação, cobrança e risco de não-cobrança; 
• Activação da portabilidade; 
• Activação da pré-selecção; 
• Originação de chamadas a partir de postos telefónicos públicos. 

Os novos níveis de preços são aplicáveis a partir de 15 de Abril de 20108, com excepção 
dos preços relativos à originação de chamadas a partir de postos telefónicos públicos, os 
quais serão aplicáveis a partir de 1 de Julho de 2010. 

No que respeita às tarifas de originação e de terminação de chamadas, a ANACOM 
tenciona fixar os seguintes limites máximos de preços para a PTC: 

Nível 

Taxa de 
estabelecimento 

de chamada 
em cents (sem 

IVA)  

Preço por minuto9 
em cents (sem IVA) 

  Período de ponta Período normal 

Local 0,48 0,38 0,19 

Trânsito simples 0,48 0,51 0,26 

Trânsito duplo 0,48 0,62 0,33 

Na resposta ao pedido de informações da Comissão, a ANACOM explicitou que, na 
fixação das tarifas de interligação, utiliza os resultados do sistema de contabilidade 
analítica da PTC para estabelecer as estimativas de custos, através de uma metodologia 
de determinação dos custos por actividades (ABC), que são depois integradas num 
modelo de custos totalmente distribuídos (FDC)10. 

A ANACOM tenciona começar a desenvolver e a implementar um modelo ascendente de 
custos adicionais de longo prazo (CALP), em conformidade com a Recomendação 

                                                 

8  Na resposta ao pedido de informação da Comissão, a ANACOM explicou que a Lei Portuguesa das 
Comunicações Electrónicas permite explicitamente a imposição de certas obrigações com efeitos 
retroactivos. A ANACOM sustentou ainda que os operadores poderão proceder ao acerto de 
facturação decorrente da aplicação de preços retroactivos e que tal prática não causou dificuldades nos 
anos anteriores. 

9  A facturação será efectuada ao segundo a partir do primeiro segundo. O Horário Normal será aplicável 
entre as 9 h – 19 h dos dias úteis; todo o  restante período é considerado Horário Económico.  

10  Ao estabelecer as tarifas da interligação para 2010, a ANACOM aplica uma margem total de 13 % 
entre as estimativas de custos unitários directos e conjuntos, por um lado, e o rendimento previsto para 
2010, por outro lado, o que permite igualmente contemplar os custos comuns - pressupondo que estes 
representariam, no máximo, 10 % dos custos directos e conjuntos. 
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relativa às Tarifas da Terminação11, no decurso de 2011, de forma a que o mesmo possa 
produzir efeitos em 31 de Dezembro de 2012. 

A ANACOM informa ainda que planeia finalizar o próximo ciclo de análise dos 
mercados da interligação no decurso de 2010. 

III. OBSERVAÇÕES 

Com base nas notificações e informações adicionais apresentadas pela ANACOM, a 
Comissão apresenta as seguintes observações12: 

Efeito retroactivo dos níveis de preços propostos 

Embora a Comissão note que as disposições da Lei Portuguesa das Comunicações 
Electrónicas permitem explicitamente a imposição de obrigações com efeitos 
retroactivos, a Comissão convida contudo a ANACOM a analisar se a imposição 
de preços com efeitos retroactivos poderá gerar incerteza jurídica para os 
intervenientes no mercado. Neste contexto, a ANACOM é convidada a assegurar 
que os preços propostos, aplicáveis com efeito retroactivo, não afectarão a 
segurança jurídica dos operadores que actualmente prestam serviços com base na 
regulamentação anteriormente imposta.  

Necessidade de uma obrigação adequada de controlo dos preços e de 
contabilização dos custos 

A Comissão nota que desde a imposição, em 2004, das obrigações de controlo 
dos preços, a ANACOM tem baixado continuamente as tarifas de terminação de 
chamadas na rede fixa da PTC, ainda que utilizando o modelo FDC. A Comissão 
nota ainda que a ANACOM propõe, na actual medida, fixar tarifas para 2010 com 
um nível inferior à média da UE13. No que diz respeito aos ORA, encontra-se em 
vigor a obrigação de aplicação de preços justos e razoáveis, que permite aos ORA 
aplicar - no máximo - tarifas 20 % superiores às da PTC. 

A Comissão recorda ter já referido, em diversas ocasiões, que as tarifas de 
terminação de chamadas devem ser fixadas em função do custo que implicariam 
para um operador eficiente que prestasse o serviço em causa14. A fim de 
determinar o custo de um operador eficiente, a Comissão convidou ainda os 
reguladores, no âmbito da Recomendação relativa às Tarifas da Terminação, a 
aplicar um modelo previsional de custos adicionais de longo prazo (CALP) para o 
estabelecimento das tarifas de terminação de chamadas. Quanto a este aspecto, 
uma abordagem CALP adequada para os serviços grossistas de terminação de 

                                                 

11  Recomendação 2009/396/CE da Comissão, de 7 de Maio de 2009, sobre o tratamento regulamentar 
das tarifas da terminação de chamadas em redes fixas e móveis na UE (Recomendação «Tarifas da 
Terminação») – JO L 124 de 20.5.2009, p. 67. 

12  Nos termos do artigo 7.º, n.º 3, da Directiva-Quadro. 
13  O valor médio das tarifas para a terminação de chamadas locais na rede fixa do operador histórico, na 

UE, era de 0,57 cêntimos/minuto em Outubro de 2008. Ver, a este respeito, o 14.º Relatório de 
Progresso sobre o Mercado Único Europeu das Comunicações Electrónicas em 2008, COM(2009)140, 
Documento de Trabalho, Anexo II, figura 87. A ANACOM propõe fixar o nível correspondente da 
tarifa de terminação de chamadas da PTC, para o ano de 2010, em 0,38 cêntimos /minuto. 

14  Ver, por exemplo, os processos UK/2006/0498, FR/2007/0669, IT/2008/0802, PL/2008/0814, 
BG/2009/0865, LV/2010/1029 e EL/2010/1073. 
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chamadas em mercados de redes fixas deve tomar em consideração o facto de os 
serviços grossistas de terminação de chamadas serem serviços relacionados com o 
tráfego e que, por conseguinte, deverão permitir a recuperação apenas dos custos 
que variam com o nível do tráfego de terminação e que seriam evitados se um 
serviço grossista de terminação de chamadas não fosse prestado, a terceiros,. 

A Comissão considera que o facto de o modelo FDC actualmente utilizado pela 
ANACOM imputar os custos não relacionados com o tráfego à prestação dos 
serviços de terminação de chamadas na rede fixa não proporciona os incentivos 
adequados para um aumento da eficiência por parte dos operadores e poderá 
resultar em distorções da concorrência. 

Ademais, em virtude de as tarifas de terminação de chamadas na rede fixa 
variarem significativamente consoante o operador alternativo15 em causa, a 
Comissão sublinha que, quando os ORA acordam tarifas de terminação, a nível 
grossista, superiores às correspondentes a um nível eficiente de custos, essa 
ineficiência será, em última análise, paga pelo utilizador final traduzindo-se em 
preços de retalho mais elevados. Tal como mencionado anteriormente, a 
Comissão tem sustentado repetidamente que as tarifas de terminação de chamadas 
deverão corresponder aos custos de um operador eficiente, pelo que deverão em 
princípio ser simétricas16. 

Neste contexto, a Comissão exorta a ANACOM a, na próxima análise do 
mercado, alinhar a sua metodologia de contabilização dos custos com os 
princípios de contabilização dos custos constantes da Recomendação relativa às 
Tarifas da Terminação e a assegurar que as tarifas de terminação dos ORA são 
também fixadas a um nível eficiente (simétrico) o mais rapidamente possível. 

Transparência e coerência na notificação de obrigações no âmbito do 
procedimento de consulta da UE 

A Comissão observa que as revisões dos níveis de preços da oferta de referência 
de interligação da PTC, realizadas no período de 2004-2009, não foram 
notificadas à Comissão no âmbito do procedimento de consulta da UE. Contudo, 
a Comissão toma nota da presente notificação da ANACOM, através da qual são 
notificados os níveis de preços para 2010, e do seu compromisso de no futuro 
notificar quaisquer projectos de decisão destinados a alterar tarifas de interligação 
ou a metodologia subjacente de cálculo dos custos. 

A Comissão, ao avaliar projectos de decisões regulamentares notificadas nos 
termos do procedimento previsto no artigo 7.°, referiu em diversas ocasiões17 que 
os níveis máximos de preços orientados para os custos ou os glide paths 
constituem obrigações regulamentares referidas no artigo 16.° da Directiva-
Quadro, que afectam o comércio entre os Estados-Membros. A leitura que a 
Comissão faz das disposições jurídicas relevantes está reflectida também na sua 
Recomendação relativa a notificações, prazos e consultas previstos no artigo 7.° 
da Directiva-Quadro18. De acordo com o disposto nesta Recomendação 

                                                 

15  Em 2008, as tarifas de terminação de chamadas dos ORA variaram entre 0,66 cents/minuto e 1,13 
cents/minuto. 

16  Ver, por exemplo, o processo FR/2008/0784. 
17  Ver, por exemplo, os processos DE/2008/0813, UK/2008/0854, DE/2009/0888 e LV/2010/1029. 
18  Ver considerando 14 da Recomendação 2008/850/CE da Comissão, de 15 de Outubro de 2008, 
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Processual, os níveis de preços, os glide paths e as alterações às metodologias 
utilizadas para calcular custos ou preços são considerados mudanças materiais à 
natureza ou âmbito de uma obrigação, que têm um impacto significativo no 
mercado. 

Por conseguinte, a Comissão relembra à ANACOM que qualquer revisão das 
metodologias de cálculo de custos utilizadas para calcular as tarifas dos serviços 
regulamentados de comunicações electrónicas ou qualquer alteração dos glide 
paths ou dos níveis de preços deve ser notificada antes da sua adopção nos termos 
estabelecidos no artigo 7.°, n.º 3, da Directiva-Quadro, de acordo com o 
procedimento de notificação normal. 

Necessidade de efectuar uma nova análise dos mercados grossistas da 
originação e da terminação de chamadas na rede fixa 

Embora reconhecendo que está em curso o segundo ciclo de análises dos 
mercados da interligação em Portugal, a Comissão faz notar que estes mercados 
foram pela última vez analisados em 2004, ou seja, há seis anos. 

A este respeito, a Comissão sublinha que a análise regular dos mercados 
susceptíveis de regulamentação ex-ante é essencial, não só para o cumprimento 
dos objectivos regulamentares previstos no artigo 8.° da Directiva-Quadro, como 
também para proporcionar segurança jurídica a todos os intervenientes no 
mercado. A notificação de alterações a obrigações, ou das suas actualizações, 
vários anos após o mercado relevante ter sido analisado, sem se proceder a uma 
nova análise do mercado, acarreta o risco de as obrigações regulamentares 
actualizadas se basearem numa definição de mercado e/ou numa avaliação de 
PMS que não correspondem à actual situação do mercado, ou de as obrigações 
não serem já proporcionais ou justificadas relativamente ao problema 
identificado. 

Além disso, nos termos do artigo 16.°, n.º 1, da Directiva-Quadro, as ARN devem 
proceder a uma análise dos mercados relevantes o mais rapidamente possível 
após a adopção de qualquer recomendação sobre mercados relevantes ou de 
qualquer actualização da mesma. Esta recomendação foi revista pela Comissão e 
adoptada em 17 de Dezembro de 2007 e o seu anexo lista os mercados grossistas 
da originação e da terminação de chamadas num local fixo como mercados 
susceptíveis de regulamentação ex-ante. 

A Comissão insta, por conseguinte, a ANACOM a finalizar a nova análise do 
mercado o mais rapidamente possível, com vista a cumprir os requisitos 
estabelecidos no artigo 16.°, n.º 1, da Directiva-Quadro.  

Nos termos do artigo 7.°, n.º 5, da Directiva-Quadro, a ANACOM deve tomar em plena 
consideração as observações de outras autoridades reguladoras nacionais e da Comissão 
e pode adoptar o projecto de medida resultante e, se o fizer, deve comunicá-lo à 
Comissão. 

A posição da Comissão sobre esta notificação específica em nada prejudica qualquer 
posição que possa tomar face a outros projectos de medidas notificados. 

                                                                                                                                                 

relativa às notificações, prazos e consultas previstos no artigo 7.° da Directiva-Quadro 
(Recomendação Processual), JO L 301 de 12.11.2008, p. 23. 



7 

Nos termos do ponto 15 da Recomendação 2008/850/CE19, a Comissão publicará o 
presente documento no seu sítio Internet. A Comissão não considera confidenciais as 
informações constantes do presente documento. Agradeço que V. Ex.a informe a 
Comissão20, no prazo de três dias úteis após a recepção, se considera que, em 
conformidade com as regras da UE e nacionais em matéria de sigilo comercial, o 
presente documento contém informações confidenciais que deseje que sejam suprimidas 
antes da publicação21. Esse pedido deve ser devidamente fundamentado. 

Com os melhores cumprimentos, 
Pela Comissão, 
Robert Madelin 
Director-Geral 

 

                                                 

19  Recomendação 2008/850/CE da Comissão, de 15.10.2008, relativa às notificações, prazos e consultas 
previstos no artigo 7.º da Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um 
quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas, JO L 301 de 
12.11.2008, p. 23. 

20  O pedido deve ser enviado por correio electrónico para INFSO-COMP-ARTICLE7@ec.europa.eu ou 
por fax para +32 2 298 87 82. 

21  A Comissão pode informar o público do resultado da sua avaliação antes do final deste prazo de três 
dias. 
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