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1. ENQUADRAMENTO 

Por comunicação do, então, Secretário de Estado das Infraestruturas, transmitida à ANACOM 

em 03.01.2019, foi solicitado que se desse início ao processo de consulta pública 

especificamente sobre as prestações do serviço universal (SU) de i) ligação a uma rede de 

comunicações pública num local fixo e prestação de um serviço telefónico acessível ao público 

através daquela ligação e de ii) oferta de postos públicos. 

Nos termos da mesma comunicação, a ANACOM foi incumbida do lançamento e condução 

do processo de consulta e, nesse âmbito, de receber e analisar as posições manifestadas 

pelas várias entidades que se viessem a pronunciar. 

De referir que previamente a esta solicitação, a ANACOM recomendou ao Governo que não 

procedesse à designação de prestador de SU (PSU) para todas as prestações que integram 

o âmbito do SU, evidenciando, também, que a não designação de PSU implicaria uma 

alteração legislativa que permitisse esta solução. Neste contexto, em dezembro de 2018, a 

ANACOM apresentou ao Governo uma proposta de alteração da Lei das Comunicações 

Eletrónicas (LCE) no sentido de se promover a designação de prestador para as diversas 

prestações que compõem o âmbito do SU de comunicações eletrónicas apenas quando se 

considere que existem necessidades dos cidadãos que essas prestações visam satisfazer e 

que não estão asseguradas pelo normal funcionamento do mercado. No passado mês de 

fevereiro, a ANACOM enviou à Assembleia da República e ao Governo uma proposta de 

alteração de um conjunto de diplomas legislativos com reflexos no sector das comunicações, 

que incluiu, entre outras, a proposta enviada em dezembro sobre o regime de designação de 

PSU. 

Nas condições descritas e não tendo ainda ocorrido a necessária alteração legislativa para 

que haja a possibilidade de se optar pela não designação de PSU, o Governo, através do 

Secretário de Estado das Infraestruturas, veio manifestar que enquanto a LCE não fosse 

alterada deveriam ser adotados todos os procedimentos necessários para a sua garantia 

plena quanto à continuidade da prestação do SU. É neste contexto que surge esta consulta 

pública conjunta (Governo e ANACOM), a qual foi lançada em 07.02.2019 e decorreu por um 

período de vinte dias úteis, tendo terminado em 07.03.2019. 
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A ANACOM, para além de publicitar a consulta pública na página de entrada do seu sítio da 

Internet, promoveu ainda o envio eletrónico da mesma a algumas entidades visando um 

conhecimento alargado da consulta e possibilidade de maior participação por parte da 

sociedade. Neste contexto, salienta-se o envio à Associação Nacional de Freguesias 

(ANAFRE) e à Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC) 

tendo, a primeira, comunicado que procedeu à divulgação da consulta às freguesias 

portuguesas e, a segunda, referido entender que não se devia pronunciar sobre o tema e 

informou que divulgou a consulta a toda a sua base de dados. 

Terminado o prazo para a apresentação de observações no âmbito da consulta, procedeu a 

ANACOM à elaboração do presente relatório que contém uma síntese das várias posições 

manifestadas bem como o entendimento que sobre as mesmas considerou relevante 

manifestar identificando, de forma autonomizada, as questões que se prendem com o 

exercício das suas competências próprias e as que envolvem o exercício de uma competência 

do Governo. 

No âmbito da consulta, para além das já mencionadas comunicações da ANAFRE e da APDC, 

foram recebidos os seguintes contributos:  

 Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(APDSI); 

 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), 

 Cidadão (Sr. Ricardo Almeida); 

 Junta de Freguesia de Palmeira; 

 Junta de Freguesia de Pavia1; 

 Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira2; 

 Junta de Freguesia de Póvoa do Concelho; 

 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); 

 NOS Comunicações, S.A, NOS Açores, S.A. e NOS Madeira, S.A (Grupo NOS)3; 

                                                           

1 Foram rececionados dois contributos distintos desta junta de freguesia, um deles já fora do prazo (recebido em 
11.03.2019). 
2 Foram rececionados dois contributos distintos desta junta de freguesia. 
3 As três empresas que integram o Grupo NOS apresentaram um contributo único. 
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 NOWO Communications, S.A. (NOWO) e ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. 

(ONI)4;  

 União das Freguesias de Ferreirim e Macieira; e 

 VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE). 

Nos termos dos “Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM”, aprovados por deliberação 

de 12.02.2004, a ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet todas as respostas recebidas, 

salvaguardando qualquer informação de natureza confidencial.  

O presente relatório não dispensa a leitura integral das respostas remetidas.  

2. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

JUNTAS DE FREGUESIA 

Os contributos remetidos pelas Juntas de Freguesias relevam problemas de i) cobertura por 

fibra ótica, com reflexos na disponibilidade de serviços como televisão, Internet e telefone 

suportados em fibra5; e ii) ausência ou pouca cobertura da rede móvel6.  

De notar que a Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira referiu especificamente que a rede 

móvel tem vindo a degradar-se, salientando que depois dos incêndios de outubro de 2017 

onde antes existia rede suficiente e/ou razoável agora não se consegue efetuar ou receber 

chamadas. Em relação ao serviço de Internet esta junta de freguesia refere ainda que com a 

instalação de fibra ótica a velocidade da Internet deveria ser mais rápida do que era 

anteriormente suportada em ADSL, o que não acontece7.  

Quanto aos postos públicos, a Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira referiu que antes 

dos incêndios de outubro de 2017 existiam 17 postos públicos dispersos pela freguesia sendo 

que julga existirem atualmente 6 postos públicos, referindo que a MEO comunicou à Junta 

                                                           
4 As duas empresas apresentaram um contributo único. 
5 Junta de Freguesia de Palmeira e União das Freguesias de Ferreirim e Macieira, na localidade de Macieira.  
6 União das Freguesias de Ferreirim e Macieira, na localidade de Macieira, Junta de Freguesia de Póvoa do 
Concelho, Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira e Junta de Freguesia de Pavia. 
7 De notar que a comunicação da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira refere que “(…) a velocidade da 
internet, uma vez que agora já temos fibra deveria ser mais rápida em relação à rede anterior ADSL, o que na 
realidade acontece”, no entanto, no parágrafo seguinte menciona que “(…) V.Ex.as não ficarão indiferentes às 
situações expostas (…)”, concluindo-se pelo contexto expresso na comunicação que existe um lapso na redação 

o qual se corrigiu no presente resumo. 
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que a fibra instalada após os incêndios era incompatível com os fiscalizadores existentes nos 

postos. Ademais, refere a Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira que, na parte afetada 

pelos incêndios, não tem quase nenhum posto público. 

Já a Junta de Freguesia de Pavia referiu que a rede móvel e o acesso à Internet apresentam 

muitas deficiências, em particular na localidade de Malarranha, mencionando ainda que já 

enviou um abaixo assinado e reclamação à provedoria da MEO, mas que a situação se 

mantém. Adicionalmente, referiu que a freguesia dispõe de dois postos de Internet pública e 

de Wi-Fi gratuito (Malarranha Digital e Pavia Digital) em diversas zonas. Esta junta de 

freguesia refere ter um posto público num dos pontos principais da vila, não tendo efetuado 

qualquer comentário sobre a sua adequação como solução para a satisfação das 

necessidades de comunicações dos seus habitantes.  

Por seu turno, a Junta de Freguesia de Póvoa do Concelho mencionou estar bem servida a 

nível da rede fixa, apesar de salientar que ultimamente têm existido muitas quebras de serviço. 

Já a União das Freguesias de Ferreirim e Macieira referiu ter um posto público da MEO tanto 

em Ferreirim como em Macieira, não tendo manifestado qualquer posição quanto à 

eventualidade de retirada dos postos. 

APDSI 

A APDSI refere que, na sua essência e com os objetivos atuais, faz sentido o SU manter-se, 

sobretudo para promover a acesso em zonas de muito baixa densidade populacional. No 

entanto, tendo em conta o reduzido número de instalações, considera importante tentar 

perceber os fundamentos desse baixo valor (rede com pouca capilaridade, custos que são 

imputados aos utilizadores que tornam difícil a adesão ao serviço, etc.). 

DECO 

A DECO considera que o paradigma do SU tem necessariamente de ser repensado em 

Portugal e adaptado às novas tecnologias e necessidades da população, tornando-o inclusivo 

e suficientemente capaz de servir os seus propósitos, designadamente incluindo no seu 

objeto, para além dos serviços atuais, novos serviços como: (i) a telefonia móvel de 4.ª e 5.ª 

gerações; (ii) o acesso à Internet por banda larga; e (iii) um serviço de Televisão Digital 
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Terrestre (TDT) de conteúdos verdadeiramente diversificados e inclusivos, constituindo um 

verdadeiro serviço público de televisão. 

A DECO defende ainda que deve aplicar-se ao fornecimento destes serviços os princípios 

orientadores de SU e obrigações de serviço público, como a sua acessibilidade (de preços, 

social e geográfica), continuidade, qualidade (especificada e a preços razoáveis), segurança 

(física dos consumidores, das infraestruturas e do abastecimento) e proteção dos 

consumidores. 

GRUPO NOS 

O Grupo NOS discorda da designação de novos PSU para os serviços em causa, 

reproduzindo e invocando as recomendações da ANACOM sobre o assunto e remetendo para 

a sua pronúncia à consulta de 2017 sobre a mesma matéria. 

Para o Grupo NOS, o mercado nacional de comunicações eletrónicas responde de modo 

eficiente aos objetivos definidos para o SU, nomeadamente, a disponibilidade de serviços, os 

preços acessíveis e os níveis de qualidade adequados a todos os portugueses. Deste modo, 

o Grupo NOS entende não existir qualquer racional que justifique a designação de PSU, antes 

pelo contrário. Releva ainda que o processo de designação implica dispêndio de recursos e 

potencia distorções no mercado que, no atual contexto nacional, não são no seu entender 

compensadas/justificadas por qualquer benefício para a sociedade. Considera o Grupo NOS 

que o processo de designação de PSU apenas gerará efeitos negativos, sem quaisquer 

impactos positivos que sustentem a razoabilidade/racionalidade da decisão de lançar novos 

concursos. 

O Grupo NOS defende que os esforços da ANACOM e do Governo deverão ser dirigidos para 

a concretização das alterações legislativas que tornem o quadro jurídico-regulatório 

compatível com a desnecessidade de designação de PSU de comunicações eletrónicas em 

Portugal.  

MEO 

A MEO como ponto prévio apresenta o seu protesto pelo atraso de todo o processo, que 

considera incompreensível, relevando que num prazo de cerca de um mês termina o contrato 

atual entre o Estado e a MEO referente à prestação do SU de postos públicos. A MEO nota, 
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em particular, o tempo que decorreu desde que o Governo manifestou, em 17.09.2018, junto 

da ANACOM que enquanto a LCE não fosse alterada deveriam ser adotados todos os 

procedimentos necessários para a garantia plena da LCE quanto à continuidade da prestação 

do SU e o lançamento da presente consulta pública. Ademais, refere que o documento em 

consulta não permite alcançar os motivos que tornaram necessário um hiato de 5 meses entre 

essa data e o lançamento de consulta. A MEO refere ainda que, face aos prazos associados 

aos procedimentos, não será possível tomar uma decisão final sobre a revisão da oferta de 

postos públicos no âmbito do SU e sobre a respetiva designação antes do termo do atual 

contrato, o que implicará que ocorra um indesejável hiato no enquadramento regulatório e 

contratual da prestação do SU de postos públicos. 

Sobre esta última componente do SU, a MEO menciona estar em profundo desacordo com o 

proposto na consulta, e apresenta vários comentários específicos [Início de Informação 

Confidencial - IIC]                                            

           [Fim de Informação Confidencial - FIC]. 

Relativamente à prestação do SU do serviço telefónico em local fixo (STF), a MEO considera 

que só mesmo perante um imperativo legal é que pode haver justificação para se proceder à 

designação de um novo PSU para esta componente, relevando neste contexto o número 

irrisório de clientes, pelo que refere concordar com o objetivo enunciado pela ANACOM de 

procurar minimizar os custos para o sector com este processo.  

NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI concordam genericamente com as propostas de simplificação e 

desoneração da prestação do SU de ligação a uma rede de comunicações pública num local 

fixo e de prestação de um serviço telefónico acessível ao público através daquela ligação, 

uma vez que consideram, atendendo ao reduzido número de clientes que usufruíram desta 

prestação do SU nos últimos quatro anos, bem como aos elevados custos líquidos que os 

operadores têm que suportar, que não se justifica manter, nos termos atuais, a prestação do 

SU desta componente. 

Quanto aos postos públicos, estes operadores referem considerar razoável a proposta 

apresentada, quer em termos de custos, quer em termos de condições. Para a NOWO e para 

a ONI a oferta de postos públicos deverá continuar a ser integrada no SU, pela 
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responsabilidade social de garantir postos públicos parametrizados, com critérios adequados 

de dispersão geográfica e em locais específicos para utilização por populações deslocadas, 

cidadãos com menores rendimentos, cidadãos com necessidades especiais e em situações 

de emergência ou impossibilidade de acesso à rede móvel. 

VODAFONE 

A VODAFONE não concorda com a designação de PSU, invocando vários aspectos que 

justificam esta sua posição, tais como: i) a dinâmica competitiva do mercado que tem permitido 

atender de forma eficiente às principais necessidade que a prestação do SU visa colmatar; ii) 

as obrigações de cobertura introduzidas com a atribuição de direitos de utilização de 

frequências de 800 MHz e com a renovação dos direitos de utilização de frequências de 2100 

MHz que contribuíram diretamente para a inclusão dos cidadãos, ao impor aos operadores a 

expansão comercial das redes em zonas mais rurais ou remotas; iii) a maioria dos Estados-

Membros da UE não designam PSU; e iv) o reduzido nível de utilização do atual SU. 

A VODAFONE afirma que se está a forçar a promoção de um processo de designação de 

prestação de SU que é amplamente considerado ineficiente, dispensável e oneroso para o 

mercado e para a sociedade. Neste contexto, a VODAFONE lamenta que não se tenha dado 

prioridade ao processo de alteração legislativa no que se refere ao SU, relevando que a 

recomendação da ANACOM já foi apresentada em maio de 2018. 

A VODAFONE, apesar do exposto, congratula a ANACOM pela redução significativa do 

âmbito da nova designação, mitigando, a seu ver, desta forma algumas das distorções de 

mercado criadas por esta designação.  

A VODAFONE refere ainda que não foram tidos em conta outros aspectos que, no seu 

entender, devem fazer parte integrante da análise promovida pela ANACOM, considerando 

que, no mínimo, deveria ser previsto ou, amplamente analisado, os benefícios e 

inconvenientes do financiamento do SU passar a ser feito exclusivamente por fundos públicos, 

de modo a evitar exponenciar as distorções concorrenciais decorrentes desta designação 

ainda verificadas sobre os restantes operadores. Deste modo, a VODAFONE defende que o 

financiamento através de fundos públicos deve ser devidamente ponderado na decisão final. 
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CIDADÃO  

O Sr. Ricardo Almeida referiu que, na sua opinião, o preço de instalação e da assinatura do 

SU é elevado, reclamando assim “deste serviço universal”, instando a que seja feita uma 

verificação no terreno, nomeadamente junto da população idosa, com o objetivo de verificar 

se esta está excluída da utilização de meios de comunicação devido ao nível de preços 

praticados, referindo que ao preço atual quase ninguém adere ao serviço. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Como ponto prévio releva-se que dos contributos recebidos, em que alguns não apresentam 

pronúncia sobre o conceito do SU e sobre a sua abrangência, existem quatro prestadores que 

entendem não ser necessário proceder à designação de PSU (as empresas que integram o 

Grupo NOS e a VODAFONE) para as duas componentes em apreço e a MEO em relação à 

componente do STF. Denota-se que as Associações (DECO e APDSI) apoiam a continuidade 

da designação e dois prestadores (NOWO e ONI) manifestam-se em sentido equivalente, 

concordando estes últimos com as propostas que constam do documento da consulta pública. 

A MEO é favorável à continuidade da designação de PSU apenas para a oferta de postos 

públicos.  

A ANACOM regista os contributos das juntas de freguesias relativos aos serviços para os 

quais identificam carências nos seus territórios, constatando que, de modo geral, não foram 

identificadas questões referentes aos serviços em apreciação no presente procedimento, com 

exceção da Junta de Freguesia de Póvoa do Concelho que identifica quebras de serviço ao 

nível da rede fixa, não sendo no entanto evidente se tal está associado à prestação do SU ou 

ao STF prestado de forma isolada, ou se envolve acessos em local fixo no qual se suportam 

pacotes de serviços.  

Em particular, sobre a oferta de postos públicos foi efetuada por algumas juntas de freguesias 

uma descrição do parque atualmente existente em cada freguesia, no entanto, nenhuma 

apresentou contributos específicos sobre o futuro do parque de postos públicos. De notar, que 

as juntas de freguesias que remeteram contributos não se incluem na lista de freguesias onde 

devem ser disponibilizados os postos públicos do SU. 

Sobre a designação de um PSU, realçam-se as diferentes perspetivas apresentadas sobre o 

tema, assim como as diversas sugestões de análise, nomeadamente a importância de 
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aprofundar as razões para o reduzido número de instalações e as condições associadas à 

população mais idosa. Nota-se a este respeito que, no âmbito do procedimento de revisão 

das condições de prestação do SU de comunicações eletrónicas nas suas várias 

componentes, realizado em 20188, foi efetuada uma análise às condições da oferta e da 

procura do STF, concluindo-se que a ampla cobertura das redes nacionais e as ofertas 

retalhistas disponibilizadas no mercado já permitem satisfazer a procura desse serviço a 

preços acessíveis e com qualidade adequada.  

Não obstante, em sede do referido procedimento, a ANACOM recomendou ao Governo que 

se prosseguisse com a monitorização do mercado, no sentido de avaliar a necessidade de 

ponderar soluções alternativas (por exemplo, a possibilidade de atribuição de vouchers), caso 

a evolução das circunstâncias de acesso ao STF revele que tal é necessário, designadamente 

em face de condições não razoáveis, atendendo às eventuais necessidades específicas de 

determinadas franjas da população, fornecidas pelo mercado. 

A eventual alteração do âmbito do SU, suscitada pela DECO, mas também indiretamente pela 

APDSI, que reclama a definição de um valor de acesso funcional à internet com base em 

estudos nacionais e internacional é matéria analisada adiante em capítulo próprio. De 

qualquer modo, releva-se desde já que o atual procedimento é transitório e de curta duração 

(apenas 1 ano com possível extensão a mais 1 ano) estando prevista uma reflexão da 

temática à luz do que estabelece a Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de dezembro de 2018, que estabelece o Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas (doravante Código Europeu das Comunicações Eletrónicas), recentemente 

aprovado e, por conseguinte, ainda não transposto para a ordem jurídica nacional e que 

introduz alterações significativas no conceito de SU, nomeadamente ao nível da banda larga. 

Quanto ao referido também pela DECO sobre a necessidade de alargamento do âmbito do 

SU para incluir a telefonia móvel de 4.ª e 5.ª gerações e o serviço de TDT importa relevar 

desde logo que o atual âmbito do SU se encontra delimitado a nível da UE pelo quadro 

regulamentar europeu para as comunicações eletrónicas e, a nível nacional, pelo estabelecido 

na LCE. Sublinha-se que a LCE define, nos seus artigos 87.º a 91.º, o conjunto mínimo de 

prestações que integram o SU e que, como tal, devem estar disponíveis, com qualidade 

                                                           
8 Documentos relacionados com este procedimento disponíveis em: 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1435429. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1435429
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especificada e a um preço acessível, a todos os utilizadores finais, independentemente da 

sua localização geográfica. Nestes termos, não está em causa, nem poderia estar, o âmbito 

do SU e das prestações que o integram. De assinalar também que o Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas não prevê a possibilidade de inclusão dos serviços de TDT no 

âmbito do SU, não sendo competência da ANACOM a definição do número e conteúdo dos 

canais a transmitir na TDT. Já no que respeita à eventual integração dos serviços móveis no 

âmbito do SU, é matéria que tem associada uma complexidade elevada e custos muito 

relevantes, que de modo algum podem ser desvalorizados, devendo ser objeto de reflexão no 

âmbito das decisões futuras a adotar no quadro da integração da banda larga no conceito do 

SU. 

Quanto à necessidade de designação de um PSU por imperativo legal regista-se o apelo do 

Grupo NOS e da VOFADONE para a orientação de esforços para a concretização das 

necessárias alterações legislativas que permitam a não designação. A NOWO, ONI e 

VODAFONE manifestam concordância com a simplificação e desoneração da prestação do 

SU para todas as componentes do SU, sendo que a MEO apenas concorda com essa 

desoneração para a componente do STF, referindo estar em profundo desacordo com o 

proposto para a oferta de postos públicos.  

No que se refere à necessária alteração legislativa, esta foi sinalizada pela ANACOM no 

âmbito das recomendações de 09.05.2018, sendo que posteriormente esta Autoridade 

transmitiu ao Governo projetos de alteração da LCE em 26.12.2018 e em 07.02.2019, nesta 

última data numa proposta mais extensa também remetida à Assembleia da República9 que 

integra uma proposta de alteração de diversos diplomas legislativos onde se incluiu a proposta 

de que a designação de PSU apenas ocorra quando se considere que existem necessidades 

dos cidadãos e que não estão asseguradas pelo normal funcionamento do mercado.  

Especificamente quanto à prestação da oferta de postos públicos, a ANACOM reitera ter 

recomendado a não designação de PSU para a prestação deste serviço, com base em 

fundamentos que se mantêm atuais. Não obstante, foi também indicada a necessidade de se 

prosseguir com a monitorização do mercado, avaliando, entre outras questões, a necessidade 

de garantir que eventuais situações extremas de populações mais isoladas ou de indivíduos 

                                                           
9 Ver comunicado de imprensa disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1467354 e respetiva 
proposta de alteração disponível em https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao. 
aspx?BID=111463. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1467354
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.%20aspx?BID=111463
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.%20aspx?BID=111463
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que, por diversas circunstâncias, não têm um acesso imediato aos serviços telefónicos não 

ocorram ou sejam minimizadas. Assim, as especificações da oferta de postos públicos tiveram 

em conta este contexto ao assegurar a inclusão de áreas predominantemente rurais e que 

abranjam todas as regiões insulares, designadamente as que apresentam condições, a nível 

de taxas de desemprego e de idade média, que indiciam a existência de uma população 

fragilizada.  

Em relação ao tempo que decorreu entre a comunicação do Governo, em 17.09.2018, a 

manifestar que deveriam ser adotados todos os procedimentos necessários para conformar a 

designação do PSU com a LCE e o lançamento da consulta ora em apreciação, a ANACOM 

refuta as críticas da MEO. Como a MEO bem sabe, para além do período de tempo necessário 

à preparação de um qualquer documento de consulta e, no caso em apreço, também do 

documento relativo às especificações que integra o primeiro, houve diversos contactos 

preliminares entre os prestadores que têm vindo a ser contribuintes do fundo de compensação 

do SU e a ANACOM, não só presenciais, mas também foi dada oportunidade para que 

remetessem contributos escritos, que tiveram de ser devidamente ponderados. 

Igualmente importa relevar que ao longo deste processo a ANACOM ultimou e enviou ao 

Governo a sua proposta de alteração legislativa da LCE e, paralelamente, realizou ações 

destinadas à verificação da informação transmitida pela MEO sobre o nível de utilização dos 

postos públicos do SU que impactam necessariamente quanto ao conhecimento necessário 

desta oferta. 

Por fim, quanto à observação da VODAFONE sobre o documento em consulta ser omisso em 

relação à questão do financiamento por fundos públicos, matéria que recorrentemente esta 

entidade tem vindo a invocar, considera-se relevante salientar a solução que se encontra 

consagrada no ordenamento jurídico nacional. Assim, conforme decorre do artigo 97.º da LCE, 

verificada a existência de CLSU e que sejam considerados excessivos pela ARN, compete ao 

Governo, mediante pedido dos respetivos prestadores, promover a compensação adequada 

através de um ou ambos os seguintes mecanismos: i) compensação a partir de fundos 

públicos; ii) repartição do custo pelas outras empresas que ofereçam, no território nacional, 

redes de comunicações públicas e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público. 
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Foi com este enquadramento que a Assembleia da República aprovou,  a Lei n.º 35/2012, de 

23 de agosto, entretanto alterada e republicada10, a qual procedeu à criação do fundo de 

compensação do SU de comunicações eletrónicas previsto na LCE, destinado ao 

financiamento dos custos líquidos decorrentes da prestação do SU, a qual vigora 

presentemente.  

Atento o contexto descrito, sem prejuízo das competências específicas cometidas ao Governo 

a este respeito, regista-se a posição apresentada, esclarecendo-se que a matéria relativa ao 

mecanismo de financiamento do SU não foi submetida à consulta, notando-se ainda que os 

procedimentos de designação em questão se destinam a vigorar durante um período 

transitório e são significativamente reduzidos face aos encargos que decorrem dos atuais 

concursos, bem como face aos resultados líquidos das empresas contribuintes para o fundo, 

pelo que as distorções no mercado não são evidentes. 

3. MATÉRIAS DA COMPETÊNCIA DO GOVERNO 

3.1. Modelo de designação  

APDSI 

A APDSI refere que, considerando os diferentes argumentos apresentados, a limitação a um 

único PSU a nível nacional parece ser a solução mais adequada; no entanto, menciona que, 

ao contrário do que é referido em alguns pontos, esta opção irá limitar o número de possíveis 

interessados e/ou incrementar os custos. Deste modo, a APDSI menciona que uma alternativa 

seria manter a divisão geográfica, embora reconheça que tal pode comprometer o retorno 

financeiro. 

MEO 

A MEO refere que a designação de um único PSU a nível nacional, não prevendo a 

segmentação geográfica, não parece ser compatível com o n.º 2 do artigo 99.º da LCE que 

estabelece que “o processo de designação dos prestadores deve ser eficaz, transparente e 

não discriminatório, assegurando que à partida todas as empresas possam ser designadas”. 

A este respeito, a MEO salienta que no passado ocorreu a retificação de procedimentos de 

                                                           
10 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1366253.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1366253
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designação que previam apenas lotes nacionais, como por exemplo, em França, para 

assegurar a possibilidade de empresas com níveis de presença apenas regionais poderem 

candidatar-se a PSU. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que o processo de designação deverá ser transparente, abrangente 

e não discriminatório. Para tal defende a promoção de condições para que vários prestadores 

possam vir a ser designados como prestadores de SU para as diferentes componentes do 

SU. 

Para a VODAFONE, só através de um processo que permita vários prestadores designados 

e múltiplas propostas é que será salvaguardada a melhoria significativa – e necessária – da 

forma de prestação do SU e da promoção da eficiência, potenciando abordagens mais 

flexíveis de diferentes operadores, consoante a sua implementação e estratégicas de 

expansão, e fomentando a concorrência entre as diferentes propostas, evitando situações de 

prestadores que sejam favoritos “à partida”. 

De notar que este prestador salienta, ainda, que o documento da consulta preconiza uma 

solução inversa, sendo que, na sua opinião, os motivos invocados para tal – caráter transitório 

da designação e o calendário exigente – não são suficientemente válidos para limitar a 

promoção de um processo de designação que promova uma maior concorrência e a prestação 

eficiente dos serviços do SU.  

Para a prestação da componente de STF, a VODAFONE preconiza que face a um pedido de 

acesso efetivo ao STF através do SU por parte de um cidadão, os diferentes prestadores 

habilitados possam apresentar as suas propostas tecnológicas e os respetivos orçamentos 

de custos de instalação, sendo escolhida a proposta que apresentar valores mais baixos de 

instalação. Neste modelo, a VODAFONE reserva para a ANACOM o papel de responsável 

pela receção dos pedidos de acesso no âmbito do SU, o de solicitar aos diferentes operadores 

previamente designados por procedimento concursal a apresentação das suas propostas e o 

de selecionar a proposta vencedora. A VODAFONE propõe que seja obrigatória a 

apresentação de propostas pelos diferentes prestadores, evitando que o processo fique vazio, 

entendendo também que as mesmas sejam feitas num curto espaço de tempo (15 dias a 1 

mês). 
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A VODAFONE defende o princípio da neutralidade tecnológica na prestação do serviço, de 

modo a evitar a promoção de soluções tecnológicas obsoletas ou ineficazes. 

Quanto aos postos públicos a VODAFONE considera premente a revisão do formato de 

prestação do serviço de postos públicos, pois entende que o atual está invariavelmente 

obsoleto e ultrapassado e é potenciador de enormes ineficiências e distorções concorrenciais, 

enunciando a este propósito os níveis de utilização que refere serem marginalíssimos e 

despicientes de um serviço altamente oneroso.  

Este prestador defende a designação de vários prestadores e a escolha da proposta que seja 

a mais económica para a instalação e manutenção do parque de postos a determinar e 

devidamente fundamentado (i.e., atendendo a diversos critérios demográficos como sejam a 

idade média da população, a taxa de desemprego, as condições socioeconómicas da 

população ponderados pelos níveis de utilização atual dos postos atualmente 

disponibilizados, etc.). 

NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI em relação à componente do STF referem concordar com a designação de 

um único PSU, sem qualquer segmentação geográfica. Referem, igualmente, considerar 

razoável a proposta apresentada para a componente de postos públicos. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

A ANACOM realça as diferentes posições apresentadas sobre a segmentação geográfica do 

procedimento de designação do PSU. Enquanto a NOWO e ONI mencionam concordar com 

a ausência de segmentação geográfica, a MEO suscita dúvidas sobre o proposto ser 

compatível com a legislação nacional. Por seu turno, a APDSI considera parecer adequada a 

solução apresentada elencando, contudo, as limitações dessa solução.  

A respeito da questão suscitada pela MEO, considera-se que quando o n.º 2 do artigo 99.º da 

LCE estabelece que “[o ] processo de designação dos prestadores deve ser eficaz, objectivo, 

transparente e não discriminatório, assegurando que à partida todas as empresas possam ser 

designadas”, não tem implícita a obrigatoriedade dos procedimentos concursais preverem a 

segmentação geográfica. De facto, no contexto nacional a segmentação geográfica não é 

uma condição necessária para assegurar a plena participação de todas as empresas no 
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procedimento concursal. A este respeito nota-se que, se assim não fosse, os concursos de 

designação de PSU para o serviço completo de lista telefónica e serviço de informações de 

listas realizados e que foram de âmbito nacional teriam de ter sido considerados não 

conformes com a lei, o que não sucede. Por outro lado, nota-se ainda que a própria MEO não 

se opôs ao modelo associado a esses concursos, tendo até manifestado concordância com 

os procedimentos de âmbito nacional.  

Adicionalmente é de relevar que a experiência dos últimos concursos de designação de PSU 

para a componente de STF e de oferta de postos públicos, que previa a apresentação de 

propostas para determinadas zonas, veio a culminar na contratualização de uma única 

empresa para assegurar a prestação de cada uma dessas componentes do SU. 

Quanto ao exemplo invocado pela MEO, que não está claramente identificado, mas que se 

julga ser o relativo ao Acórdão do Tribunal de Justiça de 19.06.2008 (C-220/0711), constata-

se que este se refere a um processo de transposição incorreta da Diretiva 2002/22/CE. A 

República Francesa foi condenada porque a legislação nacional excluía a priori os 

prestadores económicos que não eram capazes de garantir o fornecimento deste serviço na 

totalidade do território nacional. Tal não sucede no caso português já que a LCE permite que 

seja promovida a segmentação geográfica, cabendo ao Governo decidir se considera ou não 

justificável, cumprindo os princípios subjacentes à designação de PSU por concurso, optar 

por essa segmentação.  

Neste contexto, importa salientar que o modelo proposto, ao permitir a realização de dois 

procedimentos distintos, um para o STF e outro para os postos públicos, já tem integrada uma 

preocupação de assegurar que todas as empresas possam ser designadas, precavendo uma 

situação em que a atividade dos potenciais interessados não abranja as duas prestações 

referidas. A autonomização de cada uma das prestações para efeitos concursais permite 

assim obter um maior número de propostas. 

Saliente-se ainda que tanto a Diretiva 2002/22/CE (artigo 8.º, n.º 1) como a LCE (artigo 99.º, 

n.º 1) permitem ao Estado Membro escolher a opção de definição do modelo de designação 

a adotar (e.g., com ou sem segmentação geográfica e com ou sem segmentação por 

serviços), embora estabeleçam regras que devem estar presentes na sua determinação, 

                                                           
11 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:62007CA0220. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:62007CA0220
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devendo o mecanismo de designação ser eficaz, objetivo, transparente e não discriminatório, 

em que nenhuma das empresas esteja à partida excluída de ser designada, devendo os 

métodos de designação assegurar a oferta do serviço de modo economicamente eficiente. 

Entende-se que, no caso presente, esta exigência de eficiência, atento o enquadramento 

histórico explicitado, constitui mais um elemento que justifica a opção por não proceder à 

segmentação geográfica para ambos os concursos. 

Acresce ainda que, conforme referido no documento de consulta, não é despiciendo o facto 

de os procedimentos em questão visarem a satisfação de necessidades que são 

manifestamente reduzidas atento o histórico recente do número de acessos e do tráfego 

associado a qualquer das prestações em causa, em ambos os casos negligenciável, não 

justificando assim uma segmentação adicional. 

Ainda assim, os operadores que responderam à presente consulta têm redes fixas (embora a 

rede fixa da MEO em cobre tenha praticamente cobertura total do território, o que não 

acontece com a rede fixa dos restantes prestadores, o que não impediu, contudo, que outro 

prestador – a NOS – fosse designado como o atual prestador de SU na componente de ligação 

a uma rede de comunicações pública num local fixo e prestação de um serviço telefónico 

acessível ao público através daquela ligação e com um valor de financiamento inferior ao que 

no concurso foi solicitado pela MEO) e móveis com coberturas relevantes, o que permite que 

concorram no âmbito de um concurso nacional. Neste âmbito, mesmo a NOWO e a ONI, cuja 

rede fixa tem cobertura inferior à dos restantes operadores respondentes à consulta, referem 

concordar com a designação de um único PSU, sem qualquer segmentação geográfica. 

Em relação ao proposto pela VODAFONE, especificamente sobre a prestação do STF, 

entende-se que tal não se relaciona com uma eventual segmentação geográfica, mas com a 

possibilidade de em simultâneo poderem ser várias entidades a prestar o serviço numa 

mesma região. 

Apesar de se reconhecer algumas das vantagens enumeradas por esse prestador, por 

exemplo uma maior dinâmica concorrencial para a prestação de um acesso especifico, 

também se anteveem desvantagens, como sejam a maior carga burocrática e complexidade 

acrescida para todos os envolvidos: Governo – que tem a competência da designação – 

regulador e prestadores; para além da morosidade na disponibilidade dos serviços aos 

utilizadores. Adicionalmente, mas não menos relevante, a proposta da VODAFONE coloca 
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duas dificuldades práticas cuja resolução poderia ser complexa e morosa: i) a compatibilidade 

do procedimento de designação concursal com a utilização do critério da proposta 

economicamente mais vantajosa (ou seja existindo várias propostas algumas seriam 

inevitavelmente menos vantajosas do que outras); e ii) a compatibilidade do referido 

procedimento concursal, que terá de ser definido nos termos do artigo 99.º da LCE, com a 

necessidade de assegurar a participação de vários prestadores (todos, segundo a proposta 

da VODAFONE), ainda que estes não se manifestem disponíveis. 

Atento o exposto, incluindo também a reduzida procura que é expectável para os serviços de 

STF, entende-se que os custos de implementar esta solução superam os seus eventuais 

benefícios, não se justificando a sua adoção, também por estar em causa uma designação 

por um período transitório. 

3.2. Período de vigência dos contratos 

NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI referem concordar com o proposto, ou seja, a limitação do prazo máximo 

dos contratos a um ano, prorrogáveis até mais um ano. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Regista-se a concordância da NOWO e ONI com o previsto na consulta sobre o período de 

vigência dos contratos, considerando-se que atenta a transitoriedade dos procedimentos a 

determinação de um período curto é o mais adequado. 

3.3. Acesso funcional à Internet 

APDSI 

A APDSI considera que o critério adotado para o acesso funcional à Internet é pouco objetivo, 

podendo ter várias interpretações pelo que, no seu entender, deveria ser apurado um valor 

baseado em estudos de mercados nacionais ou internacionais. 

DECO 

A DECO afirma não compreender o referido no ponto 17 do documento de consulta que refere 

que se justifica a manutenção da generalidade das condições atualmente em vigor e mais 
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concretamente no que respeita ao que se entende por acesso funcional à Internet. Para a 

DECO, o acesso à Internet a manter-se tal como está – 56 kpbs – é obsoleto e deixou de 

satisfazer os requisitos mínimos para viabilizar o que deve ser um acesso funcional à Internet, 

considerando que não pode continuar a ser denominado como tal.  

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

A ANACOM regista os contributos recebidos sobre esta matéria e relembra que no relatório 

da consulta pública relativa à “Revisão das condições de prestação do serviço universal das 

comunicações eletrónicas (SU) nas suas várias componentes”, de 16.04.201812, que inclui as 

recomendações transmitidas ao Governo sobre a matéria, recomendou que fosse iniciada 

uma reflexão aprofundada com vista à possível integração do serviço de acesso à Internet em 

banda larga no âmbito do SU, remetendo-se para a informação constante nesse relatório 

sobre o assunto. 

Neste contexto, quanto ao comentário da DECO, reproduz-se o referido no ponto 17 do 

documento da consulta pública: “[a] manutenção da generalidade das condições atualmente 

em vigor justifica-se também no contexto do acesso funcional à Internet, em particular dada a 

necessidade de promover uma reflexão adequada sobre a futura inclusão da banda larga no 

SU, designadamente no contexto da transposição da Diretiva que estabelece o Código”. 

De facto, o que está em causa com os procedimentos que são objeto da consulta a que se 

refere este relatório é a designação para um período transitório (1 a 2 anos no máximo), e 

atendendo ao conceito de SU que presentemente consta da LCE, entende-se, face ao 

contexto descrito, não ser adequado proceder a uma alteração significativa nesta matéria. 

Não obstante, concorda-se com a necessidade de, no futuro, se ponderar a necessidade de 

evolução do conceito de SU.  

De notar que a reflexão que é necessária sobre a inclusão de uma obrigação de disponibilizar 

o acesso à Internet em banda larga no âmbito do SU (ou seja uma obrigação que não seja 

restrita a uma velocidade de 56 kbps) passará necessariamente por dar resposta a diversas 

questões, envolvendo os serviços que são considerados pela sociedade indispensáveis à 

coesão social e territorial que, por isso, devem estar disponíveis e acessíveis de forma 

                                                           
12 Disponível em 
https://www.anacom.pt/streaming/relatorioconsultaSU20062017.pdf?contentId=1435151&field=ATTACHED_FILE. 
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universal, a efetiva disponibilidade desses serviços e a respetiva acessibilidade dos preços, 

bem como o impacto dessa prestação sobre a concorrência e sobre o nível de investimento 

pelo mercado em redes de banda larga.  

Em conformidade com o referido, e sendo necessária uma reflexão aprofundada com vista à 

possível necessidade de designação de PSU para a prestação do serviço de acesso à Internet 

em banda larga, e as modalidades em que tal se justifica (apenas disponibilidade de acesso, 

disponibilidade de acesso e acessibilidade de preços, ou apenas acessibilidade de preços), 

bem como as características técnicas que deve apresentar – aspectos que integram a 

recomendação da ANACOM ao Governo sobre este assunto – entende-se que, sob pena de 

ter de se adiar o procedimento de designação relativo ao STF, neste período transitório, não 

se justifica alterar a noção de acesso funcional à Internet. 

3.4. Preço base  

APDSI 

A APDSI questiona, a propósito do preço base da componente de STF, se – considerando as 

diferentes tecnologias existentes e, provavelmente, a justificação para a discrepância dos 

custos obtidos junto de alguns prestadores – não seria de definir valores diferentes 

dependendo da tecnologia (e.g., cabo vs rádio). 

MEO 

Relativamente à prestação do SU de STF, a MEO considera ser excessivo o valor de 50 mil 

euros/ano definido para o primeiro ano face à procura extremamente reduzida que se verificou 

nos últimos 4 anos. Neste contexto, a MEO considera (seguindo a linha constante na consulta 

pública, de reduzir o valor de financiamento no segundo ano para 25 mil euros caso a procura 

no ano anterior não ultrapasse as 20 ligações), que o financiamento deve ser escalonado em 

função da procura efetiva que se tiver registado. 

Em relação à componente de postos públicos, a MEO refere que o custo anual médio para 

um parque de 8222 postos não é idêntico ao custo anual médio de 175 postos localizados nas 

175 freguesias indicadas que, pela sua pequena dimensão e interioridade, apresentam no seu 

entender outros custos e receitas unitárias, tendo em conta a procura relativamente menor. 

Por outro lado, refere a MEO que as tarefas de recolha de cofre e manutenção/limpeza deixam 
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de estar dirigidas a um maior número de postos por dia de trabalho, ocorrendo deseconomias 

de escala associadas à redução massiva do parque de postos públicos do SU. 

A MEO indica ainda que o valor anual de 300 euros (traduzido num valor mensal de 25 euros) 

deve fazer face a vários custos de operação que elenca na sua resposta a que acresce ainda 

o risco de contraordenações e sanções pecuniárias por incumprimento dos níveis de 

qualidade de serviço. 

NOWO e ONI 

Em relação à componente do STF, a NOWO e a ONI apesar de concordarem com o princípio 

de um valor de financiamento fixo a atribuir independentemente do número de ligações à rede 

de comunicações pública, consideram excessivo o valor de 50 mil euros/ano para o primeiro 

ano do contrato. Assim, face ao histórico de utilização desta prestação do SU pelos cidadãos, 

bem como face às atuais dinâmicas do mercado, consideram que prever uma procura de até 

20 acessos por ano com um custo de 50.000 euros é excessiva, sugerindo como mais 

adequado um valor de 25.000 euros no primeiro ano, para um número de ligações que não 

ultrapasse as 10, e de 12.500 euros por ano na prorrogação. 

Quanto aos postos públicos, estes prestadores consideram razoável a proposta apresentada 

na consulta em termos de condições e de custos. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Quanto ao contributo da APDSI importa esclarecer que a adoção de princípios de neutralidade 

tecnológica no presente procedimento visa garantir um processo de designação eficaz e não 

discriminatório, assegurando que à partida todas as empresas possam apresentar propostas 

de prestação do serviço e que o serviço é prestado de modo eficiente. O estabelecimento de 

um preço base único, i.e., independente da tecnologia de suporte à proposta apresentada, 

assegura que a solução adotada é a que é financeiramente mais vantajosa, isto é, a que 

representa um menor encargo para o sector e para a sociedade. 

As duas respostas recebidas sobre o preço base da componente de SU de STF defendem a 

redução do seu valor. A MEO entende que 50 mil euros é excessivo e propõe que o 

financiamento seja escalonado em função da procura efetiva. A NOWO e ONI também 

consideram excessivo o valor de 50 mil euros (assumindo que estará em causa um limite de 
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20 ligações) e propõem 25 mil euros para o primeiro ano e 12,5 mil euros para o segundo, se 

no primeiro ano a procura for inferior a 10 ligações. 

Em primeiro lugar, importa notar que o preço base não corresponde necessariamente ao valor 

do financiamento associado à prestação do STF no âmbito do SU, mas tão-somente ao valor 

máximo cujo ressarcimento é passível de constar numa proposta para a prestação do SU. De 

facto, o valor efetivo do financiamento corresponderá ao montante que resultar da proposta 

de valor mais baixo apresentada no âmbito do procedimento concursal.  

Neste contexto, o valor fixado como preço base teve em consideração o reduzidíssimo nível 

de procura que é expetável para o serviço de acesso ao STF, os diferentes custos que 

poderão estar associados ao investimento com vista à disponibilização de soluções efetivas 

e os custos de implementação de procedimentos internos para processar os pedidos de SU. 

De igual forma foi ponderada a necessidade de o valor em causa permitir a qualquer entidade 

a prestação do serviço, e de não desincentivar a participação no procedimento concursal, de 

forma a minimizar a possibilidade de o concurso ficar deserto. 

Atento o exposto, e considerando que esta prestação exige uma disponibilidade em dar 

acesso ao STF em qualquer ponto do país, sendo também necessário que seja fixado um 

valor que seja o suficiente para assegurar num período curto (um ano, eventualmente 

prorrogável, mas até não mais do que um ano) a operação a instalar e a manter, entende-se 

que o valor avançado no documento de consulta, na ordem dos 50 mil euros será adequado. 

Nota-se que a proposta de escalonamento em função do nível de procura já está contemplada, 

designadamente quando se considera que não tendo existido procura significativa no primeiro 

ano de designação, no período seguinte, caso venha a existir, o nível de financiamento deverá 

corresponder a metade do valor do financiamento original, entendendo-se que um maior 

escalonamento não traz muitas vantagens, e torna o procedimento mais complexo, 

eventualmente desincentivando também potenciais interessados de se candidatarem. 

A respeito da questão do escalonamento do financiamento, embora no documento da consulta 

haja uma referência explícita a valores que estão associados a preços base, entende-se que, 

correspondendo os valores finais a financiar ao da proposta economicamente mais vantajosa, 

caso esta proposta seja inferior ao preço base, o valor do financiamento no período seguinte 
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não deverá corresponde aos referidos 25 mil euros, mas a metade do valor da proposta 

vencedora. 

No que respeita ao valor do preço base para a componente da oferta de postos públicos nota-

se a posição da NOWO e a ONI que concordam com o avançado no documento da consulta, 

e a resposta da MEO que aponta no sentido de que o preço base não será suficiente. 

A ANACOM entende que a manutenção do preço base, considerando um valor de 300 euros 

por posto público, é uma solução equilibrada. Nota-se que nenhuma entidade se manifestou 

em relação a este valor, exceto a MEO que é o atual PSU.  

Releve-se que na consulta avançou-se com o valor de 300 euros que corresponde ao valor 

que integra o contrato presentemente em vigor. O mesmo valor já constava do clausulado que 

integrava o caderno de encargos do procedimento concursal que culminou com a adjudicação 

à MEO da prestação do SU relativa aos postos públicos.  

Por outro lado, entende-se que o procedimento de designação a adotar deve assegurar a 

continuidade da prestação do SU, respeitando o princípio da transparência, devendo pugnar 

pela simplificação, não devendo onerar de forma desproporcionada o mercado e não devendo 

as obrigações a que ficará sujeito o PSU e as condições de prestação do serviço afastar-se 

de forma significativa das que atualmente vigoram, importando, contudo, acautelar que estas 

cumprem um mínimo necessário. 

Assim, entende-se que o valor de 300 euros por posto público constitui o teto máximo que se 

considera ser necessário para garantir a prestação do serviço com as condições definidas nas 

respetivas especificações, o qual deverá permitir a qualquer entidade que pretenda apresentar 

propostas instalar os equipamentos e disponibilizar o serviço ao longo do período do contrato, 

notando-se que o preço base fixado será aplicável a qualquer entidade que ganhe o concurso 

(e nenhuma surgiu a contestar esse valor).  

Por último, e em relação ao referido pela MEO quanto ao risco de contraordenações e sanções 

pecuniárias por incumprimento dos níveis de qualidade de serviço, importa relevar que a 

designação de PSU culmina com a celebração de um contrato entre o Estado Português e a 

entidade designada por concurso, a qual naturalmente se obriga de livre vontade a cumprir 

com as disposições nele vertidas e que reportam o especificado aquando do concurso. Assim 

sendo, a aplicação de contraordenações e sanções pecuniárias apenas tem lugar quando a 
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entidade designada não cumpre com o que se comprometeu ao abrigo do contrato e com o 

definido pela ANACOM em matérias específicas associadas a essa prestação (como por 

exemplo, condições de acessibilidade tarifária e qualidade de serviço, cujo nível se propõe 

reduzir, tal como referido no documento de consulta) pelo que não acolhe o argumento de 

que o preço base a fixar terá de comportar o risco associado a eventuais não cumprimentos. 

Aliás, seria de todo incompreensível que o valor do preço base tivesse de refletir o risco 

associado a eventuais incumprimentos, pois tal seria admitir que o mercado teria de financiar, 

ainda que de forma indireta, esses mesmos incumprimentos. 

Atento o exposto, entende-se ser de manter o preço base. 

3.5. Limitação no número de ligações à rede por ano a disponibilizar (STF) 

APDSI 

A APDSI considera que a limitação proposta quanto ao número de ligações à rede por ano a 

disponibilizar no âmbito da prestação do serviço de ligação a uma rede de comunicações 

pública num local fixo e de prestação de um serviço telefónico através daquela ligação poderá 

introduzir algumas dificuldades. Ademais, refere que considerando alguns dos 

acontecimentos ocorridos nos anos de 2017 e 2018, os quais danificaram infraestruturas de 

comunicações obsoletas, uma oferta de SU poderá de alguma forma ajudar a manutenção do 

serviço em zonas de pouca relevância comercial, pelo que se deveria encontrar um equilíbrio. 

NOWO e ONI 

Estes prestadores referem que consideram excessivo o limite de 20 acessos por ano com um 

custo de 50 mil euros, sugerindo um número de ligações que não ultrapasse as 10, atento o 

nível de utilização da prestação de SU de STF e as dinâmicas de mercado. A NOWO e a ONI 

mencionam também que concordam com um financiamento fixo a atribuir independentemente 

do número de ligações. 

VODAFONE 

A VODAFONE, associado ao conceito de pedido razoável de acesso, entende que os pedidos 

de acesso ao STF devem estar sujeitos a um teto máximo a estabelecer no caderno de 

encargos do concurso público de designação dos PSU. 
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ENTENDIMENTO DA ANACOM 

A limitação do número de ligações à rede por ano a disponibilizar no âmbito do SU foi uma 

das matérias ponderadas na consulta pública, estando implícita a sua existência, embora não 

tenha sido definido em concreto, nesse documento, um valor especifico para esse limite 

(contrariamente ao referido pela NOWO e ONI, que presumiu que o limite seriam 20 ligações 

à rede).  

As opiniões recebidas sobre esta matéria são divergentes. Por um lado, a VODAFONE refere 

explicitamente que deverá existir um limite máximo, enquanto a APDSI refere o oposto. A 

NOWO e a ONI nos contributos sobre o preço base também elaboram indiretamente sobre 

esta matéria, aceitando esse limite e assumindo que está definido, embora também refiram 

que concordam com um financiamento fixo a atribuir independentemente do número de 

ligações. 

Considera-se que a prestação do SU por via concursal não deve constituir um meio para 

determinar condições que à partida tornariam o acesso ao serviço telefónico mais difícil ou 

mais oneroso para grupos específicos da população, nomeadamente em zonas remotas do 

país. Tendo por base esta premissa e atendendo à situação atual que se carateriza (i) por um 

número muitíssimo reduzido de clientes de SFT no âmbito do SU, (ii) por uma elevada 

densidade telefónica e (iii) pela existência de ofertas de retalho disponíveis para a 

generalidade de utilizadores em condições acessíveis, o que permite antever uma procura 

muito reduzida de ligações à rede, e por forma a reduzir o risco dos potenciais interessados 

em apresentar propostas para a prestação deste serviço, entende-se que a aplicação de um 

limite ao número de ligações à rede no contexto atual é razoável e não põe em causa os 

princípios base em que assenta a disponibilização de SU. Tratando-se de matéria da esfera 

de competências do Governo, a ANACOM irá recomendar em concreto o valor a fixar.  

Sobre os comentários da APDSI relativos ao papel do SU nos incêndios que devastaram o 

país em 2017 e 2018, nota-se que no seu rescaldo não foi registado um acréscimo da procura 

de serviço de SU de STF, o que não significa que o SU não possa constituir uma garantia 

adicional na oferta dos serviços. 
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3.6. Prazo para o início da prestação do serviço 

MEO 

A MEO refere que o prazo máximo indicado para dar início à prestação do serviço de oferta 

de postos públicos (no máximo um mês após a data de obtenção do visto do Tribunal de 

Contas ou, não sendo este necessário, após a receção da comunicação desse Tribunal com 

essa informação, se houver alteração do PSU) é irrealista por entender não ser possível 

adquirir, aprovar a instalação junto das autarquias em causa, instalar e operar 175 postos 

públicos em apenas um mês. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Como ponto prévio, importa desde logo notar que mais nenhum prestador, que não a MEO, 

teceu qualquer comentário quanto ao prazo de início da prestação de serviço.  

Importa ainda assinalar que, os prazos para início da prestação do serviço de postos públicos 

são distintos consoante o PSU designado venha a ser outro que não a MEO (atual PSU para 

esta componente do SU). Assim, e conforme constante dos pontos 25 e 26.4 do documento 

da consulta pública, caso o PSU designado não seja o atual (ou seja, a MEO) então terá até 

1 mês após a data de obtenção do visto do Tribunal de Contas ou, não sendo este necessário, 

imediatamente após a receção de comunicação desse Tribunal com essa informação, para 

iniciar a prestação do serviço. A data de início da prestação do serviço corresponde à data 

em que deve estar disponível o parque de 175 postos públicos, nos termos e condições 

definidos nas especificações relativas a essa prestação. Caso o PSU designado venha a ser 

a MEO, então terá que iniciar desde logo a prestação do serviço, não lhe sendo aplicável o 

referido prazo de até 1 mês para o início da prestação. 

A razão para esta diferenciação prende-se com o facto de o atual PSU já ter instalado o parque 

de postos públicos, atendendo a que os critérios fixados e as especificações não obrigam a 

que seja instalado noutros locais. Em concreto sobre as preocupações suscitadas pela MEO, 

reitera-se que se trata de um prazo que não se lhe aplica, designadamente porque caso venha 

a ser o PSU designado, não se encontrará nas condições que menciona, porque detendo já 

um parque de postos públicos, não precisa de um período para eventualmente adquirir, obter 

a aprovação de instalação, instalar e operar os postos públicos. Uma eventual preocupação 

quanto ao prazo fixado para um novo PSU (até 1 mês) poderia ser mais relevante para as 
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entidades que não detêm desde já esse parque, notando-se, contudo, que tal preocupação 

não foi manifestada por essas entidades.  

Atento o exposto entende-se se de manter as condições quanto ao início da prestação dos 

serviços apresentada no documento da consulta pública. 

4. MATÉRIAS DA COMPETÊNCIA DA ANACOM 

4.1. Conceito de encargo excessivo 

MEO 

A MEO considera que num mercado sujeito a pressões competitivas, o encargo excessivo 

verifica-se a partir do momento em que a prestação de um determinado serviço implica custos 

líquidos para o respetivo prestador. Ademais refere não entender o alcance ou o 

enquadramento desta questão no contexto da designação de PSU por concurso, em que os 

valores de financiamento decorrem do próprio processo concursal. 

NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI entendem que deverá abandonar-se este conceito, dado que o custo das 

ligações será mais do que adequadamente financiado pelo valor fixo do contrato, o qual 

deverá cobrir qualquer custo acima da média motivado pelo facto das ligações se encontrarem 

tipicamente em locais mais remotos.  

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Quanto ao comentário da NOWO e da ONI que defendem que deve ser abandonado o 

conceito de encargo excessivo, esclarece-se que tal conceito encontra-se estabelecido no 

quadro regulamentar europeu das comunicações eletrónicas, o qual está transposto para a 

legislação nacional através da LCE. Disto isto, incumbe à ANACOM nos termos do n.º 2 do 

artigo 95.º da LCE definir o conceito de encargo excessivo bem como os termos que regem a 

sua determinação.  

Nesta conformidade, a ANACOM entende que se deve manter o conceito já utilizado nos 

anteriores procedimentos concursais, ou seja, que os valores que resultem dos concursos 

deverão ser considerados um encargo excessivo e como tal serão objeto de financiamento 
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nos termos e condições fixados nos instrumentos dos concursos e nos termos da Lei n.º 

35/2012, de 23 de agosto, na sua atual redação. 

4.2. Prestação do serviço universal de ligação a uma rede de comunicações pública 

num local fixo e prestação de um serviço telefónico através daquela ligação 

4.2.1. Conceito de pedido razoável de acesso 

MEO 

A MEO entende não ser adequado, nem compatível com os objetivos do SU, a limitação da 

abrangência do conceito de pedido razoável à residência principal ou à sede social dos 

utilizadores finais. Neste sentido, a MEO defende que o conceito de pedido razoável deve ser 

definido em função de um valor limite de investimento a partir do qual o PSU não deve ser 

obrigado a satisfazer o pedido de acesso. 

NOWO E ONI 

A NOWO e a ONI referem concordar com a definição de pedido razoável apresentada. 

VODAFONE 

A VODAFONE concorda com os critérios estabelecidos no documento da consulta para a 

definição de pedidos razoáveis de acesso. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Regista-se a concordância da NOWO, da ONI e da VODAFONE com a concretização do 

conceito de pedido razoável de ligação à rede. Em contrapartida, nota-se que a MEO 

considera que esta definição é incompatível com os objetivos do SU, sem, no entanto, 

fundamentar esta sua opinião. 

Sobre esta última posição importa, em primeiro lugar, salientar que se considera que os 

critérios definidos são adequados para permitir a satisfação das necessidades de 

comunicação eventualmente não satisfeitas através das ofertas disponíveis pelo mercado e 

que, conforme se explicitou no documento da consulta pública, serão reduzidíssimas. Em 

segundo lugar, a própria LCE introduz este conceito no n.º 1 do artigo 88.º ao estabelecer que 

“[o]s prestadores de serviço universal devem satisfazer todos os pedidos razoáveis de ligação 
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de uma rede de comunicações pública num local fixo (…)”, apesar de não o concretizar. Por 

último, no contexto europeu existem exemplos de limitação da componente geográfica à 

residência principal dos utilizadores finais, por exemplo na Bélgica13, não comprometendo tal 

o objetivo subjacente ao SU.  

Quanto ao observado pela MEO, sobre a possibilidade de o conceito de pedido razoável de 

acesso ser definido em função de um valor limite de investimento, importa referir que no 

contexto europeu também existem exemplos da concretização deste conceito dessa forma, 

como, por exemplo, o caso irlandês14. No entanto, atenta a cobertura das redes nacionais e 

reduzida procura pelo serviço em causa considera-se que os interesses dos cidadãos serão 

melhor servidos sem a existência desta limitação. 

Com efeito, a expectável procura reduzida de ligações e os custos diversos que poderão estar 

associados a cada uma dessas ligações, que poderão variar, conforme mencionado no 

documento em consulta, entre valores inferiores a 100 euros e superiores a mil euros, já foram 

considerados na definição do preço base para o concurso e na existência de um limite ao 

número de ligações ao acesso passíveis de ser financiados. Assim, entende-se não ser 

adequado introduzir um limite máximo ao investimento por ligação, o que só tornaria mais 

complexo o processo de prestação do serviço e o acesso pelo utilizador final ao mesmo.  

Deste modo, considera-se que no contexto do atual concurso não é adequado limitar o acesso 

aos serviços em função dos investimentos a realizar, devendo o conceito de pedido razoável 

de acesso à rede ficar apenas limitado à residência principal ou à sede social dos utilizadores 

finais. 

4.2.2. Acessibilidade dos preços a praticar 

APDSI 

A APDSI questiona se o custo de instalação a imputar a futuros utilizadores do SU não será 

um entrave à adesão por parte dos utilizadores. A este propósito a APDSI refere que, 

considerando as ofertas atuais dos prestadores, que não cobram a instalação na sua maioria 

                                                           
13 Ver n.º 4 do artigo 70.º da Lei relativa às comunicações eletrónica de 13 de junho de 2005. Disponível em: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2005/06/13/2005011238/justel.  
14 Ver “Universal Service Requirements Provision of access at a fixed location (AFL USO)” document ComReg 
D05/16 de 29.07.2016. Disponível em: http://www.comreg.ie. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2005/06/13/2005011238/justel
http://www.comreg.ie/
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das situações, e sendo o SU para permitir acesso a comunicações à população, com os custos 

suportados pelo Estado, o custo de instalação não deveria existir. 

CIDADÃO 

O Sr. Ricardo Almeida referiu que, na sua opinião, o preço de instalação e da assinatura do 

SU é elevado, entendendo que deveria ser realizado “trabalho de campo” com o objetivo de 

verificar se a população idosa não estará excluída da utilização destes meios de comunicação 

por questões de acessibilidade de preços.  

DECO 

Especificamente no que respeita à cessação da obrigação de assegurar a oferta destinada a 

reformados e pensionistas, que não teve qualquer cliente nos últimos 5 anos, a DECO 

considera que deveria ser suscitada a questão se a oferta é devidamente comunicada aos 

potenciais clientes, admitindo, contudo, que, face à diferença de preços em relação às ofertas 

de mercado, exista uma tendência para a sua não subscrição.  

A DECO apresenta ainda referências a preços praticados no mercado para vários serviços 

comparando-os com os praticados no SU, concluindo que não se compreende o preço de 

instalação cobrado no SU, questionando se face à evolução do mercado não seria também 

de ajustar os preços do SU. 

MEO 

A MEO refere concordar com a não imposição de medidas de acessibilidade do preço, 

nomeadamente relativas a tarifários específicos para reformados e pensionistas. 

NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI manifestam concordância com a cessação da obrigação de assegurar a 

oferta destinada a reformados e pensionistas, atendendo a que a mesma não teve qualquer 

cliente nos últimos 5 anos. 

Ademais referem estes dois prestadores em relação ao tarifário para o STF que não 

consideram que os custos operacionais, não ligados à instalação, sejam muito diferentes da 

média de qualquer outra ligação, pelo que entendem que deverão ser perfeitamente 
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suportados pelos preços de retalho relativos a assinatura mensal e tráfego. A este propósito 

a NOWO e a ONI realçam ainda que um acesso de voz fornecido em condições de mercado 

inclui tráfego grátis, enquanto que no caso do SU o tráfego será sempre pago, pelo que 

constitui uma receita adicional específica. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

A ANACOM entende que o desenvolvimento da concorrência tem contribuído para o 

surgimento de ofertas inovadoras que permitem aos utilizadores um leque alargado de 

escolhas a preços competitivos. Sendo certo, conforme menciona a APDSI, que muitas 

ofertas não cobram diretamente um valor pela instalação do serviço, tal não significa que 

esses custos não estejam espelhados ao nível do tarifário praticado, muitas vezes diluído em 

ofertas em pacote ou de condições de fidelização impostas. Facto é que a instalação origina 

custos não significando assim que os prestadores não sejam ressarcidos desses custos. 

A prestação do SU visa garantir a todos os utilizadores finais, independentemente da sua 

localização, um serviço com qualidade especificada a preços acessíveis, não sendo, pois, 

uma oferta que tenha como objetivo concorrer com as ofertas disponíveis no mercado pelo 

que é normal que as suas condições difiram das existentes no mercado. Destina-se 

igualmente a assegurar que todos os utilizadores possam ter acesso ao serviço em causa, a 

um preço e qualidade controlados, ainda que em áreas remotas e de difícil acesso, não sendo, 

por conseguinte, seu desígnio a captação de um elevado número de utilizadores. Cumpre 

ainda relevar que sendo praticado o princípio da uniformidade tarifária e da universalidade do 

acesso, há a necessidade de garantir que esse mesmo tarifário seja adequado em qualquer 

ponto do país, mesmo nas referidas zonas mais remotas e de difícil acesso, onde os custos 

de investimento poderão ser muito distintos dos existentes em áreas mais densamente 

povoadas e em que a procura é muito mais elevada. Neste contexto, não será de estranhar 

que em zonas mais competitivas o tarifário do SU, embora respeitando o princípio da 

acessibilidade tarifária, possa ainda assim ser menos atrativo do que alguns tarifários 

praticados por alguns prestadores. Em todo o caso, algumas dessas ofertas mais competitivas 

obrigam à adesão a serviços adicionais, resultando em mensalidades mais elevadas e 

envolvem períodos de fidelização diversos. 

Nesta conformidade, entende-se ser de manter o tarifário proposto nesta componente do SU. 
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Quanto à oferta de “Reformados e Pensionistas”, regista-se a concordância expressa da 

MEO, da NOWO e da ONI com a cessação desta oferta. O Sr. Almeida questiona se a 

reduzida adesão a esta oferta não estará relacionada com o nível de preços praticados e a 

DECO se a oferta é devidamente comunicada aos potenciais clientes, admitindo, contudo, 

esta última, que, face aos preços praticados no mercado, exista uma tendência para a não 

subscrição da oferta. Sobre esta oferta, nota-se que a procura no âmbito do contrato de 

prestação de SU de STF atualmente em vigor foi nula, não se perspetivando alterações, pelo 

que se entendeu adequado desonerar a prestação deste serviço até porque está em causa 

uma designação para um período transitório. 

No que respeita à questão colocada sobre a ausência de procura da oferta por eventuais 

falhas a nível da comunicação/divulgação da mesma, para além do já referido, nota-se que 

quer o PSU, quer a ANACOM, têm nas respetivas páginas na Internet informação sobre a 

oferta em causa.  

Por último, releva-se ainda que a procura nula registada poderá também estar associada, não 

só ao aumento da própria dinâmica concorrencial, mas ao facto de a MEO ter optado por 

manter uma oferta semelhante dirigida ao universo de reformados e pensionistas que já eram 

seus clientes enquanto foi PSU da componente de STF do SU. 

4.2.3. Parâmetro de qualidade de serviço e objetivos de desempenho 

APDSI 

A APDSI refere que considerando os poucos acessos instalados, fica a dúvida se a informação 

solicitada no anexo do documento da consulta a nível de qualidade de serviço é adequada, 

questionando se essa informação não é atualmente disponibilizada de modo agregado para 

os serviços que não integram o SU. Menciona ainda que se percebe o objetivo da necessidade 

da informação sobre qualidade de serviço, mas que tal poderá não ser eficaz face ao custo a 

imputar para obter tal informação.  

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Apesar de a ANACOM concordar que a obtenção de informação de qualidade de serviço tem 

custos e que face à procura muito reduzida de utilização destes serviços poderá não ser eficaz 

obter tal informação, importa destacar que, por um lado, é necessário assegurar a qualidade 
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de serviço contratada, independentemente do número de utilizadores que usufruem da oferta 

e que, por outro lado, a prestação deste serviço é efetuada no âmbito de um contrato público 

que prevê o financiamento do prestador, sendo que esse financiamento também é fixado 

atendendo aos custos de operacionalização da prestação do SU.  

Acresce que, nas especificações técnicas em consulta, se diminuiu o grau de detalhe 

solicitado ao PSU, designadamente atendendo à expectável reduzida procura pelo serviço, 

pelo que, onde anteriormente era solicitada a medição dos parâmetros de qualidade com 

desagregação regional ao nível de cada uma das zonas geográficas abrangidas pela 

prestação do serviço, atualmente está previsto unicamente o reporte a nível nacional, o que 

torna menos complexo o processo de recolha e tratamento da informação.  

4.3. Prestação do serviço universal de oferta de postos públicos 

4.3.1. Especificação da oferta 

DECO 

A DECO releva o referido no ponto 24 do documento da consulta pública relativo ao nível de 

utilização dos postos públicos, mencionando a esse propósito que importa considerar os 

últimos ajustamentos publicados pela ANACOM em relação à utilização dos postos públicos. 

A DECO menciona que é necessário avaliar a distribuição da utilização no território nacional 

das várias componentes do SU por forma a garantir que não existem zonas remotas ou 

isoladas que fiquem sem acesso a serviços de comunicações. No contexto da oferta de postos 

públicos realça que o próprio documento da consulta lista 175 freguesias onde se refere o 

objetivo de garantir a inclusão de áreas predominantemente rurais e regiões insulares. 

MEO 

A MEO refere estar em profundo desacordo com o proposto para os postos públicos. Segundo 

este prestador, o proposto é demonstrativo que a ANACOM não compreende na totalidade a 

relevância e interesse social dos postos públicos, nem as dinâmicas da sua utilização, 

relevando não aceitar que um serviço com cerca de 3 milhões de chamadas/ano possa ser 

considerado tão pouco importante ao ponto de se defender a sua redução em quase 98% e 

com base em critérios de ruralidade.  
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A MEO defende, assim, durante o período transitório, a manutenção do parque atual de postos 

públicos do SU. A este respeito a MEO refere que são deixados de fora postos públicos em 

locais de interesse social em todo o país (Hospitais, Centros de Saúde, Tribunais, Lojas de 

Cidadão, Terminais Ferroviários, Rodoviários, Fluviais, Aeroportos e Estabelecimentos 

Prisionais) que, no seu entendimento, por si só também se constituem como último recurso 

de comunicações para benefício da população mais desfavorecida, de pessoas em situações 

de emergência e de utilizadores com deficiências motoras, nomeadamente com uso de 

cadeiras de rodas.  

Para este prestador a justificação apresentada, envolvendo o reduzido volume de tráfego, não 

é aceitável e não pode ser colocada no mesmo patamar que o nível irrisório de procura do 

STF no âmbito do SU. 

A MEO considera ser de difícil justificação económica e administrativa cingir a oferta de postos 

públicos do SU a um conjunto limitado de freguesias, já que as chamadas dos postos públicos 

são efetuadas em situações em que os utilizadores fazem uma escolha por este meio ou não 

têm meios alternativos à sua disposição, e estas situações não dependem do território nem 

da densidade populacional. No entender da MEO tal criará uma diferenciação entre freguesias 

que as populações terão dificuldade em entender. 

VODAFONE 

A VODAFONE, no que respeita ao parque definido, e não pondo em causa que as 175 

freguesias referidas podem padecer de condições socioeconómicas mais adversas, considera 

que a listagem poderá ainda assim ser mais reduzida, atendendo às obrigações de cobertura 

decorrentes da atribuição de direitos de utilização de frequências de 800 MHz e da renovação 

dos direitos de utilização de frequências de 2100 MHz. Neste contexto, a VODAFONE releva 

que cerca de 45% das freguesias indicadas na listagem do documento da consulta estão 

abrangidas pelas obrigações acima referidas, o que assegura que as mesmas já usufruem 

(ou irão usufruir a curtíssimo prazo – abril e maio de 2019) de coberturas que não só 

promovem o acesso à banda larga móvel, como asseguram a correspondente cobertura de 

serviços de voz (sendo que são precisamente os serviços de voz que a manutenção da oferta 

de postos públicos visa atender). 
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Deste modo, a VODAFONE considera que as necessidades de comunicações das 

populações residentes nessas freguesias serão melhor atendidas pelas coberturas das redes 

móveis e pela flexibilidade tarifária por elas proporcionadas, podendo, a seu ver, proceder-se 

à remoção de tais freguesias da lista a ser abrangida pela oferta de postos públicos. A estes 

argumentos acrescenta que tal não compromete os objetivos de promoção da coesão 

nacional e combate à infoexclusão, mas evita a duplicação de esforços e custos dos 

prestadores e do mercado. 

A VODAFONE pretende ainda a flexibilização da localização dos postos públicos, 

considerando que a mesma poderá ser assegurada em locais mais resguardados de acesso 

público, por exemplo, com acessos telefónicos atualmente disponibilizados em cafés, 

cooperativas ou sociedade recreativas em zonas mais periféricas ou, como acontece com as 

caixas multibanco, disponibilizadas no interior de edifícios em que o acesso é assegurado 24 

horas por dia. A seu ver, esta possibilidade permitirá, por um lado, aos prestadores de serviço, 

que não a MEO, apresentarem propostas mais eficientes e competitivas, como, por outro lado, 

contribuirá igualmente para a diminuição dos custos de manutenção.  

A VODAFONE refere também que caso não se opte por flexibilizar a localização dos postos 

públicos do SU então o processo de designação deverá procurar resolver as dificuldades com 

que os operadores alternativos à MEO se irão confrontar aquando da apresentação de 

propostas para este serviço. Neste sentido, propõe que seja previsto o acesso às cabines 

telefónicas atualmente existentes para disponibilizarem os seus equipamentos ou, 

alternativamente, o acesso às infraestruturas necessárias para assegurar a conetividade das 

cabines telefónicas à sua rede. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Como ponto prévio importa esclarecer que o documento da consulta teve já em consideração 

o nível de utilização dos postos públicos resultantes da informação que tem vindo a ser obtida 

junto da MEO e que foi publicada no sítio da Internet da ANACOM.  

Relativamente ao parque de postos públicos proposto é entendimento desta Autoridade que 

face à perda de relevância deste serviço se deve privilegiar a instalação de postos públicos 

em locais que permitam o acesso (permanente) aos indivíduos em situações de maior 

vulnerabilidade económica e que não terão condições adequadas de acesso ao STF ou ao 
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serviço telefónico móvel (STM). Neste contexto, favoreceu-se a instalação de postos públicos 

em freguesias rurais com populações mais vulneráveis, o que foi aferido considerando 

indicadores relativos à taxa de desemprego e à idade média da população. 

Quanto às obrigações de cobertura fixadas no âmbito do regulamento do leilão multifaixa e 

no quadro da renovação dos direitos de utilização de frequências atribuídos na faixa dos 2100 

MHz, não é de estranhar que, em diversos casos, as freguesias onde existem estas 

obrigações sejam coincidentes com as freguesias onde devem ser instalados os postos 

públicos, dado que as primeiras também foram consideradas como as que apresentavam à 

data da fixação das obrigações as maiores deficiências em termos de coberturas móveis, 

sendo que em muitos casos se tratam de freguesias rurais, com populações com algumas 

carências. 

Apesar de se reconhecer que estas obrigações permitem reforçar os níveis de cobertura nas 

freguesias em causa, tal não obsta a que estas freguesias continuem a ser as que apresentam 

carências diversas. Com efeito, é também por essa razão que os critérios de determinação 

de localização dos postos públicos, que conforme mencionado no parágrafo acima, favoreceu 

as freguesias rurais com populações mais vulneráveis, conduziu à identificação de freguesias 

que em alguns casos se sobrepõem às que estão sujeitas às referidas obrigações de 

cobertura. Neste contexto, a lista obtida integra quer freguesias incluídas no quadro dos dois 

referidos procedimentos (80 freguesias) quer freguesias que não foram abrangidas pelos 

mesmos (95 freguesias), não se justificando que sejam excluídas da mesma as primeiras 

freguesias.  

Em concreto sobre os postos públicos em locais de interesse social é de destacar que, 

conforme se concluiu na análise conduzida em 2018 e que consta do relatório da consulta 

pública aprovado em 16.04.201815, existe um número significativo de postos públicos onde 

não foram efetuadas quaisquer chamadas durante o período de um ano, existindo também 

vários onde foi efetuada menos de uma chamada por semana. Noutros locais de interesse 

social o tráfego efetuado é muito elevado, o que indicia uma rentabilidade que será sustentável 

mesmo na ausência de obrigações de SU. Neste contexto, não fará sentido que haja lugar ao 

financiamento desse parque, nem à sua consideração para efeitos da designação de um PSU, 

                                                           
15 Disponível em 
https://www.anacom.pt/streaming/relatorioconsultaSU20062017.pdf?contentId=1435151&field=ATTACHED_FILE. 

https://www.anacom.pt/streaming/relatorioconsultaSU20062017.pdf?contentId=1435151&field=ATTACHED_FILE
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sendo que a MEO, e outros prestadores se assim o entenderem, poderão assegurar essa 

prestação. 

Não obstante, conforme consta do referido relatório da consulta pública e das recomendações 

da ANACOM para o Governo, esta Autoridade irá prosseguir a monitorização do mercado de 

forma a avaliar se, no futuro, devem ser ponderadas soluções alternativas de prestação do 

serviço em determinados locais considerados de interesse social.  

Quanto à pretensão da VODAFONE de flexibilização da localização dos postos públicos, 

nomeadamente a não obrigatoriedade de recorrer a cabines telefónicas para a 

disponibilização de postos públicos, importa esclarecer que as especificações técnicas 

estabelecem unicamente a obrigatoriedade de os postos públicos estarem disponíveis durante 

24 horas por dia e de ser assegurada a proteção dos utilizadores a condições meteorológicas 

adversas. Não se afastando essa hipótese, a disponibilização do parque em zonas protegidas, 

sugerida pela VODAFONE, teria de ser compatível com a obrigação referida de 

disponibilidade contínua. Contudo, alguns dos exemplos apresentados não asseguram essa 

disponibilidade, e por isso entende-se que não devem ser considerados, sob pena desta 

prestação não servir os objetivos que lhes estão subjacentes, que é o de permitir o acesso ao 

serviço 24 horas por dia. 

No que respeita ao proposto pela VODAFONE de obtenção de acesso às cabines telefónicas 

do atual PSU, o enquadramento legal existente não prevê a determinação de obrigações que 

abranjam o caso referido, notando-se que é matéria que poderá ser objeto de acordo entre 

prestadores. De resto, nada impede a MEO de continuar a prestação deste serviço, ainda que 

não venha a ser o futuro PSU, não estando obrigada a proceder à desmontagem ou 

desinstalação parcial ou total do parque. 

4.3.2. Parâmetro de qualidade de serviço e objetivos de desempenho 

MEO 

A MEO considera insuficiente o ajustamento feito ao objetivo de desempenho do PQS 

“Percentagem de telefones públicos de moedas e cartão em boas condições de 

funcionamento” de 96% para 90% face à redução de parque proposta. 
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Sobre esta matéria a MEO releva que já tinha sinalizado a necessidade de os níveis de 

qualidade de serviço a assumir serem ajustados tendo em conta: i) a obsolescência da 

tecnologia e recursos; ii) as limitações na obtenção dos materiais e máquinas (na maior parte, 

por reacondicionamento); e iii) os tempos de deslocação mais longos para efeitos de 

manutenção nas zonas mais rurais. 

NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI consideram razoável a proposta apresentada em termos de condições. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Regista-se que a MEO considera insuficiente a redução do parâmetro de qualidade de serviço 

– percentagem de telefones públicos de moedas e cartão em boas condições de 

funcionamento – dos atuais 96% para os 90%.  

Quanto aos fundamentos apresentados pela MEO para justificar uma maior redução dos 

objetivos de desempenho, a ANACOM entende que em alguns casos se tratam de aspectos 

que serão internos à própria empresa e à gestão que é efetuada da operacionalização do 

serviço. A este respeito, entende-se que é fundamental, e inerente à própria lei, que a 

prestação do serviço de postos públicos no âmbito do SU tenha associados níveis de 

qualidade de serviço que são considerados adequados. Efetivamente, este é um fator 

primordial na garantia do cumprimento do serviço e como tal não pode ser menosprezado ou 

tornado irrelevante pela fixação de níveis pouco exigentes que, em rigor não permitirão uma 

prestação efetiva do serviço e que justifique o respetivo financiamento. Neste contexto, 

entende-se que uma redução maior do nível de qualidade de serviço não é compaginável com 

uma oferta adequada de serviços do SU, considerando-se que tal comprometeria uma das 

premissas base do SU.  

Importa ainda notar que a redução de 6 p.p. no objetivo de desempenho já foi fixada 

atendendo à existência de um parque mais limitado e localizado em zonas mais remotas, 

sendo que essa redução corresponde a permitir uma indisponibilidade do parque, no período 

de um ano, cerca de 2,5 vezes mais elevada do que a resultaria se o objetivo a aplicar 

permanecesse inalterado nos 96%. Assim, em vez de uma possibilidade de indisponibilidade 

total anual de 7 postos públicos, será possível uma indisponibilidade de 18 postos públicos. 



  

VERSÃO PÚBLICA  38 

 

Nas condições descritas entende-se que o nível fixado para o indicador de qualidade de 

serviço é adequado, não devendo ser promovida uma maior redução do nível de exigência.  

5. OUTROS ASSUNTOS 

5.1. Cessação da oferta atual de postos públicos 

MEO 

A MEO refere que o documento é omisso sobre o enquadramento da cessação da oferta atual 

do SU de postos públicos fora das 175 freguesias. Este prestador menciona que alguns 

autarcas poderão dar de imediato ordem de remoção dos postos públicos anteriormente 

instalados ao abrigo do SU, com custos assinaláveis de saída, nomeadamente os trabalhos 

de remoção e reconstrução dos locais exteriores e interiores. Deste modo, considera que 

deverá ser definido um enquadramento para a remoção de postos públicos nas freguesias 

que não forem abrangidas pelo novo âmbito do SU, de modo a evitar que fique com a sua 

capacidade logística e operacional relativa a este tipo de operações esgotada, propondo 

assim que seja definido um prazo de execução de 6 meses para cada eventual pedido de 

remoção. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Quanto à oferta de postos públicos em todo o território nacional prestada pela MEO ao abrigo 

do contrato para a prestação desse serviço assinado entre essa empresa e o Estado 

Português em 20.02.2014, importa esclarecer que o procedimento atual é independente do 

efetuado em relação ao contrato que vigora atualmente e, como tal, não prevê, nem poderia 

prever, medidas a aplicar sobre o parque de postos públicos que atualmente é utilizado para 

a prestação do SU de oferta de postos públicos. 

A ocorrer a situação referida que, tanto quanto é do conhecimento da ANACOM, não se 

verificou em 2014 quando a MEO deixou de ter alocado ao SU uma parte significativa do 

parque que detinha, caberá à MEO encontrar soluções junto das autarquias locais que 

permitam lidar com essas solicitações, não tendo a ANACOM competências na matéria. 
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5.2. Informação a disponibilizar no âmbito dos concursos 

VODAFONE 

A VODAFONE particulariza a importância de garantir um acesso equitativo ao nível de 

informação necessária para a apresentação de propostas, algo que considera não ter sido 

assegurado no anterior processo de designação.  

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Quanto à eventual informação a disponibilizar no âmbito do procedimento concursal, não é 

claro que informação a VODAFONE considera ser ainda necessária para a apresentação de 

propostas, dado que o prestador não apresenta qualquer detalhe a este respeito.  

Sobre esta matéria convirá ter em conta que o relatório da consulta pública relativo à revisão 

das condições de prestação do SU das comunicações nas suas várias componentes, 

aprovado em 16.04.2018, e documento conexos, analisa em detalhe os níveis de procura 

associado a estas ofertas apresentando informação bastante detalhada, nomeadamente 

sobre os níveis de utilização. A informação de tráfego originado em postos públicos do SU foi, 

posteriormente a essa consulta objeto de republicação face à nova informação que, 

entretanto, foi obtida. Deste modo, não se antevê a priori a necessidade de publicação de 

informação adicional para garantir um procedimento de designação transparente e não 

discriminatório. 

6. CONCLUSÃO 

Estando concluída a consulta pública sobre o processo de designação do(s) prestador(es) do 

serviço universal de comunicações eletrónicas e sobre as condições e especificações das 

prestações do serviço universal de (i) ligação a uma rede de comunicações pública num local 

fixo e prestação de um serviço telefónico acessível ao público através daquela ligação e de 

(ii) oferta de postos públicos, a ANACOM procedeu à análise dos contributos remetidos nesse 

âmbito. 

Tendo presente os referidos contributos, a ANACOM, tomando-os em devida consideração, 

preparou os seguintes documentos: 
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 Recomendações para o Governo relativamente às matérias que são da sua área de 

competências. 

 Decisão relativa às matérias que são da competência da ANACOM, estabelecendo as 

condições e especificações das prestações do serviço universal de (i) ligação a uma 

rede de comunicações pública num local fixo e prestação de um serviço telefónico 

acessível ao público através daquela ligação e de (ii) oferta de postos públicos. Esta 

decisão não incorpora alterações face ao colocado a consulta pública. 


