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1. Introdução 

O Conselho de Administração da ANACOM, por deliberação de 15.12.2016, aprovou e 

submeteu a audiência prévia, por um prazo de dez dias úteis, o sentido provável de decisão 

(SPD) relativo à identificação das entidades obrigadas a contribuir para o fundo de 

compensação do serviço universal de comunicações eletrónicas (FCSU) e à fixação do 

valor das contribuições referentes aos CLSU a compensar relativos ao período 2012-2013 

(CLSU aprovados em 2015) e a 2015 (período posterior à designação do PSU por 

concurso), nos termos dos artigos 11.º, n.º 4 e 19.º, n.º 3 da Lei n.º 35/2012, de 23 de 

agosto1 (Lei do Fundo), de acordo com o disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA). 

Foi ainda na mesma deliberação determinado proceder à notificação das entidades 

identificadas no ponto 2 do referido SPD, das alterações efetuadas no respetivo volume de 

negócios elegível (VNE), submetendo essas alterações, por um prazo de dez dias úteis, a 

audiência prévia nos termos dos artigos 121.º e 122.º do CPA.  

Foram recebidos dentro do prazo as pronúncias da AT&T - Serviços de Telecomunicações, 

Sociedade Unipessoal, Lda. (AT&T), Indra Sistemas de Portugal, S.A. (INDRA), MEO – 

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

Comunicações)2, NOS Madeira Comunicações, S.A. (NOS Madeira), NOS Açores 

Comunicações, S.A. (NOS Açores) e Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 

(VODAFONE). 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 da decisão relativa aos procedimentos de consulta da 

ANACOM, aprovados por deliberação de 12.02.20043, a ANACOM disponibiliza no seu sítio 

da Internet todas as respostas recebidas, salvaguardando qualquer informação a que os 

respondentes atribuíram natureza confidencial e que esta Autoridade reconheceu como tal. 

De acordo com a mesma alínea dos referidos procedimentos de consulta, o presente 

relatório contém uma referência a todas as respostas recebidas e uma apreciação global 

                                                           

1 Alterada e republicada pela Lei n.º 149/2015, de 10 de setembro. 
2 Os contributos das diversas empresas do Grupo NOS - NOS Comunicações, S.A., NOS Madeira 
Comunicações, S.A. e NOS Açores Comunicações, S.A. serão analisados de forma integrada, referidas ao 
longo do documento como NOS (Grupo).  
3 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715#.Vp-TTk8iu70.  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715#.Vp-TTk8iu70
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que reflete o entendimento da ANACOM sobre as mesmas. Atendendo ao carácter sintético 

do mesmo, tal não dispensa a consulta das respostas recebidas. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa à identificação das 

entidades obrigadas a contribuir para o fundo de compensação do serviço universal de 

comunicações eletrónicas (FCSU) e à fixação do valor das contribuições referentes aos 

CLSU a compensar relativos ao período 2012-2013 (CLSU aprovados em 2015) e a 2015 

(período posterior à designação do PSU por concurso). 

2. Apreciação na generalidade 

a) Respostas recebidas 

MEO 

A MEO menciona não ter comentários específicos quanto à identificação das entidades 

obrigadas a contribuir para o FCSU e à fixação do valor das contribuições, conforme 

apresentado no SPD. 

Sem prejuízo, este operador reitera duas observações, em linha com a posição já 

manifestada no anterior processo relativo ao período de 2010-2011 e 2014, 

designadamente: (i) a necessidade de fundamentar os ajustamentos efetuados em sede 

de auditoria ao VNE inicialmente reportado pelos operadores (que resultou numa revisão 

em alta de cerca de 9%), incluindo a descrição das rubricas afetadas, devendo, no seu 

entender, este aspeto passar a estar contemplado no SPD; e (ii) a necessidade de reforçar 

e de dar continuidade ao trabalho de convergência dos processos de apuramento do VNE 

para efeitos do FCSU e de apuramento dos rendimentos relevantes para efeitos de cálculo 

das taxas devidas pelo exercício de atividade de fornecedor de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, notando, no entanto, a evolução ocorrida de convergência. 

Por fim, a MEO solicita a dispensa de entrega da sua contribuição ao abrigo do disposto 

no n.º 2 do artigo 12.º da Lei do Fundo. 

NOS (Grupo)   

O Grupo NOS reitera a posição que tem vindo a transmitir à ANACOM quanto ao direito de 

a MEO receber compensação pelos CLSU incorridos no período pré-concurso. Deste 
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modo, considera que a MEO não tem direito a receber qualquer compensação referente a 

esse período, dando assim por reproduzidos e considerando válidos os entendimentos e 

respetiva fundamentação transmitida em outras ocasiões e consultas públicas e nas peças 

processuais submetidas ao Tribunal Administrativo e ao Tribunal Tributário relativas ao 

financiamento do CLSU4. 

A este respeito o Grupo NOS salienta que a contribuição pelos operadores de 

comunicações eletrónicas para um mecanismo de financiamento dos CLSU decorre da 

Diretiva 2002/22/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março, a qual 

estabelece que o(s) prestador(es) do serviço universal (PSU) deve(m) ser designado(s) 

através de um procedimento concorrencial. Deste modo, o Grupo NOS conclui que a Lei 

das Comunicações Eletrónicas5 (LCE) não prevê a possibilidade de os CLSU 

eventualmente incorridos por um PSU designado fora de um procedimento concorrencial 

serem financiados pelos outros operadores do mercado referindo ainda que os cálculos e 

a auditoria mencionados no artigo 96.º da LCE se referem aos CLSU incorridos por um 

PSU designado por procedimento concorrencial nos termos da mesma lei.  

Sobre a temática da autonomia do financiamento do SU em períodos prévios e posteriores 

à designação do PSU, o Grupo NOS reitera a posição já apresentada no anterior 

procedimento de audiência relativo ao financiamento dos CLSU 2010-2011 e 2014, 

considerando que deve existir uma autonomia e estanquicidade do financiamento dos 

CLSU nos períodos pré-concurso e pós-concurso. A este propósito releva o entendimento 

da ANACOM expresso no referido anterior procedimento de audiência prévia que 

corrobora, e a seu ver bem, esta posição. 

Em relação à contribuição da NOS Comunicações para o financiamento dos CLSU 2015 a 

empresa, fazendo referência ao estabelecido no n.º 2 do artigo 12.º da Lei do Fundo, 

informa que tem intenção de vir a solicitar ao FCSU a dispensa da entrega da sua 

contribuição. 

Por último, o Grupo NOS apresenta contributos específicos sobre a exclusão dos 

rendimentos das prestações com atividade de televisão e serviços audiovisuais no 

                                                           
4 A NOS refere a título de exemplo as ações administrativas especiais de impugnação das decisões finais 
relativas aos CLSU 2007-2009, 2010 2011 e 2012 apresentadas junto do Tribunal Administrativo de Círculo de 
Lisboa e as impugnações judiciais das liquidações da contribuição extraordinária relativas aos CLSU de 2007-
2009 apresentadas junto do Tribunal Tributário de Lisboa. 
5 Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual redação. 
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apuramento do VNE e sobre a forma de repartição da receita de 0,64 euros do FCSU, 

matérias analisadas no capítulo relativo à apreciação na especialidade.  

VODAFONE 

A VODAFONE remete a sua posição sobre a obrigatoriedade de contribuir para o FCSU e 

sobre a determinação do valor das contribuições referentes aos CLSU a compensar 

durante o período 2010-20116 para anteriores contributos sobre as mesmas matérias, 

designadamente, e em particular quanto: (i) à ilegalidade do ato de designação e 

concessão da prestação do SU à MEO; (ii) à ilegalidade da imposição de uma contribuição 

extraordinária para o FCSU; (iii) à ilegalidade da metodologia de cálculo dos CLSU definida 

pela ANACOM; e (iv) à ausência de elementos suficientes para que se possa pronunciar 

sobre o montante final dos CLSU incorridos então pela MEO.   

Este operador apresenta ainda comentários específicos sobre o cálculo do VNE e 

apuramento das entidades com obrigação de contribuírem para o FCSU, relevando, em 

particular, a insuficiência dos elementos recolhidos pela ANACOM, para permitir o cálculo 

objetivo e fidedigno do VNE, do apuramento das entidades obrigadas a contribuir para o 

FCSU e do quantum específico da contribuição. Conclui assim a VODAFONE que o 

apuramento do VNE, a elegibilidade e determinação dos contribuintes para o FCSU se 

encontra assente em presunções e não em factos, prejudicando a segurança e confiança 

jurídicas sobre o valor por ela devido.  

Ainda em relação ao SPD a VODAFONE reitera a sua posição quanto à importância da 

ANACOM proceder à verificação periódica da necessidade de impor a existência do SU e 

de submeter a escrutínio regular a adequação e pertinência das obrigações definidas. Para 

a VODAFONE existem evidências relevantes que atestam a desnecessidade de existência 

do SU, mencionando a este propósito uma adesão reduzida e tendencialmente 

decrescente do serviço telefónico em local fixo (STF) do SU, pelo segundo ano 

consecutivo. Neste contexto, constata que, pelo segundo ano consecutivo a oferta dirigida 

a reformados e pensionistas não apresenta qualquer custo, assumindo assim que nenhum 

utilizador tenha recorrido a esse serviço. Também refere que é legítimo admitir-se que 

serão poucos os utilizadores que tenham prescindido das suas ofertas comerciais para 

                                                           
6 Note-se que a VODAFONE refere o período 2010-2011, entendendo-se que se trata de um lapso, já que o 
atual procedimento respeita ao período 2012-2013, tal como a VODAFONE identifica no título. 
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aderir ao SU ou procurado esta oferta por não haver outra que se coadune com as suas 

necessidades específicas. 

A VODAFONE menciona ainda que o exercício da verificação sobre se o SU se mantém 

pertinente e se as obrigações associadas satisfazem as reais necessidades da população 

decorre também do desenvolvimento e evolução tecnológica, sendo também necessário 

avaliar se as circunstâncias que justificam o SU se mantêm e a eficácia dos meios para as 

satisfazer.  

Em conclusão, refere que os resultados do SPD parecem uma vez mais evidenciar que a 

pertinência e a necessidade do SU não se mantêm. 

Adicionalmente, a VODAFONE entende ainda que a natureza pública e os fins de carácter 

eminentemente social que caraterizam o SU justificam que as suas obrigações sejam 

financiadas pelo Estado e não pelo sector das comunicações, discordando assim do 

mecanismo de financiamento consagrado no ordenamento jurídico nacional. Neste 

contexto, refere ter reservas e objeções quanto ao mecanismo de repartição dos CLSU no 

período posterior à designação do PSU por concurso 

Ainda no domínio do financiamento a VODAFONE releva que a Comissão Europeia na 

proposta de Diretiva que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, 

dispõe que o SU passe a ser financiado através de fundos públicos, em substituição do 

financiamento sectorial, por ser a forma mais equitativa e menos distorciva de financiar a 

prestação do serviço. 

b) Entendimento da ANACOM 

Alguns dos contributos apresentados incidem sobre questões que extravasam o âmbito da 

presente proposta de decisão e, conforme referem as próprias empresas que 

apresentaram os contributos em causa, todos esses comentários já foram remetidos no 

quadro de procedimentos anteriores, pelo que não são objeto de apreciação específica 

nesta sede. 

Referimo-nos aos aspetos relacionados com o processo de designação do PSU (empresas 

do Grupo NOS e VODAFONE), sobre a legalidade do mecanismo de financiamento dos 

CLSU (empresas do Grupo NOS e VODAFONE), bem como sobre a metodologia de 

apuramento dos CLSU e sobre a informação disponibilizada pela ANACOM nesse âmbito 
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(VODAFONE). Valem para estas observações o que sobre as mesmas já foi referido pela 

ANACOM no âmbito dos procedimentos de consulta e de audiência prévia, reiterando-se 

os entendimentos que sobre o assunto foram proferidos. 

Sem prejuízo, sobre o referido pelo Grupo NOS quanto à LCE não prever a possibilidade 

de os eventuais CLSU incorridos por um PSU designado fora de um procedimento 

concorrencial serem financiados pelos restantes operadores no mercado, reitera-se que a 

LCE também não reserva aquele mecanismo de compensação ao ressarcimento dos 

CLSU incorridos por um PSU designado por concurso. De notar ainda que na sua versão 

inicial a LCE mantinha a PTC como PSU. 

No que respeita à posição da VODAFONE sobre a ilegalidade da imposição de uma 

contribuição extraordinária e que é também mencionada pelo Grupo NOS, a ANACOM 

reitera a posição já transmitida em diversos procedimentos7, relevando-se, em particular, o 

facto de o modo de escolha do PSU apenas afetar o processo e o método de apuramento 

e cálculo dos CLSU (havendo escolha por concurso é nesse âmbito que são apurados os 

CLSU [artigos 95.º, n.º 1, alínea b) e 99.º, n.º 4 da LCE], não havendo torna-se necessário 

proceder a uma auditoria, como sucede no caso em apreço [artigos 95.º, n.º 1, alínea a) e 

96.º, n.º 4 da LCE]). Neste sentido, o modo de designação do PSU não afeta em caso 

algum o direito à compensação dos CLSU que a legislação em vigor, em conformidade 

como que prevê a Diretiva 2002/22/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 

março, permite seja realizado a partir de fundos públicos ou mediante repartição pelas 

outras empresas que ofereçam redes e serviços de comunicações eletrónicas (artigo 97.º 

da LCE).  

Deste modo, a contribuição extraordinária, conforme dispõem os artigos 17.º a 22.º da Lei 

do Fundo, constitui um meio adequado para atingir o objetivo da necessária compensação 

do CLSU com um mínimo sacrifício para a coletividade dos cidadãos e mediante a sua 

distribuição equilibrada pelo sector das comunicações eletrónicas, tendo sido definida de 

forma a acautelar a menor ingerência possível na atividade dos operadores do sector, 

porquanto reparte os encargos inerentes à compensação do CLSU, incluindo nessa 

repartição todas as empresas que oferecem redes de comunicações públicas e/ou serviços 

                                                           
7 Designadamente, no relatório de audiência prévia realizada no âmbito do SPD de 17.12.2015, relativo à 
identificação das entidades obrigadas a contribuir para o FCSU e à fixação do valor das contribuições referentes 
aos CLSU a compensar relativos ao período 2010-2011 (CLSU aprovados em 2014) e a 2014 (período posterior 
à designação do PSU por concurso). 
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de comunicações eletrónicas acessíveis ao público cujo VNE seja igual ou superior a 1% 

do volume de negócios elegível do setor, incluindo o próprio PSU. Por conseguinte, o 

legislador realizou uma ponderação equilibrada dos custos e benefícios face ao objetivo 

regulatório que se pretende atingir, uma vez que distribui pelos vários operadores, em 

função do seu VNE, os custos de prestações estabelecidas em benefício da coletividade, 

tendo o cuidado, contudo, de dispensar da contribuição empresas de menor dimensão e 

ainda sem posição consolidada no mercado, através da fixação de um limiar mínimo de 

volume de negócios de contribuição para o fundo. 

Em conformidade, também se reitera que as questões relativas à definição da metodologia 

de apuramento dos CLSU e respetivo cálculo, e nesse contexto, as informações que foram 

transmitidas aos interessados, são matérias que foram já objeto de diversas deliberações, 

sujeitas a ampla discussão no âmbito de procedimentos de consulta pública e de audiência 

prévia aos interessados, sendo que, por extravasarem o âmbito da deliberação ora em 

causa, não são especificamente analisadas nesta sede.  

Relativamente às considerações sobre a necessidade de avaliação periódica da prestação 

do SU, e sobre as obrigações previstas na atual prestação do SU, a ANACOM reitera o 

seu entendimento expresso no relatório de audiência prévia sobre o SPD de 17.12.2015, 

nomeadamente realçando “(…) que as atuais obrigações do SU foram definidas após o 

devido escrutínio pelo mercado, prática que tem sido seguida por esta Autoridade e que 

continuará a ser seguida no futuro, nomeadamente, em processo de coadjuvação ao 

Governo. 

Nota-se a este respeito que o processo de designação de PSU foi precedido de uma 

consulta pública que analisou o modo de prestação desse serviço. Nessa sede, todas as 

entidades à exceção da VODAFONE manifestaram ser necessário continuar a designar 

PSU para o conjunto mínimo de prestações.  

Foram igualmente submetidas a escrutínio do mercado, no processo de designação dos 

PSU, as questões relativas às condições e especificações da prestação de cada uma das 

componentes do SU (ligação a uma rede de comunicações pública em local fixo e de 

serviços telefónicos acessíveis ao público, oferta de postos públicos, disponibilização de 

lista telefónica completa e de um serviço completo de informações de listas). 

Posteriormente, no âmbito da prestação do SU de disponibilização de uma lista telefónica 

completa e de um serviço completo de informações de listas, também foi efetuada uma 
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consulta pública específica que teve como objetivo essencial recolher, junto do mercado e 

da sociedade em geral, contributos para avaliar a necessidade de manter a designação de 

uma entidade responsável pela prestação desses serviços.  

Quanto ao facto invocado pela VODAFONE de adesão reduzida e tendência decrescente 

de utilização do SU, importa referir que os contratos celebrados com o Estado português 

para a prestação do SU se encontram em fase de execução, estando os PSU a prestar o 

serviço que, no caso da prestação do STF não pode ser aferida exclusivamente pelo 

número de clientes que utilizam o serviço, mas também pela garantia de disponibilização 

do serviço em todo o território nacional.” 

A ANACOM no momento próprio, e nos termos previstos na lei, contribuirá para a avaliação 

dos termos da prestação do SU, sublinhando-se, no entanto, que nos termos da lei, o SU 

é atualmente constituído por um conjunto mínimo de prestações fixado na lei. 

Observa-se também que a VODAFONE reitera a sua posição quanto ao financiamento do 

SU (incluindo no período posterior à designação do PSU por concurso), considerando que 

o mesmo deve ser assegurado pelo Estado dada a natureza pública do SU e aos fins de 

carácter eminentemente social que o mesmo visa satisfazer. Sobre esta matéria, cumpre 

salientar que a repartição do custo pelas empresas que ofereçam, no território nacional, 

redes de comunicações públicas e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público é a opção consagrada desde há bastante tempo no ordenamento jurídico nacional 

(pelo menos desde 1999 com o Decreto-Lei n.º 458/99, de 5 de novembro), em resultado 

da transposição da Diretiva 97/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de 

junho de 1997, tendo sido reiterado no artigo 97.º da LCE e concretizado na Lei n.º 35/2012, 

de 23 de agosto (Lei do Fundo).  

No que respeita às observações do Grupo NOS sobre a estanquicidade e autonomia das 

contribuições referentes à compensação dos CLSU relativos ao período anterior e ao 

período posterior à designação do PSU por concurso, a ANACOM reitera a posição já 

manifestada no anterior relatório de audiência prévia sobre o SPD de dezembro de 2015, 

de que a Lei do Fundo expressa essa autonomia e diferenciação entre os dois períodos no 

que respeita ao financiamento dos CLSU. Ressalve-se, contudo, que a autonomia dos dois 

grupos de contribuições (período anterior à designação por concurso e período posterior à 

designação por concurso) não significa que o respetivo regime jurídico não seja, em grande 

parte comum, tal como aliás decorre das múltiplas remissões das normas constantes do 
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capítulo V para as normas constantes do capítulo III da Lei do Fundo (vejam-se os nºs 4 e 

5 do artigo 18.º, o n.º 3 do artigo 19.º, o n.º 1 do artigo 20.º, os nºs 2 e 4 do artigo 21.º e o 

artigo 22.º).  

Relativamente ao comentário da MEO sobre a necessidade de reforço da convergência 

dos processos de apuramento do VNE para efeitos do FCSU e para cálculo dos 

rendimentos relevantes para efeitos de taxas devidas pelo exercício da atividade de 

fornecedor de redes e serviços de comunicações eletrónicas, reitera-se o entendimento da 

ANACOM expresso nos anteriores relatórios de audiência prévia dos SPD de dezembro de 

2014 e de dezembro de 2015: “Pode admitir-se alguma vantagem na convergência dos 

processos de recolha da informação, embora importe manter a sua autonomia dadas as 

diferenças entre a finalidade das receitas em causa e mesmo quanto ao sujeito ativo, já 

que o ICP-ANACOM não é titular das receitas decorrentes da contribuição para o 

financiamento do SU. Em todo o caso, o ICP-ANACOM vai procurar simplificar os 

procedimentos de transmissão de informação, de forma a facilitá-los e torná-los mais 

eficientes.” 

Nesta medida, tem vindo a aproximar, tanto quanto se afigurou possível, e tendo em 

consideração as diferenças existentes entre o conceito de VNE e o de rendimentos 

relevantes, os formulários de recolha de informação para ambos os fins e procurou 

rentabilizar os recursos ao adjudicar uma auditoria em simultâneo para os dois processos, 

com vantagens quer para o regulador quer para as empresas sujeitas a essa auditoria.  

Apresenta-se na secção seguinte análise com maior detalhe das restantes questões 

suscitadas (envolvendo o processo de determinação do VNE, os ajustamentos efetuados 

na sequência de auditoria, alocação do valor da remuneração pela prestação do SU de 

listas e serviço de informações de listas e dispensa de contribuições) contendo o 

entendimento da ANACOM sobre todos os aspetos focados. 
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3. Apreciação na especialidade 

3.1. Processo de determinação do volume de negócios elegível 

a) Respostas recebidas 

AT&T 

A empresa menciona concordar com o valor de VNE calculado pela ANACOM, referindo 

que o valor que havia transmitido encontrava-se arredondado. 

INDRA 

A INDRA refere que não oferece, no território nacional, redes de comunicações públicas e 

ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, pelo que não se encontra 

abrangida pela obrigação de contribuir para o FCSU, mencionando a este propósito o n.º 1 

do artigo 7.º da Lei do Fundo. 

VODAFONE 

A VODAFONE afirma não poder manifestar-se de acordo com o procedimento adotado 

pela ANACOM para suprir lacunas de informação decorrentes do incumprimento de 

obrigações legais regulatórias por parte de empresas identificadas como contribuintes do 

FCSU, já que, no entender deste operador, o apuramento do VNE e a elegibilidade e 

determinação das entidades obrigadas a contribuir encontra-se assente em presunções e 

não em factos, o que prejudica a segurança e confiança jurídicas sobre o valor devido pela 

VODAFONE com base neste procedimento. 

Assim, a VODAFONE entende que os elementos recolhidos pela ANACOM são 

insuficientes para efetuar o cálculo dos VNE nos termos legalmente previstos e para 

proceder sequencialmente ao apuramento das entidades obrigadas a contribuir para o 

fundo e ao cálculo do valor específico da contribuição de cada uma dessas entidades.  

A VODAFONE refere não contestar que a insuficiência de informação se deva, na maioria 

dos casos, ou mesmo em todos, ao incumprimento das obrigações legais e regulatórias 

das empresas em causa, e não contesta que se possa verificar a “displicência de alguns 

dos valores que não são conhecidos”. No entanto, para este operador, uma vez mais, não 

se encontram cumpridos os procedimentos legalmente estabelecidos, mantendo-se os 
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mesmos vícios legais que já se verificavam no exercício anterior, ao nível do incumprimento 

dos princípios da transparência, da não discriminação e da mínima distorção do mercado, 

condutas estas que, menciona, estarem igualmente proibidas nos termos do disposto no 

artigo 2.º da Lei do Fundo e, por conseguinte, refere não aceitar o SPD que lhe suscita 

objeções e reservas. 

b) Entendimento da ANACOM 

Quanto ao comentário da AT&T a ANACOM toma nota do mesmo, concluindo-se que a 

ligeira alteração ao VNE incluída no SPD se encontra correta, atendendo ao 

arredondamento que a empresa ora vem confirmar ter realizado na informação que havia 

transmitido. 

Quanto ao comentário da INDRA, a ANACOM releva que, nos termos da alínea b) do n.º 1 

do artigo 105.º da LCE, os fornecedores de redes e serviços de comunicações eletrónicas 

estão sujeitos ao pagamento da taxa anual devida pelo exercício da atividade, especificada 

na Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro (artigos 2.º a 4.º e anexo II)8, devendo 

para tal apresentar uma declaração à ANACOM que ateste os rendimentos relevantes.  

Para efeitos do FCSU conforme definido no artigo 8.º da Lei do Fundo, os fornecedores de 

redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, igualmente, 

remeter à ANACOM uma declaração com indicação, do valor do volume de negócios e 

demais informação que permita apurar o VNE.   

Embora existam algumas diferenças entre o conceito de VNE e o de rendimentos 

relevantes, em ambos os casos, estão em causa rendimentos relativos ao exercício da 

atividade de fornecedor de redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, notando-se que a referida Portaria é clara ao mencionar que a taxa anual devida 

pelo exercício da atividade de fornecedor de redes e serviços de comunicações eletrónicas 

[alínea b) do n.º 1 do artigo 105.º da LCE] é devida pelo exercício da atividade de 

fornecedor de redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público (vide 

em particular alínea b) do artigo 1.º artigo 2.º e 6.º e n.º 1 do anexo II) e a Lei do Fundo 

também é clara quanto a esse universo (vide em particular n.º 2 do artigo 2.º). 

                                                           
8 Retificada pela Declaração de Retificação n.º 16-A/2009, de 13 de fevereiro, alterada pelas Portarias nºs 567/2009, de 27 
de maio e 1307/2009, de 19 de outubro, alterada e republicada pela Portaria n.º 291-A/2011, de 4 de novembro, e pela 
Portaria n.º 296-A/2013, de 2 de outubro, e alterada pela Portaria n.º 378-D/2013, de 31 de dezembro. 
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Deste modo, a ANACOM, verificando que a empresa, para efeitos do FCSU declarou não 

disponibilizar redes de comunicações e/ou serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público em geral, tendo no entanto transmitido o valor de rendimentos 

relevantes referente a 2015, no âmbito do lançamento e liquidação da taxa anual a que se 

refere o artigo 105.º, n.º 1, alínea b) da LCE, entendeu adequado considerar que o VNE 

correspondia a esse valor. Note-se que situação idêntica ocorreu no anterior procedimento 

do FCSU relativo ao VNE de 2014, não tendo a INDRA contestado esta atuação por parte 

da ANACOM. Por outro lado, no âmbito do procedimento do FCSU referente ao VNE de 

2103 a empresa declarou um valor específico de VNE que aliás não é muito diferente do 

considerado no âmbito do corrente procedimento. 

Atento o exposto a ANACOM mantém o valor de VNE considerado para a INDRA, não 

tendo a empresa clarificado devidamente as razões para o declarado para efeitos de 

“taxas” e do FCSU. Em todo o caso, releva-se que o valor considerado para efeitos do 

FCSU é apenas relevante para apuramento do VNE do sector, não sendo a empresa 

contribuinte do fundo, atendendo a que o respetivo VNE é inferior a 1% do VNE do sector. 

Relativamente ao comentário da VODAFONE quanto ao procedimento adotado pela 

ANACOM para determinação do VNE, não pode esta Autoridade deixar de reiterar que 

foram desenvolvidos todos os esforços e desencadeados todos os procedimentos 

necessários para obter as declarações para efeitos da Lei do Fundo, tendo contactado 95 

empresas e obtido respostas de 90 entidades (a que acresce uma resposta de uma 

empresa que cessou a atividade durante o ano 2015 e que remeteu uma declaração para 

efeitos da Lei do Fundo). 

Das 5 entidades que não remeteram informação para efeitos da Lei do Fundo, e tal como 

explicitado no SPD a ANACOM procurou obter o valor do VNE através de fontes de 

informação alternativas, designadamente recorrendo a informações prestadas pelas 

próprias em anteriores procedimentos de lançamento das contribuições do FCSU ou à 

informação disponível na ANACOM respeitante aos rendimentos relevantes obtidos no 

âmbito do procedimento de lançamento e liquidação da taxa anual a que se refere o artigo 

105.º, n.º 1, alínea b), da LCE, atendendo às similaridades existentes entre o conceito de 

rendimentos relevantes e o conceito de VNE. 

Deste modo das referidas 5 empresas apenas em relação a duas não foi possível obter 

qualquer informação sobre o VNE, mesmo recorrendo a fontes de informação alternativas, 
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sendo que para as restantes se considerou, para uma, o valor reportado para o exercício 

2015 para efeitos do procedimento de lançamento e liquidação da taxa anual não existindo 

razões para se concluir que os valores do VNE sejam distintos atenta a similitude dos 

conceitos de rendimentos relevantes e de VNE e, para duas, o VNE reportado em anos 

anteriores. De notar que, nos casos em apreço, que representam apenas 0,02% do VNE 

do sector, estão em causa valores muito reduzidos que não têm qualquer impacto no 

apuramento das entidades obrigadas a contribuir para o FCSU e consequentemente no 

apuramento das respetivas contribuições. 

De relevar ainda que, relativamente às duas empresas sobre as quais não foi possível 

obter qualquer informação do VNE, não existem quaisquer evidências de que tenham um 

volume de negócios relevante, notando-se que atento o estabelecido na Lei do Fundo e 

considerando o VNE global do sector, na ordem dos 4,3 mil milhões de euros, para que se 

tornassem contribuintes do fundo teriam de ter um VNE, pelo menos na ordem dos 43 

milhões de euros.  

Ainda em relação ao processo de apuramento do VNE é importante relevar que a ANACOM 

analisou cuidadosamente todas as informações recebidas para efeitos da Lei do Fundo, 

promovendo correções sempre que adequado, e dando aos visados a oportunidade de se 

pronunciarem em sede de audiência prévia sobre as mesmas. Note-se que, de um modo 

geral, as incorreções verificadas se reportavam a meros erros aritméticos e nalguns casos 

respeitavam a situações de empresas que declararam não estar em atividade ou ter um 

VNE igual a zero e que, em simultâneo, apresentaram rendimentos relevantes diferentes 

de zero no âmbito do procedimento de lançamento e liquidação da taxa anual a que se 

refere o artigo 105.º, n.º 1, alínea b) da LCE.  

Importa também sublinhar que pelo seu volume de negócios, nenhuma das empresas que 

se encontram nas situações acima referidas poderia integrar o universo de entidades 

obrigadas a contribuir para o fundo de compensação. Globalmente, as situações referidas 

têm um impacto muito residual no apuramento do VNE e não determinam alterações nas 

entidades contribuintes. Aliás, sem prejuízo de ligeiras alterações no valor do VNE do 

sector que decorrem dos ajustamentos efetuados, com ou sem esses ajustamentos, as 

entidades contribuintes do FCSU são exatamente as mesmas e não se alteram as 

respetivas contribuições. 
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Por fim, cumpre ainda assinalar o facto de que as entidades com maior VNE foram sujeitas 

a procedimento de auditoria, sendo que todos os contribuintes do FCSU se englobam 

nesse grupo das entidades cujo valor declarado de VNE foi auditado. 

Atento o descrito a ANACOM refuta as alegações da VODAFONE de que “(…) não se 

encontram cumpridos os procedimentos legalmente estabelecidos para o cálculo do VNE 

(…)”. 

De facto, a ANACOM acautelou que o processo de apuramento do VNE respeitasse 

escrupulosamente o definido no ordenamento jurídico nacional, reiterando-se que os 

valores de VNE não declarados por algumas entidades, em relação às quais não foi 

possível obter informação, e os valores de VNE apurados tendo por base rendimentos 

declarados para efeitos de cálculo da taxa anual a que se refere o artigo 105.º, n.º 1, alínea 

b) da LCE, não serão de molde a ter impacto no apuramento das entidades obrigadas a 

contribuir para o fundo de compensação.  

Adicionalmente, refira-se que um acréscimo no VNE do sector contribuiria unicamente para 

que a entidade que apresenta o VNE mais elevado, entre o conjunto das entidades que 

não são obrigadas a contribuir para o FCSU, visse o seu peso no sector reduzido e, como 

tal, continuaria a não ser contribuinte. Por outro lado, é de notar que o VNE dessa entidade 

foi auditado, por esta se incluir entre as empresas que apresentam o maior valor de VNE 

declarado, sendo que o seu VNE teria de triplicar para superar o limiar de 1% previsto na 

Lei do Fundo, para determinar as entidades com obrigação de contribuir para o FCSU.  

Acresce ainda que as entidades que não remeteram informação para efeitos da Lei do 

Fundo não têm, manifestamente, uma presença significativa no mercado de comunicações 

eletrónicas e, por conseguinte, o seu VNE não seria de molde a poderem ser consideradas 

como contribuintes para o fundo. Por outro lado, está também afastada a hipótese de um 

VNE mais elevado contribuir para que uma entidade que atualmente é contribuinte 

deixasse de o ser, já que tal dependeria de um acréscimo muito substancial do VNE que 

não se considera possível atento o já referido quanto às entidades que não prestaram 

informações sobre o respetivo VNE. 

Nas condições descritas, conclui-se que as situações acima enumeradas não poderiam de 

modo algum contribuir para alterar as entidades contribuintes do FCSU, quer no sentido da 
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inclusão de mais entidades, quer no sentido da exclusão de algumas que foram 

identificadas como contribuintes. 

 

3.2. Ajustamentos efetuados no apuramento do VNE na sequência de auditoria 

a) Respostas recebidas 

MEO 

A MEO considera que a bem da transparência deve passar a estar devidamente 

contemplado no SPD e não ser fornecido a posteriori, no relatório de consulta, a 

fundamentação dos ajustamentos realizados em sede de auditoria ao VNE inicialmente 

reportado pelos operadores e descrição das rubricas afetadas. Neste contexto, constata 

que o total de VNE foi revisto em alta em cerca de 9% na sequência das auditorias. 

NOS (Grupo)  

O Grupo NOS fazendo referência à redação das reservas constante dos relatórios de 

auditoria da NOS Comunicações, NOS Açores e NOS Madeira, refere não concordar com 

a revisão do VNE que é proposto e com a interpretação que é feita à Lei do Fundo, 

reiterando o entendimento que já apresentou em anteriores procedimentos de audiência 

prévia sobre os SPD relativos ao financiamento dos CLSU de dezembro de 2014 e de 2015.  

Por conseguinte, a NOS considera que as receitas provenientes da atividade de televisão 

não devem integrar o conjunto de rendimentos relevantes para efeitos do contributo para 

financiamento do CLSU, por não se tratarem de rendimentos provenientes de serviços de 

comunicações eletrónicas. São assim reiterados os seguintes argumentos: 

a) A atividade de televisão e serviços audiovisuais a pedido respeita a atividades «não 

“diretamente conexas”» com a atividade de comunicações eletrónicas, 

considerando que este entendimento é corroborado pelo disposto no art.º 3, n.º 1, 

alínea ee) da LCE que define os serviços de comunicações eletrónicas como o 

serviço oferecido “em geral mediante remuneração, que consiste total ou 

principalmente no envio de sinais através de redes de comunicações eletrónicas.” 
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b) As receitas excluídas estão essencialmente relacionadas com a atividade de 

“operador de distribuição”, nos termos do disposto na Lei n.º 27/2007, de 30 de 

junho, na sua atual redação, que define um operador de distribuição como a 

“pessoa coletiva responsável pela seleção e agregação de serviços de programas 

televisivos e pela sua disponibilização ao público, através de redes de 

comunicações eletrónicas”. Neste contexto, entende que as mesmas não podem 

ser consideradas para efeitos do apuramento do VNE, já que se destinam a 

remunerar a atividade de distribuição televisiva do Grupo NOS – atividade que 

menciona consistir na oferta de um serviço de conteúdos de televisão por 

subscrição.  

c) A regulação da atividade de televisão não se enquadra no âmbito dos poderes 

conferidos à ANACOM pelos seus estatutos, não consagrando qualquer 

competência em matéria de conteúdos televisivos ou outros, referindo ainda que a 

regulação de conteúdos se encontra cometida à Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (nos termos dos estatutos dessa autoridade aprovados pela 

Lei 53/2005, de 8 de novembro). Nesta medida releva que o Grupo NOS está sujeito 

à supervisão e intervenção da ERC, contribuindo anualmente para a taxa de 

regulação e supervisão liquidada por aquela Autoridade. 

 

b) Entendimento da ANACOM 

Em relação ao comentário da MEO, a ANACOM toma em boa nota, reiterando que os 

ajustamentos efetuados em sede de auditoria decorreram na sua grande maioria, tal como 

referido no SPD, do facto de terem sido deduzidas receitas que deveriam ter sido 

consideradas para efeitos de apuramento do VNE. Esses ajustamentos, tal como sucedeu 

no passado, reportam-se essencialmente a rendimentos das prestações com atividade de 

televisão e serviços audiovisuais sendo que os factos que motivaram a revisão dos valores 

reportados, encontram-se explicitados de seguida em resposta aos comentários do Grupo 

NOS. 

No que respeita aos comentários apresentados pelo Grupo NOS, a ANACOM constata que 

este Grupo reitera a argumentação apresentada no procedimento de audiência prévia 

relativo ao SPD de dezembro de 2015, com o objetivo de descaracterizar a sua atividade 

de fornecedor de redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, 
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reduzindo assim o valor do VNE, com impacto no apuramento do valor das contribuições 

para o FCSU. 

Assim, a ANACOM remete para o entendimento que, nessa sede, foi apresentado por esta 

Autoridade e que se mantém válido reiterando-o, designadamente: “(...) no que é afirmado 

pelo Grupo NOS quanto a considerar que as receitas associadas à atividade de televisão 

e serviços audiovisuais a pedido reportarem-se a atividades “não diretamente conexas” 

com a atividade de comunicações eletrónicas, importa ter presente a definição de serviço 

de comunicações eletrónicas. Nesta medida, dispõe o artigo 3.º, alínea ee) da LCE que 

serviço de comunicações eletrónicas refere-se ao “serviço oferecido em geral mediante 

remuneração, que consiste total ou principalmente no envio de sinais através de redes de 

comunicações eletrónicas, incluindo os serviços de telecomunicações e ao serviços de 

transmissão em redes utilizadas para a radiodifusão, sem prejuízo da exclusão referida nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º”. Saliente-se que a exclusão referida nas alíneas a) e 

b) do n.º 1 respeita aos “serviços da sociedade da informação” e aos “serviços que prestem 

ou exerçam controlo editorial sobre conteúdos transmitidos através de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, incluindo os serviços de audiotexto”. 

Deste modo, as receitas provenientes da assinatura do serviço de televisão por subscrição, 

correspondem a atividades de fornecimento de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas e não a serviços da sociedade da informação ou à oferta de conteúdos ou à 

atividade de edição de conteúdos, as quais estão completamente fora do âmbito de 

atuação do Grupo NOS. Releve-se que o próprio Grupo NOS reconhece que estão em 

causa atividades que “(…) se destinam a remunerar essencialmente a atividade de 

televisão (distribuição televisiva) da NOS, que consiste numa oferta de um serviço de 

conteúdos de televisão por subscrição.”. Ora se o Grupo NOS, como refere atua na 

distribuição de conteúdos televisivos através de redes de comunicações eletrónicas, então 

não é plausível sustentar que o Grupo exerce uma atividade de televisão. 

Ainda a este respeito cumpre observar que a própria Lei da Televisão9 invocada pelo Grupo 

NOS distingue claramente “operador de distribuição” de “operador de televisão”, definindo 

o primeiro como sendo “a pessoa coletiva responsável pela selecção e agregação de 

serviços de programas televisivos e pela sua disponibilização ao público através de redes 

de comunicações eletrónicas” e, o segundo, esse sim, como “responsável pela organização 

                                                           
9 Lei n.º 27/2007, de 30 de julho na sua atual redação. 
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de serviços de programas televisivos”, os quais são definidos como “o conjunto sequencial 

e unitário dos elementos da programação fornecido por um operador de televisão”. 

Em suma, entende a ANACOM que o quadro regulamentar aplicável às redes e serviços 

de comunicações eletrónicas não abrange os conteúdos, assentando numa rigorosa 

separação entre a regulamentação da transmissão e a regulamentação dos conteúdos. A 

linha de fronteira entre a oferta de conteúdos ou a atividade de conteúdos e a 

disponibilização de serviços de comunicações eletrónicas reside, precisamente, no 

controlo editorial sobre os conteúdos, porque a sua transmissão, difusão ou distribuição 

através de redes de comunicações eletrónicas é um serviço de comunicações eletrónicas. 

Atento o exposto, considera a ANACOM que a utilização da rede de comunicações 

eletrónicas do Grupo NOS, para a disponibilização, distribuição ou difusão de conteúdos 

de televisão, mesmo que corresponda a uma atividade relevante para efeitos de regulação 

da comunicação social, não deixa de constituir uma atividade de comunicações eletrónicas, 

pois corresponde à prestação de um serviço de comunicações eletrónicas que se traduz 

na transmissão, difusão ou distribuição de programas de televisão através de uma rede de 

comunicações eletrónicas. 

Relativamente ao argumentado pelo Grupo NOS sobre a regulação de conteúdos se 

encontrar cometida à ERC e ao facto de o Grupo pagar a esse regulador a taxa de 

regulação e supervisão, cumpre relevar que a circunstância de o Grupo NOS se encontrar 

a coberto das normas de incidência da taxa de regulação e supervisão devida à ERC (na 

medida em que lhe cabe decidir sobre a seleção e agregação de programas de rádio ou 

de televisão) em nada afeta a circunstância de disponibilizar ao público, através de redes 

de comunicações eletrónicas, serviços de televisão e de, por essa razão, se encontrar 

sujeito à taxa anual devida à ANACOM pelo exercício da atividade de fornecedor de redes 

e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público e dos rendimentos 

associados a esta atividade serem relevantes para efeitos de apuramento do VNE.  

Por outro lado, note-se que o Grupo NOS não exerce qualquer controlo editorial sobre os 

conteúdos transmitidos através das suas redes de comunicações eletrónicas, oportuna e 

devidamente licenciadas pela ANACOM e atualmente sujeitas ao regime de autorização 

geral da LCE, que utiliza para prestar serviços de comunicações eletrónicas, e por 

conseguinte, encontra-se sujeito à regulação, supervisão, fiscalização e sancionamento da 

ANACOM no âmbito das redes e serviços de comunicações eletrónicas, sem prejuízo de 
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se encontrarem igualmente sujeitas à supervisão da ERC, na medida em que oferece 

pacotes de canais televisivos cuja agregação e organização são da sua responsabilidade 

– e é nessa medida e por essa razão que se encontra sujeito à supervisão da ERC. 

Face ao exposto, a ANACOM mantém o seu entendimento quanto a esta matéria, 

considerando que o Grupo NOS atua indevidamente quando exclui do seu VNE as receitas 

provenientes da assinatura do serviço de televisão por subscrição, as quais devem 

considerar-se para efeitos o apuramento do volume de negócios elegível, tal como consta 

dos respetivos Relatórios de Auditoria.” 

3.3. Dedução do valor da remuneração pela prestação do SU de listas e serviço de 

informações de listas 

a) Respostas recebidas 

NOS (Grupo) 

O Grupo NOS refere que a ANACOM não justifica a adoção do método de alocação de 

0,64 euros efetuado – de repartição pelas três componentes do SU em função da proporção 

de cada no total do CLSU – nem o afastamento de outros métodos possíveis como a 

repartição equitativa entre os credores do FCSU, ou seja, entre a NOS e a MEO. 

b) Entendimento da ANACOM 

Conforme constante no SPD o FCSU detém a receita de 0,64 euros, valor este recebido 

em 11.02.2016, correspondente ao valor da remuneração em 2015 pela prestação do SU 

de disponibilização de uma lista telefónica completa e de um serviço completo de 

informação de listas. Sendo este valor dedutível ao valor dos CLSU, no cumprimento do 

disposto no artigo 5.º da Lei do Fundo, a ANACOM procedeu à repartição do mesmo em 

função da proporção de cada valor de CLSU no total dos CLSU. Da adoção deste 

procedimento e, conforme detalhadamente explicitado no SPD, deduziu-se 0,34 euros ao 

valor de CLSU incorridos pela MEO na oferta de postos públicos, 0,27 euros ao valor de 

CLSU incorridos pela NOS, na prestação do SU de ligação à rede de comunicações pública 

e de serviços telefónicos acessíveis ao público e 0,03 euros ao valor de CLSU incorridos 

pela MEO na outra componente do SU – disponibilização de uma lista telefónica completa 

e de um serviço completo de informação de listas. 



 

  22 

 

Releva-se que o mesmo procedimento foi já adotado no ano transato, no âmbito da decisão 

relativa à identificação das entidades obrigadas a contribuir para o fundo de compensação 

do serviço universal de comunicações eletrónicas e à fixação do valor das contribuições 

referentes aos CLSU a compensar relativos ao período 2010-2011 (CLSU aprovados em 

2014) e a 2014 (período posterior à designação do PSU por concurso), não tendo sido, na 

altura, objeto de qualquer reserva ou objeção ou até de qualquer comentário por parte dos 

interessados que se pronunciaram sobre o SPD, incluindo o Grupo NOS.   

Não sendo a Lei do Fundo explícita quanto à forma como deve ser efetuada a repartição 

das receitas do Fundo de Compensação, entende a ANACOM que o método adotado, 

tendo em conta o peso dos CLSU de cada componente do SU no total dos CLSU, é o que 

mais se ajusta aos princípios a que obedece a repartição dos CLSU pelas várias empresas 

chamadas a contribuir para o fundo, designadamente, a proporcionalidade. 

Por outro lado, não resulta evidente qual a repartição equitativa pretendida pela NOS, 

designadamente porque pode envolver a repartição em função do número de PSU (nesse 

caso o valor seria dividido em partes iguais pela NOS e pela MEO) ou em função do número 

de prestações (nesse caso o valor seria repartido em três e alocado um terço à NOS (pela 

prestação de uma componente do SU) e dois terços à MEO (pela prestação das duas 

outras componentes do SU).  

Acresce ainda que, independentemente do método de repartição adotado (ou mesmo no 

caso de não ser efetuada qualquer repartição e deduzido o valor em causa apenas aos 

CLSU de um dos operadores), o valor total das contribuições para o FCSU de cada 

entidade não é alterado por esse facto (uma vez que a redução do valor associado à parte 

da contribuição relativa a uma prestação (ou prestações) do SU é compensada pelo 

aumento no mesmo montante do valor relativo à contribuição para outra 

prestação/prestações). Tal desvaloriza também a necessidade de considerar métodos 

alternativos de repartição do valor referido, para além de estarem em causa valores 

negligenciáveis. 

Atento o exposto a ANACOM não vê justificação para alterar a forma de repartição seguida 

que entende ser a mais adequada à consignação das receitas existentes ao financiamento 

dos CLSU no período pós concurso. 
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3.4. Dispensa de contribuições 

a) Respostas recebidas 

MEO 

A MEO solicita a dispensa de entrega da sua contribuição ao abrigo do disposto no n.º 2 

do artigo 12.º da Lei do Fundo em virtude de ter direito a uma compensação de valor 

superior à sua contribuição.  

NOS (Grupo)  

No que respeita à contribuição da NOS Comunicações para o financiamento dos CLSU 

2015 a empresa, aludindo ao estabelecido no n.º 2 do artigo 12.º da Lei do Fundo, 

menciona que tem intenção de vir a solicitar ao FCSU a dispensa da entrega da sua 

contribuição uma vez que a compensação a que tem direito enquanto PSU do SU de 

ligação à rede em local fixo e ao serviço telefónico em local fixo é superior ao valor da 

contribuição que lhe cabe. Tal solicitação, conforme refere, será feita assim que sejam 

estabilizadas as entidades contribuintes para o financiamento dos CLSU 2015 e respetivas 

contribuições. 

b) Entendimento da ANACOM 

Em relação ao pedido da MEO de dispensa de entrega da sua contribuição, importa realçar 

que o n.º 2 do artigo 12.º da Lei do Fundo dispõe que: “A ANACOM pode autorizar que o 

prestador ou prestadores do serviço universal não procedam à entrega da respetiva 

contribuição caso se verifique que o valor da compensação a que têm direito é superior ao 

valor da contribuição a cujo pagamento estão obrigados, sendo nesse caso o montante da 

compensação a transferir para o prestador ou prestadores do serviço universal deduzido 

do valor das respetivas contribuições.”. De notar que esta disposição é aplicável quer à 

contribuição extraordinária ex vi n.º 1 do artigo 20.º da Lei do Fundo, quer à contribuição 

dita “ordinária” ex vi n.º 2 do artigo 12.º da Lei do Fundo. 

Assim, e considerando o estabelecido na Lei do Fundo, no período relativo aos CLSU 

2012-2013, aprovados em 2015, atendendo a que o valor que a MEO tem a receber, na 

ordem dos 46.766.998,10 euros, é superior ao valor que tem de pagar a título de 
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contribuição extraordinária apurada nos termos do capítulo V da Lei para FCSU, que é de 

21.908.450,73 euros, considera-se que deve ser dado deferimento ao seu pedido.  

Em relação aos CLSU 2015 (período posterior à designação do PSU por concurso), 

releva-se que a Lei do Fundo dispõe, no seu artigo 5.º que as receitas do fundo são, em 

bloco, afetas ao pagamento de todas as prestações do SU e, como decorre do n.º 1 do 

artigo 10.º, os custos líquidos repartidos pelas empresas são todos os custos das 

prestações do SU (no mesmo sentido dispõe também o artigo 6.º). De igual modo, os n.ºs 

2 e 3 do artigo 12.º, ao se referirem ao valor da contribuição, reforçam que este valor é 

considerado como um todo. 

Deste modo, a MEO tem a receber 2.655.732,42 euros (valor referente à prestação do SU 

de oferta de postos públicos e de prestação do SU de disponibilização de uma lista 

telefónica completa e de um serviço completo de informações de listas), valor este que é 

superior ao valor que tem de pagar a título de contribuição para o FCSU para financiamento 

da prestação do SU de STF (899.442,37 euros), da prestação do SU de oferta de postos 

públicos (1.155.502,37 euros) e de prestação do SU de “listas e 118” (88.600,89 euros), 

que é de 2.143.545,63 euros, considera-se que deve ser dado deferimento ao seu pedido. 

Na medida em que a NOS Comunicações venha a concretizar a intenção referida de pedido 

de dispensa da sua contribuição para os CLSU 2015, nos termos do n.º 2 do artigo 12,º da 

Lei do Fundo, nota-se desde já que o valor que a NOS Comunicações tem a receber é de 

1.920.000,00 euros (valor referente à prestação do SU de STF), valor este que é superior 

ao valor que tem de pagar a título de contribuição para o FCSU para financiamento da 

prestação do SU de STF (537.786,85 euros), da prestação do SU de oferta de postos 

públicos (690.888,04 euros) e de prestação do SU de “listas e 118” (52.975,48 euros) que 

é de 1.281.650,37 euros. Note-se que não estão reunidas as condições para a concessão 

de dispensa da contribuição extraordinária que deverá ser paga pela NOS Comunicações, 

atendendo a que o operador não formalizou a solicitação de dispensa. 

4. Conclusão 

Na sequência da análise efetuada aos contributos recebidos no âmbito do procedimento 

de audiência prévia dos interessados, a ANACOM considera que as alterações a introduzir 

na decisão final relativa à identificação das entidades obrigadas a contribuir para o fundo 

de compensação do serviço universal de comunicações eletrónicas e à fixação do valor 
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das contribuições referentes aos CLSU a compensar relativos ao período 2012-2013 

(CLSU aprovados em 2015) e a 2015 (período posterior à designação do PSU por 

concurso), para além das que decorrem de modificações de natureza meramente editorial, 

e de referências ao procedimento de audiência prévia dos interessados, se cingem ao 

seguinte: 

 Inclusão na parte deliberativa da decisão da dispensa de entrega da contribuição 

da MEO conforme disposto no n.º 2 do artigo 12.º da Lei do Fundo. 

 Inclusão na parte deliberativa da decisão relativa à publicitação da decisão no sítio 

da internet da ANACOM, em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 11.º 

da Lei do Fundo. 

 


