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I. Enquadramento regulatório 

1. O Regulamento (UE) n.º 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25.11.20151 (doravante “Regulamento TSM”) estabelece regras comuns para garantir 

o tratamento equitativo e não discriminatório do tráfego na prestação do serviço de 

acesso à Internet (doravante “SAI”) e os direitos dos utilizadores finais relacionados 

com essa prestação, visando proteger os utilizadores finais e garantir, 

simultaneamente, o funcionamento contínuo do ecossistema da Internet como motor de 

inovação.  

2. O Regulamento TSM estabelece ainda a obrigação de o Organismo de Reguladores 

Europeus de Comunicações Eletrónicas (doravante “BEREC”) emitir linhas de 

orientação sobre a implementação das obrigações das Autoridades Reguladoras 

Nacionais (doravante “ARN”) que decorrem do referido Regulamento. Nesse sentido, o 

BEREC aprovou e publicou, em 30.08.2016, o documento “BEREC Guidelines on the 

implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules” 2 (doravante 

“Linhas de Orientação sobre Neutralidade da Rede”). Estas linhas de orientação têm 

como objetivo último contribuir para a aplicação coerente do Regulamento TSM na 

União Europeia (UE) e, consequentemente, contribuir para o estabelecimento de um 

enquadramento de certeza regulatória para os agentes do mercado. 

3. O artigo 3.º do Regulamento TSM prevê o direito de os utilizadores finais acederem 

“(…) a informações e conteúdos e de os distribuir, de utilizar e fornecer aplicações e 

serviços e utilizar equipamento terminal à sua escolha, através do seu serviço de 

acesso à Internet, independentemente da localização do utilizador final ou do 

fornecedor, ou da localização, origem ou destino da informação, do conteúdo, da 

aplicação ou do serviço” (cfr. o seu n.º 1), não devendo os acordos comerciais e 

técnicos estabelecidos entre os prestadores de SAI (doravante “PSAI”) e os utilizadores 

finais limitar tais direitos (cfr. o respetivo n.º 2).  

4. Neste sentido, os PSAI devem tratar “(…) equitativamente todo o tráfego, ao prestarem 

                                                           
1 Regulamento que estabelece medidas respeitantes ao acesso à Internet aberta e que altera a Diretiva 
2002/22/CE relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de 
comunicações eletrónicas e que altera o Regulamento (UE) n.º 531/2012 relativo à itinerância nas redes de 
comunicações móveis públicas da União. Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1373271. 
2 Documento BoR(16)127, de 30.08.2016, disponível em 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-
berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1373271
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
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serviços de acesso à Internet, sem discriminações, restrições ou interferências, e 

independentemente do emissor e do recetor, do conteúdo acedido ou distribuído, das 

aplicações ou serviços utilizados ou prestados, ou do equipamento terminal utilizado”, 

sem prejuízo da possibilidade de aplicação de medidas razoáveis de gestão de tráfego 

(cfr. n.º 3 do mesmo preceito legal). 

5. Nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento TSM, compete às ARN controlar e 

assegurar rigorosamente a conformidade com os artigos 3.º e 4.º e promover a 

disponibilidade contínua de SAI não discriminatórios e com níveis de qualidade que 

reflitam o progresso tecnológico. No mesmo artigo estabelece-se que as ARN devem 

publicar anualmente relatórios sobre o controlo exercido relativamente às obrigações 

prescritas nos referidos artigos 3.º e 4.º e sobre as respetivas conclusões, 

apresentando-os à Comissão Europeia e ao BEREC, sendo que, de acordo com as 

Linhas de Orientação sobre Neutralidade da Rede, o primeiro destes relatórios deveria 

cobrir o período entre 30.04.2016 e 30.04.2017 e ser publicado até 30.06.2017. 

6. Assim, por deliberação de 29.06.2017, o Conselho de Administração da ANACOM 

aprovou o relatório relativo à aplicação dos artigos 3.º e 4.º do Regulamento TSM3 

(doravante “Relatório Anual”). Sem prejuízo das suas conclusões que não apontaram, 

à data, para a existência de situações de incumprimento das obrigações decorrentes 

do Regulamento TSM, designadamente as previstas no seu artigo 3.º, desde logo se 

sinalizou que seria necessário analisar com maior detalhe algumas práticas comerciais 

adotadas pelos PSAI, em particular, mas não exclusivamente, as relacionadas com o 

zero-rating, de forma a aferir da sua compatibilidade com o respetivo regime. 

7. Além da salvaguarda do princípio da neutralidade da rede, o Regulamento TSM introduz 

uma “mudança fundamental de abordagem” quanto aos serviços de roaming 

internacional, alterando o Regulamento (UE) n.º 531/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de junho de 2012, (doravante “Regulamento do Roaming”), 

estabelecendo um conjunto de regras que têm subjacente a aplicação do princípio 

“roam like at home” (RLAH – aplicação no estrangeiro das mesmas tarifas do país de 

origem). O Regulamento TSM passou a prever que “a itinerância na União passará a 

fazer parte integrante dos planos tarifários domésticos oferecidos nos vários mercados 

domésticos” (considerando 25) e estabelece “(…) um novo regime de fixação de preços 

                                                           
3 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413176.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413176
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de retalho dos serviços de itinerância regulados a nível da União, a fim de abolir as 

sobretaxas de itinerância a nível retalhista (…)” (cfr, o seu artigo 1.º). 

8. O artigo 6.º-A, do Regulamento do Roaming prescreve que “(…) os prestadores de 

serviços de itinerância não podem cobrar sobretaxas, para além do preço de retalho 

doméstico, aos clientes de itinerância em nenhum Estado-Membro por chamadas de 

itinerância reguladas efetuadas ou recebidas, por mensagens SMS itinerantes 

reguladas enviadas ou por serviços regulados de itinerância de dados utilizados, 

incluindo mensagens MMS, nem qualquer tarifa geral para permitir que o serviço ou 

equipamento terminal seja utilizado no estrangeiro”. 

9. O Regulamento do Roaming admite, porém, que os PSAI apliquem “(…) uma política 

de “utilização responsável” ao consumo de serviços regulados de itinerância a nível 

retalhista prestados a nível do preço de retalho doméstico aplicável, a fim de prevenir a 

utilização abusiva ou anómala dos serviços regulados de itinerância a nível retalhista 

pelos clientes de itinerância” (artigo 6.º-B, n.º 1). 

10. O Regulamento de Execução (UE) 2016/2286 da Comissão, de 15.12.20164 (doravante 

“Regulamento de Execução (UE) 2016/2286”), aprovado nos termos do disposto no 

artigo 6.º-D do Regulamento do Roaming, prevê ainda que: 

a. “Com a abolição das sobretaxas nos serviços de itinerância a nível retalhista 

na União, aplicam-se as mesmas condições tarifárias à utilização de serviços 

móveis, quer em itinerância noutro país da União, quer no país de origem (ou 

seja, no país da assinatura de serviço móvel do cliente) (…)” (considerando 

5); 

b. “A política de utilização responsável aplicada por um prestador de serviços 

de itinerância para prevenir a utilização abusiva ou anómala dos serviços 

regulamentados de itinerância a nível retalhista está sujeita às condições 

previstas nos artigos 4.º e 5.º [do mesmo Regulamento de Execução] e deve 

garantir o acesso de todos esses clientes aos serviços regulamentados de 

itinerância a nível retalhista pelo preço doméstico durante as suas viagens 

                                                           
4 Regulamento que estabelece regras pormenorizadas sobre a aplicação da política de utilização responsável, 
sobre a metodologia de avaliação da sustentabilidade da abolição das sobretaxas de itinerância a nível retalhista 
e sobre o pedido a apresentar pelos prestadores de serviços de itinerância para efeitos dessa avaliação.  
Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:344:TOC. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:344:TOC
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periódicas na União, nas mesmas condições aplicáveis ao consumo desses 

serviços a nível doméstico.” (artigo 3.º), considerando que “(…) o prestador 

de serviços de itinerância não deve impor um limite diferente do limite 

doméstico aos volumes de serviços móveis disponibilizados ao cliente de 

itinerância quando este fizer uma viagem periódica na União (…).” 

(considerando 12); 

c. “Sem prejuízo dos limites de volume domésticos eventualmente aplicáveis, 

no caso de um pacote de dados abertos, os clientes de itinerância devem ter 

a possibilidade de, quando viajam periodicamente na União, consumir um 

volume de serviços retalhistas de dados em itinerância ao preço de retalho 

doméstico equivalente a, pelo menos, o volume obtido dividindo o preço 

global doméstico de retalho desse pacote de dados abertos, excluindo o IVA, 

correspondente a todo o período de faturação, pela tarifa máxima de 

itinerância regulamentada a nível grossista a que se refere o artigo 12.º do 

Regulamento (UE) n.º 531/2012.”; 

d. “No caso de planos tarifários pré-pagos, em alternativa à política de utilização 

responsável prevista no n.º 1, o prestador de serviços de itinerância pode 

limitar o consumo de serviços de retalho de dados de itinerância na União ao 

preço de retalho doméstico ao volume equivalente a, pelo menos, o volume 

obtido dividindo o montante total, excluindo o IVA, do crédito restante 

disponível e já pago pelo cliente ao prestador pela tarifa máxima de 

itinerância regulamentada a nível grossista a que se refere o artigo 12.º do 

Regulamento (UE) n.º 531/2012.” 

11. O presente documento contém a análise de algumas das práticas comerciais adotadas 

pelos PSAI no acesso móvel à Internet relacionadas com o zero-rating, e práticas 

similares, e expressa o entendimento desta Autoridade sobre a sua compatibilidade 

com o Regulamento TSM, bem como com o Regulamento do Roaming e o Regulamento 

de Execução (UE) 2016/2286, no exercício das competências previstas naqueles 

Regulamentos. 

II. O Regulamento TSM e o zero-rating e práticas similares 

12. O zero-rating consiste numa prática comercial em que o consumo de dados de um 
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determinado conteúdo, aplicação ou serviço (ou de vários conteúdos/aplicações) não é 

contabilizado para efeitos do consumo do volume de dados associado à oferta subscrita 

pelo cliente, sendo que, normalmente, também não é cobrado um preço pelo tráfego 

associado a esse conteúdo, aplicação ou serviço. O tráfego que lhe está associado é, 

frequentemente, ilimitado e sem custos para o utilizador.  

13. Note-se que, para além das práticas que se podem enquadrar como zero-rating, 

existem outras que, apesar de não envolverem a disponibilização dos 

conteúdos/aplicações de forma puramente gratuita, podem ser entendidas como 

equiparáveis ou com efeitos semelhantes – de que são exemplo: (i) as práticas que se 

traduzem num acesso gratuito a aplicações ou conteúdos específicos com um limite de 

tráfego adicional e que é superior ao plafond do tarifário base; e (ii) as que permitem ao 

utilizador a subscrição de aplicações ou conteúdos específicos com um preço 

associado ao tráfego distinto – superior a zero – do fixado para a oferta base, e que 

podem ter ou não um limite de tráfego. 

14. Conforme anteriormente referido, de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento 

TSM, os acordos entre os PSAI e os utilizadores finais sobre as condições comerciais 

e técnicas e sobre as características do SAI, tais como preços, volumes de dados ou 

velocidade, e quaisquer práticas comerciais utilizadas por PSAI, não devem limitar o 

exercício do direito dos utilizadores finais previsto no n.º 1 da mesma norma, ou seja, o 

de aceder a informações e conteúdos e de os distribuir, utilizar e fornecer aplicações e 

serviços e de utilizar equipamento terminal à sua escolha, através do seu SAI, 

independentemente da localização do utilizador final ou do fornecedor, ou da 

localização, origem ou destino da informação, do conteúdo, da aplicação ou do serviço. 

15. Adicionalmente, as Linhas de Orientação sobre Neutralidade da Rede clarificam que o 

mencionado n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento TSM abrange dois aspectos relevantes: 

por um lado, a liberdade de estabelecimento de acordos (relações contratuais) entre o 

PSAI e os utilizadores finais sobre as condições comerciais (como por exemplo, o 

preço) e técnicas (como as relativas a volumes de dados e velocidades) e sobre outras 

características do SAI e, por outro lado, a obrigação de que esses acordos e práticas 

comerciais não limitem o direito dos utilizadores acima referido.  

16. Nas Linhas de Orientação sobre Neutralidade da Rede são ainda citados alguns 

exemplos, quer de práticas que serão conformes com o Regulamento TSM, quer de 
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práticas que não cumprem o definido no mesmo Regulamento, como as ofertas em que 

o acesso a determinadas aplicações e/ou conteúdos é impedido por via contratual, uma 

vez que, assim essa oferta se consubstanciaria num serviço sub-Internet. De acordo 

com o BEREC, um serviço sub-Internet é um serviço que restringe o acesso a serviços 

ou aplicações ou permite o acesso apenas a uma parte pré-definida da Internet, sendo 

apenas compatível com o Regulamento TSM se se qualificar como um serviço 

especializado. 

17. É ainda salientado o caso de práticas de diferenciação de preços, que poderão 

influenciar o exercício dos direitos dos utilizadores, apesar de não os limitarem 

efetivamente. Neste âmbito, são referidos, a título de exemplo, a aplicação de preços 

diferenciados para determinadas aplicações, ou conjuntos de aplicações, ou a 

identificação destas como zero-rated. Nestes casos, apesar de os utilizadores finais não 

serem impedidos de aceder a aplicações ou conteúdos distintos dos definidos como 

zero-rated (ou aos quais é aplicado um preço inferior), pode existir um incentivo 

económico para utilização dessas aplicações ou conteúdos, ao invés de outras opções. 

Acrescenta-se que este incentivo pode ser mais significativo se tal “favorecimento” 

respeitar a aplicações ou conteúdos específicos, ao invés de ser aplicado a toda uma 

categoria de aplicações ou conteúdos. 

18. O Regulamento TSM não proíbe, à partida, o zero-rating, nem as práticas equiparáveis 

ou similares, apontando para uma análise caso a caso de cada oferta tendo em conta 

nomeadamente os direitos dos utilizadores finais, designadamente em termos de 

opções de escolha e a posição no mercado do respetivo PSAI e dos fornecedores de 

conteúdos, serviços e aplicações. Não obstante, algumas práticas de zero-rating são 

explicitamente contrárias ao Regulamento TSM, designadamente quando está em 

causa a aplicação diferenciada de práticas de gestão de tráfego, com efeitos em termos 

de limitação efetiva do exercício dos direitos dos utilizadores finais. Assim, conforme 

decorre das Linhas de Orientação sobre Neutralidade da Rede, em conformidade com 

o previsto no n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento TSM é, por exemplo, explicitamente 

proibida, uma prática de zero-rating em que, após estar esgotado o plafond de tráfego 

para a generalidade dos conteúdos ou aplicações, é bloqueado ou sujeito a um atraso 

o tráfego para esses conteúdos ou aplicações e não para os que integram o zero-rating. 
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III. Análise das ofertas zero-rating e de práticas similares 

III.1. Relatório Anual 

19. No âmbito do já mencionado Relatório Anual publicado pela ANACOM no final de junho 

de 2017, e no que se refere, em particular, a práticas comerciais de zero-rating e outras 

que poderão ser, de alguma forma, equiparáveis, a ANACOM concluiu que, de acordo 

com a informação recolhida junto dos PSAI, as práticas em causa verificam-se em 

vários tarifários do SAI móvel, independentemente de estes integrarem ofertas em 

pacote ou serem disponibilizados isoladamente, sendo mais prevalecentes nos 

tarifários designados como “tribais”, especificamente desenhados para jovens com 

menos de 25 anos. 

20. Embora as práticas estritamente de zero-rating e as demais práticas referidas possam 

ser submetidas a um mesmo tipo de avaliação, haverá que atender, em certos casos, 

a que estas últimas têm associadas algumas particularidades que as diferenciam das 

primeiras, nomeadamente a exigência de uma subscrição específica a que está 

associado um pagamento, usualmente regular, e, consequentemente, a 

disponibilização dessa oferta apenas a um conjunto, expectavelmente mais limitado, de 

subscritores. 

21. No Relatório Anual concluiu-se, essencialmente, pela necessidade de maior clarificação 

em relação a alguns aspectos particulares associados às ofertas enquadráveis na 

categoria de zero-rating, nomeadamente no que se refere ao tratamento dado ao 

tráfego das aplicações/conteúdos incluídos nas práticas de zero-rating quando se 

esgota o tráfego incluído no plafond geral da oferta de retalho, de forma a que se possa 

verificar a sua conformidade com o Regulamento TSM.  

III.2. As ofertas zero-rating e práticas similares adotadas pelos PSAI em Portugal 

22. A análise presentemente efetuada suporta-se, antes de mais, na informação obtida 

junto dos principais PSAI em atividade em Portugal na vertente do acesso móvel à 

Internet – a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), a NOS 

Comunicações, S.A. e empresas do grupo (NOS Madeira Comunicações, S.A. e NOS 

Açores Comunicações, S.A.) (NOS), a NOWO Communications, S.A. (NOWO), e a 

VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE) –, através da 



 

8 
 

resposta ao questionário remetido pela ANACOM em março de 2017, que se destinou 

a recolher informação diversa essencialmente, mas não exclusivamente, para efeitos 

de preparação do Relatório Anual, bem como nos esclarecimentos adicionais 

solicitados por esta Autoridade em agosto e novembro de 2017 centrados nas ofertas 

zero-rating ou similares. 

23. Não obstante a informação recolhida juntos dos PSAI, foi ainda efetuada uma 

monitorização da informação disponibilizada por estes nos seus sites na Internet, 

também abrangendo a matéria da utilização de aplicações em roaming no Espaço 

Económico Europeu (EEE). 

24. Das respostas recebidas e do levantamento efetuado pela ANACOM relativamente às 

informações prestadas nos sites dos PSAI resultou patente alguma heterogeneidade 

no tratamento dado às aplicações que integram as ofertas do tipo zero-rating 

disponibilizadas pelos vários prestadores, notando-se inclusivamente variações no tipo 

de tratamento dado por uma mesma empresa a ofertas distintas por si comercializadas, 

no que se refere ao bloqueio do acesso a aplicações específicas quando atingido o 

plafond geral da oferta.  

25. No que respeita à utilização em roaming no EEE de aplicações específicas que são 

gratuitas em território nacional, de acordo com informação divulgada nos sites dos 

PSAI, para um mesmo prestador aplica-se normalmente o mesmo tipo de regra, 

independentemente das ofertas subscritas a nível doméstico. 

26. Paralelamente, é também de referir que a generalidade dos PSAI destacou que o modo 

como esta matéria é abordada, em particular relativamente à escolha das 

aplicações/conteúdos que integram as ofertas de zero-rating, corresponde às 

preferências dos seus clientes, sem que tenham identificado problemas relevantes que 

daí possam decorrer. 

27. A título exemplificativo, apresentam-se de seguida algumas ofertas comerciais dos 

principais PSAI em atividade em Portugal, na modalidade de acesso móvel à Internet 

(independentemente de estar integradas em ofertas em pacote ou de serem 

disponibilizadas de forma isolada) que integram aplicações/conteúdos com 

características de zero-rating ou similares, e que se encontravam disponíveis em janeiro 

de 2018. 
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a. Oferta “Smart Net” da MEO5 

28. A oferta “Smart Net” é disponibilizada pela MEO, desde meados de 2017. 

 
Fonte: Site da MEO, em 19.01.2018 (https://www.meo.pt/internet/internet-movel/telemovel/pacotes-com-

telemovel). 

29. De um modo geral, a “Smart Net” consiste numa oferta de plafonds específicos de 

dados, de 10 GB6 mensais, que só podem ser adquiridos por quem tenha acesso à 

Internet móvel e que podem ser acumulados ao plafond de Internet base do cliente 

mediante o pagamento de um valor mensal específico (preço promocional de 4,99 €, 

preço normal de 6,99 €, valores com IVA, para pacotes de serviços e tarifários pós-

pagos e 6,99 €, com IVA, para tarifários pré-pagos). 

30. Existem várias “Smart Net” que se diferenciam de acordo com o conjunto de aplicações 

nas quais o plafond específico pode ser utilizado. As ofertas “Smart Net” existentes são 

identificadas do modo seguinte: 

a. “Messaging” para aplicações de comunicação, 

b. “Social” para aplicações relativas a redes sociais, 

c. “Video” para aplicações relativas a conteúdos de vídeo, 

d. “Music” para aplicações relativas a streaming de música e 

e. “Email&Cloud” para aplicações de serviços de e-mail e armazenamento na 

cloud. 

31. De acordo com a informação constante do site da MEO “[o] tráfego incluído na Smart 

Net é válido para utilização em território nacional.” 

32. Ainda de acordo com o que é indicado no mesmo site, o cliente pode escolher as “Smart 

Net” de que mais gostar e alterar/desativar as “Smart Net” no mês seguinte à ativação, 

                                                           
5 Disponível em https://www.meo.pt/internet/internet-movel/telemovel/pos-pagos-unlimited. 
6 Gigabytes. 

https://www.meo.pt/internet/internet-movel/telemovel/pacotes-com-telemovel
https://www.meo.pt/internet/internet-movel/telemovel/pacotes-com-telemovel
https://www.meo.pt/internet/internet-movel/telemovel/pos-pagos-unlimited
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sem custos. 

33. De acordo com os esclarecimentos remetidos pela MEO a esta Autoridade, em 

dezembro de 2017, o tráfego associado às aplicações/conteúdos que integram as 

“Smart Net” é descontado apenas aos respetivos plafonds, e o restante tráfego é 

descontado ao plafond geral do cliente, enquanto este se encontra disponível. 

34. De acordo com a informação prestada pela MEO, não há bloqueios de tráfego de 

acesso à Internet em geral uma vez que, após esgotados os plafonds gerais de dados 

de qualquer oferta, os clientes nessas situações podem, por defeito, continuar a utilizar 

o serviço em modalidade “pay per use” ou, no caso dos tarifários pré-pagos, enquanto 

e se tiverem saldo. 

35. Não obstante, os clientes podem solicitar o barramento do tráfego após consumirem o 

plafond de dados gerais, sendo que nessa situação, se tiverem adquirido uma “Smart 

Net” e se ainda tiverem disponível plafond nessa oferta, poderão utilizá-lo, mas apenas 

para as aplicações incluídas na oferta até o esgotar. 

36. Depreende-se que uma situação equivalente ocorrerá no caso dos tarifários pré-pagos, 

após o cliente ter esgotado o respetivo saldo, e caso ainda tenha disponível plafond na 

oferta “Smart Net”.  

37. Segundo informação disponibilizada pela MEO, as “Smart Net” foram desenhadas em 

função das aplicações mais utilizadas pelos consumidores portugueses, não referindo, 

no entanto, quaisquer elementos específicos que terão sido utilizados para aferir esta 

utilização. 

38. A empresa referiu ainda estar disponível para integrar outros conteúdos nas ofertas 

“Smart Net”, podendo ser contactada para o efeito. Aliás no respetivo site consta a 

informação seguinte: “Se pretender saber mais sobre a possibilidade do seu serviço / 

aplicação fazer parte da nossa oferta Smart Net contacte-nos para o email: 

smartnet@telecom.pt.”7. 

39. Sobre a inclusão de outros conteúdos, a MEO explicitou que os critérios para o efeito 

(que ainda não estavam testados à data da prestação do esclarecimento, em dezembro 

de 2017) envolvem dados técnicos que o prestador de conteúdos, “Content and 

                                                           
7 Disponível em https://www.meo.pt/internet/internet-movel/telemovel/pacotes-com-telemovel. 

mailto:smartnet@telecom.pt
https://www.meo.pt/internet/internet-movel/telemovel/pacotes-com-telemovel
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application providers” (doravante “CAP”), terá de fornecer para que se possa 

contabilizar esse tráfego corretamente na respetiva “Smart Net”, bem como a avaliação 

qualitativa do tipo de conteúdos em função dos temas existentes (dando como exemplo 

os jogos que não se enquadram em nenhuma das “Smart Net”). 

b. Oferta “Moche Legend” da MEO8 

40. A oferta “Moche Legend” (que se desagrega em três tarifários distintos) é 

disponibilizada pela MEO há vários anos, embora só recentemente tenha passado a 

incluir tráfego associado a aplicações específicas com plafonds distintos dos plafonds 

gerais disponibilizados. Trata-se de uma oferta destinada a um segmento jovem (com 

menos de 25 anos). 

 
Fonte: Site da MEO, em 12.01.2018 (https://www.moche.pt/tarifarios/moche-legend/). 

41. O tarifário “Moche Legend” nas suas versões distintas incluem um plafond geral de 

dados (respetivamente de 500 MB9, 1 GB e 5 GB por mês). Os valores dos tarifários, 

por semana, variam entre 2,25 € e 3,99 €, com IVA. 

                                                           
8 Disponível em https://www.moche.pt/tarifarios/moche-legend/. 
9 Megabytes. 

https://www.moche.pt/tarifarios/moche-legend/
https://www.moche.pt/tarifarios/moche-legend/
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42. Adicionalmente, para cada uma das versões do tarifário em questão são 

disponibilizadas “Apps sem gastar net”, conforme referido no site, sendo que nas notas 

aí incluídas se refere que o tarifário está sujeito a uma política de utilização responsável: 

“15GB por mês para tráfego das aplicações Spotify, Clash Royale, Twitter, Pokémon 

GO, Facebook, Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, WhatsApp, Skype, Viber, 

Facetime, iMessage, MEO Music e MEO Cloud, válido em território nacional”. 

43. Ainda de acordo com a informação disponível no site da MEO, esta oferta inclui “5GB 

por mês de tráfego para a aplicação Youtube e Twitch nos tarifários Moche Legend 1GB 

e Moche Legend 5GB, válido em território nacional”.  

44. Relativamente às ofertas “Moche”, a MEO esclareceu que, quando se esgota o plafond 

geral de dados móvel, o tráfego não é bloqueado nem a velocidade de acesso à Internet 

é reduzida para nenhum conteúdo, incluindo para os que integram os plafonds de 5 GB 

e 15 GB mensais. O cliente pode continuar a aceder a qualquer conteúdo geral, em 

modo “pay per use" e no caso de ter um pré-pago, enquanto tiver saldo, bem como aos 

conteúdos que integram os plafonds específicos, enquanto estes não se esgotam. 

c. Outras ofertas da MEO10 

45. As ofertas “M5O Giga” (fibra), “M5O” (ADSL e satélite), “M4O Giga” (fibra) e “M3O Net” 

(fibra) correspondem a pacotes de serviços que englobam, entre outros, o SAI fixo e 

móvel. No que diz respeito à componente móvel, designadamente do SAI no telemóvel, 

o plafond geral de dados dessas ofertas varia entre 3 GB (no caso da oferta “M3O Net”), 

5 GB (no caso da oferta M4O Giga”) e 10 GB (no caso das restantes ofertas), por mês.  

 
Fonte: Site da MEO, em 12.01.2018 (https://www.meo.pt/pacotes). 

46. Todas as ofertas referidas incluem, para além do plafond geral de dados, um plafond 

específico de dados móveis de 20 GB de tráfego para utilização num conjunto de 

aplicações relativas a comunicações e acesso a redes sociais. Conforme consta do site 

                                                           
10 Disponíveis em https://www.meo.pt/pacotes/mais-pacotes/fibra, https://www.meo.pt/pacotes/mais-pacotes/adsl 
e https://www.meo.pt/pacotes/mais-pacotes/satelite. 

https://www.meo.pt/pacotes
https://www.meo.pt/pacotes/mais-pacotes/fibra
https://www.meo.pt/pacotes/mais-pacotes/adsl
https://www.meo.pt/pacotes/mais-pacotes/satelite
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do operador, trata-se de “20GB de tráfego incluído para as apps Facebook, Instagram, 

Snapchat, Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, Pinterest, iMessage, Facetime, 

Viber, Twitter, LinkedIn, Tumblr e Hangouts. O tráfego gratuito nestas apps é válido em 

território nacional”11. 

47. O valor global das ofertas referidas anteriormente varia entre 49,99 € e 83,99 € por mês, 

com IVA. 

48. Segundo informação constante do site da MEO, algumas aplicações disponibilizadas 

pelo prestador – como o “MEO Music”, o “MEO GO”, o “MEO Cloud” e o “MEO Drive” – 

são facultadas em todos os tarifários com o SAI móvel, mas, de acordo com um 

esclarecimento prestado à ANACOM, as aplicações em causa não têm associados 

plafonds de tráfego, desde que utilizadas em território nacional, e a sua utilização não 

é contabilizada para efeitos do plafond geral de acesso à Internet. 

d. A oferta “Yorn X” da VODAFONE12 

49. A oferta “Yorn X” destina-se a um público jovem (com menos de 25 anos) e disponibiliza 

desde há algum tempo diversas aplicações específicas com plafonds distintos dos 

plafonds gerais.  

                                                           
11 Em contacto efetuado para o serviço de apoio a clientes da MEO, a 30.01.2018, sobre o pacote “M5O Giga”, o 
prestador informou que os plafonds destas aplicações e o plafond geral das ofertas são independentes, sendo 
que esgotado este último se poderá continuar a utilizar as aplicações incluídas no plafond específico de 20 GB. 
12 Disponível em https://www.yorn.net/yorn/index.html. 

https://www.yorn.net/yorn/index.html
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Fonte: Site da VODAFONE, em 19.01.2018 (https://www.yorn.net/yorn/tarifario/yornx.html). 

50. A oferta “Yorn X” desdobra-se em três tarifários: oferta com plafond geral de 500 MB, 

de 1 GB e de 5 GB por mês. Os valores dos tarifários, por semana, variam entre 2,25 € 

e 3,99 €, com IVA. 

51. Conforme referido no respetivo site, “[o]s tarifários de 1GB e 5GB incluem 5GB/mês de 

tráfego no Youtube e no Twitch, (…)”.  

52. Todos os tarifários da oferta incluem “apps sem gastar dados” (como evidenciado pelo 

PSAI no site) para um conjunto específico de aplicações. De acordo com as notas 

incluídas no site, esse tráfego está sujeito a uma política de utilização responsável: “[o] 

tráfego gerado pelas apps Pokémon GO, Facebook, Instagram, Snapchat, Facebook 

Messenger, Whatsapp, Skype, iMessage, FaceTime, Viber, Spotify, Vodafone Call + e 

Message + está incluído no tarifário e por isso não é descontado do teu pacote de MB. 

(…) O tráfego gerado pelas apps incluídas no tarifário está sujeito a uma Política de 

Utilização Responsável, com um limite de 10GB/mês.”.  

53. Embora o site seja omisso quanto à possibilidade de utilização ou não das aplicações 

referidas nos dois parágrafos anteriores fora do território nacional, em contacto 

efetuado, no dia 25.01.2018, para o serviço de apoio ao cliente da VODAFONE, o 

prestador informou que tanto o tráfego incluído no plafond de 10 GB, como o plafond 

https://www.yorn.net/yorn/tarifario/yornx.html
https://www.yorn.net/yorn/tarifario/yornx.html
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adicional de 5 GB para o “YouTube” e “Twitch” são exclusivamente destinados a uso 

nacional. 

54. Em esclarecimento à ANACOM, a VODAFONE explicou que nos tarifários “Yorn X”, 

após esgotado o plafond mensal de dados, o tráfego geral é bloqueado, exceto para as 

aplicações incluídas nos pacotes de dados adicionais de 5 GB e de 10 GB mensais, 

sendo o tráfego destas bloqueado apenas quando atingido o respetivo limite. Nota-se, 

que no site, e à data de 30.01.2018, se refere que “[e]sgotado o pacote de MB, aplica-

se a Tarifa Internet Móvel com a qual tens acesso a 100MB válidos durante 5 dias por 

€1,99”. 

55. A VODAFONE, em comunicação dirigida à ANACOM, refere que as ofertas em causa 

foram lançadas antes da entrada em vigor do Regulamento TSM, tendo sido 

desenhadas com base nas preferências manifestadas pelos utilizadores jovens, a quem 

estes tarifários se destinam, embora não tenha transmitido informação detalhada sobre 

o assunto. 

56. E salientou que as ofertas em causa constituem uma solução benéfica para os 

utilizadores, satisfazendo as suas necessidades específicas sem que os impeça de 

aceder a outros conteúdos e/ou aplicações que não se encontrem abrangidos por uma 

oferta específica de dados. Adicionalmente, referiu que estes tarifários disponibilizam 

plafonds de dados para acesso a um conjunto vasto de aplicações do mesmo tipo ou 

categoria, em que os proprietários dos conteúdos são distintos e concorrem entre si, 

entendendo por isso que se encontra salvaguardado o direito de escolha dos 

utilizadores e garantida a concorrência entre os fornecedores de conteúdos. 

57. Adicionalmente, este PSAI faz notar que condicionar o acesso a um dos componentes 

do tarifário (plafond para acesso a um conjunto de aplicações) à utilização de outro 

(plafond geral mensal) reduziria significativamente os benefícios retirados pelos 

utilizadores na subscrição destes tarifários, resultando na sua insatisfação, com o 

consequente aumento do número de reclamações associadas à neutralidade de rede. 



 

16 
 

e. Outras ofertas da VODAFONE13 

58. As ofertas da VODAFONE “Vodafone PLUS” e “Vodafone UP”14 integram plafonds 

específicos para o tráfego associado a algumas aplicações/conteúdos. Existem 

também ofertas que integram um pacote de serviços e que incluem o SAI no telemóvel, 

e que dispõem de plafonds gerais de dados que variam entre os 3 GB, os 5 GB e os 10 

GB por mês (com exceção da oferta de pacote “Tv Net Voz + Móvel + Internet Móvel” 

de 3 GB) e que integram também plafonds específicos para o tráfego associado a 

algumas aplicações/conteúdos. 

Fonte: Site da VODAFONE, em 16.01.2018 

(https://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/plus/?icmp=tarifarios:title:all:plus, 
https://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/up/?icmp=tarifarios:title:all:up e 

https://www.vodafone.pt/main/particulares/tv-net-voz/pacotes/). 

59. Todas as ofertas referidas incluem um plafond específico de dados móveis de 20 GB 

de tráfego para utilização num conjunto de aplicações relativas a comunicações e 

acesso a redes sociais. Conforme consta do site do operador, “[n]o pacote de 20 GB 

                                                           
13 Disponíveis em https://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/plus/?icmp=tarifarios:title:all:plus, 
https://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/up/?icmp=tarifarios:title:all:up e 
https://www.vodafone.pt/main/particulares/tv-net-voz/pacotes/. 
14 Já na fase final de conclusão deste documento, a VODAFONE descontinuou esta oferta e introduziu outros 
tarifários que, no entanto, não são referidos neste documento. 

https://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/plus/?icmp=tarifarios:title:all:plus
https://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/up/?icmp=tarifarios:title:all:up
https://www.vodafone.pt/main/particulares/tv-net-voz/pacotes/
https://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/plus/?icmp=tarifarios:title:all:plus
https://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/up/?icmp=tarifarios:title:all:up
https://www.vodafone.pt/main/particulares/tv-net-voz/pacotes/
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está incluído o tráfego das Apps Facebook, Instagram, Snapchat, Facebook 

Messenger, Whatsapp, Skype, iMessage, FaceTime, Viber, Call+, Message+ e Tv 

Vodafone”, sendo que as três últimas correspondem a aplicações do PSAI.  

60. Embora o site seja omisso quanto à utilização destas aplicações fora do território 

nacional, em contacto efetuado, no dia 25.01.2018, para o serviço de apoio ao cliente 

da VODAFONE, o prestador informou que nos tarifários “Vodafone PLUS” e “Vodafone 

UP” as aplicações incluídas no plafond adicional de 20 GB podem ser acedidas em 

roaming no EEE, estando sujeitas a uma política de utilização responsável (PUR) de 

1,33 GB associada especificamente a estas aplicações. 

61. O preço mensal das ofertas varia entre os 22,90 €, no caso do “Vodafone PLUS” e os 

67,90 €, com IVA, no caso do pacote de serviços que integra um maior número de 

serviços. 

62. Para além das ofertas referidas, em todas as ofertas da VODAFONE é disponibilizado 

o acesso às aplicações “My Vodafone”, “Vodafone Start” e “MB Phone”. De acordo com 

a empresa, as duas primeiras aplicações constituem ferramentas de apoio ao cliente 

(“selfcare”), permitindo-lhe gerir os seus consumos e aplicações, consultar faturas e 

subscrever serviços, entre outros. A aplicação “MB Phone” é também considerada pela 

VODAFONE como um serviço de “selfcare”, embora com contornos diferentes, já que 

possibilita ao cliente carregar o seu saldo e proceder ao pagamento da fatura dos 

serviços de comunicações eletrónicas. 

63. Quanto às ofertas “My Vodafone”, “Vodafone Start” e “MB Phone”, foi indicado que o 

tráfego de dados associado ao respetivo acesso e utilização não é contabilizado pela 

VODAFONE para efeitos de determinação do volume de tráfego máximo permitido pelo 

plano de dados subscrito por cada cliente, sendo que quando é esgotado o plafond 

geral de dados móveis subscrito pelo cliente todos os conteúdos são bloqueados exceto 

para estas aplicações. 

f. A oferta “WTF” da NOS15 

64. A oferta “WTF” desagrega-se em três tarifários distintos, destinados ao segmento jovem 

(com menos de 25 anos), que disponibilizam plafonds gerais de dados e plafonds 

                                                           
15 Disponível em http://www.wtf.pt/. 

http://www.wtf.pt/
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específicos para determinadas aplicações/conteúdos. 

 
Fonte: Site da NOS, em 19.01.2018 (http://www.wtf.pt/). 

65. As opções disponibilizadas incluem um plafond geral de 500 MB (tarifário “W”), um 

plafond geral de 1 GB (tarifário “T”) e um plafond geral de 5 GB (tarifário “F”) mensais. 

Os preços mensais associados à oferta “WTF” variam de acordo com as características 

de cada tarifário, entre 9,80 € e 16,80 €, em ambos os casos com IVA. 

66. Os tarifários “T” e “F” incluem ainda um plafond específico de 5 GB mensais para acesso 

ao “Youtube e Spotify”. 

67. Todos os tarifários (incluindo o “W”) incluem também, segundo a informação 

disponibilizada pela NOS no respetivo site, uma seleção de “apps com tráfego ilimitado”, 

que se enquadram, de forma geral, nas categorias de acesso a redes sociais e 

comunicações: “[n]o WTF tens tráfego gratuito nas seguintes Apps: Facebook, 

Instagram, Snapchat, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, Blackberry 

Messenger, iMessage e Facetime”, incluindo ainda, promocionalmente e durante um 

período de tempo limitado. 

68. No site informa-se que “o tráfego gratuito em apps é para utilização apenas no território 

http://www.wtf.pt/
http://www.wtf.pt/
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nacional”. 

69. Em esclarecimento remetido à ANACOM, a NOS indicou que, no caso das aplicações 

sujeitas ao plafond específico de 5 GB mensais na oferta WTF, estas são bloqueadas 

sempre que o cliente esgote o plafond base, e independentemente de o plafond 

específico ter sido esgotado. Relevou ainda que tal não sucede nas aplicações com 

tráfego ilimitado, em que se mantém a possibilidade de o cliente as usar mesmo que o 

plafond base tenha sido esgotado. 

70. A NOS considerou que esta prática comercial vai ao encontro da vontade dos clientes, 

sem transmitir qualquer detalhe sobre o assunto, não identificando quaisquer prejuízos 

que dela resultem, quer para os clientes finais, quer para os CAP. Relevou ainda que a 

oferta WTF é apenas parte das múltiplas ofertas de serviços da NOS, pelo que referiu 

entender que a liberdade de escolha dos clientes finais não é cerceada. 

g. A oferta “Indie” da NOS16 

71. A oferta “Indie” é uma oferta de um pacote de serviços que inclui, entre outros o SAI 

fixo e móvel. É também uma oferta que se caracteriza pela disponibilização de um 

plafond de dados gerais, para além de um conjunto de aplicações/conteúdos sujeitos a 

um plafond de dados específico. 

 

                                                           
16 Disponível em https://www.nos.pt/particulares/pacotes/todos-os-pacotes/Paginas/nos-indie.aspx. 

https://www.nos.pt/particulares/pacotes/todos-os-pacotes/Paginas/nos-indie.aspx
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Fonte: Site da NOS, em 13.12.2017 (https://www.nos.pt/particulares/pacotes/todos-os-

pacotes/Paginas/nos-indie.aspx#hww_flor2). 

Esta oferta inclui um plafond geral de acesso à Internet no telemóvel de 3 GB mensais, 

ao qual é acrescentado um plafond adicional de 20 GB mensais para gastar numa 

seleção de aplicações de acesso a redes sociais e de comunicações (Facebook, 

Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Blackberry Messenger, 

iMessage e Facetime) e de streaming de vídeo da própria NOS (N Play e NOS TV). 

72. De acordo com a informação constante do site da NOS, “O tráfego gratuito nestas apps 

é válido em território nacional. Esgotada a net no telemóvel (3GB) os dados para apps 

ficaram bloqueados até nova renovação de plafond ou compra de mais tráfego de 

internet no telemóvel”. No tocante à regra aplicável após esgotado o plafond geral de 

dados da oferta, esta informação foi confirmada por um esclarecimento prestado pela 

empresa, que referiu que após esgotado o plafond de dados geral para o acesso à 

Internet, todo o tráfego é bloqueado, incluindo o relativo às aplicações que integram o 

plafond adicional de 20 GB, mesmo que este não tenha sido esgotado. 

73. O preço mensal mais baixo da oferta, que inclui ainda o serviço de televisão por 

subscrição e o SAI fixo, é de 49,99 €, com IVA. 

III.2.1. Condições comerciais dos serviços de acesso à Internet (artigo 3.º, n.º 2 do 

Regulamento TSM) 

74. Nos pontos seguintes procede-se a uma apreciação geral das características das 

ofertas referidas, tendo em conta as disposições do Regulamento TSM e as Linhas de 

Orientação sobre Neutralidade da Rede.  

https://www.nos.pt/particulares/pacotes/todos-os-pacotes/Paginas/nos-indie.aspx#hww_flor2
https://www.nos.pt/particulares/pacotes/todos-os-pacotes/Paginas/nos-indie.aspx#hww_flor2
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75. Conforme se evidenciou na descrição das ofertas feita acima, existe uma clara 

diferenciação de preços entre o acesso geral à Internet, incluído nas ofertas-base, e o 

preço das ofertas específicas com características de zero-rating ou similares, na medida 

em que o preço unitário associado ao tráfego incluído nestas ofertas específicas é 

tendencialmente bastante mais reduzido (ou até nulo, no caso das 

aplicações/conteúdos disponibilizados em regime de zero-rating). Note-se, a título 

exemplificativo, e de forma a facilitar a comparação, que as ofertas “Smart Net” são 

comercializadas ao preço promocional de 4,99 € por mês, com IVA, por 10 GB, 

enquanto adquirir um plafond adicional dos mesmos 10 GB de Internet para ser utilizado 

sem qualquer restrição, na rede da MEO (nos pacotes com telemóvel e tarifários móveis 

pós-pagos), tem um preço de 19,99 € por mês, com IVA. Similarmente, no caso da NOS 

existe a possibilidade de os clientes adquirirem pacotes de dados adicionais para 

acesso à Internet de uma forma generalizada, sendo que por exemplo o preço 

associado a um plafond de 15 GB em alguns pacotes é de 24,99 € por mês, com IVA 

(recorde-se que o preço base para a oferta NOS Indie, que inclui já 3 GB, e um plafond 

adicional de 20 GB para aplicações específicas e ainda o serviço de televisão por 

subscrição e o SAI fixo, é de 49,99 € por mês, com IVA). 

76. Sem prejuízo da maior ou menor diferenciação tarifária, importa aferir se as práticas 

comerciais descritas têm um efeito prejudicial sobre os utilizadores e sobre o próprio 

funcionamento da Internet e se, como tal, adquirem uma dimensão significativa que 

justifique uma intervenção regulatória.  

77. Neste contexto, é de relembrar que, no âmbito do Relatório Anual, e no tocante aos 

critérios adotados pelos PSAI na seleção das aplicações e conteúdos que integram as 

ofertas de zero-rating e similares, dois prestadores indicaram que atenderam ao 

público-alvo dessas ofertas (público jovem), tendo escolhido as mais populares e que 

correspondiam às preferências manifestadas pelos utilizadores desse segmento de 

mercado, embora não tenham fornecido qualquer detalhe sobre o modo como foram 

determinadas essas preferências. Um dos prestadores salientou ainda a inexistência 

de ligações ou relações comerciais entre si e os proprietários finais das aplicações em 

causa, com exceção das aplicações desenvolvidas por si, tendo um único prestador 

referido a existência de algumas parcerias com CAP, com vista à disponibilização de 

serviços com menores custos para os utilizadores finais. Este PSAI esclareceu, no 

entanto, que embora tenham sido celebrados os referidos acordos com o objetivo de 

diferenciar a sua oferta, nenhum deles impõe exclusividade a qualquer das partes.  
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78. Há que atender, ainda, às posições de mercado dos PSAI e dos CAP envolvidos nas 

ofertas em análise.  

79. Relativamente aos PSAI, é de relevar que, embora possam existir diferenças nas suas 

posições de mercado relativas, não é expectável que a introdução de ofertas com as 

características das acima mencionadas produza alterações significativas nessas 

posições. De facto, a introdução de novas ofertas por parte de todos os PSAI parece 

atestar a sua possibilidade de reagir a alterações na oferta e na procura, mas a sua 

similitude e alguma simultaneidade no lançamento dessas ofertas indicia que 

dificilmente assumem um caráter disruptivo. A existência de acordos preferenciais com 

alguns CAP, que poderia de certa forma constituir uma vantagem estratégica de um 

PSAI face aos outros, não parece assumir essa característica, dada a não exclusividade 

dos acordos celebrados e, sobretudo, se as condições que lhes estão associadas 

puderem ser replicadas. Nestas circunstâncias, será expectável que qualquer PSAI, 

querendo, possa celebrar acordos similares, pelo que também esta situação não parece 

consubstanciar um entrave ao livre desenvolvimento do mercado. Aliás, as aplicações 

e conteúdos que fazem parte das diferentes ofertas de zero-rating ou similares são, na 

sua maioria, comuns nos diferentes PSAI (com exceção das aplicações e conteúdos do 

próprio PSAI).  

80. Quanto aos CAP envolvidos nas ofertas em causa, há que notar que a seleção de 

determinadas aplicações/conteúdos de CAP específicos poderá efetivamente ter um 

impacto no mercado das aplicações/conteúdos e na sua evolução, na medida em que 

os utilizadores finais poderão ser influenciados a preferir uma determinada 

aplicação/conteúdo ao invés de outra, simplesmente pelo facto de uma ser oferecida 

gratuitamente (por não ser contabilizada para efeitos do plafond geral de tráfego) ou a 

um preço unitário substancialmente mais reduzido. Em última análise, esta situação 

poderia, a longo prazo, contribuir para a redução das opções disponíveis no mercado, 

uma vez que poderiam ser eliminados deste os players com menor representatividade 

nas ofertas disponibilizadas pelos PSAI. Quanto a este ponto, há pelo menos dois 

fatores que devem ser considerados para se poder concluir sobre a relevância efetiva 

das ofertas em causa para o desenvolvimento do mercado de aplicações/conteúdos:  

i. a existência de plafonds adicionais para acesso à Internet que, pela sua 

configuração, constituam uma alternativa viável para garantir o acesso 

indiscriminado a aplicações/conteúdos que não integrem as ofertas 
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específicas dos PSAI; e  

ii. a possibilidade de os CAP que não integrem as ofertas específicas dos PSAI 

solicitarem a inclusão das suas aplicações/conteúdos nas mesmas, e ou a 

possibilidade de os próprios utilizadores requererem aos PSAI a inclusão de 

determinados CAP nas suas ofertas específicas.  

81. Quanto a (i), há que ter em conta as ofertas específicas de cada PSAI e, a partir do 

plafond geral de acesso à Internet incluído na oferta, avaliar se tal poderá ser 

considerado suficiente para garantir uma utilização não-condicionada do serviço de 

acesso à Internet. Neste âmbito, embora reconhecendo haver diversas situações em 

que o plafond de utilização geral é inferior, até cerca de 30 vezes, ao do conjunto de 

aplicações específicas, é necessário relevar não só a falta de dados objetivos sobre 

esta matéria, como a subjetividade associada a esta avaliação, na medida em que cada 

utilizador tem um determinado perfil de utilização, pelo que não é possível obter uma 

conclusão inequívoca que seja aplicável a todos os utilizadores. Efetivamente, embora 

para a utilização não-condicionada do serviço de acesso à Internet possa ser satisfeita 

com um plafond geral de acesso à Internet reduzido, uma vez que a sua utilização 

corresponde na realidade às aplicações/conteúdos selecionados pelo PSAI nas suas 

ofertas específicas, existirão outros utilizadores para quem a utilização livre do serviço 

implica um plafond geral de acesso à Internet mais elevado, eventualmente, no mínimo, 

idêntico àquele que é disponibilizado pelos PSAI nas suas ofertas específicas. 

82. Do levantamento efetuado relativamente às ofertas dos PSAI, constata-se que existe 

uma variabilidade significativa nas características das ofertas de acesso móvel à 

Internet, em particular no que se refere aos plafonds de acesso à Internet nelas 

incluídos. A título exemplificativo, recorda-se que as ofertas base da MEO, a que podem 

ser agregadas as “Smart Net”, apresentam uma variedade significativa no tocante aos 

plafonds de acesso à Internet que incluem, podendo ir desde 200 MB até aos 30 GB 

mensais, dependendo da oferta em causa. É ainda de salientar a possibilidade dos 

utilizadores adquirirem plafonds adicionais para aceder à Internet, que podem juntar ao 

seu tarifário base, e que variam desde 500 MB (com o preço de 4,99 € por mês) até 30 

GB (29,99 € por mês)17. Analogamente, também a VODAFONE e a NOS disponibilizam 

ofertas que se caracterizam pela variabilidade dos respetivos plafonds de acesso à 

                                                           
17 Disponível em https://www.meo.pt/internet/internet-movel/telemovel/pos-pagos-unlimited. 

https://www.meo.pt/internet/internet-movel/telemovel/pos-pagos-unlimited
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Internet, comercializando também plafonds adicionais para aceder à Internet, que os 

utilizadores podem adquirir para juntar ao seu tarifário base. 

83. Não pode, no entanto, esquecer-se as tendências que se têm vindo a observar no 

período mais recente, em que se tem assistido não apenas ao surgimento de ofertas 

específicas com características de zero-rating, como as ora em análise, mas também 

ao aparente aumento dos plafonds de acesso à Internet disponíveis nas ofertas-base. 

De facto, embora há relativamente pouco tempo a generalidade dos plafonds incluídos 

nas ofertas não ultrapassasse 1 GB, atualmente verifica-se uma proliferação de ofertas 

com plafonds incluídos nas ofertas-base mais significativos, tal como ficou 

exemplificado no ponto anterior (e conforme se constata pela informação constante das 

tabelas seguintes). Embora pareça que há uma tendência para que o plafond de acesso 

à Internet incluído nas ofertas-base continue a aumentar, contribuindo assim para 

colmatar eventuais limitações de utilização que possam decorrer de um plafond geral 

mais reduzido, há que garantir a continuidade dessa tendência, bem como uma maior 

aproximação entre os plafonds gerais de dados e os plafonds específicos. 

Tabela 1 - Evolução do plafond médio de tráfego de Internet das ofertas com Internet no 

telemóvel 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Média 1,1 1,2 1,5 1,7 2,1 5,2 

Mínimo 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Máximo 4,9 30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 

Unidade: GB 

Fonte: ANACOM, sites dos prestadores 

 

Tabela 2 – Evolução do plafond médio de tráfego das ofertas com características zero-

rating 

  2016 2017 

  Geral Zero-rating Geral Zero-Rating 

Média 1,9 15,0 5,0 18,3 

Mínimo 0,5 10,0 0,5 10,0 

Máximo 5,0 20,0 10,0 20,0 

Unidade: GB 

Fonte: ANACOM, sites dos prestadores 

84. Paralelamente, é também de realçar que a disponibilização de determinadas 

aplicações/conteúdos em ofertas específicas, com características de zero-rating ou 
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similares, e admitindo que essas aplicações/conteúdos possam ter sido selecionadas 

tendo em conta as preferências dos utilizadores, de acordo com o indicado pelos PSAI 

(consistindo, portanto, nos que já seriam previamente mais procurados por estes), 

permite que a utilização do plafond geral incluído na oferta base seja orientado para as 

aplicações/conteúdos que terão um grau de utilização muito inferior, exigindo também, 

como tal, um menor plafond de tráfego, sem prejuízo da existência de situações de 

utilizações que se afastem mais significativamente da utilização padrão, conforme 

referido anteriormente. 

85. Face ao exposto e aos dados disponíveis, não parece existir de momento uma 

evidência forte que sustente que as ofertas específicas disponibilizadas pelos PSAI 

constituam um entrave ao desenvolvimento sustentável e inovador da Internet e à 

possibilidade de os utilizadores exercerem os seus direitos de escolha e de liberdade 

no modo como utilizam os seus serviços de acesso à Internet contratados.  

86. Quanto à possibilidade de os CAP que não integrem as ofertas específicas dos PSAI 

solicitarem a inclusão das suas aplicações/conteúdos nas mesmas, ou a possibilidade 

de os próprios utilizadores requererem aos PSAI a inclusão de determinados CAP nas 

suas ofertas específicas, referida no ponto (ii) acima, essas possibilidades poderão 

consubstanciar uma forma de assegurar o tratamento equitativo e não discriminatório 

do tráfego, bem como de assegurar o respeito dos direitos dos utilizadores finais, na 

medida em que permitem uma maior abrangência das ofertas específicas dos PSAI e 

garantem a sua abertura face ao direito de escolha dos utilizadores. Desta forma, as 

ofertas específicas dos PSAI não constituirão também um entrave ao desenvolvimento 

do negócio de CAP que não tenham sido selecionados inicialmente para integrar as 

ofertas específicas, uma vez que oferecem igualdade de tratamento dos mesmos. Ao 

ser assegurada a possibilidade de integração de outros CAP, é de certa forma limitada 

a influência que uma maior massificação de ofertas com características de zero-rating 

ou similares possa vir a ter no ecossistema da Internet, em particular no que se refere 

à capacidade de inovação e desenvolvimento de aplicações/conteúdos ao longo do 

tempo, limitando ou mesmo eliminando o efeito de desencorajamento de entrada no 

mercado, ou de saída do mesmo, para alguns CAP. 

87. É de notar, aliás, que a existência desta possibilidade pode inclusivamente colmatar 

eventuais enviesamentos que pudessem decorrer das situações em que os plafonds 

gerais de acesso à Internet integrados nas ofertas-base não seriam suficientes para 
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assegurar a utilização livre e não-condicionada do serviço de acesso à Internet. De 

facto, ao possibilitar que qualquer CAP venha a ser integrado nas ofertas específicas 

dos PSAI (ainda que respeitando as características gerais das aplicações/conteúdos já 

integrados em determinada oferta, por exemplo categorias gerais como “comunicação” 

ou “audio streaming”), aumenta-se a transparência e obtém-se um resultado mais 

neutro do que decorreria de a escolha dos CAP ficar limitada às opções tomadas pelos 

PSAI. 

88. Neste âmbito, salienta-se que, sem prejuízo de não estar disponível informação relativa 

às opções tomadas pelos outros PSAI, em relação às ofertas “Smart Net” a MEO 

esclareceu estar disponível para integrar outros conteúdos, podendo ser contactada 

para o efeito pelos CAP. Esta informação é também disponibilizada no site daquele 

PSAI.  

89. Importa ainda assinalar as situações em que são apenas disponibilizadas 

aplicações/conteúdos do PSAI nas ofertas de zero-rating ou similares. Constituem 

exemplo desta situação as aplicações “MEO Go”, “MEO Cloud” e “MEO Drive”, 

disponibilizadas pela MEO em diversos tarifários, bem como a oferta “NOS Indie”, que 

inclui aplicações de streaming de vídeo da própria NOS (N Play e NOS TV) e as ofertas 

da VODAFONE que incluem a “TV Vodafone”. Há que avaliar se esta diferenciação, 

que privilegia conteúdos do próprio PSAI, tem na prática um efeito condicionador do 

comportamento dos utilizadores e se dessa forma contribui para influenciar o 

desenvolvimento do mercado como um todo e o próprio desenvolvimento da Internet. 

90. Neste sentido, deve ter-se em atenção a representatividade das aplicações/conteúdos 

do PSAI face a outras aplicações/conteúdos. Recorrendo aos exemplos referidos, trata-

se de averiguar em que medida as aplicações próprias da MEO, NOS e VODAFONE 

por integrarem uma oferta de zero-rating, têm vantagens sobre outras 

aplicações/conteúdos que se integrem em categorias comparáveis, por exemplo as 

aplicações de navegação. Numa escala global, poderá ser expectável que as 

aplicações/conteúdos disponibilizados pelos referidos PSAI tenham uma 

representatividade muito reduzida face aos players do mercado com dimensão global, 

como a Google. Neste contexto, não é esperado que o zero-rating das aplicações 

específicas referidas nos pontos anteriores influencie de forma significativa o 

desenvolvimento do mercado. De qualquer forma, tal poderá acontecer na hipótese em 

que estejam em causa aplicações/conteúdos menos conhecidos que possam ser 
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afetados por não integrarem as ofertas dos PSAI em condições equivalentes às das 

suas próprias aplicações/conteúdos. No entanto, mesmo nestas situações (que 

poderão ser minimizadas se o PSAI permitir que, nas suas ofertas que incluem 

aplicações de zero-rating ou similares, os utilizadores possam, sujeitos a determinadas 

condições, acrescentar aplicações/conteúdos à sua escolha) há que atender a que os 

plafonds gerais de tráfego existentes poderão também colmatar eventuais distorções 

que venham a existir, de forma a que a inovação não seja posta em causa ou que haja 

incentivos à saída (ou à não entrada) de CAP no mercado. Para tal, é muito importante 

que esses plafonds integrem um volume de tráfego suficiente para permitir um pleno 

acesso à Internet, e a todos os seus conteúdos e aplicações, refletindo de facto os 

interesses e as opções dos utilizadores de modo não condicionado pelas próprias 

ofertas. 

91. Há também que avaliar o efeito que estas práticas possam ter nos direitos dos 

utilizadores, nomeadamente se poderão implicar uma redução material do seu direito 

de escolha. De uma forma geral, julga-se que um dos fatores principais na escolha de 

determinada aplicação/conteúdo por parte dos utilizadores é essencialmente a 

funcionalidade da própria aplicação, ou o conteúdo disponibilizado. Neste sentido, ainda 

que uma determinada aplicação seja disponibilizada em regime de zero-rating, não 

existirá um incentivo para o utilizador a adotar se esta não corresponder às suas 

necessidades. Esta será, no entanto, uma apreciação subjetiva que pode variar de 

indivíduo para indivíduo, pelo que não é possível afirmar de forma generalizada que o 

zero-rating de uma determinada aplicação/conteúdo não influencia a liberdade de 

escolha dos utilizadores, não sendo também possível afirmar o contrário.  

92. É ainda de referir que muitos utilizadores poderão optar por várias aplicações similares 

de CAP distintos, não sendo invulgar a utilização, por um mesmo utilizador e num 

mesmo terminal, de aplicações com características semelhantes. Por exemplo, é 

possível que, ainda que um utilizador disponha de uma aplicação de navegação/mapas 

do próprio operador em regime de zero-rating, continue a utilizar simultaneamente outra 

aplicação de navegação (por exemplo, “Waze”) com base no seu plafond geral de 

acesso à Internet, desde que este assuma um volume de dados compatível com uma 

utilização não condicionada.  

93. Há, no entanto, situações em que esses plafonds gerais não parecem viabilizar um 

acesso adequado à Internet e comparável ao que existirá com o conteúdo/aplicação 
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abrangido pelo regime de zero-rating ou similar. Constitui um exemplo destas situações, 

a disponibilização de aplicações de streaming de música, com tráfego ilimitado, 

associado a ofertas em que o plafond geral de tráfego é muito reduzido, na ordem dos 

200 MB ou mesmo dos 500 MB mensais. Neste caso, o plafond geral de dados 

disponível só permitirá a utilização de uma aplicação com características similares – o 

Spotify (com base no débito normal de utilização desta aplicação) – durante menos de 

cerca de 15 a 30 minutos/dia, e no pressuposto que não é acedido qualquer outro 

conteúdo/aplicação, o que poderá claramente influenciar os utilizadores a usarem a 

aplicação do próprio PSAI. 

94. Sem prejuízo de a ANACOM continuar a monitorizar esta matéria, procurando 

designadamente averiguar as motivações para a escolha dos utilizadores, e em 

concreto se o facto de uma aplicação/conteúdo ser zero-rated é um fator essencial para 

a sua escolha, os PSAI, no acesso móvel à Internet, deveriam reduzir as diferenças que 

existem entre plafonds gerais de dados e plafonds específicos, em particular 

aumentando os plafonds gerais de dados, mesmo nos casos em que não existem 

plafonds de dados específicos, mas são disponibilizados conteúdos/aplicações sem 

limites de tráfego, de forma a viabilizar um efetivo acesso à Internet. 

III.2.2. Tratamento equitativo do tráfego (artigo 3.º, n.º 3 do Regulamento TSM) 

95. De acordo com os elementos recolhidos no âmbito do pedido de informação aos PSAI 

de agosto de 2017 referido anteriormente, constata-se que todos os PSAI questionados 

(VODAFONE, MEO e NOS) identificaram situações relativas às ofertas que 

comercializam no acesso móvel à Internet18 (nomeadamente as que apresentam 

características de zero-rating ou comparáveis) em que efetuam gestão do tráfego no 

sentido de aplicar um tratamento diferenciado a determinadas aplicações. 

96. Em particular, a título ilustrativo é de relevar: 

a. Por exemplo, nos tarifários “Yorn X”, da VODAFONE, o tráfego das 

aplicações incluídas nos pacotes de dados adicionais de 10 GB e 5 GB 

mensais é, segundo informação veiculada pela empresa à ANACOM, 

bloqueado apenas quando atingido o respetivo limite, mesmo após já ter sido 

esgotado o plafond para acesso geral à Internet e de o tráfego ter sido 

                                                           
18 Independentemente de se tratar de uma oferta stand-alone ou inserida num pacote. 
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bloqueado para os conteúdos em geral; 

b. As aplicações “My Vodafone”, “Vodafone Start” e “MB Phone”, 

disponibilizadas pela VODAFONE, continuam, de acordo com a informação 

prestada pela empresa à ANACOM, a estar acessíveis mesmo após ser 

esgotado o plafond geral de dados móveis subscrito pelo cliente, e o acesso 

a todos os restantes conteúdos serem bloqueados; 

c. As aplicações incluídas na oferta “Smart Net”, da MEO, continuam a estar 

acessíveis desde que o plafond específico não tenha sido esgotado, mesmo 

que o plafond geral de dados já tenha sido consumido e a ativação 

automática de plafonds gerais diários tenha sido bloqueada a pedido dos 

clientes ou o cliente não tenha saldo; 

d. Na oferta “WTF”, da NOS, as aplicações com tráfego ilimitado continuam a 

estar acessíveis mesmo que o plafond geral de dados tenha sido esgotado e 

o acesso ao restante tráfego tenha sido bloqueado. 

97. As práticas referidas correspondem a um dos exemplos apontados explicitamente nas 

Linhas de Orientação sobre Neutralidade da Rede como não sendo compatíveis com o 

Regulamento TSM, especificamente as situações de ofertas de zero-rating, em que 

todas as aplicações são bloqueadas (ou têm velocidade reduzida) quando o plafond 

geral de dados é atingido, com exceção das aplicações zero-rated ou similares. 

98. Apesar de em alguns casos as ofertas em causa não serem estritamente zero-rated, 

mas antes ofertas similares (na medida em que incluem aplicações que não sendo de 

uso ilimitado descontam a plafonds adicionais específicos, em alguns casos mediante 

o pagamento de um valor específico), é de relevar que nem o Regulamento TSM nem 

as Linhas de Orientação sobre Neutralidade da Rede confinam a obrigatoriedade de 

tratar equitativamente todo o tráfego às ofertas estritamente zero-rating, assumindo, 

pelo contrário, uma abordagem bastante mais abrangente. 

99. É também de notar que, ainda que o exemplo referido naquelas Linhas de Orientação 

se limitasse a ofertas estritamente zero-rating e não fosse aplicável a algumas das 

ofertas em análise, as ofertas em que o acesso é permitido apenas para determinadas 

aplicações, ou categorias de aplicações (designadamente quando o plafond geral de 

acesso à internet é esgotado), ainda que por curtos períodos de tempo, consubstanciar-
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se-iam, em última análise, em ofertas que adquirem características de um serviço sub-

Internet, correspondendo também a ofertas que não são compatíveis com o 

Regulamento TSM. 

100. De facto, embora estas ofertas não sejam comercializadas isoladamente, dependendo 

sempre de o utilizador possuir um SAI, não podendo portanto ser categorizadas a priori 

como serviços de sub-Internet, o que sucede é que no momento em que o plafond geral 

é esgotado e o acesso fica limitado às aplicações/categorias de aplicações incluídas 

nas ofertas específicas de zero-rating ou similares, na prática estas passam a constituir 

um serviço de sub-Internet, o que é claramente contrário ao Regulamento TSM. 

101. Note-se por outro lado que, independentemente da compatibilidade com o Regulamento 

TSM, a expectativa dos utilizadores será sempre a de poderem exaurir na totalidade o 

plafond que têm disponível, seja esse o plafond geral de dados ou qualquer plafond 

específico. E essa expectativa será maior nas situações em que estão associados 

custos na aquisição de plafonds específicos de dados – de que é exemplo o caso das 

ofertas “Smart Net” da MEO. 

102. Uma forma de ir ao encontro das expectativas dos clientes e, em simultâneo, cumprir o 

regime do Regulamento TSM, poderia passar pela ausência de qualquer bloqueio ou 

atraso introduzido no tráfego do SAI quando se esgota o plafond geral de tráfego, por 

exemplo, como já acontece em várias ofertas, em que o cliente continua a poder usar 

o seu acesso à Internet pagando um valor diário (ou eventualmente por MB ou por GB), 

podendo também nesse caso continuar a usar o plafond específico que tinha contratado 

em relação às aplicações/conteúdos de zero-rating ou similares. No entanto esta opção 

poderá não ser aplicável aos clientes pré-pagos, nas situações em que o respetivo 

saldo se tenha esgotado, exigindo que nestes casos o PSAI adote outra abordagem. 

103. Outra opção, também compatível com o Regulamento TSM, envolveria a possibilidade 

de o plafond específico ser usado quando se esgota o plafond geral para aceder a 

qualquer aplicação/conteúdo, mesmo fora do âmbito originalmente abrangido por esse 

plafond. Em qualquer dos casos, a solução adotada terá de ser transparente para os 

clientes e com observância do regime aplicável às alterações contratuais. 

104. Se, em alternativa, o PSAI optar pelo bloqueio de todo o tráfego (o geral e o integrado 

nas ofertas de zero-rating ou similares) no momento em que é esgotado o plafond geral 

de dados, essa situação tem de ser completamente transparente para o cliente 



 

31 
 

(também, se aplicável, nos respetivos contratos e sites da Internet), inclusive nas 

situações em que o bloqueio resulte de solicitação do cliente nos casos em que não 

pretende continuar a ter acesso à Internet após ter esgotado o tráfego constante do 

plafond geral, de forma a que fique completamente claro que esse bloqueio também 

afetará o tráfego respeitante às aplicações/conteúdos que estão integradas em ofertas 

de zero-rating ou similares. Uma forma de tornar esta opção mais clara para o utilizador 

poderia passar pela criação de um alerta associado ao consumo do plafond geral de 

tráfego (por exemplo, quando este atingisse 80%) que indicasse que quando exaurido 

esse plafond, caso o utilizador tivesse bloqueado a ativação automática do plafond geral 

diário ou não tivesse saldo, todo o tráfego seria bloqueado, incluindo o que esteja 

associado a eventuais plafonds específicos, ou a conteúdos/aplicações sem limites de 

tráfego. 

105. Ainda no contexto do tratamento diferenciado que é dado ao tráfego afeto a 

determinadas aplicações/conteúdos, é de relembrar o caso específico das 

aplicações/conteúdos que também continuam a estar acessíveis após o bloqueio do 

acesso à Internet em geral e que se relacionam com serviços prestados pelo PSAI, 

como sejam o serviço de consulta de dados pessoais do utilizador, ou a aquisição de 

dados adicionais, entre outros. São exemplos destas aplicações, de acordo com a 

resposta da VODAFONE a um pedido de informação da ANACOM (de agosto de 2017), 

o “My Vodafone”, o “MB Phone” e o “Vodafone Start”. 

106. Neste âmbito, é de salientar que as Linhas de Orientação sobre Neutralidade da Rede 

indicam como prática eventualmente aceitável a permissão do acesso aos “serviços de 

cliente” mesmo quando o acesso geral à Internet esteja bloqueado, mas apenas para 

que o cliente tenha a possibilidade de comprar dados adicionais. Sem prejuízo da sua 

eventual utilidade para o cliente, as aplicações em causa (de que as referidas no 

parágrafo anterior constituem um exemplo) em alguns casos extravasam o âmbito 

referido, sendo que nesses casos não estará a ser garantido o tratamento equitativo e 

não discriminatório do tráfego na prestação de SAI e, concomitantemente, não estarão 

também asseguradas as condições estabelecidas no Regulamento TSM, em concreto 

no n.º 3 do seu artigo 3.º. 

107. Face ao exposto nos pontos anteriores, sem prejuízo de os PSAI manterem a liberdade 

de optar por introduzir algumas medidas no momento em que o plafond geral de acesso 

à Internet seja esgotado (ou seja, de poderem optar, nomeadamente, por bloquear o 
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tráfego na totalidade, ou reduzir a sua velocidade) ou por não adotar qualquer medida 

que promova o bloqueio ou o atraso no tráfego em causa, tais prestadores devem 

garantir, em relação a cada oferta, um tratamento equitativo e não discriminatório do 

tráfego de acesso à Internet, seja o incluído no plafond geral, seja o que integra 

quaisquer plafonds específicos, devendo alterar os seus procedimentos, onde 

aplicável, em particular nas ofertas identificadas anteriormente, bem como em 

quaisquer outras não identificadas nesta análise, mas onde o mesmo tipo de 

práticas seja aplicado, no sentido de assegurar a conformidade com o 

Regulamento TSM. Ou seja, não podem existir situações em que apenas estejam 

acessíveis as aplicações/conteúdos de zero-rating ou associados a plafonds de dados 

específicos e o tráfego associado ao plafond geral de dados seja bloqueado, ou seja, 

reduzida a sua velocidade, com a possibilidade de exceção de conteúdos/aplicações 

que viabilizam a aquisição pelos clientes de dados adicionais de tráfego quando os seus 

plafonds tenham sido esgotados, como referido anteriormente. 

108. Relativamente às ofertas que são anunciadas nos sites dos PSAI como tendo, por 

exemplo, “apps sem gastar dados” ou “apps sem gastar net” ou “apps gratuitas”, e em 

que, adicionalmente é indicado em notas, constantes ou não das mesmas páginas, a 

existência de uma PUR consubstanciada na aplicação de determinados limites de 

tráfego relativamente às aplicações a que respeitam essas notas, a ANACOM reserva 

a análise dos moldes de divulgação referidos para uma sede distinta. 

III.2.3. Aplicação das regras do Roam Like at Home no Espaço Económico Europeu 

(EEE) nas ofertas zero-rating e práticas similares 

109. Conforme anteriormente referido, o Regulamento do Roaming (alterado pelo 

Regulamento TSM) e o Regulamento de Execução (UE) 2016/2286 vieram estabelecer 

um conjunto de regras que têm subjacente a aplicação do princípio “roam like at home” 

(RLAH) quando os utilizadores finais estabelecem comunicações em roaming entre 

países do EEE.  

110. Nos termos dos considerandos do Regulamento de Execução (UE) 2016/2286: “[c]om 

a abolição das sobretaxas nos serviços de itinerância a nível retalhista na União, 

aplicam-se as mesmas condições tarifárias à utilização de serviços móveis, quer em 

itinerância noutro país da União, quer no país de origem (ou seja, no país da assinatura 

de serviço móvel do cliente) (…)” (considerando 5) e que não deve o prestador de 
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serviços de roaming “(…) impor um limite diferente do limite doméstico aos volumes de 

serviços móveis disponibilizados ao cliente de itinerância quando este fizer uma viagem 

periódica na União (…).” (considerando 12).  

111. O referido Regulamento prevê ainda, entre outras obrigações, que “O prestador de 

serviços de itinerância deve prestar os serviços regulamentados de itinerância a nível 

retalhista ao preço doméstico aos seus clientes de itinerância (…), durante as suas 

viagens periódicas na União” e que “A política de utilização responsável aplicada por 

um prestador de serviços de itinerância para prevenir a utilização abusiva ou anómala 

dos serviços regulamentados de itinerância a nível retalhista está sujeita às condições 

previstas nos artigos 4.º e 5.º e deve garantir o acesso de todos esses clientes aos 

serviços regulamentados de itinerância a nível retalhista pelo preço doméstico durante 

as suas viagens periódicas na União, nas mesmas condições aplicáveis ao consumo 

desses serviços a nível doméstico.” (sublinhado nosso) (artigo 3.º); 

112. Conforme se evidenciou na descrição das ofertas efetuada no ponto III.2., em grande 

parte das situações os PSAI divulgam nos seus sites na Internet que o tráfego de 

determinadas aplicações incluídas nas suas ofertas é válido “para utilização em 

território nacional”, impossibilitando, desta forma, a utilização das referidas aplicações 

em roaming no EEE em condições equivalentes às que são aplicáveis em Portugal. 

113. Dadas as especificidades inerentes às diferentes ofertas, a análise da situação atrás 

descrita à luz das regras do RLAH deve ser efetuada separadamente em relação: 

a. às ofertas, como as “Smart Net” da MEO, que, como já atrás indicado, 

consistem em plafonds específicos de dados, que só podem ser adquiridos 

por quem tem acesso à Internet móvel e que podem ser acumulados ao 

plafond de Internet base do cliente mediante o pagamento de um valor 

mensal específico (doravante designadas “ofertas tipo 1”); 

b. às ofertas em que no próprio tarifário se inclui (sem pagamento adicional) o 

acesso a determinados conteúdos/aplicações específicos com um limite de 

tráfego adicional ao plafond geral de dados do tarifário subscrito pelo cliente 
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(ex: tarifários “Vodafone Plus”, “Yorn”19, “M5O Giga” e Moche Legend20)21 

(doravante designadas “ofertas tipo 2”);  

c. às ofertas, que incluem um plafond geral de dados mas em que o tráfego da 

utilização de certas aplicações específicas são zero-rated, ou seja, não 

descontam a esse plafond, sendo de uso ilimitado (ex: tarifário “NOS 

Cinco”22) (doravante designadas “ofertas tipo 3”); 

d. às ofertas que integram as duas situações atrás indicadas em b) e c) (ex: 

tarifários “WTF” e “NOS Indie”) (doravante designadas “ofertas tipo 4”). 

III.2.3.1. Ofertas tipo 1 

114. As ofertas tipo 1 são, na prática, aditivos de dados (não gratuitos) para acesso a 

determinadas aplicações específicas. Desta forma, a impossibilidade de utilização, 

desse tráfego adicional de dados em roaming no EEE nas mesmas condições em que 

são utilizadas em território nacional, configura uma violação das regras do Regulamento 

do Roaming (em concreto, do princípio do RLAH). Com efeito, mesmo no caso de 

aditivos desta natureza classificáveis como open data bundle23, os clientes deveriam 

poder utilizar esses aditivos em roaming no EEE, ainda que sujeitos a uma eventual 

PUR. 

115. De referir também que as Linhas de Orientação do BEREC sobre “Retail Roaming”24 

                                                           

19 Nos tarifários Yorn, embora seja divulgado um conjunto de “apps sem gastar dados”, em notas é indicado um 
limite de 10GB/mês (Política de Utilização Responsável) para a utilização das mesmas. Desta forma, todas as 
aplicações incluídas nestes tarifários têm um limite específico pelo que se tratam de ofertas tipo 2. 

20 Nos tarifários Moche Legend, embora seja divulgado um conjunto de “apps sem gastar dados”, em notas é 
indicado um limite de 15GB/mês (Política de Utilização Responsável) para a utilização das mesmas. Desta forma, 
todas as aplicações incluídas nestes tarifários têm um limite específico pelo que se tratam de ofertas tipo 2. 

21 Disponíveis, à data de 31.01.2018, em https://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/plus/detalhes.html, 
em https://www.yorn.net/yorn/tarifario/yornx.html, em https://www.meo.pt/pacotes/mais-pacotes/fibra e em 
https://www.moche.pt/tarifarios/moche-legend/. 

22 Disponível em https://www.nos.pt/particulares/pacotes/todos-os-pacotes/Paginas/pacotes.aspx. 
23 De acordo com a definição dada pela alínea c) do artigo 2.º do Regulamento de Execução (UE) 2016/2286, 

“open data bundle” também chamado de “pacotes de dados abertos” consiste num “plano tarifário para prestação 
de um ou mais serviços móveis a nível retalhista que não limita o volume de dados nos serviços móveis a nível 
retalhista incluídos contra o pagamento de uma taxa periódica fixa, ou cujo preço unitário doméstico dos serviços 
de dados móveis a nível retalhista calculado através da divisão do preço de retalho doméstico global, excluindo o 
IVA, dos serviços móveis para todo o período de faturação correspondente pelo volume de dados nos serviços 
móveis a nível retalhista, disponíveis a nível doméstico, é inferior às tarifas grossistas de itinerância 
regulamentadas máximas referidas no artigo 12.º do Regulamento [do Roaming]”. 

24 Disponíveis em 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/
7005-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-5312012-as-amended-by-regulation-eu-20152120-and-

https://www.vodafone.pt/main/particulares/tarifarios/plus/detalhes.html
https://www.yorn.net/yorn/tarifario/yornx.html
https://www.meo.pt/pacotes/mais-pacotes/fibra
https://www.moche.pt/tarifarios/moche-legend/
https://www.nos.pt/particulares/pacotes/todos-os-pacotes/Paginas/pacotes.aspx
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/7005-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-5312012-as-amended-by-regulation-eu-20152120-and-commission-implementing-regulation-eu-20162286-retail-roaming-guidelines
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/7005-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-5312012-as-amended-by-regulation-eu-20152120-and-commission-implementing-regulation-eu-20162286-retail-roaming-guidelines
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(doravante “Linhas de Orientação sobre Roaming”), de 27.03.2017, preveem que a 

utilização, em roaming no EEE, de aditivos adquiridos pelo cliente se processe em 

moldes equivalentes à sua utilização a nível doméstico. 

116. No exemplo da MEO e contrariamente ao verificado em relação ao tráfego incluído nas

“Smart Net” (que, no site da empresa se indica ser “válido para utilização em território

nacional”), para outros aditivos de dados pagos (ex. “Internet para toda a família” ou

“Internet por 15 dias”), é explicitada a possibilidade da utilização desses plafonds de

dados em roaming no EEE, reservando-se a empresa o direito de cobrar uma

sobretarifa pelo tráfego efetuado em roaming naqueles países, de acordo com as regras

da PUR aplicada nos mesmos países (as quais não são contudo concretizadas).

III.2.3.2. Ofertas tipos 2, 3 e 4:

117. Estes três tipos de ofertas têm em comum o facto de estarem incluídos no preço do

tarifário contratado, em território nacional, plafonds específicos adicionais para certas

aplicações e/ou tráfego ilimitado também para determinadas aplicações.

118. Nestas ofertas tipos 2, 3 e 4, a impossibilidade de utilização em roaming no EEE do(s)

plafond(s) adicional(is) específico(s) para certas aplicações e/ou do tráfego ilimitado

para determinadas aplicações em condições equivalentes às aplicáveis quando se

encontra em território nacional, configura, tal como em relação às ofertas tipo 1, uma

violação das regras do Regulamento do Roaming (em especial do princípio do RLAH).

Com efeito, no caso das ofertas tipo 2, 3 e 4, os clientes deveriam poder utilizar os

plafonds adicionais de aplicações em roaming no EEE, ainda que, caso as mesmas

sejam enquadráveis na definição de open data bundle, possam estar sujeitas à eventual

aplicação de uma PUR também específica para a utilização em roaming no EEE, em

lugar de cada plafond específico para aplicações incluído na oferta. No caso das ofertas

que incluam aplicações zero-rated (ofertas tipo 3 ou tipo 4), o respetivo tráfego de

utilização “ilimitada” em território nacional é enquadrável no conceito de open data

commission-implementing-regulation-eu-20162286-retail-roaming-guidelines. 

.. “When customers purchase an add-on to their bundle for additional mobile retail services beyond the 
allowances included in their bundle, such an add-on shall be subject to a separate but similar treatment as 
the bundle for the purposes of determining whether the roaming provider may apply limits to the 
consumption of data roaming services, consistent with Article 4 (2) CIR” (Linha de Orientação n.º 51); 

.. “When an operator provides additional add-ons e.g. in terms of volume to the customer (e.g. specific 
promotion), the customer shall be able to consume this allowance under the same conditions as at home.” 

(Linha de Orientação n.º 52). 

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/7005-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-5312012-as-amended-by-regulation-eu-20152120-and-commission-implementing-regulation-eu-20162286-retail-roaming-guidelines
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bundle podendo, nestes casos, ser aplicada uma PUR específica para a utilização 

gratuita dessas aplicações em roaming no EEE.  

119. As referidas PUR específicas para utilização de aplicações em roaming no EEE que o

PSAI entenda implementar são sempre adicionais à PUR para utilização geral de dados

em roaming no EEE que o PSAI tenha eventualmente implementado, devendo os

respetivos limites mínimos ser calculados nos termos das regras, já atrás elencadas

(vide no Anexo, exercício de apuramento, para uma oferta tipo 4, dos limites mínimos

das PUR suscetíveis de aplicação).

120. A impossibilidade atrás referida no ponto 118 constitui uma violação do Regulamento

do Roaming e bem assim do princípio de base estabelecido no artigo 3.º do

Regulamento de Execução (UE) 2016/2286 nos termos do qual deverão os PSAI

prestar “os serviços regulamentados de itinerância a nível retalhista [(que incluem o

serviço de dados)] ao preço doméstico” (artigo 3.º do Regulamento de Execução (UE)

2016/2286).

121. Verifica-se ainda que as Linhas de Orientação sobre Roaming do BEREC 51 e 5225,

que preveem que a utilização, em roaming no EEE, de aditivos adquiridos pelo cliente

se processe em moldes equivalentes à sua utilização a nível doméstico e que a eventual

aplicação de uma PUR aos dados em roaming contidos nesses aditivos, bem como do

valor da mesma, seja feita em termos separados da PUR de dados em roaming

eventualmente aplicável ao pacote do cliente, devendo, no entanto, ser ambas

calculadas em moldes similares e de acordo com o disposto no artigo 4.º (2) do

Regulamento de Execução (UE) 2016/2286.

III.2.3.3. Conclusões sobre as ofertas

122. Face ao exposto nos pontos anteriores, os PSAI que disponibilizem ofertas com

aplicações zero-rated e/ou ofertas de plafonds adicionais (incluídos ou não no preço do

tarifário contratado) para acesso a aplicações específicas, devem alterar os seus

25 .. “When customers purchase an add-on to their bundle for additional mobile retail services beyond the 
allowances included in their bundle, such an add-on shall be subject to a separate but similar treatment as 
the bundle for the purposes of determining whether the roaming provider may apply limits to the 
consumption of data roaming services, consistent with Article 4 (2) CIR” (Linha de Orientação n.º 51); 

.. “When an operator provides additional add-ons e.g. in terms of volume to the customer (e.g. specific 
promotion), the customer shall be able to consume this allowance under the same conditions as at home.” 

(Linha de Orientação n.º 52). 
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procedimentos, onde aplicável, em particular nas ofertas identificadas 

anteriormente, bem como em quaisquer outras não identificadas nesta análise, 

mas onde o mesmo tipo de práticas seja aplicado, no sentido de assegurar a 

conformidade com o Regulamento do Roaming. Para o efeito, devem, 

nomeadamente, garantir que os seus clientes, quando se encontram em roaming no 

EEE, conseguem utilizar essas aplicações zero-rated ou aplicações com plafonds de 

tráfego específicos em moldes equivalentes aos moldes de utilização a nível doméstico. 

123. No caso de aquisição pelo cliente de aditivos (incluídos ou não no tarifário que 

contratou) para utilização de certas aplicações específicas e/ou de subscrição pelo 

mesmo de ofertas que incluam tráfego ilimitado para determinadas aplicações, esses 

aditivos e/ou aplicações zero-rated devem poder ser usados nas mesmas condições 

quando o cliente se encontre em roaming no EEE. No caso de esses aditivos serem 

enquadráveis na definição de open data bundles, e no caso de ofertas com zero-rating, 

o PSAI pode26, no entanto, implementar uma PUR para aplicação quando o cliente 

utilize essas aplicações em roaming no EEE. O limite mínimo dessa PUR deve ser 

calculado nos termos previstos no artigo 3.º do já mencionado Regulamento de 

Execução (UE) 2016/2286.  

124. No caso de ofertas em que existam mecanismos de tarifação distintos consoante o 

cliente, quando se encontre em território nacional, utilize o serviço de dados em geral 

e/ou determinadas aplicações específicas (ex: tarifários com um determinado plafond 

para a utilização de dados em geral e com um ou mais plafonds adicionais específicos 

para acesso a determinadas aplicações), esses mecanismos de tarifação distintos (ex: 

plafond para dados em geral e plafonds adicionais para a utilização de aplicações 

específicas) devem ser aplicados em condições semelhantes quando o cliente se 

encontre em roaming no EEE. No caso de o tarifário subscrito pelo cliente incluir tarifas 

aplicáveis aos dados em geral e/ou à utilização de certas aplicações específicas que 

sejam considerados como open data bundles, o PSAI pode aplicar ao cliente, quando 

este se encontre em roaming no EEE, uma PUR relativa a cada uma dessas tarifações 

consideradas open data bundle, devendo o limite mínimo de cada uma dessas PUR ser 

calculada nos termos legalmente previstos. As PUR específicas para utilização de 

aplicações em roaming no EEE que o PSAI entenda implementar são sempre adicionais 

à PUR para utilização geral de dados em roaming no EEE que o PSAI tenha 

                                                           
26 Nos termos do disposto no artigo 4.º do Regulamento de Execução (UE) 2016/2286. 
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eventualmente implementado. 

125. Os PSAI devem também adaptar, em conformidade, as condições de oferta e utilização 

dos seus serviços, divulgadas nos respetivos sites na Internet e pontos de venda. 

IV. Práticas internacionais relativas à aplicação do Regulamento TSM, em particular 

quanto ao zero-rating e práticas similares 

126. Desde a adoção do Regulamento TSM (e nalguns casos ainda anteriormente) algumas 

ARN têm vindo a analisar questões relacionadas com o mesmo, em particular no que 

se refere a ofertas zero-rating lançadas por alguns PSAI. Muito embora em muitos 

casos não exista ainda uma conclusão final sobre a análise, são de relevar os casos 

específicos verificados em alguns países onde as ARN adotaram decisões sobre esta 

matéria, com vista a evidenciar os argumentos utilizados e a sua relação com o disposto 

no Regulamento TSM. 

127. Neste enquadramento são de destacar os casos da Bélgica, Hungria, Holanda, Suécia, 

Itália, Noruega, Áustria e Alemanha27. De acordo com informação disponível28, embora 

algumas ARN tenham introduzido regulação quanto a estas matérias antes da entrada 

em vigor do Regulamento TSM (Eslovénia e Holanda), a maioria das que decidiram 

sobre o assunto adotou uma abordagem de análise caso-a-caso. 

Bélgica 

128. Em janeiro de 2017, o regulador belga considerou que duas ofertas lançadas por um 

PSAI29, consistindo na possibilidade de escolha, pelos utilizadores finais, de uma 

aplicação cujo tráfego é zero-rated até que o plafond geral de acesso à Internet seja 

exaurido, estariam conformes o Regulamento TSM e as Linhas de Orientação sobre 

Neutralidade da Rede. Esta conclusão foi sustentada no facto de não ser aplicado um 

tratamento distinto à aplicação zero-rated, após consumo da totalidade do plafond geral 

                                                           
27 De notar que também na Eslovénia a ARN interveio relativamente a ofertas zero-rated. Sem prejuízo, as 
decisões em causa foram tomadas ao abrigo da legislação nacional, não tendo a ARN avaliado a sua 
conformidade com o Regulamento TSM, pelo que se optou por não a referir no presente levantamento. 

28 Relatório anual do BEREC relativo à implementação do Regulamento TSM (disponível em 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/7529-berec-report-on-the-
implementation-of-regulation-eu-20152120-and-berec-net-neutrality-guidelines), sites das ARN e publicações da 
Cullen International. 

29 Proximus. 

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/7529-berec-report-on-the-implementation-of-regulation-eu-20152120-and-berec-net-neutrality-guidelines
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/7529-berec-report-on-the-implementation-of-regulation-eu-20152120-and-berec-net-neutrality-guidelines
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de acesso à Internet, tendo a ARN relevado que o plafond geral de acesso à Internet 

era significativo, pelo que a existência de determinadas aplicações zero-rated não teria 

um impacto limitativo no comportamento dos utilizadores, e que as posições de 

mercado dos PSAI e CAP envolvidos na oferta em questão não indiciariam um impacto 

nos direitos dos utilizadores.  

Hungria 

129. A ARN húngara determinou, em novembro de 2016 e janeiro de 2017, que dois PSAI30 

deixassem de oferecer ofertas com características zero-rating, entendendo que 

possuíam uma natureza discriminatória, não estando conformes com o enquadramento 

regulamentar da neutralidade da rede. Em particular, notou que as ofertas em causa se 

traduziam num tratamento discriminatório de tráfego de Internet ao permitir o acesso 

ilimitado a algumas aplicações específicas independentemente do plafond geral de 

Internet disponível, enquanto que todo o restante tráfego era bloqueado ou a sua 

velocidade de acesso reduzida quando esse plafond geral era exaurido. A ARN 

entendeu que estas ofertas estabeleciam uma situação de desvantagem para outras 

aplicações não incluídas nas ofertas, constituindo uma restrição de tráfego 

discriminatória e levando a que os utilizadores utilizassem as aplicações pré-

selecionadas pelo PSAI ao invés de quaisquer outras, pelas quais teriam que pagar 

adicionalmente quando o plafond geral de acesso à Internet fosse esgotado. 

Holanda 

130. A ARN holandesa interveio quanto às ofertas zero-rating, inicialmente em 2015, antes 

da entrada em vigor do Regulamento TSM, e posteriormente em 2016, em ambos os 

casos impedindo a disponibilização de conteúdos/serviços em zero-rating (inicialmente 

através da aplicação de uma multa a um PSAI31 pela disponibilização da aplicação 

HBO-GO e posteriormente pela solicitação, a outro PSAI32, que os serviços de 

streaming de música deixassem de ser disponibilizados em zero-rating). De acordo com 

a ARN, a legislação nacional existente seria contrária a qualquer forma de 

discriminação de preços, incluindo zero-rating, o que estaria em linha com as condições 

de tratamento não discriminatório do tráfego estabelecido no Regulamento TSM, pelo 

                                                           
30 Magyar Telekom e Telenor Hungary. 
31 Vodafone. 
32 T-Mobile. 
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que concluiu que todas as práticas zero-rating não seriam permitidas. Esta decisão foi 

contestada por um dos PSAI33 em tribunal, alegando que a sua oferta disponibiliza 

serviços de streaming de música em geral em zero-rating, sem selecionar aplicações 

específicas. Em abril de 2017 o tribunal decidiu que a legislação nacional na qual a ARN 

tinha baseado a sua decisão não era conforme com a legislação europeia quanto a esta 

matéria, tendo assim anulado a decisão da ARN, indicando que as ARN devem aferir o 

impacto das ofertas zero-rated caso-a-caso, tendo em conta o efeito na escolha dos 

utilizadores. Após uma análise subsequente, a ARN concluiu, em outubro de 2017, que 

o serviço em causa não viola as regras europeias a nível de neutralidade da rede, 

atendendo a que está disponível para todos os prestadores de serviços de streaming 

de música e não reduz a possibilidade de escolha dos utilizadores34. 

Suécia 

131. O regulador sueco interveio quanto a uma oferta de dois PSAI35, caracterizada pelo 

acesso em zero-rating a aplicações de social media e streaming de música. Durante a 

investigação da ARN, um dos PSAI36 optou por retirar a sua oferta. Relativamente ao 

outro PSAI37, em janeiro de 2017 o regulador impôs que deixasse de disponibilizar a 

referida oferta, uma vez que implicaria práticas de gestão de tráfego baseadas em 

justificações comerciais, não estando conforme as disposições do Regulamento TSM, 

em particular no tocante às exceções particulares onde a gestão de tráfego é permitida. 

A ARN entendeu ainda que as ofertas não estariam conformes com as Linhas de 

Orientação sobre Neutralidade da Rede na medida em que era bloqueado o acesso a 

aplicações concorrentes quando o plafond geral de Internet era esgotado. Esta decisão 

foi contestada em tribunal pelo PSAI em questão. Em março de 2017 o tribunal 

suspendeu a decisão da ARN, não existindo ainda uma decisão final. A ARN sueca 

abriu outra investigação em relação a uma oferta similar de outro PSAI38, em que 

também os serviços de streaming de música não eram bloqueados após ser esgotado 

o plafond geral de acesso à Internet, contrariamente aos restantes conteúdos, tendo 

                                                           
33 T-Mobile. 
34 Disponível em https://www.acm.nl/en/publications/t-mobile-can-continue-offer-its-data-free-music-service. 
35 Telia e Tre. 
36 Tre. Em 2017 este PSAI voltou a comercializar a oferta, tendo informado a ARN de que iria ajustar as suas 
características em conformidade com a interpretação que a ARN faz do Regulamento TSM, não tendo portanto a 
ARN emitido uma decisão sobre a mesma, continuando a acompanhar o processo. 
37 Telia. 
38 Hi3G. 

https://www.acm.nl/en/publications/t-mobile-can-continue-offer-its-data-free-music-service
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este PSAI optado por retirar a oferta antes da ARN ter tomado qualquer decisão. 

Itália 

132. Em março de 2017 a ARN italiana emitiu um aviso a um PSAI39, requerendo que 

deixasse de disponibilizar em regime de zero-rating as suas aplicações de música e 

comunicações, tendo concluído que tal constituía um tratamento discriminatório, na 

medida em que estas aplicações poderiam continuar a ser utilizadas após o plafond 

geral de acesso à Internet ser atingido, enquanto que todo o restante tráfego era 

bloqueado ou tinha a velocidade reduzida. O regulador propôs-se a investigar mais 

profundamente a questão da integração vertical, na medida em que as aplicações 

disponibilizadas em regime zero-rating são propriedade do PSAI. De notar ainda a 

referência, pela ARN, de que outro PSAI40 teria retirado voluntariamente uma oferta com 

características similares assim que o regulador iniciou investigações sobre a mesma. 

Noruega 

133. O regulador norueguês decidiu, em julho de 2017, que uma oferta lançada por um 

PSAI41, com zero-rating de serviços de streaming de música, era compatível com as 

regras relativas à neutralidade da rede. De acordo com a informação disponível, esta 

oferta permite a utilização de streaming de música que não é contabilizado para efeitos 

do plafond geral de acesso à Internet juntamente com outras aplicações. A decisão da 

ARN é sustentada, essencialmente, no facto de o tráfego zero-rated ser tratado de 

forma idêntica ao restante tráfego quando o plafond geral é esgotado, e na possibilidade 

de serem incluídos na oferta outros serviços de streaming de música. Posteriormente, 

foi também alvo de análise a oferta de um outro PSAI42 que, à semelhança da anterior, 

permite a utilização de streaming de música, através de um conjunto de aplicações, 

sem que o tráfego seja contabilizado para efeitos do plafond geral de acesso à Internet. 

Em dezembro de 2017, a ARN concluiu que também esta oferta era compatível com o 

princípio da neutralidade da rede, evidenciando a escala reduzida das ofertas zero-

rating no país e a existência de ofertas alternativas para os utilizadores finais, não 

havendo por isso lugar a intervenção com medidas corretivas. Contudo, comentou 

                                                           
39 Wind Tre. 
40 Telecom Italia. 
41 Telenor. 
42 Telia. 



 

42 
 

criticamente, entre outros aspectos, os reduzidos plafonds existentes na Noruega 

comparativamente a outros países, o que incentiva à utilização destas ofertas em 

detrimento de outras. 

Áustria 

134. Na Áustria, foi objeto de análise uma oferta de streaming de música e vídeo zero-rated 

de um PSAI43. A oferta em causa caracteriza-se pelo facto de os conteúdos de vídeo 

zero-rated terem a largura de banda reduzida comparativamente com outros conteúdos, 

levando a que os vídeos fossem visualizados com baixa resolução. Nesse sentido, o 

Telekom-Control-Kommission determinou, em dezembro de 2017, que a oferta podia 

continuar a ser comercializada, porque não violava diretamente as regras da 

neutralidade da rede, no entanto o PSAI teria de acabar com a redução de velocidade 

e/ou redução na resolução de vídeo e imagem, uma vez que a regulação proíbe 

qualquer medida de gestão de tráfego que tenha impacto negativo em data streaming 

para os utilizadores finais44. 

Alemanha 

135. O regulador alemão analisou uma oferta de um PSAI45 consistindo num serviço que 

pode ser adicionado, gratuitamente, a algumas tarifas de clientes que possuem um 

contrato que engloba acesso fixo e acesso móvel, e com base no qual o consumo de 

serviços de streaming de áudio e vídeo de entidades com as quais o PSAI tem acordo 

não é contabilizado para o plafond geral de acesso à Internet. A oferta está aberta à 

participação de outros CAP, os quais devem, no entanto, cumprir determinados 

requisitos estabelecidos pelo PSAI. Em determinadas tarifas, a largura de banda de 

acesso para streaming de vídeo é reduzida, enquanto para o restante tráfego não. Caso 

os clientes pretendam assistir a conteúdos HD devem desligar a opção de redução de 

largura de banda, sendo que neste caso o consumo de dados é contabilizado para 

efeitos do plafond de acesso geral à Internet. Esta condicionante não é aplicada nas 

tarifas mais caras. Após várias análises, em dezembro de 2017, a ARN apresentou uma 

decisão final, determinando que a oferta do PSAI em questão não é compatível com os 

princípios da neutralidade da rede e do Roam Like at Home, na medida em que o tráfego 

                                                           
43 A1 Telekom Austria AG. 
44 Disponível em https://www.rtr.at/en/pr/PI20122017TK. 
45 Deutsche Telekom. 

https://www.rtr.at/en/pr/PI20122017TK
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deve ser tratado equitativamente e o tráfego dos serviços StreamOn quando o cliente 

se encontre em roaming no EEE não pode ser descontado ao plafond do tarifário 

subscrito. O PSAI tem até final de março de 2018 para efetuar as devidas adequações 

à oferta para ficar em conformidade com as regras da União Europeia. 

136. Face ao exposto nos pontos acima, as atuações das ARN parecem fundamentar-se em 

grande medida em dois argumentos: (i) a questão da gestão do tráfego, em particular 

a existência de tratamento discriminatório das ofertas zero-rated face à oferta de acesso 

à Internet em geral e (ii) o impacto que as ofertas poderão ter na capacidade de escolha 

dos utilizadores finais. Mais recentemente, houve também uma decisão no sentido de 

salvaguardar a aplicação do princípio “Roam like at home”, introduzido também no 

Regulamento do Roaming alterado pelo Regulamento TSM. 

137. É ainda de referir que o BEREC continua a acompanhar esta matéria nos vários países, 

procurando contribuir para uma maior coerência e homogeneidade na aplicação das 

disposições do Regulamento TSM. 

V. Deliberação 

138. Considerando que: 

a. De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento TSM, os acordos entre os PSAI 

e os utilizadores finais sobre as condições comerciais e técnicas e sobre as 

características do SAI não devem limitar o exercício do direito dos utilizadores finais 

de aceder a informações e conteúdos e de os distribuir, de utilizar e fornecer 

aplicações e serviços e de utilizar equipamento terminal à sua escolha, através do 

seu SAI, independentemente da localização do utilizador final ou do fornecedor, ou 

da localização, origem ou destino da informação, do conteúdo, da aplicação ou do 

serviço;  

b. Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do mesmo Regulamento, ao prestarem serviços 

de acesso à Internet os PSAI devem tratar equitativamente todo o tráfego sem 

discriminações, restrições ou interferências e independentemente do emissor e do 

recetor, do conteúdo acedido ou distribuído, das aplicações ou serviços utilizados 

ou prestados, ou do equipamento terminal utilizado, não podendo, em particular, 

bloquear, abrandar, alterar, restringir ou degradar conteúdos, aplicações ou 
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serviços específicos, ou categorias específicas destes, nem estabelecer 

discriminações entre eles ou neles interferir, exceto na medida do necessário, em 

situações claramente identificadas; 

c. De acordo com o artigo 6.º-A do Regulamento do Roaming, o regime de tarifação 

aplicado em roaming deve ser o mesmo que o aplicado no mercado doméstico, por 

forma a garantir o princípio “roam like at home” subjacente aos serviços de roaming; 

d. Foi efetuado um levantamento, ainda que não exaustivo, das ofertas 

disponibilizadas pelos principais PSAI no acesso móvel à Internet, designadamente 

as que, para além de incluírem um plafond geral de dados para a generalidade do 

tráfego, incluem também plafonds de dados específicos ou não incluem quaisquer 

limites de tráfego para determinadas aplicações ou conteúdos 

(aplicações/conteúdos de zero-rating ou equiparáveis); 

e. Foi detetado que em algumas dessas ofertas (nos termos que ficaram acima 

expostos) o tratamento dado ao tráfego associado às aplicações/conteúdos que 

integram os plafonds de dados específicos ou às aplicações/conteúdos sem 

qualquer limite de tráfego é distinto do tratamento dado ao tráfego geral que integra 

os plafonds gerais de dados, traduzindo-se em situações em que o PSAI, por 

iniciativa própria, ou por solicitação do respetivo cliente, bloqueia o tráfego de todas 

as aplicações/conteúdos após ser esgotado o respetivo plafond geral, exceto o 

tráfego das aplicações/conteúdos que integram os plafonds específicos ou que não 

estão sujeitos a limites de tráfego; 

f. A situação referida no ponto que antecede configura um incumprimento do 

Regulamento TSM, em concreto do n.º 3 do seu artigo 3.º; 

g. A observância do regime constante do Regulamento TSM e o respeito da 

expectativa dos utilizadores face à possibilidade de utilizarem na íntegra todos os 

plafonds de tráfego que contrataram (gerais ou específicos), podem ser conciliáveis, 

designadamente nas situações em que o PSAI opta por não efetuar qualquer 

bloqueio ou introduzir qualquer atraso no tráfego do SAI quando se esgota o plafond 

geral de tráfego, o que já acontece em várias ofertas, em que o cliente continua a 

poder usar o seu acesso à Internet pagando um valor diário (ou eventualmente por 

MB ou por GB), podendo também continuar a usar eventuais plafonds específicos 

que tenha contratado ou que sejam disponibilizados em relação às 



 

45 
 

aplicações/conteúdos de zero-rating ou similares, ou nas situações em que, sendo 

bloqueado o plafond geral de tráfego, o plafond específico possa ser usado para 

aceder a todo e qualquer aplicação/conteúdo, mesmo fora do âmbito originalmente 

abrangido por esse plafond; 

h. Constatou-se que, em algumas ofertas que integram plafonds de dados específicos, 

o volume de dados que integra esses plafonds é várias vezes superior ao volume 

de dados que integra o plafond geral da oferta, situação que é mais preocupante 

nas ofertas cujos plafonds gerais de dados são muito reduzidos, já que poderão não 

ser suficientes para permitir um pleno acesso à Internet; 

i. Verificou-se que algumas ofertas integram plafonds de dados específicos (incluídos 

ou não no tarifário do serviço móvel contratado pelo cliente) ou aplicações zero-

rated que incluem a ressalva de que o “tráfego (…) é válido em território nacional”, 

existindo assim uma impossibilidade de utilização das referidas aplicações em 

roaming no EEE em condições equivalentes às que são aplicáveis em Portugal, o 

que não se mostra compatível com o disposto no artigo 6.º-A do Regulamento do 

Roaming; 

j. Os demais aspectos analisados no presente documento, relacionados com as 

condições comerciais dos SAI, no que respeita especificamente às 

aplicações/conteúdos de zero-rating ou similares, respeitam a matéria que 

continuará a ser monitorizada pela ANACOM, não se justificando para já uma 

intervenção desta Autoridade; 

k. A presente análise não esgota todas as questões associadas à neutralidade da rede 

e roaming internacional que são suscetíveis de monitorização e supervisão por parte 

da ANACOM;  

O Conselho de Administração da ANACOM, atentos os fundamentos explicitados nos 

pontos anteriores e melhor explicitados na parte restante do documento, que os 

antecede, no âmbito das atribuições estabelecidas no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e h) 

dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, no 

exercício dos poderes previstos nas alíneas a), g) e n), todas do n.º 1, bem como da 

alínea b) do n.º 2 do artigo 9.º e ao abrigo da alínea q) do n.º 1 do artigo 26.º dos 

mesmos Estatutos, do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento TSM e do n.º 1 do artigo 16.º 

do Regulamento do Roaming, delibera: 
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i. Determinar a alteração, no prazo máximo de 40 dias úteis, dos 

procedimentos adotados nas ofertas que incluem o SAI móvel 

(incluindo também, naturalmente, o serviço de Internet no telemóvel), 

onde aplicável, em particular nas ofertas identificadas anteriormente, 

designadamente no que respeita ao tratamento do tráfego, nos casos 

em que este tem estado sujeito a tratamento diferenciado após 

esgotados os plafonds gerais de dados, entre as 

aplicações/conteúdos que integram plafonds específicos de dados ou 

que são disponibilizados sem limite de tráfego e as demais 

aplicações/conteúdos que integram os plafonds gerais de dados, 

bem como em quaisquer outras ofertas não identificadas nesta 

análise, mas onde o mesmo tipo de práticas seja aplicado, no sentido 

de assegurar a sua conformidade com o Regulamento TSM (n.º 3 do 

artigo 3.º), nomeadamente evitando a discriminação entre conteúdos 

e/ou aplicações que integram plafonds de dados gerais, e que estão 

sujeitos a bloqueios ou atrasos quando esses plafonds são exauridos 

e os conteúdos e/ou aplicações que integram plafonds de dados 

específicos ou sem limites de tráfego, e que não estão sujeitos a 

qualquer bloqueio ou atraso quando se esgota o plafond geral de 

dados. 

ii. Determinar a alteração, no prazo máximo de 40 dias úteis, dos 

procedimentos adotados nas ofertas que incluem o SAI móvel 

(incluindo também, naturalmente, o serviço de Internet no telemóvel), 

onde aplicável, em particular nas ofertas identificadas anteriormente, 

designadamente nos casos em que existem aplicações/conteúdos 

cujas condições de utilização em roaming no EEE não sejam 

equivalentes às disponibilizadas no território nacional (que se 

entende significar que em roaming as condições aplicadas não são 

as mesmas), bem como em quaisquer outras ofertas não 

identificadas nesta análise, mas onde o mesmo tipo de práticas se 

verifique, no sentido de assegurar a sua conformidade com o 

Regulamento do Roaming. Neste contexto, os PSAI que 

disponibilizem ofertas com aplicações zero-rated e/ou ofertas de 

plafonds adicionais (incluídos ou não no preço do tarifário do SAI 
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contratado) para acesso a aplicações específicas devem garantir o 

cumprimento das regras do RLAH, assegurando, nomeadamente, 

que os seus clientes, quando se encontram em roaming no EEE, 

conseguem utilizar essas aplicações zero-rated ou aplicações com 

plafonds de tráfego específicos nas mesmas condições que são 

utilizadas a nível doméstico. Para o efeito, os PSAI podem, no caso 

de as ofertas de aplicações em questão serem enquadráveis na 

definição de open data bundle, como se afigura ser o caso em muitas 

das situações referidas, aplicar, em lugar de cada plafond específico 

para aplicações incluído na oferta, uma PUR também específica para 

a utilização em roaming no EEE das aplicações em causa. No caso 

das ofertas que incluam aplicações zero-rated, os respetivos clientes 

devem igualmente poder utilizar gratuitamente esse tráfego de 

aplicações zero-rated em roaming no EEE, podendo, no entanto, se 

os tarifários que subscreveram forem classificáveis como open data 

bundle, ser-lhes aplicável uma PUR específica para a utilização 

gratuita dessas aplicações em roaming. 

iii. Determinar a adaptação em conformidade da informação divulgada 

respetivos sites na Internet e pontos de venda, sobre as condições 

de oferta e utilização dos seus serviços, bem como as respetivas 

condições contratuais.  

iv. Determinar aos prestadores do SAI móvel o envio à ANACOM, no 

prazo de 20 dias úteis de informação detalhada sobre: 

 o modo concreto como se propõem dar cumprimento ao 

determinado em (i) e (ii) e, em particular, o detalhe das 

alterações que se propõem introduzir para o efeito nas 

respetivas ofertas; 

 a informação mencionada no ponto (iii) em relação às ofertas 

sujeitas a alterações; e 

 as condições específicas que impõem ou consideram vir a 

impor às entidades potencialmente interessadas para inclusão 

das respetivas aplicações/conteúdos nas ofertas de zero rating 
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e similares do PSAI. 

v. Recomendar aos PSAI que, nas suas ofertas de acesso móvel à 

Internet, procedam a uma aproximação dos volumes de tráfego 

incluídos nos plafonds gerais de dados aos volumes de tráfego dos 

plafonds específicos, em ordem a melhor assegurar livres escolhas 

dos utilizadores aos diversos conteúdos, aplicações e serviços 

disponíveis através do acesso à Internet, preferencialmente através 

do aumento dos plafonds gerais de dados. 

vi. Submeter a presente deliberação ao procedimento geral de consulta, 

previsto no artigo 8.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, e a 

audiência prévia dos interessados, nos termos do disposto nos 

artigos 121.º e 122.º do Código de Procedimento Administrativo, 

fixando, em ambos os casos, o prazo de 25 dias úteis, para que, 

querendo, se pronunciem por escrito, e em português.  
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Anexo 

Nos casos em que os prestadores podem aplicar uma PUR, efetuou-se um exercício de 

apuramento das limitações que, em termos de utilização em roaming no EEE das aplicações 

específicas atrás indicadas, seriam passíveis de implementação, por forma a dar 

cumprimento às regras do RLAH. Para o efeito, foi tomado o exemplo hipotético de uma oferta 

tipo 4 (conforme referido no ponto III.2.3.2), com um custo mensal de 13,66 €/mês, sem IVA 

e que incluiria: 

a. 5 GB/mês de plafond geral; 

b. “Tráfego ilimitado” para as aplicações Facebook, Instagram, Snapchat, 

WhatsApp e Facetime; 

c. um plafond adicional de 5 GB/mês para tráfego de YouTube e Twitch. 

Tendo, nomeadamente, presentes as Linhas de Orientação sobre o Roaming do BEREC 

n.ºs 14, 49, 51 e 52, neste exercício: 

a. Avaliou-se, em primeiro lugar, se os diferentes tipos de tarifas aplicáveis à 

utilização de dados em geral e/ou de aplicações específicas são open data 

bundles (o que se verifica sempre no caso de tarifas de dados ilimitados mas 

que, no caso de tarifas com plafonds, ocorre apenas quando a divisão do 

valor mensal do serviço móvel pelo plafond doméstico aplicável é inferior à 

tarifa grossista de 6 €/GB). Para o efeito, tendo presente a Linha de 

Orientação 49, foi considerado como preço de referência o valor mensal sem 

IVA de 13,66 €, concluindo-se o seguinte:  

.. A tarifa associada ao tráfego geral de dados (com plafond de 5 GB/mês) 

é open data bundle, dado que o rácio obtido foi o seguinte: 

13,66 €/5 GB = 2,73 €/GB (< 6 €/GB) 

.. A tarifa associada ao tráfego ilimitado (aplicações Facebook, Instagram, 

Snapchat, WhatsApp e Facetime) sendo ilimitada é open data bundle. 
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.. A tarifa associada ao tráfego (com plafond adicional de 5 GB/mês) para 

tráfego de YouTube e Twitch, é open data bundle, dado que o rácio 

obtido foi o seguinte: 

13,66 €/5 GB = 2,73 €/GB (< 6 €/GB) 

b. Em segundo lugar, dado que todas as tarifas de dados incluídas neste 

tarifário são open data bundle, procedeu-se, em relação a cada uma dessas 

tarifas, ao apuramento do limite mínimo da PUR suscetível de aplicação em 

roaming no EEE, mediante cálculo do seguinte rácio: 

Limite da PUR =
2 ×  (Valor mensal dos serviços móveis, sem IVA)

Tarifa grossista/ GB em vigor
 

Uma vez que o preço de referência a considerar em relação a cada uma 

destas três tarifas de dados incluídas no tarifário hipotético é o valor mensal 

associado ao tarifário (13,66 €, sem IVA), a PUR em roaming aplicável a cada 

uma delas é idêntica (4,55 GB), e foi obtida da seguinte forma: 

2* 13,66 €/6 €/GB = 4,55 GB 

De referir que, tal como em território nacional: 

i. ao ser ultrapassado em roaming no EEE o limite de 4,55 GB 

aplicável à utilização das aplicações YouTube e Twitch, deve poder 

ser utilizada a PUR (igualmente de 4,55 GB) aplicável para 

utilização geral de dados em roaming no EEE; 

ii. ao ser ultrapassado em roaming no EEE o limite de 4,55 GB 

aplicável à utilização das aplicações “de tráfego ilimitado” nacional 

deve poder ser utilizada a PUR (igualmente de 4,55 GB) aplicável 

para utilização geral de dados em roaming no EEE. 


