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Pedido de intervenção apresentado pela Nortenet com o objectivo de obter a 

rectificação da facturação indevida dos pedidos de migração de lacetes no 

âmbito da oferta “Rede ADSL PT”  

 

(Projecto de decisão) 

 

 

Por carta recebida no ICP-ANACOM (ANACOM) em 28 de Setembro de 2009, a 

NORTENET- Sistemas de Comunicação, SA (Nortenet) solicita a intervenção 

desta Autoridade para a resolução do diferendo que a opõe à PT Comunicações 

S.A. (PTC) em consequência da facturação pela migração de lacetes ADSL, nos 

períodos compreendidos entre 31 de Dezembro de 2007 e 30 de Junho de 2008 e 

entre 25 de Novembro de 2008 e 24 de Maio de 2009, que a requerente considera 

indevida. 

Considera a Nortenet que ao ter facturado as migrações ocorridas durante os 

períodos acima indicados, a PTC não observou as obrigações que lhe foram 

fixadas nas deliberações da ANACOM de 21 de Abril de 2006, 3 de Outubro de 

2007 e 26 de Junho de 2008, relativas à oferta grossista “Rede ADSL PT”.  

Com tais fundamentos solicita a intervenção desta Autoridade para que determine 

à PTC a emissão de créditos sobre as quantias indevidamente facturadas. 

 
I. ALEGA A NORTENET: 

1. No exercício da sua actividade, a Nortenet presta serviços de comunicações 

electrónicas utilizando a oferta grossista da PTC “Rede ADSL PT” para a 

disponibilização de serviços de conectividade internet por ADSL. 

2. A oferta grossista da PTC é objecto de regulamentação por parte da 

ANACOM que proferiu algumas deliberações que incidem sobre os trâmites 

desta oferta. 
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3. Por deliberação da ANACOM, de 21 de Abril de 2006, foi determinado à PTC 

que durante os seis meses seguintes à entrada em vigor das suas novas 

condições de oferta, todos os pedidos de migração prestados por aquela 

empresa deveriam ser assegurados de forma gratuita. 

4. Por deliberação de 03 de Outubro de 2007 foi novamente determinado à PTC 

a obrigatoriedade de «…garantir por um período de seis meses contados a 

partir da entrada em vigor das novas condições de oferta no retalho, que 

todos os pedidos de migração e qualquer alteração de débito, 

independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, de uma 

alteração do prestador de serviço (transferência entre prestadores), são 

prestados de forma gratuita». 

5. Esta obrigação, aplicável a todas as migrações e a qualquer alteração de 

débito, foi reiterada na resenha histórica feita na deliberação da ANACOM de 

26 de Junho de 2008 relativa à avaliação das formas de implementação das 

obrigações que se mantêm sobre o Grupo PT no âmbito do Mercado 12.  

6. Perante o acima exposto, conclui que, por aplicação das deliberações de 13 

de Outubro de 2005, 21 de Abril de 2006 e 03 de Outubro de 2007, sempre 

que a PTC apresente novas condições de oferta “Rede ADSL PT” ao 

mercado, todos os pedidos de migração e de alteração de débito são 

prestados de forma gratuita durante o período de 6 meses, 

independentemente do modo de agregação e de ocorrer ou não a alteração 

do prestador de serviço. 

7. Por aplicação do disposto nas deliberações acima referenciadas existiram os 

seguintes períodos de gratuitidade:  

i. 31 de Dezembro de 2007 a 30 de Junho de 2008 em resultado da oferta 

PTC de 15 de Dezembro de 2007; 

ii. 25 de Novembro de 2008 a 24 de Maio de 2009, em resultado da oferta 

PTC de 25 de Setembro de 2008. 

8. Entre Janeiro e Outubro de 2007 a PTC não facturou as migrações ocorridas 

a pedido da requerente, cumprindo as deliberações da ANACOM aplicáveis. 
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9. Desde Novembro de 2007 e até à data em que foi requerida a intervenção da 

ANACOM no âmbito do presente processo a PTC facturou à Nortenet as 

migrações ADSL ocorridas nos períodos identificados em 7 supra. 

10. Tal facto determinou que em 30 de Setembro de 2008 a Nortenet tenha 

solicitado à PTC a rectificação da facturação entre Janeiro e Junho de 2008, 

bem como da facturação do período não abrangido pela oferta, durante o qual 

as migrações estavam a ser debitadas como provisões normais. 

11. A 21 de Outubro de 2008, a PTC comunicou que tinha ocorrido um problema 

no sistema de contabilização, que estava em vias de resolução, encontrando-

se também em aprovação o crédito a emitir. 

12. Ao receber a comunicação do valor do crédito a emitir, a Nortenet verificou 

que apenas tinha sido rectificada a situação do débito das migrações fora do 

período da oferta, mantendo a PTC a cobrança dos serviços de migração no 

período de gratuitidade de 31 de Dezembro de 2007 a 30 de Junho de 2008. 

13. Por discordar com a rectificação operada, a Nortenet solicitou a correcção da 

facturação, pedido este que foi recusado pela PTC com o argumento de que a 

gratuitidade apenas se aplicava a pedidos de alteração de classes de débito, 

ainda que esta envolvesse migração de operadores, mas a migração 

propriamente dita não era gratuita. 

14. Reconhecendo a aplicabilidade das deliberações e a existência de um 

período excepcional de 6 meses, a PTC comunicou que apenas considera 

«…gratuitas as migrações entre operadores que consubstanciavam uma 

alteração de velocidade do serviço ADSL, tendo facturado as restantes 

migrações de clientes para a Nortenet, SA ao valor unitário de 12,47 Euros, 

considerando que um pedido de migração sem alteração de velocidade não 

estaria abrangido pelas deliberações supra mencionadas e que, como tal, 

deveria ser facturada como pedido de migração sem intervenção do 

repartidor». 

15. Tal decisão é incompreensível pois, na sequência da deliberação de 21 de 

Abril de 2006, a PTC já havia reconhecido a gratuitidade de todas as 
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migrações ocorridas entre Janeiro e Outubro de 2007, não fazendo qualquer 

sentido que não fosse seguido idêntico procedimento quando a deliberação 

de 3 de Outubro de 2007, aplicável ao primeiro período de oferta 

indevidamente facturado, estabelece a gratuitidade das migrações em todos 

os casos e a deliberação de 26 de Junho de 2008 consagra, expressamente, 

que a deliberação de 3 de Outubro de 2007 estipulou a gratuitidade para 

qualquer caso de migração1. 

16. Assim, conclui que a argumentação da PTC, «para além de ilícita e contrária 

às deliberações havidas, revela-se absurda, uma vez que se apenas as 

alterações de débito fossem gratuitas, a Nortenet, SA e os restantes 

prestadores de serviços que utilizam a oferta grossista da PTC “Rede ADSL 

PT” conseguiriam realizar uma migração de um cliente para a sua rede 

gratuitamente desde que fizesse um downgrade de velocidade 

simultaneamente com a migração de operador seguido de um upgrade de 

velocidade quando o cliente já se encontrasse na sua rede, resultando uma 

duplicação de tarefas, procedimentos e utilização de recursos dos operadores 

envolvidos de uma forma não racional». 

17. Apesar das inúmeras solicitações e da invocação das deliberações supra 

referenciadas, a PTC recusou-se emitir os créditos sobre as quantias que a 

reclamante considera indevidamente facturadas em consequência das 

migrações ocorridas nos períodos indicados em 7. supra. 

18. Com os fundamentos expostos, a Nortenet requer que a ANACOM tome 

medidas no sentido de obrigar a PTC a cumprir as deliberações acima 

referenciadas que consagram a gratuitidade de todas as migrações no 

período de seis meses seguintes aos lançamentos de ofertas e, 

consequentemente, que notifique a PTC para proceder à emissão de créditos 

sobre as quantias indevidamente facturadas na migração de lacetes ADSL 

para a Nortenet entre 31 de Dezembro de 2007 e 30 de Junho de 2008 e 

                                                           
1
 A este propósito regista-se que a Nortenet refere, julga-se que por lapso, «(…) a deliberação de 26 de 

Junho de 2008 que consagra expressamente que a deliberação de 3 de Outubro 2007 estipulou a 
gratuitidade para qualquer caso de gratuitidade”(agora sublinhado). 
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entre 25 de Novembro de 2008 e 24 de Maio de 2009, mesmo que não 

tenham ocorrido alterações de velocidade. 

 
II. NOTIFICAÇÃO DAS PARTES 

19. Considerando (i) os factos invocados pela Nortenet e (ii) as competências 

conferidas à ANACOM para resolver litígios relacionados com as obrigações 

decorrentes da LCE entre empresas a ela sujeitas (artigo 10.º LCE), esta 

Autoridade, em 02.12.2009, notificou a PTC para, em dez dias, se pronunciar 

sobre os factos invocados e a Nortenet para, no mesmo prazo, juntar 

documentação que considerasse necessária e adequada para sustentar o seu 

pedido, bem com elementos que permitissem verificar que o mesmo foi 

tempestivamente apresentado de conformidade como o que prevê o n.º 2 do 

artigo 10.º da LCE (ofícios ANACOM-S62715/2009 e ANACOM-S62716/2009, 

respectivamente). 

20. A Nortenet foi notificada a 7.12.2009 e veio juntar os documentos de suporte 

ao pedido de intervenção formulado em 23.12.2009. 

21. A PTC, notificada a 04.12.2009, veio pronunciar-se por carta recepcionada na 

ANACOM a 22.12.2009. 

22. As comunicações das duas empresas foram recepcionadas na ANACOM um 

dia depois de ter terminado o prazo estabelecido nas notificações que lhes 

foram endereçadas. 

23. Considerando a importância de reunir o maior número de elementos para a 

apreciação e decisão do pedido formulado de harmonia com o que prevê o 

artigo 87.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e atendendo a 

que, nos termos do artigo 88º do mesmo Código, os interessados podem 

juntar documentos para o esclarecimento dos factos com interesse para a 

decisão a qualquer momento antes de lhes ser dada audiência2, considerou-

se adequado e relevante admitir a inclusão no presente processo dos 

elementos recepcionados que, por isso, foram nele integrados. 

                                                           
2
 Ou até mesmo nesta, mas em circunstâncias excepcionais. 
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III.  RESPOSTA DA PTC: 

24. A PTC contesta a argumentação exposta pela Nortenet e manifesta um 

entendimento diferente do que é sustentado por aquela empresa.  

Em síntese, alega que: 

25. As deliberações da ANACOM devem ser analisadas à luz dos seus 

antecedentes que enuncia: 

25.1. Por iniciativa própria, a PTC conformou e lançou, em Novembro de 

2002, a oferta “Rede ADSL PT”, uma oferta dirigida ao mercado 

grossista que posteriormente veio a ser objecto de várias intervenções 

de carácter regulatório por parte da ANACOM; 

25.2. Em 21.03.2005 a PTC comunicou ao mercado e à ANACOM um 

conjunto de alterações à oferta “Rede ADSL PT”, nos termos das quais, 

pela primeira vez, foi contemplada a migração, sem encargos para 

operadores, dos acessos com débitos mais baixos para outros com 

velocidades superiores, com o intuito de fomentar a migração dos 

acessos locais da Classe 0 (512Mbps) e da Classe 10 (1Mbps) para a 

Classe 11 (2Mbps), na sequência da descontinuação daquelas Classes 

– 0 e 10; 

25.3. A ANACOM veio a pronunciar-se sobre esta alteração expressando o 

seu acordo relativamente à redução do preço da Classe 11 (2Mbps) e 

determinando à PTC que relativamente às migrações de acessos 

suportados em classes de acesso local com débitos inferiores, estes 

deveriam ser realizadas por opção do operador e nunca de forma 

obrigatória; 

25.4. Em 19.04.2005 a PTC conformou a oferta “Rede ADSL PT” com o 

determinado pela ANACOM, referindo ainda que «…caso o Operador 

pretenda que a migração se efectue para outras classes de destino que 

não a indicada, deverá informar a PT Comunicações de tal facto, sendo 

que qualquer migração será gratuita». 
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25.5. Na mesma data foi comunicado à ANACOM que «…com o objectivo de 

permitir aos operadores o ajuste de débito das suas ofertas de retalho, 

resultante da disponibilização das Classes de maior débito, os pedidos 

de alteração de débito, para as classes 2Mbps, 4Mbps e 8Mbps, durante 

um período de seis meses a começar na data da abertura efectiva 

destas novas condições (…) serão gratuitos para o Operador». 

25.6. Concordando com a migração sem custos das classes de 512kbps e 

1Mbps para novos débitos, a ANACOM considerou que a gratuitidade 

dos pedidos de alteração dos débitos para as classes 2Mbps, 4Mbps e 

8Mbps, deveria ser estendida para qualquer alteração de débito. Esta 

posição foi reiterada na deliberação de 24.06.2005, na qual foi 

determinada à PTC que introduzisse alterações à sua oferta grossista 

“Rede ADSL.PT”. 

25.7. Em momento algum do processo de alteração da oferta “Rede ADSL.PT” 

foi abordada a questão do processo de alteração entre prestadores e da 

eventual gratuitidade da mesma. Tanto o sentido provável de decisão de 

09.05.2005 como a deliberação de 24.06.2005 focam apenas a questão 

da migração de classes de débito. 

25.8. Em 28.07.2005 a ANACOM veio eliminar a condição de que a PTC 

ficava impedida de efectuar a migração até ter recebido o pedido de 

cessação por parte do prestador. 

25.9. Suportando-se nestes antecedentes, a PTC sustenta que a ANACOM 

nunca lhe pretendeu impor a «…obrigação de, sempre que (…) 

apresente novas condições de oferta “Rede ADSL PT” ao mercado, 

todos os pedidos de migração de débito [serem] assegurados de forma 

gratuita, durante um período de seis meses». 

26. Na óptica da PTC, com a deliberação de 21.04.20063 a ANACOM veio 

estabelecer que, por um período de seis meses contado a partir da data da 

                                                           
3
 Tal como consta da página na internet do ICP ANACOM a deliberação de 21 de Abril de 2006 determina 

que a «…PT Comunicações deve comunicar, no prazo de cinco dias úteis, a todos os beneficiários da oferta 
“Rede ADSL PT”, com conhecimento à ANACOM, que, pelo menos durante seis meses seguintes à entrada 
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entrada em vigor de novas condições de oferta, as alterações de débito 

seriam gratuitas mesmo quando estivessem associadas a mudança de 

operador. O objectivo prosseguido pelo regulador era, aqui, o de estabelecer 

a gratuitidade para os pedidos de migração de débito, ainda que associados a 

pedidos de alteração/mudança/transferência de prestador, o que bem se 

compreende dado que esta intervenção surge associada à reformulação das 

classes de acesso na oferta “Rede ADSL PT”. 

27. Esta exigência foi sempre cumprida pela PTC que, na sua comunicação de 

27.04.2006, informou os operadores que no contexto da evolução da oferta 

“Rede ADSL PT”, comunicada em 15 de Março de 2006, todos os pedidos de 

alteração de Classe (débito) de acessos locais colocados entre 15 de Maio de 

2006 e 15 de Novembro de 2006 seriam satisfeitos de forma gratuita. No 

mesmo período a gratuitidade seria válida para pedidos de provisão de 

migração de acessos locais quer entre operadores, quer entre modalidades 

de agregação IP ou ATM. 

28. Assim, em consequência desta comunicação, os operadores, por um período 

de seis meses, poderiam, sem custos adicionais, ajustar o débito ADSL dos 

acessos locais dos seus clientes, seleccionar modalidades de agregação IP e 

ATM e transferir acessos locais entre operadores. 

29.  A gratuitidade dos pedidos de provisão de migração de acessos locais - entre 

operadores ou entre modalidades IP ou ATM – resultou de uma opção 

comercial voluntária da PTC e não da determinação da ANACOM de 

21.04.2006, a qual apenas exigia a notificação dos operadores da gratuitidade 

de pedidos de alteração de Classes/débitos de acesso locais ADSL. 

30. O facto de ter decidido não facturar, num momento inicial, os pedidos de 

provisão de migração de acessos locais teve impacto nos desenvolvimentos 

previstos para os sistemas de facturação e assim, entre Janeiro e Outubro de 

                                                                                                                                                                                
em vigor das novas condições de oferta, todos os pedidos de migração e qualquer alteração de débito, 
independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, de uma alteração do prestador do serviço 
(transferência entre prestadores), serão prestados de forma gratuita, devendo ainda, em qualquer migração 
de clientes, ser garantida uma correcta implementação e a existência de condições adequadas e não 
discriminatórias». 
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2007, os pedidos de provisão de migração de acessos locais foram facturados 

de acordo com um preço que não lhes era aplicável. 

31. Só em Setembro de 2008 é que foi possível corrigir a facturação em excesso 

e emitir a nota de crédito em favor da Nortenet, não sendo porém verdade 

que, durante aquele período, as migrações tenham deixado de ser facturadas. 

32. Entende assim que caem por terra, porque são infundados, os argumentos da 

Nortenet, tal como é imperceptível e confuso o argumento, alegadamente 

lógico, invocado pela Nortenet no ponto 25. da sua exposição (vd. 16. supra). 

33. Conclui por isso que é legítima credora dos valores cujo pagamento foi 

reclamado à Nortenet relativamente aos pedidos de alteração de prestadores 

submetidos no âmbito da oferta “Rede ADSL PT”, sendo infundada a 

argumentação daquela empresa e, como tal, devendo o pedido que a mesma 

deduz ser indeferido. 

 

IV.  ELEMENTOS JUNTOS PELA NORTENET. TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO 

DE INTERVENÇÃO 

34. Em resposta à notificação que lhe foi dirigida para apresentar a 

documentação necessária para suportar os factos que alega, incluindo os 

elementos que permitam a esta Autoridade verificar que o pedido foi feito no 

prazo previsto no n.º 2 do artigo 10.º, a Nortenet remeteu à ANACOM cópia 

dos e-mails trocados com a PTC entre 30 de Setembro e 28 de Outubro de 

2008 (destinados a fazer prova de que o litígio se iniciou em 23 e 28 de 

Outubro de 2008), bem como cópia de diversos e-mails trocados com a PTC 

após 28 de Outubro de 2008 que sustentam factos expostos no seu pedido de 

intervenção inicial. 

35. Dos elementos facultados constata-se que o diferendo entre as duas 

empresas se iniciou em Outubro de 2008 quando, em resposta ao pedido feito 

pela Nortenet de emissão de crédito que abranja as migrações ocorridas entre 

Dezembro de 2007 e Junho de 2008, a PTC, em 28 de Outubro de 2008, vem 

informar que a exigência de gratuitidade determinada pela ANACOM 
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relativamente à oferta “Rede ADSL PT“ apenas se aplica às alterações de 

Classes de débito e não às migrações. 

36. No mesmo sentido aponta o n.º 17 da oposição deduzida pela PTC. 

37. Com base nos elementos acima referidos conclui-se que a intervenção da 

ANACOM foi requerida tempestivamente, i.é, antes de decorrido um ano da 

data do início do litígio. 

 

V. ANÁLISE E DECISÃO 

 
A.  FACTOS ASSENTES 

Dos elementos juntos pela Nortenet e não contestados pela PTC resulta que: 

38. A Nortenet é um prestador de serviços de comunicações electrónicas que, no 

exercício da sua actividade, disponibiliza serviços de conectividade internet 

por ADSL; 

39. Nos serviços de acesso à internet que presta, a Nortenet utiliza a oferta 

grossista da PTC “Rede ADSL PT”4; 

40. A PTC facturou à Nortenet as migrações ADSL ocorridas nos períodos 

compreendidos entre 31 de Dezembro de 2007 e 30 de Junho de 2008 e 

entre 25 de Novembro de 2008 e 24 de Maio de 2009; 

41. Em Outubro de 2008 a PTC procedeu a uma correcção dos valores 

facturados em excesso e emitiu a correspondente nota de crédito à Nortenet; 

42. A nota de crédito emitida não contemplou os valores facturados pelas 

migrações de acessos locais que implicaram alterações do modo de 

agregação do tráfego e/ou a alteração do operador detentor do acesso, 

ocorridas entre 31 de Dezembro de 2007 e 30 de Junho de 2008 e entre 25 

de Novembro de 2008 a 24 de Maio de 2009; 

43. A Nortenet solicitou à PTC a rectificação da nota de crédito de forma a 

contemplar também a gratuitidade das migrações indicadas no número 

anterior e ocorridas durante o período indicado no número anterior; 

                                                           
4
 De acordo com os dados disponíveis na ANACOM, a Nortenet suporta-se na oferta da PT, desde, pelo 

menos, 2002. 
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44. A PTC recusou o pedido de rectificação feito pela Nortenet esclarecendo que, 

nas datas indicadas em 40. e 42., apenas se encontrava obrigada a assegurar 

a gratuitidade dos pedidos de alteração de classes de débito. 

 
B.  ENQUADRAMENTO E ANÁLISE 

45. Para a decisão do litígio entre a Nortenet e a PTC importa apurar qual o 

sentido das determinações da ANACOM sobre a cobrança das migrações e 

alterações de débito a promover no âmbito da oferta “Rede ADSL PT” e, em 

particular, esclarecer se foi determinado à PTC a obrigatoriedade de 

satisfazer, gratuitamente, não só os pedidos de alteração de débito/Classes 

de acesso ADSL, mas também os pedidos de provisão de migração de 

acessos locais, ou seja operações que impliquem alterações do modo de 

agregação do tráfego ou a alteração do operador a que está associado o 

acesso. 

46. Para o efeito, considerando que em causa está a facturação das migrações 

ocorridas entre 31.12.2007 e 30.06.2008 e entre 25.11.2008 e 24.05.2009, 

importa atender ao que estabelece a deliberação proferida em 03.10.2007 

sobre a oferta “Rede ADSL PT” e ao que resulta da deliberação de 

26.06.2008 em que a ANACOM procede à avaliação das formas de 

implementação das obrigações que se mantêm sobre o Grupo PT no âmbito 

do Mercado 12. 

47. Na decisão que em 03.10.2007 tomou relativamente à metodologia para 

avaliação de compressão de margens nas ofertas de banda larga do Grupo 

PT, a ANACOM determinou que:  

«Ao lançar ofertas com o objectivo de migrar, em bloco, os clientes de 

ofertas de débitos inferiores, deve a PT Comunicações garantir, por um 

período de seis (6) meses contados a partir da entrada em vigor das novas 

condições de oferta no retalho, que todos os pedidos de migração e 

qualquer alteração de débito, independentemente do modo de agregação e 

de se tratar, ou não, de uma alteração do prestador de serviço 



 
12 

(transferência entre prestadores), são prestados de forma gratuita, devendo 

ainda, em qualquer migração de clientes, ser garantida uma correcta 

implementação e a existência de condições adequadas e não 

discriminatórias». 

48. Em 26.06.2008, na avaliação que fez das formas de implementação das 

obrigações que se mantêm sobre o Grupo PT no âmbito do Mercado 12, a 

ANACOM, na síntese que fez das intervenções que determinou no âmbito 

deste mercado referiu: 

«…4. Após a deliberação que aprovou a análise do mercado 12, tomada a 24 

de Junho de 2005, o ICP-ANACOM efectuou as seguintes intervenções 

no âmbito deste mercado: 

(a) a 28 de Julho de 2005, determinando à PT Comunicações, S.A. 

(PTC) que alterasse a oferta grossista “Rede ADSL PT”, no sentido 

de eliminar a condição que a impede de efectivar a migração até que 

receba o pedido de cessação do prestador de onde o utilizador final 

migra, passando a processar a migração aquando da recepção do 

pedido de provisão por parte do prestador para o qual o utilizador 

final migra; 

(b) a 13 de Outubro de 2005:  

 estendendo a gratuitidade dos pedidos de migração para os 

prestadores, para qualquer alteração de débito, 

independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, 

de uma alteração do prestador de serviço (transferência entre 

prestadores); 

 impedindo a descontinuação das classes de serviço que estavam 

em vigor; 

 solicitando a revisão, de forma coerente, dos preços do acesso 

local das várias classes de serviço. 
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(c) a 21 de Abril de 2006, estendendo, novamente, a gratuitidade dos 

pedidos de migração (a qual foi aplicada para qualquer caso através 

da deliberação de 3 de Outubro de 2007); 

(d) a 3 de Outubro de 2007, objectivando a metodologia de aplicação da 

regra de “retalho-menos” imposta na análise do mercado 12, visando 

dessa forma aumentar a previsibilidade e transparência da regra ao 

permitir que o Grupo PT pudesse, com segurança, antecipar se as 

ofertas que iria lançar eram compatíveis com o quadro regulatório. 

Adicionalmente, foi fixado um prazo de 10 dias úteis para que as 

empresas do Grupo PT informassem o ICP-ANACOM sobre as 

condições a praticar no retalho, incluindo eventuais promoções, face 

à data em que pretendem que essas condições entrem em vigor». 

49. Ainda na deliberação de 26.06.2008, após clarificar e adaptar algumas das 

medidas determinadas em 03.10.2007, a ANACOM decidiu manter em vigor 

todas as demais obrigações fixadas naquela deliberação de entre as quais se 

conta a que é referida em 47 supra, a qual se manteve inalterada. 

50. A PTC sustenta a relevância dos antecedentes da deliberação de 21.04.2006, 

referindo, em particular, a comunicação feita pela PTC em 29.03.20055, a 

deliberação da ANACOM de 09.05.20056 e o relatório que antecede a 

deliberação de 28.07.20057 no qual, em resposta à observação feita pela 

Nortenet de que a alteração de prestadores deveria ser gratuita nos seis 

meses seguintes à entrada em vigor de novas classes de acesso, a ANACOM 

vem esclarecer que «…já deliberou em 24 de Junho de 2005 que a PTC devia 

alterar a oferta grossista “Rede ADSL PT” de modo a que gratuitidade para os 

                                                           
5
 Na qual a PTC refere ter a ANACOM expressado o seu acordo quanto à realização da migração de acessos 

suportados em classes de acesso local com débitos inferiores à classe para onde seriam migrados, tendo 
estabelecido que as migrações deviam ser realizadas por opção do operador e nunca de forma obrigatória.  
6
 Esta deliberação aprova o sentido provável do que em 24.06.2005 foi determinado. 

7
 Na qual a ANACOM determinou à PT Comunicações, S.A. que «…altere a oferta grossista “Rede ADSL PT” 

no prazo de 10 dias úteis, no sentido de eliminar a condição que impede a PT Comunicações, S.A. de 
efectivar a migração até que receba o pedido de cessação do prestador de onde o utilizador final migra, 
devendo aquela empresa processar o pedido de migração normalmente, sem aguardar por qualquer pedido 
de cessação do serviço, aquando da recepção do pedido de provisão por parte do prestador para o qual o 
utilizador final migra». 
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prestadores dos pedidos de alteração de débito previstos para as classes 2 

Mbps, 4 Mbps e 8 Mbps, seja também aplicada a qualquer alteração de 

débito, independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, de 

uma alteração do prestador de serviço (transferência entre prestadores), 

durante um período de 6 meses a contar a partir da data de alteração da 

oferta resultante da deliberação final. 

Esta Autoridade esclarece ainda que o preço do pedido de migração sem 

intervenção no repartidor, que se encontra definido na oferta, é de € 12,47». 

51. Os antecedentes das deliberações da ANACOM de 21.04.2006 e de 

03.10.2007 podem, efectivamente, ser relevantes para esclarecer eventuais 

dúvidas sobre o alcance do que nestas se prescreve sempre que o que 

resulte do teor do seu texto seja passível de gerar mais do que uma 

interpretação. 

52. Ora o texto da determinação da ANACOM de 03.10.2007 é claro e conforme 

adiante se verá, não vai num sentido diverso do que desde 24.06.2005 a 

ANACOM vinha estabelecendo. 

53. Com efeito, apesar de o conteúdo da deliberação de 24.06.2005 possa servir 

de base a um entendimento diverso, na parte em que procede à análise do 

custo das migrações, o relatório que antecede essa mesma deliberação e que 

da mesma é parte integrante, referia explicitamente que «…Há que garantir, 

contudo, a coerência com outras ofertas. Assim, a gratuitidade para os 

prestadores dos pedidos de alteração de débito previstos para as classes 2 

Mbps, 4 Mbps e 8 Mbps, deve ser estendida a qualquer alteração de débito, 

independentemente do modo de agregação e de se tratar de uma alteração 

do prestador de serviço (transferência entre prestadores)»8  

54. O mesmo se verifica com a deliberação proferida pela ANACOM em 

13.10.2005 sobre a oferta rede ADSL PT lançada. O relatório que antecede 

aquela deliberação explicitamente clarifica que «Em linha com o entendimento 

                                                           
8
 Vd. relatório http://www.anacom.pt/streaming/adsl_pt_2.pdf?contentId=279403&field=ATTACHED_FILE 

paginas 8 e 9). 

http://www.anacom.pt/streaming/adsl_pt_2.pdf?contentId=279403&field=ATTACHED_FILE
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anterior do ICP-ANACOM, expresso na deliberação de 24.06.2005, e por 

forma a assegurar a coerência com outras ofertas, não é de admitir que a 

gratuitidade das migrações se restrinja às migrações para um mesmo 

operador. Assim, em concomitância com o deliberado em 24.06.2005, a 

gratuitidade para os prestadores dos pedidos de migração agora previstos 

deverá ser estendida a qualquer alteração de débito, independentemente do 

modo de agregação e de se tratar, ou não, de uma alteração do prestador de 

serviço (transferência entre prestadores), a vigorar entre 24.10.2005 e 

13.04.2006»9. 

55.  Na mesma linha, a deliberação da ANACOM de 21.04.2006 determina que a 

PTC «…deve comunicar, no prazo de cinco dias úteis, a todos os 

beneficiários da oferta ''Rede ADSL PT'', com conhecimento à ANACOM, que, 

pelo menos durante os seis meses seguintes à entrada em vigor das novas 

condições de oferta, todos os pedidos de migração e qualquer alteração de 

débito, independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, de 

uma alteração do prestador de serviço (transferência entre prestadores), 

serão prestados de forma gratuita, devendo ainda, em qualquer migração de 

clientes, ser garantida uma correcta implementação e a existência de 

condições adequadas e não discriminatórias». 

56. Esta deliberação estabelece, de forma clara, uma exigência de gratuitidade na 

satisfação de “todos os pedidos de migração” e de “qualquer alteração de 

débito”, nos seis meses seguintes à entrada em vigor das novas condições de 

oferta. 

57. Esta exigência é mantida na deliberação proferida em 03.10.2007 sobre a 

metodologia para a avaliação de compressão de margens nas ofertas de 

banda larga do Grupo PT. Mais uma vez a PTC ficou vinculada a «…garantir, 

por um período de seis (6) meses contados a partir da entrada em vigor das 

novas condições de oferta no retalho, que todos os pedidos de migração e 

                                                           
9
 Vd. relatório páginas 4 e 5 do relatório disponível em 

http://www.anacom.pt/streaming/delib_rede_adsl_2.pdf?contentId=300265&field=ATTACHED_FILE  

http://www.anacom.pt/streaming/delib_rede_adsl_2.pdf?contentId=300265&field=ATTACHED_FILE
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qualquer alteração de débito» (agora sublinhado) sejam prestados de forma 

gratuita. 

58. A manutenção desta medida foi equacionada em 26.06.2008 na avaliação 

que a ANACOM fez das formas de implementação das obrigações que se 

mantêm sobre o Grupo PT no âmbito do Mercado 12.  

59. Assim, refere a análise que precede a deliberação que «… Foi também 

ponderada a possibilidade de supressão da extensão da gratuitidade dos 

pedidos de migração para os prestadores, para qualquer alteração de débito, 

independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, de uma 

alteração do prestador de serviço (transferência entre prestadores)». Porém, 

de acordo com as conclusões da ANACOM «…[n]enhuma das evoluções 

verificadas no mercado ou a actual situação do mesmo (…) justifica a 

mudança de enquadramento regulatório relativamente a este ponto, não 

existindo, assim, qualquer motivos para alterar o entendimento do ICP-

ANACOM relativamente a esta questão» 10 

60. Conforme resulta do acima exposto, a obrigação de satisfazer, gratuitamente, 

não só os pedidos de alteração de débito/classes de acesso ADSL, mas 

também os pedidos de provisão de migração de acessos locais nos termos 

previstos na deliberação de 03.10.2007 mantém-se, actualmente em vigor. 

61. A referência feita pela PTC ao esclarecimento prestado pela ANACOM em 

28.07.2005 (vd. n.º 50), no sentido de que o preço do pedido de migração 

sem intervenção no repartidor que se encontra definido na oferta é de 12€, é 

passível de gerar alguns equívocos se não atendermos ao contexto em que o 

mesmo foi prestado. 

62. Integrada no contexto do documento onde se insere, verifica-se que com 

aquela informação a ANACOM se limita a esclarecer que a migração de 

acessos locais entre operadores não constitui uma nova instalação, pelo que 

deve ser aplicada a tarifa de instalação de um novo acesso local, devendo ser 

                                                           
10

 Vd. http://www.anacom.pt/streaming/merc12_del26062008.pdf?contentId=600492&field=ATTACHED_FILE 
, página 7, pontos 19 a 22.  

http://www.anacom.pt/streaming/merc12_del26062008.pdf?contentId=600492&field=ATTACHED_FILE
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cobrado um preço similar ao praticado nos casos de aumento do débito do 

acesso. 

63. Do que acima é exposto decorre que no período compreendido entre 31 de 

Dezembro de 2007 e 30 de Junho de 2008 e entre 25 de Novembro de 2008 e 

24 de Maio de 2009 - os seis meses seguintes à entrada em vigor de novas 

condições de oferta -, a PTC estava abrigada a satisfazer, gratuitamente, não 

só os pedidos de alteração de débito/Classes de acesso ADSL, mas também 

os pedidos de provisão de migração de acessos locais, ou seja operações 

que impliquem alterações do modo de agregação do tráfego ou a alteração do 

operador a que está associado o acesso. 

 
C. DECISÃO 

Considerando o pedido de resolução de litígio apresentado pela Nortenet – 

Sistemas de Comunicação, S.A., os factos dados como assentes, bem como o 

disposto no n.º 5 da determinação da ANACOM de 03.10.2007, relativa à 

metodologia para a avaliação de compressão de margens nas ofertas de banda 

larga do Grupo PT, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM, no âmbito 

das atribuições previstas nas alíneas b) e q) do n.º 1 do artigo 6.º dos Estatutos 

anexos ao Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro e ao abrigo do disposto 

na alínea l) do artigo 26.º dos mesmos Estatutos, no exercício das competências 

que lhe são conferidas pelo n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro e prosseguindo os objectivos de regulação previstos na alínea a) do n.º 

1 e na alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º da mesma Lei, decide: 

1. A PTC, em cumprimento do disposto no n.º 5 da deliberação do ICP-

ANACOM de 03.10.2007, relativa à metodologia para avaliação da 

compressão de margens nas ofertas de banda larga do Grupo PT, deve 

assegurar a gratuitidade de todos os pedidos de migração e qualquer 

alteração de débito promovidos a pedido da Nortenet entre 31 de Dezembro 

de 2007 e 30 de Junho de 2008 e entre 25 de Novembro de 2008 e 24 de 

Maio de 2009 no âmbito da oferta Rede ADSL PT. 
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2. A PTC deve, no prazo de 10 dias de calendário, proceder à rectificação da 

facturação relativa aos pedidos de migração e alteração de débito ocorridos 

durante os períodos referidos no número anterior. 

3. Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código 

do Procedimento Administrativo, a Nortenet e a PTC devem ser notificadas 

para, no prazo de 10 dias, se pronunciarem, querendo, sobre a decisão 

constante dos números anteriores. 


