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RESPOSTA DA ZON AOS SENTIDOS PROVÁVEIS DE DECISÃO DO ICP-ANACOM 

RELATIVOS AO CONCEITO DE ENCARGO EXCESSIVO E À METODOLOGIA A APLICAR 

NO CÁLCULO DOS CUSTOS LÍQUIDOS DO SERVIÇO UNIVERSAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

 

 

NOTAS PRÉVIAS 

 

Na sequência da consulta lançada pelo ICP-ANACOM, por deliberação do seu Conselho de 

Administração de 27 de Janeiro de 2011, referente aos Sentidos Prováveis de Decisão 

(“SPD”) relativos ao Conceito de Encargo Excessivo e à metodologia a aplicar no cálculo dos 

custos líquidos do Serviço Universal de telecomunicações (“CLSU”), vem a ZON TV Cabo 

Portugal, S.A., em seu nome e das suas participadas (doravante conjuntamente designadas 

como “ZON”), apresentar comentários sobre estas matérias. 

 

No entender da ZON, os SPD ora em apreço, constituem iniciativas positivas do ICP-

ANACOM, que visam clarificar um conjunto relevante de matérias antes do lançamento do 

concurso público de designação do(s) prestador(es) do Serviço Universal (“SU”) de 

telecomunicações, cuja realização é expectável que venha a ocorrer durante o ano de 2011.  

 

Assim, os candidatos ao referido concurso poderão conhecer a priori o enquadramento 

associado ao conceito de encargo excessivo, bem como a metodologia utilizada no cálculo 

dos CLSU, possibilitando uma avaliação aprofundada das condições associadas à sua 

potencial designação enquanto Prestador do Serviço Universal (“PSU”). 

 

Não obstante, a ZON considera pertinente já nesta fase, transmitir a essa Autoridade um 

conjunto de sugestões que se prendem com o conceito de Serviço Universal (“SU”) a 

desenvolver em Portugal. 

 

 

 

DO SENTIDO PROVÁVEL DE DECISÃO RELATIVO À METODOLOGIA A APLICAR NO CÁLCULO 

DOS CUSTOS LÍQUIDOS DO SERVIÇO UNIVERSAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

2. METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS CLSU 
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2.1 PRINCÍPIOS GERAIS 

 

No entender da ZON, a existência de margens positivas em algumas componentes 

associadas à prestação do SU, deve compensar a existência de eventuais margens 

negativas noutras componentes da prestação do SU. Tal entendimento prende-se com o 

facto de ser na prática impossível que outros operadores prestem tais serviços (os de 

margem positiva para o actual PSU), tendo em conta potenciais custos de entrada elevados 

e a forte presença no terreno do actual PSU. Tal facto é comprovado na prática, já que os 

serviços prestados no âmbito do SU não têm qualquer concorrência por parte de outro 

operador presente no mercado nacional e, como tal, a margem positiva deriva claramente da 

sua condição de PSU. Assim, as margens positivas de algumas das componentes, deverão 

ser incluídas nos cálculos associados à determinação dos CLSU.  

 

Adicionalmente, ao contrário do exposto nos SPD, na contabilização dos custos/proveitos 

associados a um serviço incluído no SU, devem ser considerados todos os serviços 

existentes numa determinada morada e não apenas aqueles assentes no STF ou no acesso 

que suporta o STF. Com efeito, um cliente do SU pode aceder ao STF e ao serviço de 

acesso à Internet (“SAI”) via ADSL (ambos no mesmo acesso), mas dispor também de STM 

e, ainda, ser cliente do STS, através, nomeadamente, de uma solução “DTH”. A 

probabilidade do prestador do SU conseguir realizar o “cross-selling” dos seus serviços a um 

cliente do SU e fornecer todos este serviços é claramente elevada.  

 

 

2.2. CUSTOS LÍQUIDOS DAS PRESTAÇÕES DO SU 

2.2.1 LIGAÇÃO À REDE TELEFÓNICA PÚBLICA NUM LOCAL FIXO E ACESSO AOS SERVIÇOS 

TELEFÓNICOS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO 

 

Na opinião da ZON, tendo em conta a taxa de cobertura do STM no território português, 

afigura-se indispensável a observância do princípio de neutralidade tecnológica, de modo a 

que as soluções via redes móveis1 sejam sempre consideradas aquando da escolha da 

solução mais económica para prestar o serviço. Assim, verificar-se-á uma redução 

assinalável nos custos associados à instalação e manutenção dos STF no âmbito do SU. 

 

 

 

                                                 
1 No concurso a realizar para a prestação do SU, a participação dos operadores do STM deve ficar claramente 
garantida. 
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Acrescente-se, ainda, que o desenvolvimento do STF por via da prestação do SU permitiu o 

desenvolvimento dos negócios de SAI e de STS do operador histórico, bem como todo o 

alargamento da infra-estrutura associada, como espaços, condutas e postes, o que originou 

áreas economicamente rentáveis. 

 

Ainda a respeito da prestação do STF, a ZON entende que a disponibilização do mesmo, 

associado ao SU, deve encontrar-se limitada à primeira residência, o que, uma vez mais, irá 

traduzir-se numa redução adicional de custos do SU. O fornecimento de serviços noutros 

locais deverá também ser assegurado, mas com um preço baseado nos custos reais. 

 

 

2.2.1.1 DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS NÃO RENTÁVEIS 

A. INTRODUÇÃO 

 

Tendo em conta a possibilidade do STF ser prestado com recurso ao STM, nomeadamente 

com base em soluções “homezoning”, então, sempre que exista disponibilidade de rede 

móvel, o STF deverá ser prestado sem recurso ao SU.  

 

Relativamente às componentes contempladas na metodologia de cálculo dos CLSU 

constantes do respectivo SPD, a ZON entende que as mesmas são adequadas, tendo em 

conta quer os CLSU, quer os benefícios indirectos da prestação do SU para o(s) 

prestador(es) designado(s). 

 

Contudo, no que respeita à determinação das áreas não rentáveis, a ZON não concorda com 

o critério adoptado pelo ICP-ANACOM, designadamente a utilização da segmentação 

geográfica (zonas “C” – competitivas e zonas “NC” – não competitivas), que resulta da 

decisão de 14 de Janeiro de 2009 dessa Autoridade, pelos motivos anteriormente expostos 

pela ZON em diferentes momentos (e.g. nos comentários remetidos a propósito do referido 

SPD, datados de 11 de Agosto de 2008, e aquando dos comentários relativos às alterações 

à Oferta de Referência de Acesso a Condutas - ORAC), pois por via da remotização dos 

Pontos de Atendimento da PT Comunicações, a coerência entre as zonas definidas pelo ICP-

ANACOM (presentemente em processo de revisão) no referido SPD, certamente dificultará 

uma análise criteriosa das áreas rentáveis e áreas não rentáveis. 

 

Por seu turno, não é razoável que essa Autoridade adopte o conceito de segmentação 

geográfica associado ao SAI, à realidade do STF, pois este serviço tem inerente uma 

disponibilidade geográfica nacional, o que resulta da existência do SU, em contraponto com 
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as dificuldades de disponibilização do SAI, nomeadamente na sua vertente de banda larga, 

em algumas das áreas geográficas do território português. 

 

Face ao exposto a ZON propõe que a “clusterização” ocorra ao nível do MDF (área 

geográfica), agregando a informação relevante (custos de acesso e tráfego) referente aos 

clientes existentes nesses mesmos MDF (cliente a cliente), determinando-se assim os MDF 

rentáveis e os MDF não rentáveis. 

 

 

B. CRITÉRIOS DE PLAUSIBILIDADE 

A) CRITÉRIO DA EXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA EFECTIVA 

 

Relativamente aos critérios de plausibilidade e uma vez que é de STF que se trata, a ZON 

entende que é suficiente que exista apenas um operador co-instalado numa determinada 

área, em vez de dois operadores co-instalados, atendendo ao facto de assim se verificar uma 

hipótese alternativa para a formulação da escolha dos consumidores.  

 

Há ainda que acrescentar, conforme já dissemos, o factor da existência de cobertura da rede 

móvel. A existência dessa mesma cobertura é per se suficiente para considerar a zona 

concorrencial ao nível do STF, porquanto todos os operadores móveis têm disponível 

soluções de homezoning e portanto, zona economicamente rentável.  

 

 

D. RECEITAS PERDIDAS 

 

Conforme referido em 2.1 supra, a ZON reitera o entendimento de que devem igualmente ser 

incluídas todas as receitas decorrentes de serviços prestados na mesma morada (SAI, STS, 

e STM) – vide Anexo aos presentes comentários, o qual contempla a proposta de adição de 

duas tabelas ao Anexo 1 do SPD em análise. 

 

 

2.2.2 REFORMADOS E PENSIONISTAS 
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Relativamente à prestação do SU a reformados e pensionistas, a ZON entende que não é 

despiciente a prestação de outros serviços pelo prestador do SU, como o STS, 

nomeadamente através de DTH, ou o STM, pelo que tais receitas2 devem ser apuradas. 

 

 

2.2.3. DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA LISTA TELEFÓNICA COMPLETA E DE UM SERVIÇO DE 

INFORMAÇÕES 

 

Em relação à componente de lista telefónica e de serviço de informações, a ZON entende, tal 

como já mencionado, que eventuais margens positivas deverão ser contabilizadas no CLSU. 

Com efeito, não existe outra Entidade para além do PSU actual, que preste (ou venha a 

dispor de condições para prestar) o serviço de listas ou serviço informativo, em concorrência 

com aquele operador, já que a dimensão da PT Comunicações, a dimensão do mercado 

endereçável e todo o histórico de prestação do serviço, são barreiras inultrapassáveis. 

 

Releva ainda que caso esta componente do SU deixasse de ser prestada pelo actual PSU, o 

mesmo manteria o seu serviço comercial “1820”, o qual, na prática, canibalizaria ainda mais 

o serviço “118”, retirando-lhe rentabilidade. 

 

Face ao exposto, propomos não só que as margens positivas desta componente do SU 

sejam contabilizadas no CLSU, mas também que a prestação do serviço informativo “1820” 

seja realizada através do serviço “118”, com flexibilização tarifária deste (custo por minuto de 

conversação), tendo em conta que o modelo tarifário actualmente em vigor revela-se 

desfasado da presente situação do mercado. Em alternativa, deverão as margens do serviço 

“1820” ser também contabilizadas no CLSU, já que aquele serviço está intrinsecamente 

ligado ao serviço 118 no âmbito do SU. 

 

 

2.2.4 OFERTA ADEQUADA DE POSTOS PÚBLICOS 

 

Relativamente à viabilização da exploração económica de determinados postos públicos, 

afigura-se-nos a dúvida em relação à possibilidade da totalidade dos postos públicos 

receberem chamadas. Estamos em crer que tal possibilidade não se verifica, pelo que terá 

havido por parte da PT Comunicações um desperdício considerável de receita associada à 

terminação de chamadas nesses mesmos postos. 

                                                 
2 Importa a este respeito ter acesso à receita com e sem promoções. Com efeito e muito particularmente no STS, a 
prática de promoções agressivas conduz a receitas nulas durante um período de tempo bastante considerável, pelo 
que deverão ser consideradas as receitas sem descontos ou promoções. 
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Note-se, que esta funcionalidade é amplamente utilizada em alguns dos Estados-Membros 

da União Europeia, bem como nos Estados Unidos da América, pelo que deveria ser 

disponibilizada na totalidade dos postos públicos e amplamente divulgada. 

 

Consideramos por isso importante que seja determinada uma margem para a prestação do 

serviço de recepção de chamadas em todos os postos públicos e que a mesma seja somada 

aos CLSU. 

 

 

2.3.4 EXPLORAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS DE CLIENTES 

 

A propósito do valor potencial da base de dados de clientes não rentáveis, tendo em conta 

um contexto de forte concorrência na prestação do STS e do STM, a ZON entende que essa 

mesma base de dados deveria ser considerada, para efeitos de benefícios indirectos, 

atendendo a quota de mercado das Empresas do Grupo Portugal Telecom nestes serviços, 

bem como a velocidade de crescimento da referida quota. 

 

 

 

DO SENTIDO PROVÁVEL DE DECISÃO RELATIVO AO CONCEITO DE ENCARGO EXCESSIVO  

 

B. CONCEITO DE ENCARGO EXCESSIVO 

 

No que respeita ao conceito de Encargo Excessivo, a ZON opõe-se à abordagem seguida 

por essa Autoridade, designadamente o considerando relativo à definição de uma quota de 

mercado através de receitas, cujo valor abaixo de 80% não permite uma endogeneização de 

um eventual encargo excessivo no âmbito da prestação do SU. 

 

A oposição da ZON quanto a esta matéria resulta da ausência de uma fundamentação 

sustentada quanto à utilização da quota de 80%, pois entendemos que tendo em conta a 

importância da matéria em apreço, a definição de um valor percentual deveria resultar de 

uma abordagem complementar à informação obtida via benchmark, nomeadamente a 

demonstração de que uma quota de mercado de receitas inferior a 80%, poderá, 

eventualmente, traduzir-se na geração de um custo líquido, o que tendo em conta o 

pressuposto referido anteriormente, por via da inclusão de todos os serviços disponibilizados 

numa determinada morada, a contabilização dos proveitos associados aos restantes serviços 
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disponibilizados pelo prestador do SU naquela morada, não poderá deixar de resultar num 

ganho líquido positivo. 

 

Além do mais, a adopção, de um modo cego, do valor percentual de uma quota de mercado 

como o critério determinante para a aferição da existência ou não de um “encargo 

excessivo”, parece ser contraditória com a doutrina resultante do acórdão do Tribunal de 

Justiça da UE, de 6 de Outubro de 2010, acórdão esse invocado no próprio SPD como ponto 

de referência na matéria. É que decorre do acórdão que a determinação da existência de 

“encargo excessivo” pressupõe uma análise efectiva (e casuística) a um conjunto de 

elementos presentes no prestados do SU, o que não se compagina com a automaticidade de 

se ultrapassar ou não um determinado limiar ser o factor determinante. 

 

Ainda em relação aos 80% de quota de mercado através de receitas, poderá sempre 

questionar-se a possibilidade de ser definido outro valor percentual, como 70% ou 60%, o 

que poderia conduzir a conclusões diversas da constante no SPD. Neste sentido, tendo em 

vista a definição de uma quota de mercado através de receitas e mantendo o  ICP-ANACOM 

o entendimento de que tal quota de mercado deve ser aqui o critério determinante,,a ZON 

propõe então uma abordagem alternativa que reflecte por um lado, a real possibilidade da 

endogeneização de tal encargo e, por outro, a caracterização de um mercado concorrencial: 

enquanto o operador do STF que detém a maior quota de mercado de clientes, ou de 

receitas, distanciar-se em 100% ou mais da quota do segundo operador, assume-se que o 

referido encargo excessivo é perfeitamente integrado pelo principal operador, actualmente o 

prestador designado do SU.  

  

Em mercados verdadeiramente concorrenciais, verifica-se que esta situação em termos de 

quotas é inexistente. Veja-se o caso do STM, do SAI ou até do STS, em que o líder de 

mercado tem sempre uma quota muito inferior ao dobro do segundo classificado. Somente 

no STF se verifica que o líder tem uma quota superior ao dobro do segundo classificado, o 

que demonstra que ainda não existe uma maturidade concorrencial e, como tal, o líder 

deverá ser capaz de endogeneizar os eventuais CLSU. 

 

 

C. CASO ESPECÍFICO DOS CUSTOS LÍQUIDOS RELATIVOS A 2001-2003 E AUSÊNCIA DO 

SEU CÁLCULO NO PERÍODO DE 2004 A 2006 

 

Em relação ao apuramento dos CLSU no período de 2001 a 2003, tendo em conta a 

informação constante do SPD relativo ao Conceito de Encargo Excessivo, nesta data, a ZON 

não dispõe dos elementos necessários para poder aferir o seu resultado. 
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A propósito da ausência de cálculo no período de 2004 a 2006, a ZON gostaria de aproveitar 

esta oportunidade para transmitir o seguinte em relação aos anos subsequentes: 

 

a) Se, por um lado, a partir do ano de 2007, verifica-se um aumento substancial do nível de 

concorrência no mercado português de comunicações electrónicas, o qual em larga 

medida resulta do processo de spin-off que deu origem ao Grupo ZON, por outro lado, a 

deterioração de alguns dos indicadores financeiros da PT Comunicações conforme 

ilustrado na Tabela 1 (“Evolução da situação económica e financeira da PTC – principais 

indicadores) do SPD supra, pode resultar do lançamento comercial do serviço “Meo” 

daquela Empresa, o qual, do ponto de vista comercial e publicitário, tem-se pautado por 

uma acentuada “agressividade”, o que conduz necessariamente a uma degradação dos 

resultados. 

 

Por outro lado, a evolução da margem EBITDA da PT Comunicações suscita-nos as 

maiores dúvidas no que toca ao ano de 2008 e ao ano de 2009. Uma redução como a 

apresentada pode decorrer de diversos ajustes, nomeadamente do recurso a custos 

intra-grupo. É algo que deve ser cuidadosamente analisado. 

 

b) Acrescente-se, ainda, que no entender da ZON a determinação dos CLSU no período de 

2007 a 2011, não deverá ocorrer, tendo em conta que somente de forma subsequente 

aos presentes SPD, o ICP-ANACOM irá clarificar um conjunto de matérias relevantes no 

contexto da metodologia do conceito de encargo excessivo, da futura designação do(s) 

prestador(es) do SU e da prestação do referido serviço. Somente após a estabilização 

das regras de definição do conceito de encargo excessivo e de cálculo dos CLSU, 

poderão estes custos, caso existam, ser considerados para efeitos de recuperação pelo 

PSU.  

 

c) A ZON entende ainda que não é razoável a repartição retroactiva de quaisquer CLSU, 

pois o ICP-ANACOM deve tomar em consideração o facto dos planos de negócio dos 

operadores do STF não terem previsto esse eventual custo.  

 

Apesar da Lei das Comunicações Electrónicas prever entre outros cenários 

(nomeadamente o recurso a um fundo público) a constituição de um fundo 

comparticipado pelos vários operadores do STF, que permita ressarcir o prestador do SU 

de eventuais encargos excessivos, nada prevê quanto a custos retroactivos. Com efeito, 

não podem os operadores de comunicações electrónicas, presentes no mercado, ver-se 

sobrecarregados com custos, de forma retroactiva, já que os mesmos não podem ser 
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reflectidos nos seus produtos também de forma retroactiva. Enquanto o PSU teve 

oportunidade de considerar esses eventuais custos no seu plano de negócios e 

contabiliza-los para efeitos de ofertas comerciais, os demais operadores não puderam 

fazer isso. Essa repartição de eventuais custos passados seria uma receita 

extraordinária do PSU (o que poderia até resultar em preços mais baixos no retalho 

deste operador) e um custo acrescido para os demais concorrentes do mercado (que 

poderia ter implicações ao nível dos seus preços de retalho, criando um diferencial 

competitivo acrescido, face ao operador histórico, que é também o PSU). 

Neste sentido, qualquer repartição de CLSU somente poderá ocorrer no ano 

subsequente ao ano de estabilização da metodologia de cálculo. 

 

Neste ponto importa reiterar que a definição tardia, considerando que a Lei das 

Comunicações Electrónicas entrou em vigor no dia 11 de Fevereiro de 2004, do conceito 

de “encargo excessivo”, bem como da metodologia de cálculo dos CLSU, é 

extremamente penalizadora para os operadores que tiverem de vir a contribuir, 

relativamente ao passado, para a solução de financiamento que for encontrada, pois 

aqueles conceito e metodologia irão ser aplicados, como já referido, retroactivamente. 

Isto é, relativamente a um período em que os operadores não os conheciam e não 

podiam, por isso, tê-los em consideração nas suas estratégias empresariais, e de 

mercado. Para além da muito duvidosa legalidade, é de uma flagrante injustiça. 

 

Por outro lado, a prestação do SU sem concurso não garante que o mesmo esteja a ser 

prestado da forma mais eficiente para o mercado, pelo que eventuais custos existentes, 

poderiam ser inexistentes se a atribuição tivesse seguido um processo concursal, 

conforme previsto no enquadramento jurídico da União Europeia. A este respeito, 

recorde-se, o Estado Português foi recentemente objecto de condenação pelo Tribunal 

de Justiça, por acórdão de 7 de Outubro de 2010, exactamente por não ter cumprido as 

obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 3.º, n.º 2, e 8.º, n.º 2, da chamada 

Directiva do Serviço Universal (Directiva 2002/22/CE), no que se refere à falta de 

designação da empresa encarregada da prestação do SU por recurso a procedimento 

eficaz, objectivo, transparente e não discriminatório. A ZON entende assim que, 

enquanto não ocorrer a realização do concurso público e a subsequente designação 

do(s) PSU(s), não deverão os eventuais CLSU ser suportados pelos demais operadores 

de comunicações electrónicas. 

 

Finalmente, importa ainda considerar que a adopção de regras, em sede do tema do SU, 

que permitam compensar o respectivo prestador por eventuais encargos excessivos que 

tenha de suportar impõe a imediata revogação da regra de isenção de que beneficiam os 
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proveitos decorrentes da prestação do SU no âmbito das regras que determinam as 

taxas de regulação (e consagradas na Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de Dezembro, 

com alterações posteriores). Sem prejuízo de a ZON considerar esta última ilegal, a 

vários títulos, como já pode veicular em diversas ocasiões, é certo que a adopção de 

mecanismos como os que agora são propostos no SPD que se comenta apenas tenderá 

a acentuar as desigualdades provocadas pela referida isenção. 

 

Em conclusão, a ZON considera que: 

 

1 – O conceito de encargo excessivo deve basear-se na quota de mercado relativa entre o 

PSU e o seu mais directo concorrente. Assim, somente quando a quota de receitas do STF 

do PSU for inferior a duas vezes a quota do seu mais directo concorrente, poderá ser 

considerada a existência de encargo excessivo com a prestação do SU. 

 

2 - O cálculo do CLSU deve ter em conta 

� A prestação do serviço da forma mais eficiente. Particular atenção deve ser dada à 

prestação do STF por via de soluções homezoning, com base no STM; 

� A existência de cobertura móvel é condição suficiente para considerar determinada 

área como competitiva neste contexto; 

� Devem ser contabilizadas todas as receitas de uma mesma morada de SU, 

independentemente de serem provenientes do acesso associado ao SU; 

� As margens positivas de quaisquer componentes do SU devem ser contabilizadas no 

cálculo do CLSU; 

� O serviço “1820” deve ser absorvido no serviço “118” ou a margem do serviço “1820” 

deve ser contabilizada no CLSU; 

� Deverá ser definida uma receita e respectiva margem, relativa às chamadas 

terminadas em todos os postos públicos, independentemente do serviço estar a ser 

prestado; 

� Deverão ser contabilizados os benefícios indirectos provenientes da exploração de 

uma base de dados de clientes. 

 

3 – Os eventuais CLSU, só poderão ser considerados para efeitos de recuperação pelo PSU, 

no ano subsequente ao da estabilização das regras agora em análise nestes SPD. 

 

4 – A repartição dos eventuais CLSU pelos operadores de comunicações electrónicas, só 

poderá ocorrer após a realização de concurso para designação do(s) novo(s) PSU. OS 

custos anteriores a esta data deverão ser suportados e limitados aos resultados líquidos do 

orçamento do ICP-ANACOM, no ano respectivo. 
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ANEXO 

 

 

 

TABELA 4 – TRÁFEGO E RECEITAS COM ORIGEM OU DESTINO EM REDES MÓVEIS 

 

TRÁFEGO ÁREAS DE 

ORIGINAÇÃO 

ÁREAS DE 

TERMINAÇÃO 

RECEITA 

    

    

    

    

 

 

 

TABELA 5 – RECEITA PROVENIENTE DO STS (INDEPENDENTEMENTE DA PLATAFORMA) 

NAS ÁREAS 

 

ÁREAS RECEITA 

  

  

  

  

 


