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1. OBJETIVOS DA CONSULTA 

No plano plurianual de atividades 2017-2019 da ANACOM encontra-se previsto em relação à 

prioridade estratégica 1 – “Garantir e proteger os direitos dos utilizadores e dos cidadãos”, no 

eixo de atuação “Supervisionar e considerar a revisão da aplicação das condições de prestação 

do serviço universal (comunicações eletrónicas e serviços postais), uma ação relativa à revisão 

das condições da prestação do serviço universal (SU) de comunicações eletrónicas em relação 

às atuais componentes e eventuais futuras componentes, para além de uma ação relativa à 

prestação de assessoria ao Governo no âmbito do lançamento dos procedimentos concursais 

do SU de comunicações eletrónicas. No âmbito da primeira ação está prevista a preparação e 

lançamento, no início de 2017, de uma consulta pública sobre a revisão das condições de 

prestação do SU das comunicações eletrónicas nas suas várias componentes, que 

consubstancia o presente documento.  

Em 02.06.2017 por comunicação do Chefe do Gabinete de S.E. o Secretário de Estado das 

Infraestruturas, foi transmitida à ANACOM a solicitação de S.E. o Secretário de Estado das 

Infraestruturas para que a ANACOM proceda ao lançamento e condução do processo de 

consulta pública a quem, nesse âmbito, caberá receber e analisar as posições manifestadas 

pelas várias entidades que se pronunciem sobre o documento de consulta. 

Foi igualmente solicitada a realização e publicação pela ANACOM, após a realização da 

referida consulta, de um relatório final com um resumo das manifestações recebidas e a 

preparação de um documento com recomendações ao Governo tendo em vista eventual 

realização de concurso(s) de seleção do(s) prestador(es) do serviço universal (PSU). 

Este documento visa assim recolher contributos por parte do mercado e da sociedade em geral 

com vista a dotar a ANACOM com elementos necessários e relevantes para uma reflexão sobre 

os termos e condições que devem estar associados à prestação do SU e a necessidade de 

proceder à designação de PSU nas várias componentes do SU.  

Pretende-se ainda com esta consulta pública recolher a informação necessária para identificar 

alterações das condições de prestação do SU que se concluam ser necessárias, de modo a 

que até ao final do 3.º trimestre de 2017 possa ser adotada uma decisão sobre as 

especificações relativas à prestação do SU para o período imediatamente posterior ao termo 
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da vigência dos contratos assinados entre o Estado Português e os atuais prestadores - a NOS 

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

Nesta medida apresenta-se nos capítulos seguintes informação que se considera ser relevante 

sobre a situação nacional e os desenvolvimentos em curso no âmbito da União Europeia, sendo 

no capítulo 8 apresentado um conjunto de questões sobre as quais se solicitam contributos. 

Os resultados da presente consulta não determinam a vinculação do Governo ou da ANACOM 

relativamente às decisões que no futuro adotem sobre as matérias abordadas ao longo do 

documento. 

2. ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR  

2.1. Enquadramento regulamentar comunitário 

A Diretiva 2002/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 2002, alterada 

pela Diretiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009 

e pelo Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de novembro 

de 2015, relativa ao SU e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas constitui atualmente, a nível da União Europeia (UE), a referência a 

atender no quadro da prestação do SU (doravante diretiva SU). 

No âmbito dessa diretiva e no que respeita à necessidade de assegurar a oferta de um SU num 

ambiente de mercados abertos e concorrenciais é definido o conjunto mínimo de serviços de 

qualidade especificada que deve estar disponível a todos os utilizadores finais no seu território, 

independentemente da sua localização geográfica, a um preço acessível à luz das condições 

específicas nacionais e sem distorção da concorrência. 

Deste modo a diretiva1 estabelece os seguintes serviços: 

 Ligação a uma rede de comunicações pública num local fixo, bem como de prestação 

de um serviço telefónico acessível ao público através daquela ligação, devendo ser 

atendidos todos os pedidos razoáveis de ligação e a ligação fornecida deve ser capaz 

de suportar comunicações, vocais, comunicações fac-símile e comunicações de dados, 

                                                           

1 Conforme disposto no artigo 3.º. 
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com débitos suficientes para viabilizar o acesso funcional à Internet, tendo em conta as 

tecnologias prevalecentes utilizadas pela maioria dos assinantes e a viabilidade 

tecnológica. 

 Lista telefónica completa num formato aprovado pela autoridade competente, impressa 

e/ou em suporte eletrónico e atualizada regularmente, pelo menos uma vez por ano, 

que, sem prejuízo do disposto em matéria de privacidade e proteção de dados pessoais, 

abranja todos os assinantes de serviços telefónicos acessíveis ao público. 

 Serviço completo de informações de listas, prestado através de um número curto, 

envolvendo a divulgação dos dados constantes da lista telefónica completa, devendo 

poder ser acedido por todos os utilizadores finais, incluindo os utilizadores de postos 

públicos; 

 Oferta de postos públicos ou outros pontos de acesso a serviços de telefonia vocal 

acessíveis ao público que satisfaçam as necessidades razoáveis das populações, 

incluindo os utilizadores finais com deficiências.  

No que respeita ao acesso funcional à Internet é de relevar o considerando 5 da diretiva 

2009/136/CE que refere que “não é adequado estabelecer um débito de dados ou binário 

específico a nível comunitário” e, adicionalmente, menciona que deve ser “necessária uma 

certa flexibilidade para permitir aos Estados Membros tomar medidas, sempre que necessário, 

para garantir que uma ligação esteja apta a suportar débitos de dados suficientes para um 

acesso funcional à internet, tal como definido pelos Estados Membros, tendo devidamente em 

conta as circunstâncias específicas dos mercados nacionais, nomeadamente a largura de 

banda mais utilizada pela maioria dos assinantes no Estado Membro em questão e a viabilidade 

tecnológica, desde que essas medidas tenham por objectivo reduzir as distorções de 

concorrência”. Acrescenta ainda que “se essas medidas implicarem um encargo excessivo para 

uma determinada empresa, tendo devidamente em conta os custos e as receitas, bem como 

benefícios não tangíveis decorrentes da prestação dos serviços em causa, esta repercussão 

pode ser incluída no cálculo dos custos líquidos das obrigações de serviço universal”, e termina 

referindo que “[p]odem ser igualmente implementadas soluções alternativas de financiamento 

da infra-estrutura de rede subjacente, envolvendo fundos comunitários ou medidas nacionais 

compatíveis com a legislação comunitária”. 
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No anexo V da diretiva SU são identificados os elementos a ter em conta pela Comissão 

Europeia ao estudar a possibilidade de alterar ou redefinir o âmbito das obrigações de SU. 

Assim a Comissão deverá ter em consideração: (i) “se estão disponíveis serviços específicos e 

são utilizados por uma maioria dos consumidores, e se a não disponibilidade ou não utilização 

desses serviços por uma minoria dos consumidores conduz à exclusão social” e (ii) “se a 

disponibilidade e a utilização de serviços específicos proporcionam um benefício líquido geral 

a todos os consumidores, justificando uma intervenção pública quando esses serviços não 

sejam fornecidos ao público em circunstâncias comerciais normais”. 

A diretiva2 reconhece o direito de os Estados Membros determinarem a abordagem mais 

eficiente e adequada para assegurar a realização do SU, respeitando simultaneamente os 

princípios da objetividade, da transparência, da não discriminação e da proporcionalidade. É 

ainda relevado, neste contexto, que os Estados Membros devem procurar reduzir ao mínimo 

as distorções do mercado, em especial a prestação de serviços a preços ou em termos ou 

condições que se afastem das condições comerciais normais, salvaguardando 

simultaneamente o interesse público. 

Nas condições descritas, a diretiva estabelece que os Estados Membros poderão designar uma 

ou mais empresas para garantir a prestação do SU, podendo ainda designar diferentes 

empresas para fornecerem diferentes elementos do SU e/ou para cobrir partes distintas do 

território nacional. 

Podem também os Estados Membros não designar qualquer PSU, em parte ou na totalidade 

do SU, se considerarem que os objetivos que aquele serviço visa alcançar, designadamente 

acessibilidade dos preços e oferta de uma qualidade mínima determinada, são atingidos pelo 

mercado. 

Quando os Estados Membros optem por proceder à designação de PSU, dispõe a diretiva que 

devem utilizar um mecanismo de designação eficaz, objetivo, transparente e não 

discriminatório, em que nenhuma empresa esteja a priori excluída da possibilidade de ser 

designada. Esse mecanismo deve assegurar a oferta do SU de modo economicamente 

eficiente e pode ser utilizado como meio para determinar o custo líquido da obrigação de SU. 

                                                           
2 Conforme disposto no n.º 2 do artigo 3.º 
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Compete periodicamente à Comissão Europeia, reapreciar o funcionamento das diretivas que 

integram o pacote legislativo das comunicações eletrónicas, sendo que de acordo com o artigo 

15.º da diretiva SU, a Comissão Europeia tem a obrigação de rever periodicamente o âmbito 

do SU à luz dos desenvolvimentos sociais, económicos e tecnológicos que se tenham 

verificado. 

Nesta medida, a Comissão Europeia já reapreciou por três vezes (em 2005, 2008 e 2011) o 

âmbito do SU, tendo concluído pela sua manutenção com o âmbito inicialmente definido. De 

notar que nessas reapreciações esteve em particular foco a análise da integração dos serviços 

de comunicações móveis e das comunicações de banda larga no SU tendo a Comissão 

Europeia na última revisão periódica realizada em 23.11.2011 considerado, relativamente aos 

serviços móveis, que os mesmos eram prestados de forma competitiva pelo mercado e não 

cumpriam as condições para serem incluídos no âmbito do SU e, em relação à banda larga, 

que o nível de penetração não cumpria o requisito de usado pela maioria da população 

(conforme dispõe o considerado 25 da diretiva) nem o de constituir um benefício geral para 

todos os consumidores. 

Mais adiantou então a Comissão Europeia que se deveria considerar a inclusão de banda larga 

de alto débito nos acessos do SU se se cumprissem dois critérios cumulativos: metade dos 

lares teriam de dispor desse tipo de ligações e o débito a considerar deveria ser utilizado por 

pelo menos 80% dos clientes de banda larga. 

De notar que em 2011 a Comissão Europeia na Comunicação intitulada “O serviço universal no 

sector das comunicações eletrónicas: relatório sobre os resultados da consulta pública e a 

terceira revisão periódica do âmbito do serviço, em conformidade com o artigo 15.º da diretiva 

2002/22/CE” considerou, entre outros aspetos, ser prematura a inclusão imediata do acesso 

em banda larga nas obrigações de SU relevando que para a definição a nível nacional da 

ligação à rede que permite um acesso funcional à Internet com débitos de banda larga, os 

Estados Membros deveriam efetuar uma avaliação prévia do impacto de tal decisão, com base 

num conjunto de critérios coerentes.  

2.2. Desenvolvimentos recentes - Propostas da Comissão Europeia para o SU 

No âmbito das competências que lhe estão conferidas a Comissão Europeia, em 14.09.2016, 

apresentou um conjunto de iniciativas com o objetivo de regular as comunicações eletrónicas 
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na UE tendo em vista responder às necessidades crescentes de conectividade dos cidadãos 

europeus e aumentar a competitividade da Europa. 

Entre estas iniciativas incluem-se: 

 proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho para um Código Europeu 

para as comunicações eletrónicas - doravante proposta de código europeu para as 

comunicações eletrónicas; 

 proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Organismo de 

Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE/BEREC) -  doravante 

proposta de regulamento sobre o BEREC; 

 proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à promoção 

da conectividade Internet nas comunicações locais e nos espaços públicos (WiFi4EU). 

No que respeita especificamente à proposta de código europeu para as comunicações 

eletrónicas e à proposta de regulamento sobre o BEREC os mesmos têm como objetivo 

primordial a modernização do atual quadro regulamentar com vista à promoção do 

investimento. 

Neste sentido e em relação ao SU, a Comissão Europeia propõe alterar, de forma significativa, 

o quadro regulamentar atualmente em vigor, removendo do SU os serviços de postos públicos, 

de listas e o serviço de informações de listas, alterando ainda a essência do SU para a 

acessibilidade de um acesso funcional à Internet e de um serviço de comunicações de voz, 

pelo menos numa localização fixa. São previstos mecanismos para assegurar a acessibilidade 

de preços do SU, que se traduzem na possibilidade de os Estados Membros prestarem apoio 

direto aos utilizadores finais com baixos rendimentos ou com necessidades especiais, 

nomeadamente através da atribuição de “vales de desconto” (vouchers), ou de solicitarem aos 

prestadores de serviços a disponibilização de tarifas especiais para os referidos utilizadores 

finais. 

A Comissão Europeia entende que o acesso funcional à Internet deve ser o suficiente para 

permitir o acesso e a utilização de um conjunto mínimo de serviços básicos que refletem os 

serviços utilizados pela maioria dos utilizadores finais. Na prática, define o acesso funcional 

como aquele que permite suportar no mínimo os serviços identificados no anexo V da proposta 
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de código europeu para as comunicações eletrónicas e que incluem: e-mail, motores de busca 

que permitam encontrar todo o tipo de informação; ferramentas básicas de formação e de 

educação online; jornais e revistas online; encomendar e comprar bens e serviços online; 

pesquisa de emprego e ferramentas de pesquisa de emprego; redes de contacto profissionais; 

banca eletrónica; utilização de serviços e-Government; mensagens instantâneas e redes 

sociais; chamadas e videochamadas de qualidade standard. Os Estados Membros podem 

definir outros serviços para além dos constantes do anexo V para permitir um nível adequado 

de inclusão e participação na sociedade e economia digital.  

A Comissão Europeia propõe também que apenas possam ser impostas obrigações de acesso 

quando o Estado Membro demonstrar que o acesso funcional à Internet e a serviços de 

comunicações de voz fixa não pode ser assegurado em condições comerciais normais ou 

através de outras políticas/instrumentos públicos potenciais, devendo para tal realizar um 

levantamento geográfico sobre a implantação de redes3 e considerar os seus resultados. 

Adicionalmente, a Comissão Europeia admite que as obrigações relativas a outras prestações 

de SU atualmente em vigor em cada Estado Membro possam ser mantidas (postos públicos, 

listas e serviço de informações de listas) mas apenas caso seja devidamente demonstrada a 

necessidade da sua manutenção. Caso seja mantida a obrigação de prestação destes serviços 

a proposta de código europeu para as comunicações eletrónicas prevê que periodicamente os 

Estados Membros avaliem se, e em que termos, a mesma continua a ser justificada A revisão 

destas obrigações deve ser efetuada pelos Estados Membros até 3 anos após a entrada em 

vigor do código europeu para as comunicações eletrónicas e, posteriormente, com uma 

periodicidade anual. 

Quanto ao financiamento, a proposta de código europeu para as comunicações eletrónicas 

prevê unicamente o financiamento por fundos públicos e, caso o Estado Membro mantenha em 

vigor anteriores obrigações do SU, as mesmas também só poderão ser financiadas por fundos 

públicos.  

Nota-se, no entanto, que esta proposta da Comissão Europeia está atualmente a ser discutida, 

perspetivando-se que só venha entrar em vigor a partir do final de 2018 ou 2019. Por outro 

lado, também não é de todo certo que os seus contornos se mantenham inalterados, já que no 

                                                           
3 Referido como “geographical survey of networks deployments” na proposta de código europeu para as 

comunicações eletrónicas. 
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decurso das negociações entre a Comissão Europeia, o Conselho e também o Parlamento 

Europeu deverão surgir diversas alterações ou adaptações, bem como novas propostas.  

2.3. Enquadramento regulamentar nacional 

A promoção do bem-estar e a qualidade de vida da população constitui uma das tarefas 

fundamentais do Estado que, como tal, merece consagração constitucional - artigo 9.º, alínea 

d) da Constituição da República Portuguesa. 

O SU tem uma especial relevância na garantia do efetivo exercício de direitos elementares de 

cidadania na sociedade atual e na promoção de um desenvolvimento socioeconómico 

equilibrado, possibilitando, neste âmbito, a correção de desequilíbrios regionais. 

O SU é definido como um conjunto mínimo de prestações definido na lei, de qualidade 

especificada, disponível para todos os utilizadores, independentemente da sua localização 

geográfica e, em função das condições nacionais, a um preço acessível.  

A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (LCE), na redação em vigor, consagra, no seu Título V – 

Serviço universal e serviços obrigatórios adicionais - um conjunto de regras aplicáveis ao SU. 

É nesta sede que o legislador define, designadamente, o conceito e âmbito do SU, determina 

o dever de os prestadores de SU adotarem medidas específicas para utilizadores com 

deficiência, estipula a obrigação de oferta de determinada qualidade de serviço e de 

acessibilidade de preços e apresenta disposições relativas ao financiamento e ao mecanismo 

de designação da(s) entidade(s) responsável(is) pela sua prestação. 

O SU de comunicações eletrónicas tem permitido disponibilizar um conjunto de serviços a todos 

os utilizadores finais, independentemente da sua localização geográfica, assegurando que 

estes cumprem padrões de qualidade adequados e são prestados mediante o pagamento de 

preços acessíveis, que são objeto de controlo regulatório.  

O SU tem sido, por isso, um importante fator de infoinclusão, de desenvolvimento económico e 

de bem-estar social, tendo igualmente garantido que, num ambiente liberalizado e 

concorrencial, nenhum cidadão fique sem meios para satisfazer as suas necessidades de 

comunicação mais essenciais. 
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No quadro da LCE o conjunto mínimo de prestações que deve estar disponível no âmbito do 

SU é o seguinte: 

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

telefónico acessível ao público através daquela ligação; 

b) Disponibilização de uma lista telefónica completa e de um serviço completo de 

informações de listas; 

c) Oferta adequada de postos públicos. 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo da 86.º da LCE, o âmbito do SU deve evoluir por 

forma a acompanhar o progresso da tecnologia, o desenvolvimento do mercado e as 

modificações da procura por parte dos utilizadores, sendo o seu âmbito modificado sempre que 

tal evolução o justifique. 

Do n.º 2 do artigo 8.º da diretiva SU, resulta que os Estados Membros devem utilizar um 

mecanismo de designação do PSU eficaz, objetivo, transparente e não discriminatório, em que 

nenhuma empresa esteja à partida excluída da possibilidade de ser designada para assegurar 

a prestação do SU. Na linha desta disposição o artigo 99.º da LCE, prevê que: 

 O SU pode ser prestado por mais do que uma empresa, quer distinguindo as prestações 

que o integram, quer as zonas geográficas, sem prejuízo da sua prestação em todo o 

território nacional. 

 O processo de designação do(s) prestador(es) «…deve ser eficaz, objectivo, 

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

possam ser designadas». 

 Compete ao Governo, por resolução do Conselho de Ministros, designar a empresa ou 

empresas responsáveis pela prestação do SU na sequência de concurso, cujo 

regulamento é aprovado por portaria dos membros do Governo com competência nas 

áreas das finanças e das comunicações eletrónicas. 

 Os termos do concurso devem assegurar a oferta do SU de modo economicamente 

eficiente e podem ser utilizados como meio para determinar o custo líquido das 

obrigações de SU. 
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São várias as prestações que integram o SU e podem ser várias as entidades incumbidas de o 

prestar, competindo ao Governo determinar a realização de concurso e aprovar as regras a que 

obedece a escolha da entidade ou entidades a quem vai ser conferida a obrigação de assegurar 

estas prestações. 

3. A PRESTAÇÃO DO SU EM PORTUGAL 

3.1. Prestadores designados e principais obrigações de oferta de serviço 

O SU das comunicações eletrónicas encontra-se atualmente a ser prestado por duas entidades 

distintas, a saber: 

 NOS Comunicações, S.A. – disponibilização do acesso à rede de comunicações pública 

num local fixo e prestação do serviço telefónico acessível ao público através daquela 

ligação (doravante STF), desde 1 de junho de 20144; 

 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. - prestação do serviço de postos 

públicos, desde 9 de abril de 20145 e disponibilização de uma lista telefónica completa 

e de um serviço completo de informações de listas, desde 14.09.20156. 

As prestações encontram-se a ser asseguradas pelas referidas entidades ao abrigo dos 

contratos assinados com o Estado Português na sequência de procedimentos concursais, 

sendo que os contratos assinados vigoram, respetivamente, até 31 de maio de 2019, 8 de abril 

de 2019 e 13 de setembro 2018. 

                                                           
4 Em 19.02.2014, foi assinado o contrato entre o Estado Português e a Optimus – Comunicações S.A. (OPTIMUS) 
para a prestação do SU de ligação a uma rede de comunicações pública num local fixo e de serviços acessíveis ao 
público na zona Norte e Centro. Na mesma data, também, foi assinado o contrato entre o Estado Português e a ZON 
TV Cabo Portugal, S.A. (ZON) para a prestação desse mesmo serviço na zona Sul e Ilhas. Estas duas empresas, 
na sequência de uma fusão por incorporação da ZON na OPTIMUS, integram atualmente uma única empresa com 
a designação NOS Comunicações, S.A., a qual iniciou a prestação do SU de STF no dia 01.06.2014 e por um período 
de 5 anos. 
5 Em 20.02.2014 foi assinado o contrato entre o Estado Português e a PT Comunicações, S.A., atualmente MEO – 
Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. para a prestação do SU de oferta de posto públicos, tendo a empresa 
iniciado a prestação em 09.04.2014 e por um período de 5 anos. 
6 Em 10.07.2015 foi assinado o contrato entre o Estado Português e a MEO – Serviços de Comunicações e 
Multimédia, S.A. para a prestação do SU de disponibilização de uma lista telefónica completa e de um serviço 
completo de informações de listas, tendo a empresa iniciado a prestação em 14.09.2015 e por um período de 3 
anos. 
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3.1.1. Oferta de Acesso à Rede e STF 

No quadro da disponibilização do STF o prestador designado deve satisfazer todos os pedidos 

razoáveis de acesso a uma rede de comunicações pública num local fixo e aos serviços 

telefónicos acessíveis ao público através daquela rede, disponibilizando determinadas 

funcionalidades de serviço. 

O prestador designado encontra-se também obrigado a praticar um tarifário do SU que se 

baseia no princípio da não discriminação na sua aplicação, garantindo a igualdade de 

tratamento a todos os utilizadores em igualdade de circunstâncias, bem como no princípio da 

uniformidade geográfica. Nesta medida, está estabelecido que o prestador, no que respeita ao 

tarifário do SU, deve cumprir com um price cap anual não superior a IPC7-2,75%, aplicável em 

conjunto às componentes de instalação, de mensalidade e do preço das comunicações para a 

mesma rede. A verificação do cumprimento de tal regra é efetuada numa base anual, com 

exceção do primeiro e segundo anos do contrato, para os quais deve ser garantido que a 

variação de preços acumulada é no mínimo equivalente à aplicação do price cap 

correspondente a dois anos. 

As obrigações associadas a esta componente do SU incluem assim a disponibilização do 

acesso à rede, bem como a acessibilidade da oferta de STF a todos os utilizadores finais. 

Nas tabelas seguintes apresenta-se o tarifário atualmente praticado pelo PSU. 

Tabela 1 – Tarifário do SU – instalação e mensalidade 

 Valor 

Preço de instalação €71,83 

Mensalidade €12,66 

Valores sem IVA. 

Tabela 2 – Tarifário do SU - Chamadas terminadas em redes fixas 

  1º minuto Restantes minutos 

  HN HE HN HE 

Rede fixa NOS € 0,0700 € 0,0000 € 0,0318 € 0,0000 

                                                           

7 IPC – Inflação esperada para cada ano que for oficialmente prevista pelo Governo e, como tal, inscrita no relatório 

do Orçamento do Estado de cada ano, ou em Orçamento retificativo. No caso de em tal documento estar inscrito um 
intervalo, é considerada a média dos valores, máximo e mínimo, desse intervalo. Caso se verifiquem dificuldades 
técnicas na obtenção desse valor, nomeadamente em sede de interpretação, cabe à ANACOM a correspondente 
clarificação. 
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  1º minuto Restantes minutos 

  HN HE HN HE 

Outras redes fixas € 0,0700 € 0,0700 € 0,0371 € 0,0100 

Orange € 0,0700 € 0,0700 € 0,0277 € 0,0084 

Valores sem IVA. 
Tarifação ao segundo após o primeiro minuto. 
HN: Dias úteis 09h-21h / HE Dias úteis: 21h-9h, sábados, domingos e feriados nacionais das 0h – 24h. 

 

Tabela 3 – Tarifário do SU - Chamadas terminadas em redes móveis 

 HN e HE 

Chamadas terminadas em redes móveis €0,0647 

Valores sem IVA 
Tarifação ao segundo desde o primeiro minuto. 

É de notar que a ligação à rede de comunicações disponibilizada pela NOS deve permitir o 

acesso de banda estreita à Internet, que possibilite um débito de dados de 56 Kbp, sendo que 

esse acesso à Internet deve ser disponibilizado sem qualquer custo fixo adicional de acesso à 

rede para além do que é cobrado a título de mensalidade pela ligação à rede de comunicações. 

Encontram-se também definidos os recursos e funcionalidades de serviço que a NOS deve 

disponibilizar a todos os clientes do SU, designadamente: 

 Faturação detalhada. 

 Barramento seletivo e gratuito de chamadas de saída de tipos ou para tipos definidos 

de número e de SMS ou de MMS de tarifa majorada ou outros serviços ou aplicações 

de valor acrescentado baseados no envio de mensagens, mediante pedido do 

assinante, sem prejuízo do disposto no artigo 45.º da LCE.  

 Sistemas de pré-pagamento do acesso à rede de comunicações pública e da utilização 

dos serviços telefónicos acessíveis ao público.  

 Pagamento escalonado do preço de ligação à rede de comunicações pública.  

 Medidas aplicáveis às situações de não pagamento de faturas telefónicas nos termos 

do artigo 52.º da LCE. 

 Serviço de aconselhamento tarifário que permita aos assinantes obter informação sobre 

eventuais tarifas alternativas inferiores ou mais vantajosas.  
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 Controlo de custos dos serviços telefónicos, incluindo alertas gratuitos aos 

consumidores que apresentem padrões de consumo anormais, que reflitam um 

aumento significativo dos valores de consumo médios habituais. 

Também estão definidas ofertas específicas que o prestador deve disponibilizar por forma a 

garantir o acesso dos utilizadores finais com baixos rendimentos ou com deficiência aos 

serviços, de modo equivalente aos restantes utilizadores. 

Deste modo encontra-se estabelecida a obrigação de o PSU disponibilizar uma oferta dirigida 

aos reformados e pensionistas assinantes de uma única linha de rede cujo agregado familiar 

aufira um rendimento mensal que, na globalidade, seja igual ou inferior à retribuição mínima 

mensal garantida. A oferta em causa designada “Tarifário Reformados e Pensionistas” 

traduz-se na oferta de 50% sobre o aluguer da linha de rede.  

Em termos de ofertas dirigidas a pessoas com necessidades especiais o prestador designado 

está obrigado a disponibilizar de forma gratuita as seguintes ofertas a deficientes8:  

 Equipamento amplificador de microtelefone, que consiste num amplificador aplicável a 

qualquer equipamento terminal, de forma a aumentar o volume de som no auscultador, 

até 10 vezes para pessoas com deficiências auditivas. 

 Avisador luminoso de chamadas, que consiste num dispositivo que ativa um sinal visual 

quando o equipamento terminal recebe uma chamada. 

 Fatura simples em Braille. 

 Linha com destino fixo, que permita o estabelecimento automático de chamadas para 

um determinado destino definido pelo cliente, sempre que ao ser premida a tecla de 

estabelecimento de chamadas ou levantado o auscultador, não seja marcado nenhum 

número no período de 10 segundos. 

                                                           
8 Os utilizadores finais com deficiência considerados são os utilizadores cegos ou amblíopes, os utilizadores surdos 
ou com graves deficiências auditivas, os utilizadores mudos ou com graves distúrbios na fala, os deficientes 
cognitivos e os deficientes motores. A referidas ofertas devem ser disponibilizadas a todos os utilizadores finais que 
sejam portadores da Certidão Multiuso emitida nos termos do Decreto-Lei n.º 174/97 de 19 de julho, que altera o 
Decreto-Lei n.º 202/96, de 23 de outubro, cartão de sócio efetivo da associação de deficientes em que está inscrito 
ou, ainda, declaração médica atestando tratar-se de pessoa em situação de risco com necessidades especiais 
devido à idade, ou à incapacidade física ou mental. 
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Por fim e no que respeita à qualidade de serviço, o prestador encontra-se obrigado ao 

cumprimento de vários parâmetros, designadamente, prazo de fornecimento de ligação inicial, 

taxa de avarias por linha de acesso, tempo de reparação de avarias, chamadas não 

concretizadas, tempo de estabelecimento de chamadas e queixas sobre incorreções nas 

faturas. 

3.1.2. Oferta de Postos Públicos 

No que respeita à oferta adequada de postos públicos, a MEO tem a obrigação de manter um 

parque de 8.222 postos públicos (PP), obedecendo: (i) ao critério de dispersão geográfica o 

qual corresponde à aplicação do critério de um posto público por freguesia e mais um posto 

público para cada uma das freguesias com mais de 1.000 habitantes9 (6.229 PP); e (ii) ao 

critério de disponibilização de PP em locais de interesse social10 (1.993 PP). 

Adicionalmente em cada zona geográfica 5% do parque de PP deve estar adaptado a 

deficientes com cadeiras de rodas (num total de 411 PP) e 95% do parque total de PP deve 

aceitar moedas como meio de pagamento. 

Tabela 4 – Parque de postos públicos a disponibilizar, por zonas geográficas 

Zonas Distritos 
N.º de postos 

públicos (freguesias) 

N.º de postos 
públicos em locais de 

interesse social 

N.º de postos 
públicos 

(TOTAL) 

Norte 

Braga 765       

1.177 
4.855 

Porto 688       

Viana do Castelo 362       

Bragança 317       

Vila Real 319       

Aveiro 384       

Guarda 365       

Viseu 478       

Sub-Total 3.678 1.177 

Centro Castelo Branco 198       485 2.002 

                                                           
9 Considerando-se para o efeito os limites administrativos das freguesias constantes da CAOP - Carta Administrativa 
Oficial de Portugal de 2010, no número total de 4260 freguesias (considerando-se o Município do “Corvo”, e para 
estes efeitos, como uma freguesia). 
10 Constituem locais de interesse social: (i) aeroportos; (ii) estabelecimentos de ensino; (iii) estabelecimentos 
prisionais; (iv) estações de metropolitano; (v) hospitais e centros de saúde; (vi) terminais ferroviários; (vii) terminais 
rodoviários, (viii) tribunais, e (ix) lojas do cidadão. 
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Zonas Distritos 
N.º de postos 

públicos (freguesias) 

N.º de postos 
públicos em locais de 

interesse social 

N.º de postos 
públicos 

(TOTAL) 

Coimbra 320       

Leiria 266       

Lisboa 425       

Santarém 308       

Sub-Total 1.517       485 

Sul e Ilhas 

Madeira 95       

331 
1.365 

Açores 237       

Portalegre 124       

Évora 130       

Setubal 154       

Beja 144       

Faro 150       

Sub-Total 1.034       331 

Fonte: ANACOM. 

O acesso aos PP deve estar disponível durante 24 horas por dia, excetuando os PP que 

estejam instalados no interior de edifícios de acesso não permanente que constituem locais de 

interesse social. 

As obrigações associadas a esta componente do SU incluem, para além da disponibilização do 

parque, a garantia de que as condições tarifárias inerentes à utilização desse parque são 

acessíveis. 

Assim, em termos de acessibilidade dos preços, o prestador encontra-se obrigado ao 

cumprimento do price cap anual não superior a IPC-2,75%, aplicável à componente preços das 

comunicações para a mesma rede e para as outras redes fixas e móveis. A verificação do 

cumprimento desta regra é feita numa base anual com exceção do primeiro e segundo anos do 

contrato para os quais deve ser garantido que a variação de preços acumulada é no mínimo 

equivalente à aplicação do price cap correspondente a dois anos. 

Na tabela seguinte apresenta-se o tarifário praticado atualmente pelo prestador. 
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Tabela 5 – Tarifário de PP  

Região Continente 
Região Autónoma da 

Madeira 
Região Autónoma dos 

Açores 

Tráfego Fixo – Fixo Fixo – Móvel Fixo – Fixo Fixo – Móvel Fixo – Fixo Fixo – Móvel 

Impulso (euros) 0,0569 0,0569 0,0574 0,0574 0,0593 0,0593 

Preço inicial (impulsos) 2 2 2 2 2 2 

Tempo inicial (segundos) 60 30 60 30 60 30 

Temporização (segundos) 22,1 9,1 22,4 9,2 23,4 9,6 

Preços sem IVA; Tráfego – tarifação por impulso. 

Em relação à qualidade de serviço a observar na oferta de PP existe o parâmetro “Percentagem 

de postos públicos de moedas e cartão em boas condições de funcionamento”11 que tem 

definido um objetivo de 96%.  

3.1.3. Oferta da Lista Telefónica Completa 

O prestador designado para esta prestação encontra-se obrigado, nomeadamente, a:  

- Entregar anualmente listas telefónicas impressas a todos os utilizadores finais que 

expressamente as solicitem, dentro de um período definido, através de contacto 

telefónico para um número estabelecido para o efeito ou através de um sítio de Internet 

específico (ou seja, segue-se um modelo opt in na entrega das listas telefónicas 

impressas). A entrega da lista telefónica impressa aos utilizadores que expressamente 

solicitaram e que cobre a área de residência/instalação do utilizador final tem de ser 

feita sem quaisquer encargos, no endereço indicado pelo utilizador ou num dos dois 

locais físicos existentes para o efeito. A MEO tem também a obrigação de entrega das 

demais listas abrangidas pelas obrigações do SU, quando existam, podendo esta 

entrega estar sujeita ao pagamento de despesas de expedição e portes, o que não 

sucederá quando tais listas sejam entregues num dos referidos dois locais. 

- Disponibilizar uma lista telefónica completa através de uma página eletrónica 

permanentemente disponível (sendo que a página utilizada é "http://www.118net.pt"). 

                                                           
11 O indicador definido é “Percentagem de dias completos durante o qual os PP existentes se encontram em 
condições de funcionamento relativamente ao número potencial de dias de serviço do parque médio de PP”. 
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Em termos de qualidade de serviço o prestador encontra-se obrigado a um objetivo de 

desempenho de 99,00% considerando-se para o efeito a percentagem de horas durante o 

período de um ano de contrato durante o qual a lista telefónica completa em formato eletrónico 

se encontra disponível. 

De acordo com o estabelecido no contrato celebrado entre a MEO e o Estado Português, a 

MEO estava obrigada a proceder à entrega das listas no prazo máximo de 1 ano após o início 

da prestação do serviço.  

Deste modo, ao abrigo do atual contrato a MEO procedeu à entrega das listas telefónicas 

impressas solicitadas em 2015 durante o ano de 2016, tendo procedido em 2016 ao registo das 

solicitações de listas telefónicas impressas para entrega durante o ano 2017. 

3.1.4. Oferta do Serviço de Informações de Listas 

O serviço completo de informações de listas que tem vindo a ser prestado através do número 

118 devendo estar disponível 24 horas por dia, ao longo de todos os dias do ano, e ser acessível 

a partir de todos os prestadores de serviços telefónicos acessíveis ao público, a um preço e 

qualidade de serviço definidos. 

O prestador designado tem a obrigação de permitir a todos os utilizadores finais a obtenção de 

informações relativas a números de telefone a partir do nome ou da morada do cliente e a 

obtenção de moradas ou nomes de clientes a partir de números de telefone referentes aos 

utilizadores que deram ao seu prestador de serviços o consentimento para tal divulgação. 

Em termos de acessibilidade dos preços, o tarifário do serviço “118” é regulado e pode ser 

ajustado anualmente em função da variação do índice de preços ao consumidor (IPC), 

apresentando-se na tabela seguinte o tarifário atualmente em vigor. 

Tabela 6 – Tarifário do serviço completo de informações de listas (“118”) 

Origem da chamada Preço por chamada (sem IVA) 

Clientes do serviço telefónico 

prestado em local fixo 

 

Ar Telecom € 0,640 

NOWO € 0,615 

Colt € 0,589 

G9 Telecom € 0,615 
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Origem da chamada Preço por chamada (sem IVA) 

MEO € 0,563 

NOS € 0,606 

NOS Açores € 0,606 

NOS Madeira € 0,606 

ONI € 0,606 

Orange Business € 0,606 

IP Telecom € 0,615 

Vodafone € 0,649 

Voxbone € 0,615 

Clientes do serviço telefónico móvel € 0,794 

O prestador está também obrigado a disponibilizar ofertas específicas que garantam o acesso 

dos utilizadores finais com deficiência ao serviço completo de informações de listas, de modo 

equivalente aos restantes utilizadores finais. Neste contexto o prestador disponibiliza a 

possibilidade de os utilizadores cegos ou amblíopes fazerem mensalmente até 20 chamadas 

gratuitas, não acumuláveis, para o serviço. 

Em relação à qualidade de serviço, na prestação do serviço “118” o PSU está obrigado a 

cumprir um objetivo de desempenho de 5 segundos em relação ao tempo médio de resposta 

para os serviços informativos e a um objetivo de desempenho de 95% no que respeita à 

percentagem de chamadas para os serviços informativos atendidas até vinte segundos pelos 

operadores humanos ou por sistemas equivalentes de resposta.  

3.2. Custos Líquidos do SU e Financiamento 

No tocante ao financiamento a LCE dispõe, no seu artigo 97.º, que verificando-se a existência 

de custos líquidos do serviço universal (CLSU) que sejam considerados excessivos, a sua 

compensação possa ser feita, alternativa ou cumulativamente: (i) a partir de fundos públicos 

(cf. alínea a)) e/ou (ii) da repartição do custo pelas empresas que ofereçam, no território 

nacional, redes de comunicações públicas e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis 

ao público, devendo, neste caso, ser estabelecido um fundo de compensação administrado 
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pela ANACOM ou por outro organismo independente designado pelo Governo (cf. alínea b) do 

n.º 1 e n.º 2 do mesmo preceito). 

Considerando as possibilidades previstas no artigo 97.º da LCE, em 2012, o Governo decidiu 

optar pela repartição dos custos pelas empresas que, no território nacional, oferecem redes de 

comunicações públicas e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público. A Lei n.º 

35/2012, de 23 de agosto, entretanto alterada e republicada pela Lei n.º 149/2015, de 10 de 

setembro (doravante Lei do Fundo), veio proceder à criação do fundo de compensação do 

serviço universal de comunicações eletrónicas (FCSU) e estabelecer os critérios de repartição 

dos CLSU entre as empresas obrigadas a contribuir para aquele fundo. 

A Lei do Fundo procede, assim, à criação do FCSU previsto na LCE e destinado ao 

financiamento dos CLSU, estabelecendo que estão obrigadas a contribuir para o FCSU as 

empresas que oferecem, no território nacional, redes de comunicações públicas e ou serviços 

de comunicações eletrónicas acessíveis ao público que, no ano civil a que respeitam os custos 

líquidos, tenham registado um volume de negócios elegível no setor das comunicações 

eletrónicas que lhes confira um peso igual ou superior a 1% do volume de negócios elegível 

global do setor. 

A tabela seguinte contém a síntese do que se encontra estabelecido em sede dos contratos 

celebrados entre o Estado Português e os prestadores designados em matéria de 

financiamento, designadamente o valor de financiamento e o ano em que os CLSU devem ser 

objeto de pagamento aos PSU12. 

Tabela 7 – CLSU do SU, por componente 

 

SU de ligação a uma rede 
de comunicações pública 
em local fixo e de serviços 
telefónicos acessíveis ao 

público (NOS) 

 SU de oferta 
de postos 
públicos 

(MEO) 

 SU de listas e serviço 
de informações de listas 

(MEO) 
TOTAL 

CLSU 2014 1.125.698,63 1.804.334,79 - 2.930.033,42 

CLSU 2015  1.920.000,00 2.466.600,00 189.132,42 4.575.732,42 

CLSU 2016  
mínimo 1.920.000,00 2.466.600,00 

máximo estimado de 
636.405,55 5.023.005,55 

CLSU 2017  
mínimo 1.920.000,00 2.466.600,00 

máximo estimado de 
636.376,23 5.022.976,23 

                                                           
12 De notar que os CLSU associados à prestação do STF poderão ainda ser ligeiramente superiores, caso a oferta 
do SU destinada a reformados e pensionistas venha a ser ativada na zona Sul e Ilhas (valor unitário de 
1,518000006402 euros multiplicado pelo número de reformados e pensionistas elegíveis para o efeito). 
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SU de ligação a uma rede 
de comunicações pública 
em local fixo e de serviços 
telefónicos acessíveis ao 

público (NOS) 

 SU de oferta 
de postos 
públicos 

(MEO) 

 SU de listas e serviço 
de informações de listas 

(MEO) 
TOTAL 

CLSU 2018  mínimo 1.920.000,00 2.466.600,00 mínimo de 444.200,91 4.830.800,91 

CLSU 2019  mínimo 794.301,37 662.265,21 - 1.456.566,58 

TOTAL 
mínimo 9.600.000,00 12.333.000,00 

estimado     
1.906.115,11 

estimado 
23.839.115,11 

Valores em euros. 

Quanto aos CLSU associados à prestação do SU de listas e serviço de informação de listas o 

valor referenciado como mínimo deve-se ao facto de só conter a parte relativa à componente 

fixa de financiamento, havendo que atender à componente variável que depende em cada ano 

do número de listas expressamente solicitadas e comprovadamente entregues. Nesta 

componente, o valor máximo estimado dos CLSU 2016 e 2017, resulta de já haver 

conhecimento do número de listas solicitadas, o que determina o valor máximo da componente 

variável dos custos já que o valor preciso da mesma será calculado posteriormente atendendo 

ao número de listas expressamente solicitadas e comprovadamente entregues em cada um 

desses anos. Os valores relativos a 2015 e 2018 correspondem apenas à componente fixa 

dessa prestação, já que em 2015 não houve lugar à entrega de listas, e em 2018 ainda não se 

conhece o número de listas que serão entregues nesse ano (após solicitação expressa). 

Resulta do exposto que, em termos médios anuais (tendo como referência os anos de 2016 e 

2017), os CLSU associados à prestação das três componentes situam-se na ordem dos 5 

milhões de euros, sendo que a prestação da oferta de PP é aquela que representa um maior 

encargo (cerca de 49%), seguida da do STF (38%) e, por último, das listas e serviços de 

informações de listas (13%). 

4. A SITUAÇÃO A NÍVEL EUROPEU 

Em estudo recente elaborado para a Comissão Europeia intitulado “Review of the scope of 

Universal Service”13 observa-se que 7 Estados Membros em 28, entre os quais se encontra 

Portugal, estabeleceram a obrigação de prestação de SU para as quatro componentes (acesso 

ao STF, PP, listas e serviço de informações de listas). 

                                                           
13 Estudo publicado no final de 2016 elaborado pela Tech4i2 Limited, Time.lex BV CVBA, Acreo e Genesis Media 
GmbH e disponível no sítio da Internet da Comissão Europeia. 
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Por outro lado, verifica-se que a componente do SU para a qual existem mais Estados Membros 

que optaram por proceder à designação de PSU refere-se ao acesso à rede de comunicações 

pública e prestação do serviço telefónico acessível ao público através daquela ligação, 

vulgarmente referido por serviço telefónico em local fixo (22 Estados Membros), seguida do 

serviço de listas telefónicas (15 Estados Membros), da oferta de PP (13 Estados Membros) e, 

por último, do serviço de informações de listas (10 Estados Membros). 

Apresenta-se de seguida um quadro sinóptico elaborado com base no estudo da Comissão 

Europeia acima referido, no qual se encontra refletida a situação da designação de PSU para 

cada uma das quatro componentes o SU nos 28 Estados Membros. 

Tabela 8 – Quadro sinóptico da designação de prestadores de SU a nível da UE 28 

Estados 
Membros 

Nº de 
componentes 
do SU para o 
qual existe 

PSU 
designado 

Acesso à rede de 
comunicações 

pública e prestação 
do serviço 

telefónico acessível 
ao público através 

daquela ligação 

Oferta de Postos 
Públicos 

Lista telefónica 
completa 

Serviço de 
Informações 

de listas 

Alemanha 0         

Áustria 3         

Bélgica 1         

Bulgária 4         

Chipre 2     só eletrónica   

Croácia 4         

Dinamarca 3         

Eslováquia 

2 

só para pessoas com 
necessidades 

especiais 
    

só para pessoas 
com 

necessidades 
especiais 

Eslovénia 4         

Espanha 3         

Estónia 0         

Finlândia 1         

França 1         

Grécia 4         

Holanda 1         

Hungria 2         

Irlanda 3         

Itália 2         

Letónia 3     só eletrónica   

Lituânia 4         

Luxemburgo 0         
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Estados 
Membros 

Nº de 
componentes 
do SU para o 
qual existe 

PSU 
designado 

Acesso à rede de 
comunicações 

pública e prestação 
do serviço 

telefónico acessível 
ao público através 

daquela ligação 

Oferta de Postos 
Públicos 

Lista telefónica 
completa 

Serviço de 
Informações 

de listas 

Malta 3         

Polónia 0         

Portugal 4         

Reino Unido 4         

República Checa 2         

Roménia 0         

Suécia 0         

Fonte: Estudo “Review of the scope of Universal Service” e ANACOM. 

Notas: A cor vermelha representa as situações em que não existe PSU designado e a cor verde o oposto. 

De notar que, conforme informação publicada no referido estudo, desde 2011 verificou-se um 

aumento do número de Estados Membros que decidiram não proceder à designação de PSU 

para algumas das componentes do SU ou mesmo para todas as componentes do SU. 

Observa-se também que mesmo com a tendência registada nos últimos anos, de não proceder 

à designação de PSU, cerca de metade dos Estados Membros procedem à designação de PSU 

para pelo menos 3 das 4 componentes do SU. Atualmente apenas existem 6 Estados Membros 

que não procedem à designação de PSU para qualquer componente e 4 fazem-no apenas para 

uma das componentes do SU (o STF). 

No que respeita aos países que procederam à designação de PSU, nota-se que não existe uma 

harmonização a nível dos Estados Membros quanto aos períodos de designação, verificando-

se a definição de períodos variados, desde 1 a 6 anos.  

Da informação existente, concluiu-se também que não existe uma prática comum de definição 

de períodos de designação dos prestadores do SU, mais longos ou mais curtos consoante a 

componente que lhes incumbe prestar, havendo uma diversidade de opções que foram 

tomadas pelos Estados Membros que procederam à designação de PSU.  

Na tabela seguinte apresentam-se os períodos de designação do PSU para cada uma das 

componentes que o integram. 
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Tabela 9 – Períodos de designação adotados a nível da UE (países que procederam à designação de PSU) 

Estados Membros 
Prazo de designação (anos) 

STF PP Listas Serv. Inform. 

  
   

Croácia 4 4 4 4 

Eslovénia 3 5 5 5 

Espanha 3 1 - 1 

Finlândia 3 - - - 

França 3 - - - 

Grécia 3  5 5 5 

Hungria 3 - 3 3 

Irlanda 6 4 4 - 

Portugal 5 5 3 3 

República Checa 3  3 - - 

Fonte: BEREC, ANACOM e sítios da Internet dos reguladores. 

De seguida apresenta-se de forma mais detalhada informação sobre cada uma das prestações.  

4.1. Acesso à Rede e STF 

No que respeita à componente do acesso à rede de comunicações pública e prestação do 

serviço telefónico acessível ao público através daquela ligação verifica-se que em 2 Estados 

Membros da UE (Alemanha e Luxemburgo) nunca foi designado qualquer PSU por se 

considerar que os operadores existentes no mercado forneciam uma cobertura apropriada do 

serviço. Na Suécia, embora também não tenha sido designado qualquer PSU para esta 

componente, encontra-se estabelecido que pedidos de acesso em zonas remotas são tratados 

no âmbito de uma contratação pública. 

De relevar que na República Checa e na Eslováquia apenas se encontra designado PSU para 

esta componente para efeitos de garantir o acesso de pessoas com necessidades especiais. 

Importa também referir o grau de penetração dos serviços telefónicos nos diversos países da 

UE que, em alguns casos, embora não necessariamente em todos, permite perceber as 

decisões de designação adotadas. 
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Assim, a nível da UE28, apresenta-se de seguida a informação publicada pelo estudo do 

Eurobarometer Survey14 relativo ao início de 2014, estudo este que publica os resultados de 

inquéritos realizados a cidadãos dos Estados Membros e que visa monitorizar as tendências 

das comunicações eletrónicas e avaliar como as famílias e os cidadãos da UE beneficiam do 

ambiente concorrencial e inovador das novas tecnologias digitais.  

De acordo com esse estudo, verifica-se que na totalidade dos países a grande maioria dos 

agregados familiares já tem um acesso (fixo ou móvel) que viabiliza a realização de chamadas 

telefónicas. Ainda de acordo com o mesmo estudo cerca de 6% dos agregados familiares 

portugueses não dispunha de qualquer tipo de acesso ao STF (4 pontos percentuais acima da 

média UE28 e mais 2 pontos percentuais do que no final de 2011). Portugal, a Roménia e a 

Eslováquia eram os países da UE28 com a maior percentagem de agregados sem serviço 

telefónico. 

                                                           
14 Disponível em http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_en.pdf à data de 10.01.2017. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_en.pdf
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Gráfico 1 – Percentagem de agregados sem acesso fixo nem móvel na União Europeia  

 

Fonte: Special Eurobarometer survey 414 (Janeiro 2014). 

 

Ainda no que respeita a esta componente do SU, conforme referido, a diretiva SU estabelece 

que o acesso a disponibilizar em local fixo deve viabilizar o acesso funcional à Internet, tendo 

em conta as tecnologias prevalecentes utilizadas pela maioria dos assinantes e a viabilidade 

tecnológica. Relativamente a este aspeto importa assinalar que 15 Estados Membros definiram 

o conceito de acesso funcional à Internet com indicação do débito (download e/ou upload) 

sendo que em 6 Estados Membros o débito definido é igual ou superior a 1 Mbps, sendo a 

intenção desses países permitir o acesso em banda larga. Assim, na Bélgica, Croácia, Espanha 

e Suécia o débito fixado é de 1 Mbps, na Finlândia de 2 Mbps e em Malta é de 4 Mbps. De 

acordo com as informações recolhidas, perspetiva-se que, a breve prazo, a Eslovénia venha a 

permitir o acesso em banda larga no âmbito do SU. 
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De seguida apresenta-se breve síntese sobre as principais decisões adotadas por alguns dos 

reguladores em matéria de inclusão da banda larga no SU: 

 Bélgica 

O acesso funcional à Internet com débito de 1 Mbps encontra-se em vigor desde abril 

de 2014. 

Para proceder à definição de acesso funcional à Internet o regulador identificou os 

serviços que potencialmente seriam necessários para permitir a inclusão social e, por 

conseguinte, que deveriam estar acessíveis através de um acesso à internet. Nesta 

análise o regulador considerou várias opções de débito (512 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 4 

Mbps e 8 Mbps), tendo concluído que um débito de 1 Mbps seria suficiente para aceder 

aos serviços considerados essenciais. De notar que os serviços considerados 

essenciais são o browsing, pesquisa de emprego, comércio eletrónico, e-governo, e-

mail e acesso a redes sociais.  

 Espanha 

Em 2011 o débito mínimo de acesso à internet no âmbito do SU foi fixado em 1 Mbps, 

sendo que em recente análise sobre a matéria, o regulador concluiu que novos clientes, 

dependendo das áreas onde se localizam, podem não conseguir obter acesso em banda 

larga com uma velocidade mínima de 1 Mbps, considerando pertinente continuar a 

incluir esta obrigação no âmbito do SU.  

Para esta conclusão também contribuiu o facto de existirem acessos fixos que são 

comercializados isoladamente, sem incluírem o acesso em banda larga.  

 Finlândia  

No final de 2008 o Governo finlandês consagrou na sua legislação nacional a banda 

larga como um direito legal de qualquer cidadão. Neste contexto, no final de 2009, o 

âmbito do SU foi alargado para incluir serviços de banda larga com débito médio de 

1 Mbps (velocidade de download) a um preço acessível (30 a 40 euros de mensalidade). 

A regulação da prestação de serviços de banda larga de 1 Mbps foi adotada em 2010, 

onde se concretizou que a velocidade média de download deveria ser pelo menos de 

75% de 1 Mbps em cada 24 horas (ou seja, 750 Kbps) e de 50% de 1 Mbps (ou seja, 

500 Kbps) em cada período de 4 horas.  
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Nas condições descritas, no final de 2010 foram designados 26 operadores como PSU 

para a prestação do serviço em 340 municípios.  

Em 2014 o Governo promoveu uma nova análise, decorrente da evolução social e 

tecnológica e no final de 2015 adotou um decreto que aumentou a velocidade mínima 

de download de serviço de banda larga no âmbito do SU de 1 Mbps para 2 Mbps. 

 Malta 

Em meados de 2011 o regulador reviu o conceito de acesso funcional à Internet, tendo 

considerado que os débitos estabelecidos no âmbito do SU não permitiam aos cidadãos 

aceder aos serviços essenciais da vida diária. Neste sentido determinou a 

obrigatoriedade do acesso em banda larga estar integrado no âmbito do SU, com uma 

velocidade mínima de download de 4 Mbps e de 512 Kbps de upload. 

De notar que em situações excecionais, como sejam fatores económicos ou 

tecnológicos e onde não é disponibilizada nenhuma oferta alternativa, o PSU poderá 

apenas prestar uma ligação de 2 Mbps. Estas situações estão limitadas no máximo a 

3% do número total de acessos instalados pelo PSU.  

 Irlanda 

Em consulta realizada em agosto de 2015 o regulador concluiu que, uma vez que o 

programa nacional da banda larga (“National Broadband Scheme”) e o programa rural 

da banda larga (“Rural Broadband Scheme”) têm como objetivo promover o 

desenvolvimento da banda larga em áreas onde existe insuficiência de serviços, não 

seria necessário aumentar o débito mínimo do acesso à internet no SU originalmente 

fixado em 28,8 Kbps. Foi igualmente relevado que a elevada taxa de penetração da 

banda larga fixa e móvel, em níveis acima da média da UE, indiciava que poderia não 

ser realmente necessário incluir o acesso em banda larga nas obrigações do SU. 

Posteriormente, em maio de 2016 o regulador em nova análise concluiu que o assunto 

da banda larga no SU deveria ser reapreciado assim que estivessem mais claras as 

disposições contratuais do programa nacional da banda larga e o desenvolvimento 

comercial desse programa e das ofertas comerciais de banda larga em geral. Em finais 

de julho de 2016 o regulador publicou uma decisão em que mantém o débito mínimo de 

28,8 Kbps, salientando, no entanto, que o assunto será objeto de reanálise.  
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 Reino Unido  

Na sequência da intenção do Governo de introduzir a banda larga no SU, o regulador 

realizou uma consulta pública em 201615 onde analisou essa problemática que se 

centrou na análise da fixação de um débito de 10 Mbps de download ou de 30 Mbps de 

download, tendo o  Governo em abril de 2017 adotado um ato16 que atribui poderes ao 

Secretário de Estado para especificar nas obrigações do SU o acesso à banda larga 

com um débito de pelo menos 10 Mbps e para que o débito, se inferior a 30 Mbps, seja 

revisto quando 75% dos alojamentos tenham subscrito um débito de pelo menos 30 

Mbps.  

4.2. Oferta de Postos Públicos 

Em 15 Estados Membros da UE não é designado nenhum PSU para prestar o serviço de PP 

no âmbito do SU, sendo que em geral é referido não existir procura suficiente que justifique a 

sua existência como uma obrigação do SU. Tal decorre principalmente da universalidade do 

acesso aos serviços fixos e móveis e da existência de preços acessíveis que afastam a 

necessidade de oferta de PP, tornando-os redundantes.  

A utilização de PP na Europa tem vindo a diminuir significativamente. De acordo com um estudo 

do Eurobarometer Survey17 relativo ao início de 2014, os PP têm um nível de utilização bastante 

reduzido, sendo que 88% dos respondentes do estudo referem nunca utilizar os PP no seu 

país, percentagem que aumentou 4 pontos percentuais no período de 4 anos.  

De acordo com os dados do estudo, Portugal, a par da Áustria, surge como o país em que mais 

respondentes afirmaram utilizar os PP (18%), representando, contudo, esta percentagem 

menos de uma pessoa em cada 5. No caso português a utilização dos PP é maior do que a 

média europeia (18% vs 8%), surgindo no outro extremo, com uma utilização muito reduzida, 

Malta (2%) e Estónia (1%). 

O gráfico seguinte ilustra a utilização que é feita dos PP na UE. 

                                                           
15 Disponível em https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/95581/final-report.pdf. 
16 Disponível em http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/enacted à data de 22.05.2017. 
17 Disponível em http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_en.pdf à data de 10.01.2017. 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/95581/final-report.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/enacted
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_en.pdf


  

  32/93 

 

Gráfico 2 – Utilização dos postos públicos na União Europeia  

 

Fonte: Special Eurobarometer survey 414 (Janeiro 2014). 

De acordo com o mesmo estudo, a principal razão que leva os utilizadores europeus a usarem 

os PP relaciona-se com a existência de algum tipo de problema associado ao terminal móvel 

ou à rede móvel (6%), desde a inexistência de cobertura adequada, até à inexistência de crédito 

suficiente, ou ao facto da bateria do telemóvel estar fraca. Note-se que, no caso nacional, a 

principal razão para usar os PP é a mesma que a identificada em média para a UE, embora 

com um valor superior, na ordem dos 12%. No gráfico seguinte são ilustradas as razões 

indicadas pelos respondentes para usar os PP no seu país. 
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Gráfico 3 – Razões para usar os postos públicos (Média europeia vs Portugal) 

 

Fonte: Special Eurobarometer survey 414 (Janeiro 2014). 

 

Em termos de parque de PP instalado nos vários países que continuam a designar PSU para 

essa prestação verifica-se que a densidade de PP varia significativamente de país para país. 

Por exemplo, enquanto que em Portugal e na Itália existem cerca de 0,80 PP por cada 1.000 

habitantes, em Espanha esse valor é cerca de metade (0,46) e na Irlanda é cerca de ¼ (0,19). 

Da informação disponível, concluiu-se que Portugal é dos países da UE cujo parque definido 

de PP no âmbito do SU é dos mais elevados em termos de densidade de PP por população, 

notando-se que a par de Portugal surge Malta com uma elevada densidade (cerca de 1,86 PP 

por 1.000 habitantes). 

4.3. Lista Telefónica Completa 

Nos últimos cinco anos em alguns Estados Membros foi tomada a decisão de não designar um 

prestador para esta componente do SU, sendo que atualmente são já 13 os Estados Membros 
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No geral as razões invocadas para não proceder à designação de PSU prendem-se com o 

seguinte: (i) o mercado funciona garantindo a prestação do serviço, mesmo fora do quadro de 

designação de PSU; (ii) a disponibilização de listas telefónicas eletrónicas é suficiente; (iii) o 

mercado disponibiliza livremente listas telefónicas eletrónicas; (iv) o registo de um rápido 

declínio do uso da lista telefónica em papel; (iv) a utilização de listas telefónicas eletrónicas tem 

sido privilegiada face às listas telefónicas em papel. 

Em relação à forma de disponibilização da lista telefónica em formato eletrónico, é de salientar 

que no referido estudo elaborado para a Comissão Europeia sobre o SU intitulado “Review of 

the scope of Universal Service” são referidas pelos reguladores como principais vantagens 

dessa disponibilização face à lista em formato impresso as associadas a: (i) ter um acesso fácil, 

inclusive para pessoas mais idosas e/ou com necessidades especiais decorrente da 

disponibilização de tecnologias que permitem funções do tipo texto para discurso, aumento da 

letra, mudanças de cor/contraste; (ii) poder estar disponível em apps e ser acessível através de 

equipamentos móveis; (iii) poder ser atualizada com maior frequência; (iv) poder facilmente ser 

disponibilizada de forma gratuita.  

4.4. Serviço de Informações de Listas 

Esta componente do SU é aquela em que existem mais Estados Membros a não procederem 

à designação de PSU – 18 – sendo que, genericamente, as razões de tal opção encontram-se 

associadas ao facto de o mercado oferecer serviços de informações de listas de forma 

competitiva e, por conseguinte, não existir necessidade de designar PSU. Outra das razões 

apontadas prende-se com o facto de outros serviços de informações disponibilizadas livremente 

pelo mercado incluírem para além do serviço de informações de listas outras informações ou 

funcionalidades que tornam os serviços atrativos e interessantes para os cidadãos (informações 

de tempo, notícias, social, funcionalidades de pesquisa, etc). 

Em termos de nível de utilização deste serviço na UE, de acordo com o Eurobarometer Survey 

verifica-se que a maioria dos respondentes referiu ter utilizado o serviço de informações de 

listas pelo menos uma vez no período de dois anos (64%), percentagem esta que compara com 

61% em Portugal. Os países que surgem com maior percentagem de utilização do serviço são 

a Holanda, Finlândia e Suécia, sendo que a Roménia e a Polónia surgem como aqueles em 

que os respondentes afirmaram utilizar menos o serviço. Nota-se, no entanto, que não existem 

necessariamente PSU designados em todos os países referidos, sendo que na grande maioria 
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dos casos o serviço é disponibilizado pelo mercado. Aliás, dos países referidos, só Portugal 

mantém a designação de um PSU para esta componente do SU. 

Gráfico 4 – Utilização do serviço de informações de listas na UE  

  

Fonte: Special Eurobarometer survey 414 (Janeiro 2014). 

 

O gráfico seguinte ilustra a utilização que é feita em média na UE do serviço de informações de 

listas, estabelecendo-se uma comparação com a utilização efetuada em Portugal. Em Portugal 

e na UE (valor médio) cerca de 32% dos respondentes afirma nunca ter utilizado o serviço de 

informações de listas. 
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Gráfico 5 – Utilização do serviço de informações de listas Portugal vs Média UE  

 

Fonte: Special Eurobarometer survey 414 (Janeiro 2014). 

Em Portugal a utilização é assim menor do que a média europeia, salientando-se que apenas 

8% dos respondentes afirma ter usado o serviço de informações de listas, há menos de 6 meses 

percentagem que é bastante menor que a média da UE (18%).  

De acordo com o mesmo estudo 30% dos respondentes com 55 ou mais anos afirma que nunca 

utilizou o serviço e 26% apenas o utilizou uma única vez no último ano. De notar ainda que 
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4%

18%

8%

8%

30%

32%

7%

8%

12%

11%

30%

32%

Não sabe

Há menos de 6 meses

Entre 6 meses a um ano

Entre 1 ano e 2 anos

Há mais de 2 anos

Nunca

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Portugal Média EU



  

  37/93 

 

De notar ainda que não existem clientes do tarifário para reformados e pensionistas e também 

não existem clientes a usufruírem das disposições específicas para os clientes com 

necessidades especiais. 

Com vista a obter uma visão clara da situação do mercado português no que respeita ao serviço 

telefónico em local fixo, importa considerar a evolução do número de acessos e do tráfego de 

voz originado nas redes fixas e móveis, em termos de minutos e à evolução do peso do tráfego 

fixo e do tráfego móvel no total de tráfego originado. 

Quanto aos acessos em local fixo, verifica-se que, contrariamente ao que acontece em muitos 

países da UE, em Portugal o número de acessos tem vindo a aumentar (no final de 2016 eram 

cerca de 4,8 milhões, mais 2,2% do que no ano anterior e a taxa de penetração dos acessos 

telefónicos principais atingiu no final de 2016 46,3 acessos por 100 habitantes, o que compara 

com 44,2 em 2014 ou 43,4 em 2013). 

Quanto ao tráfego, conforme apresentado no gráfico abaixo, observa-se que o tráfego (em 

minutos) originado nas redes fixas tem vindo a diminuir, sobretudo a partir de 2013, enquanto 

o tráfego originado nas redes móveis tem aumentado, sendo que em 2016 este último já 

representava mais de 80% do total de tráfego originado em ambas os tipos de redes. 

Gráfico 6 – Evolução do tráfego em termos de minutos originado nas redes fixas e móveis em Portugal 

   

Fonte: ANACOM. 
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5.1.1. Oferta e procura de banda larga  

A avaliação da necessidade de inclusão no âmbito do SU de uma ligação à rede que permita 

um acesso funcional à Internet com débitos de banda larga (ou seja, inclusão do acesso em 

banda larga no âmbito do SU) tem de envolver, na linha do definido no considerando 5 da 

diretiva 2009/136/CE, a análise das circunstâncias específicas dos mercados nacionais, 

nomeadamente a largura de banda mais usada pela maioria dos assinantes do Estado Membro 

em causa, e a viabilidade tecnológica, aspetos que têm de se aferidos à luz da necessidade de 

minimizar as distorções do mercado, para o que é necessário considerar a disponibilidade do 

serviço e a razoabilidade dos preços que decorrem da dinâmica do mercado, sem imposição 

de qualquer obrigação de SU. Esta avaliação deve ser feita atendendo a todos os serviços de 

banda larga independentemente da tecnologia utilizada, ou seja, numa perspetiva de completa 

neutralidade tecnológica. 

Como ponto prévio à análise da disponibilidade do serviço da banda larga em Portugal e das 

condições de oferta e da procura, considera-se relevante assinalar a estratégia nacional sobre 

a agenda digital, na qual se integram duas metas específicas quanto à cobertura de banda 

larga até 2020: acesso à Internet com velocidade de transmissão igual ou superior a 30 Mbps 

para todos os cidadãos e acesso a velocidades iguais ou superiores a 100 Mbps para 50% dos 

agregados familiares. De notar ainda a medida prevista de melhoria das condições de acesso 

da população em concelhos rurais à banda larga em velocidade igual ou superior a 40 Mbps. 

De relevar também o objetivo de promover a utilização das novas tecnologias, para que seja 

possível diminuir para 23% o número de pessoas que nunca utilizou a Internet.  

Mais recentemente, em abril de 2017, foi lançada em Portugal a Iniciativa Nacional 

Competências Digitais18 que estabelece, nomeadamente, as seguintes metas em competências 

digitais para Portugal ao nível do acesso à Internet: que 80% de habitações tenham acesso à 

Internet em 2020, 90% em 2025 e aproximadamente 100% em 2030. Quanto à percentagem 

de indivíduos que nunca utilizou a Internet, os objetivos traçados são de diminuir a atual 

percentagem para 20% em 2020, 10% em 2025 e 5% em 2030. 

Importa também relevar a decisão de impor obrigações de cobertura às entidades que 

adquiriram direitos de utilização de frequências na faixa dos 800 MHz, e que incidem sobre 480 

                                                           
18 Disponível em www.incode2030.pt. 

http://www.incode2030.pt/
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freguesias tendencialmente sem banda larga móvel, as quais têm de ser cumpridas em 2017, 

e a imposição de obrigações de cobertura adicionais em mais 588 freguesias potencialmente 

sem banda larga móvel, no âmbito do processo de renovação dos direitos de utilização de 

frequências na faixa dos 2,1 GHz, a serem cumpridas em 2019. 

Em paralelo entende-se também relevante apresentar a posição de Portugal no Índice de 

Digitabilidade da Economia e da Sociedade (IDES) a nível da UE, uma vez que este índice da 

Comissão Europeia expressa o posicionamento de cada Estado Membro em termos de 

evolução para uma economia e sociedade digitais integrando 5 dimensões no domínio da 

conetividade, capital humano, utilização da Internet, integração das tecnologias digitais e 

serviços públicos digitais.  

Portugal apresenta-se na 15.ª posição entre os Estados Membros, ligeiramente acima da média 

da UE, fazendo parte do grupo de países que apresenta um desempenho médio. 

Gráfico 7 – Índice de Digitabilidade da Economia e da Sociedade (IDES) 2017 

 

 Fonte: Comissão Europeia, Digital Scoreboard, 2017, dados relativos a junho de 2016. 

 Disponibilidade do serviço 

No que respeita especificamente à disponibilidade do serviço, Portugal apresenta também um 

desempenho acima da média da UE com uma boa cobertura da rede de banda larga fixa. Estão 
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disponíveis redes de alta velocidade, com valores de, pelo menos, 30 Mbps em 95%19 dos lares 

(enquanto a média da UE é de cerca de 76%).  

Conforme se evidencia na tabela abaixo os níveis de cobertura de banda larga fixa são elevados 

a nível nacional, embora as áreas rurais registem valores menos significativos, se bem que 

ainda assim muito superiores à média da UE. 

Tabela 10 - Taxa de cobertura, em termos de alojamentos – junho de 2016 

 Portugal UE 28 

DSL 
Nacional 99,2% 94,3% 

Áreas rurais 94,7% 86,0% 

Cabo 
Nacional 79,1% 43,9% 

Áreas rurais 42,1% 10,1% 

Fibra 
Nacional 86,1% 23,7% 

Áreas rurais 46,9% 9,3% 

Fonte: Sector das Comunicações 2016 – dados de junho de 2016. 
Unidade: % alojamentos cobertos.  

No gráfico seguinte apresenta-se a cobertura em DSL na UE, observando-se que Portugal 

ocupa a 9.ª posição mais favorável no conjunto dos 28 Estados Membros sendo que, 

relativamente às zonas rurais, Portugal ocupava a mesma nona posição no ranking. 

                                                           
19 Note-se que a cobertura por mais do que um operador implica a possibilidade de múltipla cablagem de um mesmo 
alojamento. Isto significa que a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores pode resultar em duplas 
contagens. 
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Gráfico 8 – Cobertura de banda larga (DSL) na UE 28 em zonas rurais e nacional 

 

Fonte: Sector das Comunicações 2016 – dados de junho de 2016. 
Unidade: % alojamentos cobertos com DSL por 100 alojamentos.  

De relevar ainda que Portugal a nível da cobertura de redes por cabo (standard) ocupa uma 

posição também de destaque a nível da UE (o 4.º no ranking com cerca de 80% de cobertura) 

apresentando também uma boa posição nas zonas rurais (o 5.º no ranking), conforme ilustrado 

no gráfico abaixo20. 

                                                           
20 Note-se que a cobertura por mais do que um operador implica a possibilidade de múltipla cablagem de um mesmo 
alojamento. Isto significa que a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores pode resultar em duplas 
contagens, embora neste caso a sobreposição das redes dos operadores seja mínima. 
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Gráfico 9 – Cobertura de modem cabo na UE 28 em zonas rurais e nacional 

 

Fonte: Sector das Comunicações 2016 – dados de junho de 2016. 

Unidade: % alojamentos cablados com modem de cabo por 100 alojamentos.  

Em relação às tecnologias de alta velocidade e, em particular à FTTP, em junho de 2016 cerca 

de 86,1%21 dos alojamentos estavam preparados em Portugal para receber débitos iguais ou 

superiores a 30 Mbps, situando-se a média da UE em cerca de 23,7%. Portugal apresentava a 

segunda mais elevada taxa de cobertura de rede de FTTP da UE28. Não obstante, em 201422, 

existiam ainda cerca de 1700 freguesias em que a cobertura das referidas redes fixas de alta 

velocidade (em termos de alojamentos familiares clássicos) era igual ou inferior a 1%. Dados 

                                                           
21 Note-se que a cobertura por mais do que um operador implica a possibilidade de múltipla cablagem de um mesmo 
alojamento. Isto significa que a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores pode resultar em duplas 
contagens 
22 Vide https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=385677. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=385677
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mais recentes, do final de 2016, indicam que o número de freguesias nessa situação era ainda 

superior a 1400, abrangendo cerca de 1,5 milhões de pessoas (cerca de 14%), e cerca de 980 

mil alojamentos (cerca de 17%). 

Gráfico 10 – Cobertura de rede FTTP na UE 28  

 
 

Fonte: Sector das Comunicações 2016 – dados de junho de 2016. 
Unidade: % alojamentos preparados com fibra ótica por 100 alojamentos.  

Em paralelo importa também referir o grau de cobertura das redes móveis de terceira e quarta 

geração, que disponibilizam serviços de banda larga atualmente com velocidades bastante 

elevadas.  

Assim, e no que respeita à cobertura de HSPA23, em conformidade com o transmitido pelos 

operadores aos autores do estudo da Comissão Europeia “Broadband Coverage in Europe 

2016”, em Portugal a mesma atingiu os 98,8%, valor ligeiramente acima da média da UE (98%), 

                                                           
23 A tecnologia HSPA+ Quadruple amplitude modulation (64QAM), permite triplicar a velocidade máxima de 
download do serviço BLM de 7,2 Mbps para 21,6 Mbp. 
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em junho de 2016, verificando-se que todos os países apresentam elevados níveis de 

cobertura. 

A cobertura em LTE24 é também bastante elevada em Portugal (tendo atingido 98,8% em junho 

de 2016), uma das mais elevadas da UE. De notar ainda que a nível das zonas rurais Portugal 

apresenta um nível de cobertura significativamente mais elevado do que a média da UE 

(Portugal próximo dos 95% e a média da UE está próxima dos 80%). 

Pelos dados acima expostos pode-se concluir que Portugal é um país que apresenta uma 

ampla cobertura de banda larga, suportada em quatro tipos de plataformas (redes de cobre, de 

cabo, de fibra ótica e móveis).  

De assinalar ainda os planos de investimentos divulgados pelos operadores, nomeadamente a 

MEO que anunciou um plano para expandir a sua rede de fibra ótica de forma a cobrir mais 3 

milhões de casas, prevendo assim cobrir com fibra ótica 5,1 milhões de casas em 2020.   

Adicionalmente é de referir a implementação das redes de nova geração que foram objeto de 

contratos entre o Estado Português e a DSTelecom Norte (zona Norte), a Fibroglobal (zonas 

Centro e Região Autónoma dos Açores (RAA) e a DSTelecom Alentejo e Algarve (zonas 

Alentejo e Algarve). Na sequência destes investimentos várias entidades têm manifestado aos 

operadores interesse na extensão da rede, o que tem sido analisado em função da rendibilidade 

esperada dos investimentos e da sua capacidade financeira, perspetivando-se em 2017 uma 

aceleração da procura. 

A este respeito saliente-se a iniciativa "Comunidades Interligadas", lançada pela CE em julho 

de 2014, e que visou promover a implantação da banda larga, facilitando o acesso a 

financiamento e o desenvolvimento de modelos empresariais adequados, na qual a DSTelecom 

manifestou interesse, tendo apresentado planos para projetos nesse domínio. 

Nas condições descritas Portugal apresenta condições bastante positivas quanto à cobertura 

do país por redes de fibra ótica perspetivando-se que, em 2020, a quase totalidade dos lares 

nacionais estejam cobertos por fibra ótica. 

                                                           
24 Long term evolution (LTE) ─ 4.ª geração móvel (4G) ─ permite velocidades de BLM de pelo menos até 300 Mbps. 
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Continuarão, no entanto, a existir naturalmente áreas com alguns défices de cobertura no que 

respeita às redes fixas de alta velocidade, sendo de salientar que nessas áreas, servidas por 

redes de cobre, os débitos disponíveis são sempre inferiores a 30 Mbps e muito variáveis 

porque dependem nomeadamente do comprimento dos respetivos lacetes. No conjunto do país 

estima-se que apenas cerca de 2% das linhas de rede não têm condições para assegurar 

débitos até 2 Mbps, sendo que cerca de 10% das linhas de rede têm condições para assegurar 

débitos entre 2 Mbps e 10 Mbps e as restantes linhas de rede têm condições para disponibilizar 

débitos superiores aos referidos.   

 Penetração do serviço  

Sem prejuízo dos relevantes níveis de cobertura de banda larga registados em Portugal, 

importa também referir quais são os níveis de penetração da banda larga em Portugal e o 

posicionamento do país a nível da UE. Conforme evidenciado no gráfico seguinte, no 1.º 

trimestre de 2016, Portugal continuava a apresentar níveis de penetração da banda larga 

significativamente abaixo da média da UE (10 pontos percentuais abaixo). 

Gráfico 11 – Penetração da banda larga, em termos de agregados familiares - 2016 

 

Fonte: Sector das Comunicações 2016. Dados do 1.º trimestre de 2016. 
Unidade: %;  
Base: Agregados domésticos residentes no território nacional e em alojamentos não coletivos, com pelo menos um 
indivíduo entre os 16 e os 74 anos. 

Em relação à penetração do serviço de banda larga fixa dos clientes residenciais em Portugal, 

os dados mais recentes referem-se ao 4.º trimestre de 2016 sendo que a mesma era de 68,3 

por 100 famílias clássicas.  
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Em termos de penetração da banda larga fixa, nota-se que em julho de 2016 Portugal situava-se 

na 11.ª posição do ranking da UE 28, com uma penetração de 31,6 acessos por 100 habitantes 

vs 32,7 de média da UE. No final de 2016, a penetração do serviço de acesso à Internet em 

local fixo em Portugal situava-se em 32,6 por 100 habitantes. 

De notar que apesar de a taxa de penetração da banda larga em Portugal ser menor que a 

média da UE, se tem registado um aumento da referida taxa nos últimos anos, apresentando-se 

no gráfico seguinte a sua evolução entre 2012 e 2016, relevando-se que o crescimento da 

penetração da banda larga fixa em Portugal foi o segundo mais elevado registado na UE28 

entre junho de 2015 e junho de 2016. 

Gráfico 12 – Penetração dos serviços de BLF e de BLM em Portugal – 2012 a 2016 

Fonte: Sector das Comunicações 2016. 

Unidade: %.  

Atento o exposto, importa avaliar as razões que levam a que o nível de penetração da banda 

larga fixa e mais especificamente do acesso à Internet em Portugal se encontrem abaixo da 

média europeia, analisando-se de seguida as limitações a nível da procura e as condições da 

oferta. 

 Limitações a nível da procura 

Importa também aferir em que medida a menor taxa de penetração da banda larga em Portugal 

face à média da UE estará relacionada com limitações a nível da procura, decorrentes do 
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desinteresse e da iliteracia dos utilizadores finais ou decorrentes de condições 

económicas/rendimento. 

Sobre esta matéria, releva-se que a percentagem de indivíduos que nunca utilizaram a Internet 

é significativamente mais elevada em Portugal (26% em 2016) do que na UE (14%), sendo que 

de acordo com o inquérito realizado para o Eurostat a maioria dos potenciais clientes 

residenciais dos serviços de comunicações eletrónicas referiu não tencionar vir a aderir a estes 

serviços nos próximos tempos25. De notar ainda que Portugal compara de forma idêntica com 

a média da UE no que respeita ao número de indivíduos que nunca utilizaram a Internet cuja 

idade vai até aos 44 anos, sendo que o desfasamento é notório a partir dos 45 anos, com 

valores de quase o dobro na classe etária dos 45 aos 54 anos. 

A este respeito saliente-se que, de acordo com dados da Marktest26, na grande maioria dos 

lares sem acesso à Internet, os motivos de não adesão ao serviço estão relacionados com: (i) 

falta de interesse/não considerar necessário (63,4% em janeiro de 2016); (ii) o 

desconhecimento de como utilizar a Internet (9,3%); (iii) ser muito caro/dificuldades económicas 

(11,4%); (iv) não tem computador (3,3%); e (v) não tem/tem pouca cobertura na zona geográfica 

(0,8%). 

A este respeito saliente-se também os dados publicados pelo Eurostat a esse respeito. Assim, 

a percentagem de lares sem acesso à Internet apresentou, em 2016, as seguintes razões para 

não aderir ao serviço: 

Tabela 11 – Razões apontadas para não ter acesso à Internet em casa (percentagem de lares) 

Razões indicadas Portugal Média UE 28 

Falta de competências 69% 42% 

Falta de interesse/não considerar necessário 45% 46% 

Custos do equipamento elevados 39% 26% 

Custos de acesso elevados 38% 22% 

Por aceder noutro sítio 11% 11% 

Preocupações de segurança e privacidade 17% 9% 

Outras razões 4% 11% 

Fonte: Eurostat. 

                                                           
25 Conforme publicação do Eurostat: ”European ICT survey: Information and Communication Technologies in 
households and by individuals”. 

26 Barómetro Telecomunicações. 
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Conforme se pode observar pela tabela acima, é notório em Portugal que a questão da iliteracia 

(a falta de competências) é a principal razão apontada (69% dos lares) que justifica o não 

acesso à Internet, percentagem esta que se encontra significativamente acima da média da UE 

28 (42%). 

De relevar, neste contexto, que no âmbito da iniciativa Portugal 4.0, de definição da estratégia 

nacional para a digitalização da economia, encontra-se prevista a realização de um programa 

de formação em literacia digital e competência digitais, desenvolvido pelas Instituições de 

Ensino Superior, com níveis diferenciados (docentes, jovens, seniores, administração, pessoas 

em contextos de exclusão social, pessoas com necessidades especiais, ensino profissional) 

com o propósito de mobilizar e consciencializar o país para a importância da literacia digital e 

da computação, por meio da qual se pretende impulsionar todos os responsáveis, pessoas, 

instituições e empresas para a democratização e generalização da oferta de formação e de 

contextos de aprendizagem, abertos e inclusivos, em competências digitais. 

No que respeita ao rendimento económico (nível geral de rendimentos auferidos), é de notar 

que de acordo com os dados divulgados pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) referentes a junho de 2016, a correlação existente entre 

o PIB per capita e a penetração de banda larga fixa era moderada a fraca (0,56) num conjunto 

de 35 países, sendo que se se atender apenas aos dados relativos aos 21 países da UE 

considerados nesse estudo, a correlação é fraca (0,37)27. 

 Condições da oferta 

Conforme se constatou, sem prejuízo de existirem ainda défices a nível da cobertura de redes 

fixas e móveis, a disponibilização de ofertas de banda larga atinge elevados níveis em Portugal, 

os quais comparam muito favoravelmente com os dos restantes países da UE.  

Um aspeto a nível da oferta que também poderá estar de algum modo a contribuir de forma 

menos favorável para o nível de penetração da banda larga fixa, para além das limitações a 

nível da procura, são as condições tarifárias. A este respeito, releva-se que uma percentagem 

significativa de lares sem acesso à Internet apontou em 2016 como razão para não aderir ao 

serviço a existência de preços de acesso elevados (38% vs 22% média da UE28), notando-se 

                                                           
27 Disponível no portal da OCDE em http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdbroadbandportal.htm, à data de 
08.03.2017. 

http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdbroadbandportal.htm
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que este valor tem vindo a decrescer desde 2013, embora entre 2010 e 2012 tivesse registado 

valores inferiores aos de 201628.  

Importa ainda, neste contexto, ter em conta que o mercado português se caracteriza em larga 

medida por uma elevada adesão a ofertas em pacote, sendo que se estima que a esmagadora 

maioria dos clientes do serviço de acesso à Internet em banda larga fixa tenha adquirido o 

serviço no âmbito de um pacote de serviços. Este aspeto dificulta uma eventual avaliação das 

condições de ofertas, em termos de preços, associadas especificamente à banda larga fixa. 

Em todo o caso, de acordo com os resultados de um estudo promovido pela Comissão 

Europeia, realizado em outubro de 2015, o qual compara os preços do acesso à banda larga 

nos 28 Estados Membros29, os preços das ofertas stand-alone de banda larga fixa eram em 

Portugal superiores à média da UE, exceto no caso das ofertas entre os 8 Mbps e os 12 Mbps 

e as com velocidades superiores a 100 Mbps, conforme se evidencia na tabela seguinte. 

Tabela 12 – Preços mensais das ofertas stand-alone em euros/PPP 

 

Fonte: Sector das Comunicações 2016. 
Nota: preços em euros com IVA em PPP. 

Para as ofertas mais utilizadas em Portugal (com velocidades de transmissão entre os 12 e os 

30 Mbps) o preço praticado encontrava-se 48,6% acima da média da UE. No entanto, e 

                                                           
28 Conforme dados do Eurostat constantes da publicação European ICT survey: Information and Communication 
Technologies in households and by individuals”. 

29 Estudo Broadband internet Access Cost (BIAC). 
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conforme acima referido, estas ofertas não são representativas no mercado português, onde 

os utilizadores privilegiam ofertas em pacote. Ainda assim, e considerando a oferta mais básica 

do pacote (o dual play que agrega banda larga fixa e STF) o preço mais baixo para um acesso 

com BLF de 12 Mbps é em março de 2017 em Portugal de 14,99 euros e para um acesso de 

BLF de 30 Mbps é de 19,99 euros, o que compara favoravelmente com um preço de 21,33 

euros para a média da UE30.  

Quanto aos preços das restantes ofertas em pacote (que integram o serviço de BLF) os 

mesmos são significativamente superiores em Portugal face à média da UE. Para a oferta triple 

play mais utilizada aquando da realização do referido estudo, representando 40,4% dos 

subscritores de pacotes de serviços, os preços em Portugal eram superiores entre os 35% e os 

69% consoante os diferentes intervalos de velocidade, conforme se ilustra na tabela seguinte 

(nota-se, no entanto, que esta comparação é efetuada com base em paridades de poder de 

compra). 

Tabela 13 – Preços mensais das ofertas em pacote triple play (BLF, STF, STVS) euros/PPP 

 

Fonte: Sector das Comunicações 2016. 
Nota: preços com IVA em PPP. 

Os diferenciais de preços registados podem, no entanto, estar relacionados com fatores 

diversos, como sejam outras características das ofertas, não diretamente relacionadas com a 

banda larga fixa, mas com os demais serviços disponibilizados, como é o caso do serviço de 

televisão por subscrição.  

 Velocidades 

Quanto às escolhas dos utilizadores, a maioria dos clientes de banda larga fixa (98,5%) 

utilizava, em 2016, acessos acima dos 10 Mbps e cerca de 2 em cada 3 dispunha de acessos 

                                                           
30 O valor da média da UE refere-se a outubro de 2016. 
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com velocidade igual ou superior a 30 Mbps, e 43% utilizava acessos com velocidades iguais 

ou superiores a 100 Mbps.  

Gráfico 13 – Acessos de banda larga fixa, por velocidade de download (2012 a 2016) 

  

Fonte: ANACOM, estatísticas do serviço de acesso à Internet, 4º trimestre de 2016. 

 

Comparando com os vários Estados Membros da UE, verifica-se que, em julho de 2016, 

Portugal surge como o quinto país com maior proporção de acessos com velocidade de 

download igual ou superior a 100 Mbps (36,5%), refletindo a elevada cobertura por redes de 

alta velocidade, conforme anteriormente referido. Na UE a proporção média de acessos com 

velocidades iguais ou superiores a 30 Mbps era de 30,9% e iguais ou superiores a 100 Mbps 

era de 15,5% conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 14 – Distribuição dos acessos de banda larga fixa, por velocidade de download na UE (2016) 

  

Fonte: CE, Digital Scoreboard, dados de julho de 2016. 

Por outro lado, a percentagem de acessos de cobre que nem permite a disponibilização de 

débitos iguais a 2Mbps é muito pequena (cerca de 2%). Note-se que o número de freguesias 

em que mais de 50% das linhas de rede estão nas condições referidas é relativamente reduzido 

(inferior a uma centena). Caso se desconsiderem as freguesias que já apresentam uma 

cobertura de redes de elevada velocidade de pelo menos 50% dos alojamentos, o número de 

freguesias é ainda menor, na ordem das 70, sendo na sua grande maioria freguesias rurais. 

5.2. Oferta de Postos Públicos 

Os dados mais recentes disponíveis relativos à utilização do SU de PP respeitam ao ano 2016, 

sendo que, em síntese, para um parque de 8.222 PP: 

 Foram feitas 6,5 milhões de chamadas, das quais 6 milhões respeitam ao tráfego 

nacional, ou seja, chamadas terminadas no país, representando em média, por dia, 2 

chamadas por posto público. 

 Foram originados 11,8 milhões de minutos (tráfego nacional: 10 milhões e internacional: 

1,8 milhões). 
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 A zona Norte do país apresenta maior nível de utilização dos PP (50% das chamadas 

foram originadas nesta zona). 

No gráfico seguinte apresenta-se a evolução do tráfego originado em PP do SU em minutos 

nos três últimos anos, no qual se pode observar que o tráfego tem vindo a reduzir-se, sendo 

que, em 2016, foram originados 11,8 milhões de minutos (tráfego nacional e internacional). 

Gráfico 15 – Evolução do tráfego originado em PP do SU – minutos - 2014 a 2016 

 

Fonte: MEO. 
Nota: O tráfego referente a 2014 refere-se unicamente ao período de abril a dezembro.  

Tendo em conta que o parque de PP do SU definido no contrato é distinto consoante a zona 

em que está integrado, já que está associado ao número de freguesias existente, importa 

também evidenciar as eventuais diferenças de utilização registadas nas três zonas geográficas. 

Assim, no gráfico seguinte é apresentado o tráfego médio diário originado por posto público em 

cada uma das zonas geográficas (minutos) para 2015 e 201631. 

                                                           
31 O parque médio considerado para 2015 resulta dos dados trimestrais enviados pela MEO, obtendo-se um parque 
médio total de 7.820 PP em 2015 (4.539 na zona Norte; 1.942 na zona Centro e 1.339 na zona Sul e Ilhas). Em 2016 
o parque considerado é igual ao exigido no contrato e que decorre da informação transmitida pela MEO.  
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Assim, atendendo ao parque médio de PP disponibilizado durante o ano 2015, o tráfego médio 

total (nacional e internacional) diário originado por posto público em cada uma das zonas 

geográficas foi baixo, registando valores inferiores a 7 minutos/dia, em todas as zonas, com 

diferenças acentuadas entre elas. Em 2016 registaram-se ainda valores mais baixos, sendo 

que o tráfego médio total (nacional e internacional) diário originado por posto público foi inferior 

a 6 minutos em todas as zonas geográficas. 

Gráfico 16 – Número médio diário de minutos por posto público do SU em 2015 e 2016 

 

Fonte: MEO e cálculos ANACOM. 

Para a globalidade do país o tráfego médio total (nacional e internacional) diário por posto 

público, foi ainda menor em 2016 face ao ano anterior (ligeiramente abaixo dos 4 minutos). 

Verifica-se assim, uma tendência de diminuição significativa quer do tráfego total originado em 

PP (de 2011 para 2016 essa diminuição foi na ordem dos 80% em termos de minutos, embora 

em 2011 o parque fosse pelo menos 3,5 vezes superior ao parque SU em 2016) quer do tráfego 

médio diário por posto público (– 27% de 2011 para 2016). 

Relativamente ao número de chamadas, conforme se evidencia no gráfico seguinte, registou-

se uma diminuição de 2015 para 2016 em cerca de 3%. No total, em 2016, foram realizadas 
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6,5 milhões de chamadas, sendo que cerca de 6 milhões se referem a chamadas terminadas 

em Portugal. 

Gráfico 17 – Evolução dos volumes de chamadas originadas em PP do SU – 2015 e 2016 

  
Fonte: MEO e cálculos ANACOM. 

A nível de cada zona geográfica a zona Norte é aquela que tem apresentado um maior volume 

de chamadas feitas em PP do SU. Em termos relativos, 50% das chamadas foram realizadas 

na zona Norte, seguida da zona Centro (29%), e da zona Sul e Ilhas (21%).  
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Gráfico 18 – Evolução dos volumes de chamadas originadas em PP do SU – 2015 e 2016 

        2015                                                                                        2016 

 

Fonte: MEO. 

Face a 2015, nota-se que se registou um ligeiro aumento do peso da zona Norte em termos de 

chamadas originadas (mais 1,7 pontos percentuais) tendo-se assistido a uma ligeira diminuição 

do peso da zona Sul e Ilhas.   

No gráfico seguinte apresenta-se, para 2015 e 2016, o número médio diário de chamadas, por 

posto público, tendo em conta o parque médio disponibilizado pela MEO nesses anos. 

Verifica-se que a utilização dos PP do SU foi mais acentuada na zona Sul e Ilhas, seguida da 

zona Centro e, por último, da zona Norte. Na zona Sul e Ilhas em média foram feitas 2,75 

chamadas, por dia, por posto público, durante 2016. 
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Gráfico 19 – Número médio diário de chamadas por posto público do SU – 2015 e 2016 

Fonte: MEO. 

Em termos globais para o parque disponibilizado foram feitas 2 chamadas por dia, por posto 

público, durante 2016.  

No que respeita à utilização dos PP do SU para a realização de chamadas para números de 

emergência (112, 115 e 117) releva-se que foram feitas, em 2016, 64 mil chamadas, 

correspondendo a cerca de 1% do total de chamadas originadas nos PP, representando cerca 

de 7,8 chamadas por ano por PP. 

Do total de chamadas feitas para o 11232, estima-se que menos de 1% tenham sido originadas 

nos PP do SU..   

Face ao exposto em matéria de oferta de PP do SU, e atendendo ao financiamento que está 

previsto no respetivo contrato é de relevar, em síntese, que os CLSU por posto público 

situam-se nos 300 euros anuais sendo em média feitas 2 chamadas por dia por PP (cerca de 

790 chamadas por ano por PP). 

De seguida apresentam-se alguns elementos relativos à oferta de PP, embora não 

necessariamente integrada no âmbito do SU. 

No que respeita à evolução da oferta global de PP no mercado verifica-se que esta também 

tem vindo a reduzir-se gradualmente, conforme se constata pelo gráfico seguinte. 

                                                           
32 De acordo com notícias veiculadas na imprensa, em fevereiro de 2016, no âmbito da comemoração do Dia 
Europeu do 112, o número de chamadas diárias é na ordem das 25 mil. 
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Gráfico 20 – Evolução do número de postos públicos  

  

Fonte: ANACOM. 

Releva-se, no entanto, que o parque de PP do SU (8.222 PP) representa cerca de 40% do total 

do parque de PP disponibilizado no país, em 2016, sendo que o parque remanescente 

disponibilizado de forma comercial é detido quase na totalidade pela MEO. Refira-se ainda que 

em termos de realização de chamadas para números de emergência (112, 115 e 117), os PP 

do SU são significativamente mais utilizados que o restante parque. De acordo com os dados 

transmitidos pela MEO, em 2016, das cerca de 90,5 mil chamadas realizadas para esses 

números de emergência com origem em PP, cerca de 71% foram feitas nos PP do SU, o que 
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é mais reduzido que o parque de PP não afeto ao SU. Note-se ainda que a grande maioria do 

parque de PP do SU está disponível 24 horas/dia. 
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acessos telefónicos principais atingiu 46,3 acessos por 100 habitantes, o valor mais elevado 
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26,6

23,6
22,4 22,3

21,5
20,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

N
.º

 d
e 

P
P

 (
em

 m
ilh

ar
es

)



  

  59/93 

 

Ao nível do tráfego assistiu-se também a uma redução significativa do tráfego originado na rede 

fixa, conforme se ilustra no gráfico seguinte. 

Gráfico 21 – Evolução do tráfego originado na rede fixa de 2011 a 2016  

   

Fonte: ANACOM. 

No que respeita ao tráfego total gerado pelo parque global de PP, observa-se que este também 

se reduziu significativamente nos últimos anos: em 2015 e 2016 foram feitas cerca de 22,5 

milhões de minutos por ano quando em 2014 esse número foi acima de 37 milhões de minutos. 

Esta redução tem acompanhado a tendência de redução do tráfego do serviço telefónico em 

local fixo. Acresce que a redução do tráfego total originado em PP tem sido mais significativa 

do que nas restantes comunicações realizadas a partir da rede fixa. 

Já no que respeita ao serviço móvel, releva-se que Portugal apresenta elevadas taxas de 

penetração do serviço móvel terrestre, sendo que no final de 2016 existiam 12,9 milhões de 

subscrições ativas33. Em paralelo, o tráfego de voz com origem nas redes móveis tem vindo ao 

longo dos anos a crescer, embora no último ano a um ritmo menos acentuado, conforme 

ilustrado no gráfico seguinte.  

                                                           
33 Refere-se ao número de estações móveis/equipamentos de utilizador ativos com planos pós-pagos, pré-pagos e 
combinados/híbridos com utilização efetiva. 
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Gráfico 22 – Evolução do tráfego de voz originado nas redes móveis em atividade em Portugal  

  

Fonte: ANACOM. 

Um outro fator a impactar na utilização dos PP, relaciona-se com a tendência de utilização 

crescente de serviços Over The Top (OTT). De facto, a utilização de serviços OTT tem impacto 

no tráfego móvel e fixo em geral (incluindo também no tráfego originado em PP) sendo que 

algum desse tráfego de voz poderá estar a ser substituído pelo envio de mensagens e de 

chamadas de voz sobre a internet (serviços OTT). No entanto, o impacto desta situação na 

utilização dos serviços de PP não será muito relevante, designadamente porque quem utiliza 

os serviços OTT tem de ter um acesso telefónico ou um acesso à internet e quando esses 

acessos se encontram disponíveis, os utilizadores não necessitarão tanto do serviço de PP. É 

nas ocasiões em que os utilizadores não têm acesso a outro tipo de comunicações que a oferta 

de PP pode revelar-se de alguma importância.  
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percentagem de agregados familiares nesta situação foi estimada, para 2014, em cerca de 

2,5%. Conforme evidenciado no ponto 4.1, de acordo com o Special Eurobarometer 414, a 

mesma percentagem em Portugal era de 6%, assumindo o valor mais elevado a nível da UE 

juntamente com outros dois países. Em especial tendo em conta estes agregados poderá ser 

necessário garantir a existência de um serviço de PP. 

Importa ainda relevar que em caso de situações de catástrofes naturais a resiliência dos 

acessos dos postos públicos poderá nalgumas situações revelar-se superior à das restantes 

redes por estarem suportados em redes fixas. 

Por outro lado, importa também ter em consideração que a disponibilização do acesso ao 

serviço de PP poderá também ser relevante para populações que se encontram deslocadas 

dos seus locais de residência, para os imigrantes e para os turistas (apesar da crescente 

utilização do “roaming” internacional, facilitada pela regulação dos respetivos preços a nível da 

UE), e também para a população em geral que, quando se encontra fora da sua residência 

poderá precisar de ter acesso a um serviço telefónico, e o serviço telefónico móvel (ou o 

respetivo equipamento terminal) pode não se encontrar disponível em todas as circunstâncias. 

É ainda de assinalar neste contexto que existe um parque significativo de PP oferecido a nível 

comercial pela MEO (acima dos 12 mil postos), não se perspetivando que a empresa em 

questão vá proceder à sua desinstalação, até porque este parque se tem mantido estável ao 

longo dos últimos anos, sem que a empresa tenha obrigações específicas para a sua 

disponibilização. Adicionalmente, é de relevar que no quadro de uma eventual não designação 

de PSU para a oferta de PP, não existirá qualquer obrigatoriedade de a MEO proceder à 

desinstalação do atual parque de SU, embora o possa fazer. Em todo o caso, atento o referido 

em relação ao parque que já disponibiliza fora do âmbito do SU, não se antevê que, numa 

situação de não designação de PSU, o país ficasse desprovido de uma oferta de PP. Não 

obstante, tal oferta seria disponibilizada a nível comercial não existindo obrigações específicas 

definidas a nível de qualidade de serviço e de acessibilidade tarifária, nem obviamente a nível 

de cobertura de zonas mais remotas. 
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5.3. Lista Telefónica Completa 

A MEO procedeu à entrega das listas telefónicas impressas solicitadas em 2015 durante o ano 

de 2016, tendo procedido em 2016 ao registo das solicitações de listas telefónicas impressas 

para entrega durante o ano 2017. 

Conforme se evidencia no gráfico seguinte, nos dois anos em que já vigorou o regime de opt-in 

na solicitação das listas telefónicas impressas, ou seja, a sua disponibilização a pedido do 

utilizador, verificou-se que o número de listas solicitado é bastante reduzido, inferior a 7 mil 

listas tendo diminuído 1% de um ano para o outro. 

Gráfico 23 – Número de listas telefónicas impressas solicitadas em 2015 e 2016  

 
Fonte: MEO. 

De notar ainda que havendo pedidos de listas telefónicas impressas que compreendem bundles 

de listas34, o número de pessoas que solicitaram as listas é menor que o número de listas 

solicitadas. Em 2016 a MEO registou cerca de 5.500 pedidos de listas telefónicas impressas, 

número ligeiramente inferior ao de 2015. 

Em termos da área geográfica das listas telefónicas impressas solicitadas, verifica-se que 

aquelas em que foi demonstrado maior interesse na sua obtenção nos dois anos em apreço 

foram as relativas à região de Lisboa, do Ribatejo Estremadura e Minho. 

                                                           
34 A MEO manteve a organização territorial das listas telefónicas, ou seja, existem listas autónomas para 21 zonas 
geográficas. 
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Gráfico 24 – Número de listas telefónicas impressas solicitadas em 2015 e 2016, por área geográfica da lista 

Fonte: MEO. 

Acresce que para além do número de listas telefónicas impressas solicitadas ser baixo, muitos 

dos utilizadores que indicaram como local de entrega das listas as duas lojas da MEO não 

chegaram a proceder ao seu levantamento. De facto, verificou-se que menos de um terço 

dessas listas foram levantadas pelos utilizadores que anteriormente as tinham solicitado de 

forma expressa. 

Assim, do total de listas solicitadas (para entrega na morada indicada pelo utilizador e nas duas 

lojas da MEO) constata-se, de acordo com a informação transmitida pela MEO, que em 2016 
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foram entregues 6.210 listas, o que revela uma taxa de não entrega na ordem dos 9% (taxa 

esta que engloba as situações de não levantamento das listas pelos utilizadores nas duas lojas 

da MEO e situações de insucesso da entrega no endereço indicado pelo utilizador aquando da 

solicitação de listas). 

Na tabela seguinte apresenta-se o número de listas solicitadas, por cada área geográfica a que 

respeita a lista, o número de listas entregues e a percentagem de listas não entregues, 

observando-se que as relativas à Zona Norte de Lisboa e ao Porto foram as que registaram 

maior nível de insucesso de entrega com valores na ordem dos 16% de listas não entregues.  

Tabela 14 – Informação sobre o número total de listas solicitadas e entregues, desagregado por área 

geográfica das listas 

 
TOTAL das LISTAS PARA ENTREGA 

Área geográfica a que respeita a Lista Solicitadas Entregues  
N.º de listas não 

entregues 
% de listas 

não entregues 

AG-Algarve 224 203 21 9% 

AO-Aveiro 271 257 14 5% 

AT-Alentejo 364 336 28 8% 

AZ-Açores 408 387 21 5% 

BI-Beira Interior 273 250 23 8% 

CB-Coimbra 364 340 24 7% 

CS-Linha de Cascais 331 299 32 10% 

LR-Leiria 182 158 24 13% 

LX-Lisboa 904 808 96 11% 

MA-Madeira 123 110 13 11% 

ML-Baixo Minho e Douro Litoral 205 184 21 10% 

MN-Minho 374 350 24 6% 

ND-Porto Norte Douro 365 331 34 9% 

PU-Região Porto 333 285 48 14% 

RE-Ribatejo Estremadura 443 416 27 6% 

SD-Porto Sul Douro 275 246 29 11% 

SN-Linha de Sintra 288 256 32 11% 

TM-Trás-os-Montes 219 202 17 8% 

VI-Viseu 278 264 14 5% 

ZN-Zona Norte de Lisboa 241 210 31 13% 

ZS-Margem Sul do Tejo 347 318 29 8% 

Continente 6281 5713 568 9% 

Regiões autónomas 531 497 34 6% 

Total 6812 6210 602 9% 
Fonte: Comunicação da MEO de 22.03.2017 e cálculos ANACOM. 

De relevar ainda que o número de assinantes cujos dados constam da lista telefónica completa 

tem vindo a diminuir, sendo que nas listas entregues em 2016 esse número cifrava-se na ordem 
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de 1,2 milhões de assinantes e, de acordo com a MEO, esse valor será inferior em cerca de 

1,5% para as listas a entregar em 2017. De notar que estes valores são significativamente mais 

baixos, na ordem dos -17% que o verificado em 2013 (1,4 milhões de assinantes). Tendo em 

conta que no final de 2016 existiam 3,9 milhões de clientes do STF em acesso direto e existiam 

cerca de 17,1 milhões de estações móveis/equipamentos de utilizador ativos com planos pós-

pagos, pré-pagos e combinados/híbridos, dos quais 12,9 com utilização efetiva, verifica-se que 

o número de assinantes que não constam na lista telefónica completa é bastante significativo.  

A par da obrigação de entrega da lista telefónica impressa, o prestador designado tem também 

a obrigação de disponibilizar o acesso à lista telefónica em formato eletrónico. 

Quanto ao nível de utilização das informações disponíveis em www.118net.pt verifica-se que o 

sítio da Internet registou cerca de 1 milhão de pesquisas35 em 2016 sendo que os dados mais 

recentes relativos a 2017 apontam para um número médio mensal de 112 mil pesquisas, valor 

este que tem sido mais ou menos constante desde setembro de 2016.  

A base de dados completa dos assinantes de serviços telefónicos acessíveis ao público é 

apenas assegurada pelo PSU, não existindo no mercado a prestação de um serviço com igual 

abrangência de dados. 

Nota-se que a MEO também disponibiliza outros serviços de diretórios eletrónicos, 

registando-se a existência em www.pai.pt da lista das páginas amarelas (que contém os 

contactos de empresas, sendo a sua inserção online gratuita, conforme informação veiculada 

no referido site) e em www.pbi.pai.pt ou www.paginasbrancas.pt de uma lista em que é 

disponibilizado um motor de busca com algumas funcionalidades, que permite efetuar 

pesquisas por nome, telefone ou morada, contendo, de acordo com a informação veiculada no 

site, mais de três milhões de contactos (incluindo de empresas). Em 2016, estes serviços 

registaram cerca de 488 mil sessões, tendo cerca de 265 mil utilizadores, valores estes 

significativamente mais baixos que os registados em 2015 (657 mil sessões e 375 mil 

utilizadores).  

Uma vez que não se detêm dados comparáveis quanto à utilização destes diretórios face ao 

sítio da Internet onde é disponibilizada informação sobre a lista telefónica completa no âmbito 

                                                           
35 Pesquisas de números, moradas e nomes. 

http://www.118net.pt/
http://www.pai.pt/
http://www.pbi.pai.pt/
http://www.paginasbrancas.pt/
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do SU, apenas se pode concluir que existe um conjunto considerável de utilizadores que utiliza 

os serviços em questão. 

De referir também que, tanto quanto é do nosso conhecimento, os restantes operadores não 

disponibilizam nos seus sites os contactos dos seus assinantes. 

5.4. Serviço de Informações de Listas 

No primeiro ano de prestação do serviço (período de 14 de setembro de 2015 a 13 de setembro 

de 2016) foram feitas ao abrigo do atual contrato cerca de 2,3 milhões de chamadas, o que 

representa em termos médios cerca de 192 mil chamadas por mês. 

Apresenta-se no gráfico seguinte, para cada um dos trimestres do contrato, a informação 

transmitida pela MEO, confirmando-se a tendência de redução acentuada que se vem 

assistindo na utilização do serviço “118” – do 1.º trimestre do contrato para o 6.º trimestre do 

contrato o tráfego registou uma descida próxima dos 40%. 

Gráfico 25 – Número de chamadas atendidas no serviço de informação de listas (118), por trimestres de 

prestação do serviço (1.º ao 6.º trimestre) 

 

Fonte: MEO. 

No gráfico seguinte apresenta-se a evolução desde 2009 a 2016 do volume de chamadas 

realizadas para este serviço, notando-se uma clara tendência de redução acentuada do volume 

de chamadas para o “118”. 
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Gráfico 26 – Evolução anual do número de chamadas atendidas no serviço de informação de listas (118) – 

2009 a 2016 

  

Fonte: MEO. 

 

O valor de 2016 representa menos de metade do número de chamadas que foram feitas há 

três anos atrás. Em 2013 foram feitas cerca de 5 milhões de chamadas para o serviço “118”.  

A tendência de redução acentuada do volume de chamadas do “118” poderá estar associada, 

em particular, à diminuição do interesse deste serviço por parte dos cidadãos, decorrente da 

existência de outras alternativas, como sejam a disponibilidade da mesma em www.118net.pt, 

ou o acesso à Internet e a obtenção de forma fácil da informação, designadamente relativa a 

empresas, através dos motores de pesquisa ou ainda eventualmente da utilização de serviços 

de informação prestados na gama “18xy”. 

Tendo em conta a informação apresentada acima quanto ao número de pesquisas feitas em 

www.118net.pt, e considerando que na gama “18xy”  o  número “1820” é o único  que 

disponibiliza o serviço informativo de listas telefónicas envolvendo a totalidade dos assinantes 

de serviços telefónicos a nível nacional, procurou-se comparar a evolução do número de 

chamadas atendidas pelo “1820” com o número de chamadas atendidas pelo “118”.  
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Gráfico 27 – Evolução anual do número de chamadas atendidas no serviço de informação de listas (118) – 

2013 a 2016 

 

Fonte: MEO  

 

Conforme se pode observar no gráfico acima o número de chamadas atendidas pelo “1820” é 

desde 2014 superior ao número de chamadas atendidas pelo “118”, notando-se que apesar de 

os dois serviços registarem nos últimos anos uma tendência decrescente de utilização, o nível 

de redução é bastante mais acentuado no serviço prestado pelo “118” do que no serviço 

prestado pelo “1820”. 

De notar que no “1820” podem ser prestados mais serviços do que no “118”, tais como serviço 

de informação de horários, informação de programas, apoio na escolha de bens, serviços ou 

itinerários, informação de proximidade, conteúdos diversos de interesse público geral e serviços 

de marcação e reserva, o que poderá explicar a maior utilização deste serviço. Por outro lado, 

importa analisar os tarifários praticados num e noutro serviço, para aferir o nível de 

substituibilidade entre o serviço “118” e os serviços “18xy”36. 

                                                           
36 O tarifário de retalho do “18xy” definido pela ANACOM é o seguinte: 
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Tendo em conta que o tarifário do serviço “118” se encontra fixado por chamada e no serviço 

1820 o preço está fixado por minuto, a comparação de preços a seguir apresentada não 

corresponde ao que comumente é efetuado, ou seja, do preço por minuto de uma chamada 

com uma determinada duração, sendo ao invés apresentado o preço de uma chamada com 

uma determinada duração.  

Deste modo, no gráfico seguinte apresenta-se a comparação do preço de uma chamada de 90 

segundos, sendo que os preços considerados para o serviço “118” referem-se aos preços 

mínimos (0,563 euros) e máximos (0,649 euros) atualmente praticados por chamada a partir 

das redes fixas e ao preço por chamada praticado a partir das redes móveis (0,794 euros)37. 

Gráfico 28 – Comparação do preço de uma chamada de 90 segundos para o “118” e para o ”1820” prestados 

pela MEO 

 

Fonte: ANACOM e tarifário publicado no site da MEO. 
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37 O valor mínimo apresentado para o serviço ”118” com chamadas originadas nas redes fixas respeita a uma 
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Conforme se pode verificar pelo gráfico acima, o serviço “1820” apresenta, na generalidade, 

um tarifário que, face à duração média das chamadas realizadas para o “118”, não concorre 

diretamente com a prestação do serviço “118”. 

 De facto, o serviço “1820” apresenta sempre um preço superior ao do serviço “118”, exceto 

nas situações em que as chamadas são originadas a partir da rede fixa e têm uma duração 

muito curta (38 segundos ou menos).  

No entanto, o “1820” permite aceder ao mesmo tipo de informação que é obtida no “118”, 

embora com preços distintos e em muitos casos bastante mais elevados, permitindo por outro 

lado o acesso a outros conteúdos não incluídos no “118”. 

6. OPÇÕES EM CONSIDERAÇÃO 

Atento o contexto descrito, apresentados os dados relevantes sobre cada uma das prestações 

do SU e a situação do mercado português no sector das comunicações eletrónicas e a respetiva 

comparação com a situação da UE, apresentam-se de seguida três opções genéricas que se 

consideram dever ser objeto de consideração. 

Deste modo, terminada a vigência dos contratos ao abrigo dos quais estão a ser asseguradas 

as prestações do SU, identificam-se como possíveis as seguintes opções: 

 Opção 1 - Manter o status quo e designar uma ou mais entidades para assegurar todas as 

prestações do SU que são atualmente disponibilizadas; 

 Opção 2 - Não proceder à designação de prestadores do SU para nenhuma das prestações 

que integram o atual âmbito do SU; 

 Opção 3 - Manutenção da designação de PSU para todas as componentes do SU ou apenas 

para uma parte, atento o contexto e dados existentes sobre o mercado,  envolvendo, quando 

adequado, a alteração das condições e especificações associadas à oferta dessas 

componentes, aprovadas pela ANACOM38.  

                                                           
38 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1116839, 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1122382; http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1131302; 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1171099; 
https://www.anacom.pt/streaming/Decisao30janeiro2015_sobre_as_listas.pdf?contentId=1346680&field=ATTACHE
D_FILE. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1116839
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1122382
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1131302
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1171099
https://www.anacom.pt/streaming/Decisao30janeiro2015_sobre_as_listas.pdf?contentId=1346680&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/Decisao30janeiro2015_sobre_as_listas.pdf?contentId=1346680&field=ATTACHED_FILE
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Uma vez que a diferenciação a nível das obrigações de oferta do serviço para cada uma das 

componentes poderá ser perspetivada ainda de diferente forma, considera-se adequado 

explorar dentro desta última opção diferentes aproximações. 

Considerando as opções acima identificadas justifica-se expor, com algum detalhe, 

circunstâncias que devem ser consideradas na sua ponderação, e que são apresentadas nos 

subcapítulos seguintes em relação a cada uma das componentes do SU. 

6.1. Acesso à Rede e STF 

Assim e no que respeita ao acesso à rede e STF, apresenta-se na tabela seguinte uma súmula 

dos principais aspetos que podem concorrer a favor da Opção 1- Manter o status quo e da 

Opção 2 - Não designar PSU. 
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Tabela 15 – Acesso à rede e STF – Opção 1 (Manter o status quo) vs Opção 2 (Não designar PSU) 

Requisitos Existentes Opção 1 – Manter o status quo Opção 2 - Não designar PSU  

Satisfazer todos os 
pedidos razoáveis de 
acesso a uma rede 
de comunicações 
pública num local fixo 
e aos serviços 
telefónicos 
acessíveis ao público 
através daquela rede 
disponibilizando 
determinadas 
funcionalidades de 
serviço. 
Acesso de banda 
estreita à Internet, 
que possibilite um 
débito de dados de 
56 Kbp. 
Tarifário regulado 
(incluindo o tarifário 
Reformados e 
Pensionistas) e 
qualidade de serviço 
definida. 

O conceito de SU está associado à 
necessidade de garantir a disponibilidade 
de um acesso para todos os utilizadores, 
independentemente da sua localização 
geográfica, a um preço acessível e com 
uma qualidade especificada.  
 
Poderá ser conveniente manter a 
disponibilidade de acesso e do serviço, 
nomeadamente por ainda poderem ocorrer 
situações de pedidos de acesso 
enquadrados nos requisitos existentes, 
que não venham a ser satisfeitos pelo 
mercado em condições tarifárias 
acessíveis, designadamente por não 
serem suficientemente atrativas para os 
prestadores que se encontram do 
mercado. Neste contexto, com vista a 
garantir que todo e qualquer utilizador 
tenha um acesso e que através dele possa 
estabelecer/receber comunicações 
telefónicas, poderá ser adequado manter a 
designação de PSU em relação a esta 
componente, sendo de notar que 
atualmente ainda existem cerca de 6% dos 
agregados familiares portugueses que não 
dispõem de qualquer tipo de acesso ao 
serviço telefónico. 
 
Note-se ainda que esta é a componente do 
SU em que mais Estados da UE continuam 
a proceder à designação de PSU (22 
Estados Membros no conjunto dos 28). 
 

Até à data existe um número muitíssimo 
reduzido de clientes do STF do SU, tal como 
especificado atualmente, não foi solicitada a 
disponibilização de serviços abrangidos pela 
oferta dirigida a reformados e pensionistas, 
nem solicitados serviços previstos nas ofertas 
dirigidas a pessoas com necessidades 
especiais no âmbito desta componente do SU. 
Estes factos podem indiciar que os 
utilizadores finais consideram que o mercado 
por si só disponibiliza ofertas retalhistas que 
permitem satisfazer o acesso aos serviços de 
comunicações de voz em local fixo a um preço 
acessível e com uma qualidade adequada.  
 
Note-se a este respeito que existe uma ampla 
cobertura de redes de comunicações 
eletrónicas no território nacional, por 
diferentes tecnologias, o que contribui para 
que se possa considerar que o acesso à rede 
se encontra assegurado para todos os 
portugueses. 
 
Por outro lado, verifica-se que o mercado 
residencial português tem evoluído no sentido 
de uma crescente adesão às ofertas em 
pacote, o que evidencia também que o serviço 
telefónico de voz em local fixo prestado de 
forma isolada tem perdido algum interesse e 
os consumidores cada vez mais necessitam e 
procuram acessos que lhes possibilitem 
aceder a vários serviços de comunicações 
eletrónicas, incluindo em muitos casos o 
acesso a redes móveis e ao serviço de 
Internet em banda larga. 
 
Acresce ainda que a manutenção das atuais 
obrigações, que envolvem designadamente a 
garantia da disponibilização do acesso e do 
STF em qualquer ponto do território, tem 
associados custos que terão obrigatoriamente 
de ser financiados sendo que, atualmente, 
estes custos são na ordem dos 1,9 milhões de 
euros por ano. 

 

Os argumentos acima expostos não parecem ser suficientes desde logo para fundamentar uma 

solução que simplesmente passe por manter o atual status quo. Por seu lado, são fortes os 

argumentos para uma eventual não designação de PSU, se especificado com os atuais 

requisitos, ditando a necessidade de uma alteração profunda desta prestação do SU. Releve-

se ainda, neste contexto, que a decisão de designar ou não PSU para esta componente do SU 
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e a definição do que deve ser especificado neste domínio, designadamente quanto à 

necessidade de conjugar a disponibilidade do acesso à rede com a acessibilidade dos preços, 

ou em alternativa quanto à possibilidade de limitar o SU apenas às questões da acessibilidade, 

não implica necessariamente que, a justificar-se uma nova designação de PSU, a nova 

prestação tenha de ser iniciada imediatamente após a cessação da atual prestação. Tendo 

presente o facto de o número de clientes do SU de STF ser extremamente baixo, a não 

designação de novo PSU logo após a atual prestação terminar não afetará negativamente a 

generalidade dos utilizadores finais relativamente ao conceito de SU que está atualmente em 

vigor. 

Não obstante tal, e tendo também em consideração a perspetiva de evolução do âmbito do SU, 

entende-se também ser relevante que o presente documento apresente uma primeira reflexão 

sobre o conceito de acesso funcional à Internet, prestação esta que deverá ser equacionada 

neste âmbito.  

Nota-se que, se fossem aplicáveis as condições definidas pela Comissão Europeia na sua 

Comunicação de 2011, para se incluírem acessos de banda larga no âmbito do SU (referidas 

no capitulo 2.1), as mesmas estariam largamente cumpridas: de facto mais de 68% dos lares 

dispõem de acessos de banda larga fixa e mais de 98% dos clientes ligados têm contratados 

débitos iguais ou superiores a 2 Mbps.  

Nas condições descritas, entende-se adequado ponderar as seguintes possibilidades em 

relação ao acesso à rede de comunicações pública e à prestação do STF, podendo envolver, 

designadamente: 

 Opção 3A): Dar resposta a todos os pedidos razoáveis de ligação a uma rede de 

comunicações pública num local fixo que permita assegurar um serviço telefónico e um 

serviço de acesso à Internet em banda larga (com um débito mínimo de acesso à 

Internet) acessíveis ao público, envolvendo um tarifário regulado associado a um limite 

máximo de download por mês (para toda a população ou eventualmente apenas para 

determinados segmentos da população) e qualidade de serviço definida. 

 Opção 3B): Assegurar a prestação, com um tarifário regulado associado a um limite 

máximo de download por mês (para toda a população ou eventualmente apenas para 

determinados segmentos da população) e qualidade de serviço definida, de serviços 
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telefónicos em local fixo e de Internet em banda larga (com débito mínimo de acesso à 

Internet. 

Atendendo às propostas da Comissão Europeia para o novo quadro regulamentar das 

comunicações eletrónicas, que preconizam que o acesso funcional à Internet deve ser o 

suficiente para permitir o acesso e a utilização de um conjunto mínimo de serviços básicos que 

reflitam os serviços utilizados pela maioria dos utilizadores finais, considera-se que deve ser 

ponderada a inclusão no SU de uma conetividade à Internet em conformidade com esse 

objetivo. 

De notar, neste contexto, que no estudo desenvolvido para a Comissão Europeia sobre o SU é 

referenciado que para a lista de serviços apresentados, seria necessário em 2015 um débito 

mínimo de download de 4 Mbps, e em 2020 de 9,6 Mbps, sendo que, de acordo com o mesmo 

estudo, em Portugal, 98% de alojamentos estarão cobertos por redes que permitem os débitos 

em causa.  

Os dados apresentados no capítulo 5.1.1 permitem concluir que, apesar de haver uma 

cobertura significativa da população portuguesa no que respeita ao acesso à Internet em banda 

larga, assegurada por uma diversidade de redes, existem ainda áreas com défices de cobertura 

por essas redes, sendo que nessas áreas a rede de cobre impõe limites nos débitos disponíveis 

para acesso à Internet  pelo que, em alguns casos, ou para alguns segmentos da população, 

poderá fazer sentido assegurar o acesso com um débito adequado em resposta a pedidos 

razoáveis e a disponibilização de tarifários a preços regulados, designadamente na medida em 

que o preço praticado possa constituir uma restrição à utilização de serviços de Internet de 

banda larga em Portugal.  

Entende-se que a inclusão da banda larga na definição de SU poderá trazer benefícios a toda 

a população, na medida em que permitirá reduzir o nível de infoexclusão ainda existente 

(nota-se a este respeito que a taxa de penetração da banda larga fixa é de 68,3 acessos por 

100 habitantes e a do acesso à Internet em banda larga é de 74 acessos por habitantes), 

aumentando ao mesmo tempo a coesão social. 

Mas, naturalmente, a par dos benefícios há que atender aos custos da sua consideração no 

âmbito do SU. Neste contexto, releva-se que os custos de atribuir apoio direto aos utilizadores 

finais para assegurar a acessibilidade dos preços, por exemplo através de vouchers, 
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encontram-se avaliados no estudo elaborado recentemente para a Comissão Europeia sobre a 

revisão do âmbito do SU. Para Portugal o custo anual das tarifas sociais, quando se inclui a 

banda larga de 9,6 Mbps no SU em 2020, foi estimado em 4,8 milhões de euros, se abranger 

2,16% da população e em 14 milhões de euros, se abranger 6,4% da população. 

Por outro lado, haverá que atender à necessidade de garantir que uma eventual inclusão da 

banda larga (disponibilidade do acesso e/ou acessibilidade de preços) no SU não cria 

distorções competitivas que possam pôr em causa o funcionamento do mercado retalhista e 

afetar as decisões de investimento dos operadores, designadamente respeitantes à realização 

de coberturas. De forma a minimizar eventuais impactos, as obrigações associadas à 

integração da banda larga no SU e o respetivo financiamento, a nível do acesso, não devem ir 

além do necessário para garantir que, nas situações em que o mercado não o disponibiliza, os 

utilizadores finais tenham um acesso que lhes permita estabelecer/receber comunicações e 

aceder à Internet de banda larga, com uma determinada velocidade de transmissão, que deve 

ser a mínima para utilizar os serviços mais comummente usados pela população em geral. Nos 

casos em que estejam em causa utilizadores com baixos rendimentos deverá também ser 

ponderada a possibilidade de ser disponibilizado um tarifário acessível, que por estar limitado 

às situações referidas, terá um impacto limitado sobre as ofertas disponibilizadas no mercado. 

Neste contexto, pode ponderar-se uma opção (3A) em que se consagra quer a disponibilização 

do acesso à rede, quer a disponibilização de serviços telefónicos e de acesso à Internet de 

banda larga suportados naquele acesso. Trata-se de uma opção que cumpre os objetivos do 

SU de universalidade de acesso, pois garante a qualquer cidadão o acesso a uma rede de 

banda larga, independentemente da sua localização geográfica. No entanto, esta opção implica 

necessariamente custos mais elevados do que os que resultariam do mero financiamento de 

um tarifário acessível, já que envolve a garantia de disponibilidade do acesso em local fixo. 

Em qualquer caso e nesta opção poderão considerar-se medidas destinadas a reduzir o seu 

impacto financeiro, nomeadamente através de uma diferenciação geográfica dessa obrigação, 

por exemplo restringindo-a (e o consequente financiamento) a pedidos em locais onde não 

exista nenhuma rede capaz de o fornecer com o débito mínimo que vier a ser especificado.    

 Por outro lado,  atendendo ao elevado nível de cobertura já existente em Portugal de redes de 

banda larga, tanto fixas como móveis, e aos planos de investimento do mercado a esse 

respeito, e ao próprio débito mínimo que a maioria dos acessos da rede de cobre estará em 
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condições de assegurar, pode ser sustentado que será mais adequado delimitar a prestação 

do SU neste contexto à oferta de um tarifário acessível para o serviço telefónico em local fixo e 

para o serviço de acesso à Internet de banda larga a ser disponibilizado pelo(s) PSU(s) onde 

existe já uma rede de comunicações eletrónicas capaz de suportar os referidos serviços 

(traduzindo-se na opção 3B). A prestação do SU incidiria assim apenas sobre o tarifário e não 

sobre a obrigatoriedade de disponibilizar o acesso de banda larga. 

A opção descrita, restrita à disponibilização de um tarifário (3B) permitiria garantir a 

acessibilidade de preços no acesso ao serviço de Internet de banda larga (para além do acesso 

ao serviço telefónico), mas parte do pressuposto que o acesso às redes de banda larga a 

estabelecer é assegurado pelo mercado, e com o débito específico que vier a ser definido, o 

que de facto poderá não ocorre em todos os casos. É de referir que esta opção parece mais 

alinhada com as linhas preconizadas na proposta de novo quadro regulamentar para as 

comunicações eletrónicas que se encontra atualmente em discussão na UE, em que o foco do 

SU se encontra centrado mais na acessibilidade tarifária que na disponibilidade do acesso. Não 

obstante, conforme apresentado em 4.1, esta não tem sido a solução seguida pelos países que 

incluíram a banda larga no SU.  

Quanto às velocidades de transmissão, caso de opte pelo cenário 3A ou 3B, a sua fixação 

deverá ter em consideração o conjunto de serviços que o acesso à Internet em banda larga 

deve permitir, notando-se a este respeito o proposto pela Comissão Europeia sobre os serviços 

que são usados pela maioria dos utilizadores finais e que constituem assim os serviços mínimos 

que o acesso funcional à Internet deve ser capaz de suportar39.  

Estes serviços são considerados pela Comissão Europeia como aqueles que permitem 

promover a infoinclusão, ao atuarem nas áreas da educação, ambiente, igualdade e inclusão, 

finanças e rendimentos, saúde e cuidados de saúde, bem-estar, crime e segurança pública e 

comunidade.  

De notar que os serviços de “eGovernment” e de chamadas e videochamadas de qualidade 

standard são incluídos na listagem da Comissão Europeia embora, de acordo com os dados 

                                                           

39 Os serviços referidos pela Comissão Europeia são, conforme indicados no capítulo 2.2, os seguintes: e-mail, 
motores de busca que permitam encontrar todo o tipo de informação; ferramentas básicas de formação e de 
educação online; jornais e revistas online; encomendar e comprar bens e serviços online; pesquisa de emprego e 
ferramentas de pesquisa de emprego; redes de contacto profissionais; banca eletrónica; utilização de serviços e-
Government; mensagens instantâneas e social media; chamadas e videochamadas de qualidade standard. 
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publicados no referido estudo, não obedeçam ao critério de “utilização pela maioria dos 

utilizadores finais”, sendo, no entanto, considerados nesta lista mínima de serviços por serem 

entendidos como serviços importantes para endereçar a questão da infoinclusão nas áreas 

acima enunciadas. 

Caso venha a ser determinada a inclusão no SU do acesso à Internet de banda larga, deve ser 

devidamente ponderado desde logo o débito de download a fixar. Paralelamente considera-se 

ainda importante ponderar soluções que, sem pôr em causa a satisfação das necessidades 

mínimas dos utilizadores, assegurem que estes façam uma utilização responsável do serviço, 

de acordo com aquelas necessidades. Com esse objetivo deve ser equacionada a fixação de 

um limite máximo mensal de downloads, associado ao tarifário regulado que vier a ser 

estabelecido. 

No que respeita ao débito de transmissão, deverá atender-se à necessidade de garantir o 

acesso a um conjunto de serviços que poderão ser considerados como básicos no acesso à 

Internet, e em paralelo com a experiência de utilização da Internet já existente em Portugal. A 

este respeito, nota-se que em Portugal uma parte significativa da população (4 em cada 10 

habitantes) já acede à Internet com velocidades inferiores a 10 Mbps. Por outro lado, 

considera-se também que o débito de download a fixar deverá ter em conta a percentagem de 

alojamentos cobertos por redes que permitam esse débito, notando-se que neste aspeto 

Portugal se encontra muito bem posicionado existindo um elevado grau de cobertura de redes 

que permitem débitos elevados numa parte significativa do território, mas ainda existem locais 

mais remotos onde não existe cobertura de redes de elevada velocidade e as caraterísticas da 

rede de cobre não permitem débitos muito elevados. 

Acresce ainda que o débito de download a definir não deverá afastar a possibilidade de a 

prestação poder ser suportada por qualquer tipo de rede, garantindo assim o cumprimento do 

princípio da neutralidade tecnológica. Por outro lado, há que atender também que a imposição 

de um débito muito elevado poderá pôr em causa os princípios base com que se deve reger o 

SU, que deve funcionar como uma plataforma de último recurso (safety net), não devendo 

constituir um entrave ao desenvolvimento, pelo mercado, de serviços de comunicações 

eletrónicas, nem podendo resultar na criação de distorções competitivas que uma eventual 

fixação de um débito muito elevado poderia potenciar.  
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Por último, a questão do custo associado a esta prestação deve também ser ponderada, quer 

se equacione um eventual financiamento pelo mercado, quer seja necessário prever um 

financiamento público.  

Em síntese as opções apresentadas quanto ao acesso à rede e STF são as seguintes: 

 Opção 1 – Manter o status quo: 

o Satisfazer todos os pedidos razoáveis de acesso a uma rede de comunicações 

pública num local fixo e aos serviços telefónicos acessíveis ao público através 

daquela rede disponibilizando determinadas funcionalidades de serviço. 

o Acesso de banda estreita à Internet, que possibilite um débito de dados de 56 

Kbp. 

o Tarifário regulado (incluindo o tarifário Reformados e Pensionistas) e qualidade 

de serviço definida 

 Opção 2 – Não designar PSU. 

 Opção 3 – Manter a designação de PSU envolvendo uma alteração das condições e 

especificações associadas à sua prestação: 

o Opção 3 A) - Dar resposta a todos os pedidos razoáveis de ligação a uma rede 

de comunicações pública num local fixo que permita assegurar um serviço 

telefónico e um serviço de acesso à Internet em banda larga (com um débito 

mínimo de acesso à Internet) acessíveis ao público, envolvendo um tarifário 

regulado associado a um limite máximo de download por mês (para toda a 

população ou eventualmente apenas para determinados segmentos da 

população) e qualidade de serviço definida. 

o Opção 3 B) - Assegurar a prestação, com um tarifário regulado associado a um 

limite máximo de download por mês (para toda a população ou eventualmente 

apenas para determinados segmentos da população) e qualidade de serviço 

definida, de serviços telefónicos em local fixo e de Internet em banda larga (com 

débito mínimo de acesso à Internet). 
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6.2. Oferta de Postos Públicos 

Em relação à oferta de PP sintetizam-se na tabela seguinte os dados existentes que podem 

suportar as opções 1 e 2.  

Tabela 16 – Oferta de postos públicos – Opção 1 (Manter o status quo) vs Opção 2 (Não designar PSU) 

Requisitos Existentes Opção 1 – Manter o status quo Opção 2 - Não designar PSU  

8.222 PP (calculados com base em 
requisitos por freguesia e incluindo 
parque de 1.993 PP em locais de 
interesse social e 411 adaptados a 
cadeiras de rodas) com tarifário 
regulado e qualidade de serviço 
definida 

Apesar dos níveis de utilização 
decrescentes, observa-se que a 
nível da UE, Portugal é o país que 
apresenta a maior percentagem de 
utilização dos PP por parte dos 
cidadãos (18% dos respondentes ao 
estudo referiram utilizar), 
percentagem esta bem acima da 
média da UE (8%).  
 
Acresce que uma das razões para a 
utilização dos PP, identificada por 
4% dos respondentes, se relaciona 
com o facto de os utilizadores não 
possuírem o STF (conforme dados 
do Eurobarometer Survey, referido 
no capítulo 4.2 da presente 
consulta), valor que é quatro vezes 
superior ao da média da UE.  
 
Por outro lado, constata-se que 
Portugal, de acordo com a Comissão 
Europeia, é dos países da UE que 
apresenta das mais elevadas 
percentagens de agregados 
familiares que não dispõem de 
qualquer tipo de acesso ao STF (6%, 
quando a média da UE é de 2%), o 
que contribui para a relevância de 
manter um parque de PP, atendendo 
a que haverá uma franja da 
população, eventualmente de um 
estrato socioeconómico mais baixo, 
que, para as suas necessidades de 
comunicação, dependerá desse 
acesso. 

Os dados existentes apontam para 
um baixo nível de utilização do 
parque de PP do SU (em média, em 
2016, 2 chamadas por PP), notando-
se ainda que, em 15 dos 28 Estados 
Membros, não é designado nenhum 
PSU para prestar este serviço no 
âmbito do SU, decorrente, 
nomeadamente da universalidade 
do acesso aos serviços móveis em 
condições tarifárias acessíveis. 
 
De notar também que de acordo com 
os dados apresentados, os PP são 
usados principalmente em situações 
de existência de algum tipo de 
problema associado ao terminal 
móvel ou à rede móvel e não 
propriamente pelo facto de não 
existir uma oferta alargada de 
serviços de comunicações 
eletrónicas. 
 
A prestação desta componente do 
SU é a que tem gerado maiores 
custos. Atualmente corresponde a 
cerca de 300 euros/ano por posto 
público. 

No que respeita ao serviço de PP existem elementos, conforme referido a respeito da opção 1, 

que poderão justificar a manutenção da prestação em causa. O parque de PP do SU ainda 

serve uma procura que poderá não ter alternativas face à possibilidade de eliminação desta 

prestação.  

Uma possibilidade de alteração desta prestação, reduzindo o parque de forma a servir apenas 

as áreas que se entende poder ser as que mais carecem deste serviço, poderia passar pela 



  

  80/93 

 

manutenção dos critérios de determinação do parque de PP, utilizando a carta administrativa 

oficial de Portugal de 2016 (CAOP 2016) que já reflete a reorganização administrativa que 

ocorreu em 2013, mas aplicando esses critérios apenas às freguesias de área 

predominantemente rural (APR) ou eventualmente incluindo também as áreas mediamente 

urbanas (AMU), ou seja, um total de 2.360 freguesias (1.623 freguesias APR e 737 freguesias 

AMU)40. 

Assim, e tomando como base essas freguesias definidas na CAOP de 2016 considera-se que 

uma alternativa na fixação do parque de PP do SU poderia passar pela manutenção dos atuais 

critérios: i) critério de dispersão geográfica correspondente à existência de um posto público 

nas referidas freguesias e mais um posto público para cada uma dessas freguesias com mais 

de 1.000 habitantes; ii) critério de disponibilização de PP em locais de interesse social (mais 

32% face ao parque do critério geográfico) e iii) critério de oferta de PP adaptados deficientes 

com cadeiras de rodas (5% do total do parque a disponibilizar). 

Outra alternativa, poderia passar pelo reforço do parque de PP nas freguesias APR ou nas APR 

e AMU determinando um número mínimo de 2 ou 3 PP, mantendo-se aplicáveis os atuais 

critérios em termos de parque em locais de interesse social e de parque disponibilizado a 

                                                           
40 De notar que as freguesias se encontram classificadas pelo Instituto Nacional de Estatística em três categorias: 
APU (área predominantemente urbana), AMU (área mediamente urbana) e APR (área predominantemente rural).  

A freguesia é classificada como APU sempre que cumpre pelo menos um dos seguintes requisitos: 

- O maior peso médio da população residente e da área no total da freguesia era ocupado em espaços urbanos, 
desde que o peso da área em espaços de ocupação predominantemente rural seja no máximo de 50% da área 
total; 

- A freguesia contenha a sede da Câmara Municipal e apresente uma população residente superior a 5 000 
habitantes; 

- A freguesia integre total ou parcialmente um lugar com população residente igual ou superior a 5 000 habitantes 
e onde pelo menos um dos rácios “População do lugar na freguesia/ População da freguesia” ou “População do 
lugar na freguesia/ População do lugar” seja igual ou superior a 50%. 

A freguesia é classificada como AMU sempre que, não tendo sido já integrada em APU, apresente uma das seguintes 
características: 

- O maior peso médio da população residente e da área no total da freguesia é ocupado por subsecções estatísticas 
classificadas como espaço urbano, mas em que o peso da área em espaços de ocupação predominantemente 
rural também ultrapassa os 50% da área total. 

- O maior peso médio da população residente e da área no total da freguesia é ocupado em espaços urbanos ou 
semiurbanos, desde que o peso da área em espaços de ocupação predominantemente rural não ultrapasse os 
50% da área total. 

- A freguesia contenha a sede da Câmara Municipal com população residente igual ou inferior a 5 000 habitantes. 

- A freguesia integre total ou parcialmente um lugar com população residente igual ou superior a 2 000 habitantes 
e inferior a 5 000 habitantes onde pelo menos um dos rácios “População do lugar na freguesia/População da 
freguesia” ou “População do lugar na freguesia/ População do lugar” seja igual ou superior a 50%. 

A freguesia é classificada como APR nos restantes casos. 
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deficientes com cadeiras de rodas. A definição da obrigação de PP do SU apenas nestas áreas 

poderá ser justificável pelo facto de as mesmas apresentarem condições que tendencialmente 

as configure como aquelas em que as populações terão maior necessidade ter disponível o 

acesso ao serviço de PP.  

Neste contexto, da aplicação das alternativas anteriormente referidas resultaria o seguinte 

parque de PP: 

i) Nas freguesias APR da CAOP 2016, o parque total de PP seria na ordem dos 2.751 

a 6.427 PP (o valor mais baixo corresponde à aplicação dos atuais critérios de 

dispersão geográfica e o valor mais elevado ao critério de 3 PP por freguesia, 

acrescido do critério relativo ao parque em locais de interesse social); 

ii) Nas freguesias APR e AMU da CAOP 2016, o parque seria na ordem dos 4.431 a 

9.346 PP (o valor mais baixo corresponde à aplicação dos atuais critérios de 

dispersão geográfica e o valor mais elevado ao critério de 3 PP por freguesia, 

acrescido do critério relativo ao parque em locais de interesse social). 

Resulta assim que qualquer das alternativas concentradas nas freguesias APR permite reduzir 

de forma significativa (entre 22% e 67%) o atual parque de 8.222 PP do SU. Caso também 

sejam incluídas as freguesias AMU, o parque só se reduziria se fosse aplicado um critério 

equivalente ao que atualmente vigora, ou se fosse considerado um parque de 2 PP acrescido 

do critério relativo ao parque em locais de interesse social. Nesses casos haveria uma redução 

do parque respetivamente de 24% e 46%. Caso fosse considerado o critério de 3 PP acrescido 

do critério relativo ao parque em locais de interesse social, o parque total seria superior em 

14% ao parque atual do SU, embora mais concentrado em áreas predominantemente rurais e 

mediamente urbanas.  

Em síntese as opções apresentadas quanto à oferta de PP são as seguintes: 

 Opção 1 – Manter o status quo: 

o Disponibilização de um parque de 8.222 PP (inclui parque de 1.993 PP em locais 

de interesse social e 411 adaptados a cadeiras de rodas).  

o Tarifário regulado.  
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o Qualidade de serviço definida. 

 Opção 2 – Não designar PSU. 

 Opção 3 – Manter a designação de PSU envolvendo a alteração das condições e 

especificações: 

o manutenção dos critérios de determinação do parque de PP, utilizando a CAOP 

2016, mas aplicando esses critérios apenas às freguesias de área 

predominantemente rural (APR) ou eventualmente incluindo também as áreas 

mediamente urbanas (AMU); ou 

o alteração dos critérios de determinação do parque de PP, determinando um 

número mínimo de 2 ou 3 PP, mantendo-se aplicáveis os atuais critérios em 

termos de parque em locais de interesse social e de parque disponibilizado a 

deficientes com cadeiras de rodas, utilizando a CAOP 2016, aplicando esses 

critérios apenas às freguesias de área predominantemente rural (APR) ou 

eventualmente incluindo também as áreas mediamente urbanas (AMU). 

6.3. Lista Telefónica Completa e Serviço de Informações de Listas 

Em relação a esta componente do SU apresenta-se na tabela abaixo os factos existentes que 

pugnam a favor da manutenção do status quo, e os que sustentam a não designação de PSU, 

reconhecendo-se que existem poucos factos que sustentem a manutenção da disponibilização 

da lista telefónica completa em formato impresso. 

 



  

  83/93 

 

Tabela 17 – Lista Telefónica Completa e Serviço de Informações de Listas – Opção 1 (Manter o status quo)  

vs Opção 2 (não designar PSU) 

Requisitos Existentes Opção 1 – Manter o status quo Opção 2 - Não designar PSU  

Modelo opt-in nas 
listas impressas 

Disponibilização de 
lista em página 
eletrónica 
permanentemente 
disponível, de acesso 
livre e gratuito.  

Serviço de 
informações de listas 
disponível no 118, 
24h/dia com tarifário 
regulado. 

Em relação à lista telefónica completa 
impressa, verifica-se que ainda subsiste um 
número, embora reduzido, de utilizadores 
que têm interesse no serviço. 
 
Quanto à lista telefónica em formato 
eletrónico, considerando que: i) é mais 
facilmente acessível do que a lista telefónica 
impressa; ii) poderá promover a inclusão de 
pessoas com necessidades especiais; iii) 
poderá facilmente ser disponibilizada de 
forma gratuita; e iv) para além da oferta do 
PSU, não existem ofertas equivalentes no 
mercado; pode ser sustentada a 
necessidade de designar um PSU para 
assegurar a oferta deste serviço. Por outro 
lado, o número de pesquisas ao sítio da 
Internet www.118net.pt no último ano foi de 
1 milhão o que evidencia um nível 
considerável de utilização da lista telefónica 
em formato eletrónico. 

No que respeita ao serviço de informações 
de listas nota-se que os Estados Membros 
que não procedem à designação de PSU 
referem como principal razão o facto de o 
mercado oferecer serviços de informações 
de listas de forma competitiva, o que de 
acordo com os dados disponíveis não se 
verifica em Portugal. 

Muito embora a maior parte dos agregados 
familiares em Portugal já tenha acesso à 
Internet (74%, em 2016), subsiste uma 
percentagem significativa de indivíduos que 
refere nunca terem usado a Internet (26%, 
em 2016). Dos que não dispõem de acesso, 
de acordo com os dados da Marktest, 63% 
considera que não tem utilidade ou não vê 
interesse nessa utilização e 9% refere não 
saber usar. Estes dados relevam a 
importância de manutenção do serviço de 
informações de listas face à hipótese da sua 
substituição unicamente pela lista telefónica 
em formato eletrónico. 

Ademais, a base de dados completa dos 
assinantes de serviços telefónicos 
acessíveis ao público de todos os 
operadores é apenas disponibilizada pelo 
PSU, não havendo nenhuma outra entidade 
cujo serviço de informações detenha uma 
base de dados tão alargada, pelo que se 
entende que poderá subsistir a necessidade 
de continuar a designar PSU para esta 
componente. 

A informação apresentada nos capítulos acima, 
em particular a do capítulo 5.3, é demonstrativa 
da pouca adesão e, bem assim, da reduzida (ou 
mesmo inexistente) necessidade de manter a 
disponibilização, mesmo que em regime de opt-in 
da lista telefónica em formato impresso.  
 
A nível da UE apenas 13 Estados Membros 
mantêm a designação de PSU para 
disponibilização de lista telefónica impressa e 15 
mantêm a designação de PSU para a 
disponibilização em formato eletrónico da lista. 
Em Portugal, existe um número reduzido de 
interessados nas listas telefónicas impressas que 
correspondem aos utilizadores que solicitaram a 
lista de forma expressa nos últimos 2 anos 
(inferior a 6.000 utilizadores em cada ano). 
 
Já quanto ao serviço de informações de listas a 
nível da UE a maior parte dos Estados Membros 
já não procedem à designação de PSU para esta 
componente (18 Estados Membros). 
 
Os dados apresentados no capítulo 5.4 apontam 
para uma redução continuada da utilização do 118 
relevando-se que, de acordo com os dados do 
Eurobarometer Survey relativos a 2014, 32% dos 
inquiridos em Portugal refere nunca ter usado o 
serviço de informações de listas. 
 
Por outro lado, existe no mercado um serviço – 
1820 – em que o utilizador final pode obter as 
mesmas informações que as transmitidas no 118, 
embora mediante o pagamento de um preço 
superior. 
 
Adicionalmente o custo (fixo e variável) associado 
à manutenção desta prestação (nos termos atuais 
envolvendo a prestação da lista telefónica 
impressa, eletrónica e serviço de informações e 
listas) estima-se que ronde, no mínimo, os 635 mil 
euros/ano. 
 

 

http://www.118net.pt/
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No que respeita à lista telefónica completa de acordo com os elementos acima apresentados, 

pode questionar-se a necessidade de designação de um PSU para a disponibilização de uma 

lista telefónica completa em formato impresso. No que se refere à lista telefónica em formato 

eletrónico (incluindo eventualmente também uma aplicação para “smartphones”), os dados 

apurados parecem apontar no sentido de que esta prestação permite ainda assegurar a 

satisfação das necessidades de uma parcela significativa de utilizadores, sendo em todo o caso 

de ponderar se a prestação de um serviço de informação de listas não permitirá de forma 

suficiente dar resposta a estas necessidades. 

Relativamente ao serviço de informações de lista, atento o acima exposto poderá ser 

necessário manter a designação de PSU para esta prestação, podendo ser equacionada, 

adicionalmente à revisão do tarifário, a alteração a nível da estrutura do tarifário com a fixação 

de um único preço independente da origem da chamada, facilitando o conhecimento pelos 

utilizadores do preçário do serviço e a sua utilização independentemente da forma de 

comunicação utilizada (a partir da rede fixa ou da rede móvel). 

Em síntese as opções apresentadas quanto à lista telefónica completa e serviço de informações 

de listas são as seguintes: 

 Opção 1 – Manter o status quo: 

o Modelo opt-in nas listas impressas 

o Disponibilização de lista em página eletrónica permanentemente disponível, de 

acesso livre e gratuito.  

o Serviço de informações de listas disponível no 118, 24h/dia com tarifário 

regulado. 

 Opção 2 – Não designar PSU. 

 Opção 3 – Manter a designação de PSU: 

o Para os dois serviços, mas sem obrigação de disponibilização de listas 

telefónicas impressas ou 

o Apenas para o serviço de informações de listas, incluindo a revisão do tarifário.  
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7. OUTRAS MATÉRIAS A EQUACIONAR 

Adicionalmente às opções acima apresentadas sobre as componentes do SU, existe também 

um conjunto de outros aspetos que, na eventualidade de o Governo decidir pela designação de 

PSU, se entende que deverá nesta oportunidade recolher o contributo do mercado e que se 

prendem com: 

 Designação de um ou mais PSU 

O n.º 1 do artigo 99.º da LCE estipula que: “O serviço universal pode ser prestado por mais do 

que uma empresa, quer distinguindo as prestações que o integram, quer as zonas geográficas, 

sem prejuízo da sua prestação em todo o território nacional”. 

No passado, considerou-se que o modelo em que a seleção do PSU foi autonomizada em três 

procedimentos concursais distintos, correspondentes às diferentes componentes do SU, era o 

mais indicado para incentivar a participação no processo de seleção do maior número possível 

de entidades. Considera-se que se mantêm válidas as razões subjacentes à adoção deste 

modelo.  

Já quanto à desagregação por zonas geográficas, entende-se que eventualmente as vantagens 

de desagregação poderão não ser suficientes face à complexidade acrescida que poderá 

resultar da designação de vários PSU para assegurar a mesma componente deste serviço. Por 

outro lado, o interesse dos atores do mercado na prestação do SU poderá ser influenciado 

conforme se opte por uma desagregação geográfica ou não e há antecedentes de posições da 

Comissão Europeia, pelo menos em relação a um processo de designação de PSU, 

defendendo os processos de designação por lotes geográficos.  

No que respeita especificamente ao serviço de lista telefónica completa e serviço de 

informações de lista não se antevê, tal como sucedeu no passado, qualquer vantagem ou 

utilidade em ser equacionada a desagregação geográfica. 

 Período de designação dos PSU 

Nos anteriores procedimentos concursais, a fixação do prazo de vigência dos contratos teve 

em conta, nomeadamente, a necessidade de alcançar um equilíbrio adequado entre o período 

mínimo considerado essencial para assegurar a rentabilização dos investimentos efetuados 
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para prestação dos serviços e a necessidade de avaliar periodicamente formas mais eficientes 

de assegurar a prestação do SU, nomeadamente considerando a evolução tecnológica que 

caracteriza o sector. Procurou-se, dessa forma, que o prazo fixado permitisse assegurar a 

estabilidade na oferta do SU e, em simultâneo, a concorrência no acesso à designação do 

prestador ou prestadores deste serviço. 

Mantendo-se atual e de grande relevância a ponderação dos interesses acima assinalados, 

justifica-se atender, também, a que nas propostas avançadas na proposta de diretiva que 

estabelecerá o Código das Comunicações Eletrónicas a Comissão Europeia vem sustentando 

que, optando os Estados Membros por manter o núcleo de prestações atualmente 

compreendidas no âmbito do SU, as obrigações associadas devem ser revistas, em razão de 

circunstâncias nacionais, até 3 anos após a entrada em vigor da diretiva e, posteriormente, com 

uma periodicidade anual. 

Neste contexto, antecipando-se que a referida diretiva venha a ser aprovada durante 2018 e 

transposta para a ordem jurídica nacional no decurso de 2019, ou seja, em momento posterior 

à eventual designação e contratação de PSU, antecipa-se que possa ser adequado estabelecer 

para os futuros contratos que se conclua ser de celebrar, um prazo não superior a 2 ou 3 anos, 

o que permitirá que os próximos PSU terminem as respetivas prestações em 2020 ou 2021, 

para o serviço de listas e serviço de informações de listas e, em 2021 ou 2022, para o STF e 

PP. 

 Critérios de adjudicação e de classificação dos candidatos  

A LCE estabelece no n.º 4 do artigo 99.º que os termos do concurso devem assegurar a oferta 

do serviço universal de modo economicamente eficiente, podendo ser utilizados como meio 

para determinar o custo líquido das obrigações de serviço universal, nos termos da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 95.º do mesmo diploma. 

Considera-se que esta exigência não pode deixar de ser tomada em linha de conta na fixação 

dos critérios que serão utilizados na seleção da entidade ou entidades com quem serão 

contratualizadas as prestações do SU. 

Dado o acima exposto, afigura-se que, como sucedeu no procedimento dos prestadores que 

atualmente asseguram o SU, o critério que no passado foi adotado - que consiste na escolha 

das propostas que apresentem o menor custo para o sector - pode ser o mais adequado para 
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as futuras designações do PSU, não se antevendo vantagens na adoção de outros (como, por 

exemplo, proposta que apresente a melhor relação qualidade/preço para os consumidores), até 

porque as características mínimas do serviço serão especificadas pela ANACOM. 

 Admissibilidade de uma pré-qualificação no âmbito do concurso de designação do(s) 

PSU 

O SU compreende a disponibilização de serviços que obedecem a um conjunto de exigências 

sem as quais fica prejudicada a prossecução dos objetivos que com a realização do SU se 

pretendem alcançar. 

Atento o contexto descrito, poderá justificar-se que apenas sejam admitidas a concurso 

empresas que demonstrem cumprir um conjunto de pré-requisitos considerados essenciais 

para assegurar as prestações que integram o SU de acordo com as exigências legalmente 

fixadas.  

8. QUESTÕES A COLOCAR AO MERCADO 

Atendendo ao enquadramento exposto nos capítulos anteriores, considera-se relevante 

recolher os contributos do mercado sobre a eventual revisão das condições de prestação do 

SU das comunicações eletrónicas nas suas várias componentes, nomeadamente sobre a forma 

como as mesmas devem ser equacionadas e se deve ser mantida, ou não, a designação de 

PSU para as várias prestações que atualmente integram este serviço. 

Neste sentido releva-se que, de acordo com o enquadramento legal atualmente em vigor, o SU 

deve assegurar o acesso, pela população, a um conjunto mínimo de serviços, colmatando 

eventuais falhas de mercado. Importa assim determinar a abordagem mais eficiente e 

adequada para assegurar a prestação do SU, respeitando os princípios da objetividade, da 

transparência, da não discriminação e da proporcionalidade, de forma a garantir que se 

reduzem ao mínimo eventuais distorções sobre o mercado.  

Com o enquadramento acima exposto e atento o disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º dos 

Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, convidam-se 

todos os interessados a apresentar, de preferência em formato eletrónico para o endereço 

consulta-su@anacom.pt ou em papel para a ANACOM, no prazo de 20 dias úteis, os 

comentários que entenderem por convenientes sobre a presente consulta pública, incluindo às 



  

  88/93 

 

opções consideradas no capítulo 6 e as matérias equacionadas no capítulo 7, em particular, às 

questões que seguidamente se colocam. 

Os resultados da consulta pública serão publicados e será garantida a reserva dos comentários 

que expressamente sejam considerados confidenciais, devendo ser devidamente justificada a 

classificação de confidencialidade apresentada, em conformidade com as regras de indicação 

de confidencialidade aprovadas por deliberação de 17 de novembro de 201141. 

Questão 1 – Das opções apresentadas no presente documento qual (ou quais) considera ser 

a(s) mais adequada(s) para cada uma das componentes do SU? Justifique. 

Questão 2 – Em particular, quanto à oferta de postos públicos, considera que as alternativas 

apresentadas de disponibilização do parque do SU concentrando-o em freguesias APR e, 

eventualmente também nas freguesias AMU, são as que melhor garantem os objetivos 

inerentes ao SU?  Qual ou quais considera que são mais adequadas? Justifique. 

Questão 3 – Em relação ao acesso à rede e STF, caso se opte pela inclusão do acesso à 

Internet de banda larga no SU (na componente de disponibilização da ligação a uma rede de 

comunicações eletrónicas em local fixo e/ou acessibilidade do tarifário), quais as condições que 

considera ser essencial determinar e em que moldes o devem ser, nomeadamente no que se 

refere ao âmbito geográfico da obrigação a impor, ao débito mínimo de download e upload (e 

outros indicadores que considere relevantes como latência ou jitter), por referência aos serviços 

mínimos a considerar neste âmbito (tendo em consideração os indicados pela Comissão 

Europeia na proposta de Código das Comunicações Eletrónicas), tarifários  e eventuais limites 

de tráfego por mês que lhe sejam associados? Justifique. 

Questão 4 - Considera existir(em) outra(s) opção(ões) em matéria do SU mais adequadas à 

realidade portuguesa que as indicadas no documento? Qual ou quais? Justifique. 

Sem prejuízo das opções referidas, decidindo o Governo pela designação de PSU 

mediante procedimento concursal, colocam-se, adicionalmente, as seguintes questões: 

                                                           
41 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105229. 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105229
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Questão 5 – Considera que o modelo adotado nos anteriores procedimentos de designação, 

envolvendo a realização de três concursos separados para cada uma das componentes do SU, 

e no caso do serviço de postos públicos e do STF, a desagregação por zona geográfica, 

continua a ser o mais adequado? Justifique. 

Questão 6 - Considera necessário rever o conjunto de facilidades e serviços disponibilizados 

no contexto do SU aos utilizadores com deficiência? Qual ou quais? Justifique.  

Questão 7 - Considera que a designação do(s) prestador(es) de SU por um período máximo 

de 2 ou 3 anos é a que melhor concilia o interesse público e o dos vários intervenientes no 

mercado, bem como a mais adequada a salvaguardar a evolução do âmbito do SU, 

nomeadamente no caso do seu alargamento ou redução? Deve seguir-se uma aproximação 

idêntica ou diferenciada por componente? Justifique.  

Questão 8 - Considera que o critério que tem vindo a ser adotado que consiste na escolha das 

propostas que apresentem o menor custo para o sector assegurando o cumprimento das 

condições definidas, designadamente a nível de qualidade de serviços e acessibilidade de 

preços deve continuar a ser o aplicado? A fixação do preço-base e o critério de avaliação de 

propostas quanto à componente do acesso à rede e STF no quadro de um processo competitivo 

de seleção devem basear-se num valor associado à disponibilidade do serviço (“flat fee”- que 

se traduz na componente fixa de financiamento) ou por cliente servido (que se traduz na 

componente variável de financiamento) ou eventualmente um regime misto? Justifique. No caso 

de regime-misto qual considera que deve ser o limite máximo a considerar na componente 

variável (n clientes servidos)?  

Questão 9 - Deverá haver no âmbito do(s) concurso(s) para seleção da(s) entidade(s) 

responsável(eis) pela prestação do SU uma fase de pré-qualificação exigida às empresas? Que 

tipo de requisitos devem ser exigidos? Justifique. 

Questão 10 – Teria à partida interesse em ser designado prestador de SU? De entre as 

prestações que integram o SU qual a que considera poder ter interesse em assegurar?  Que 

circunstâncias ou condições considera necessário que se verifiquem para que se proponha 

assegurar alguma das prestações que integram o SU?  
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