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DECLARACAO SOBRE 0 SISTEMA DE CONTABILIDADE ANALiTICA DO 

SERVICO TELEFONICO EM LOCAL FIXO, DO SERVICO DE CIRCUITOS 


ALUGADOS E DO SERVICO DE INTERLIGACAO DA MEO - SERVICOS DE 

COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A., REFERENTE AO EXERCiclO DE 2013 


Considerando que: 

1. 	 Por deliberayoes do Conselho de Administrayao da ANACOM de 08/07/2004, 28/09/2010 

e 27/08/2013, a MEO - SERVIC;OS DE COMUNICAC;OES E MULTIMEDIA, SA (MEO) 

foi declarada como entidade com poder de mercado significativ~ nos seguintes 

mercados: 

• 	 Mercados de acesso em banda estreita a rede telef6nica publica num local 

fixe e dos serviyos telef6nicos pUblicamente disponfveis num local fix~; 

• 	 Mercados grossistas dos segmentos terminais e dos segmentos de transito 

de circuitos alugados; 

• 	 Mercados grossistas de originayao e de terminayao de chamadas na rede 

telef6nica publica num local fix~; 

2. 	 Nessa qualidade, por deliberayoes do Conselho de Administrayao da ANACOM de 

14/12/2004,28/09/2010,17/12/2004,27/08/2013 e 27/11/2013, foram impostas a MEO 

as seguintes obrigayoes: 

• 	 Manter um sistema de contabilidade analftica (SCA) que permita a 

verificayao das medidas de regulayao de preyos impostas nos mercados de 

acesso, ao abrigo do nO 5 do art° 85° da Lei n° 5/2004, de 10 de fevereiro, 

na redayao que Ihe foi dada pela Lei nO 51/2011, de 13 de setembro, com 

as alterayoes decorrentes da Lei nO 10/2013, de 28 de janeiro, da Lei n° 

42/2013, de 3 de julho, e do Decreto-Lei n° 35/2014, de 7 de maryO (LCE); 

• 	 Elaborar e par em pratica um sistema de custeio e de separayao 

contabilfstica, nos mercados grossistas de circuitos alugados, ao abrigo do 

art° 71° da LCE; 

• 	 Implementar um sistema de custeio e de separayao contabilfstica, nos 

mercados de interligayao na rede telef6nica publica num local fix~, ao 

abrigo do art° 71° da LCE; 
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3. 	 Ao abrigo do n° 6 do art° 85° e do n° 1 do art° 76°, todos da LCE, compete a ANACOM 

declarar e publicar anualmente a conformidade do SCA com as disposic;:6es referidas em 

2; 

4. 	 Acresce que, nos term os do Contrato de Concessao, a MEO deve dispor de um SCA 

adequado a aplicac;:ao dos principios tarifarios fixados, competindo a ANACOM a 

aprovac;:ao da metodologia a uti lizar na implementac;:ao e utilizac;:ao do sistema, bem como 

a verificac;:ao e declarac;:ao da sua conformidade (art° 18° das Bases de Concessao, 

aprovadas pelo Decreto-Lei n° 31/2003 , de 17/02) ; 

5. 	 Em Dezembro de 1996, e ap6s a definic;:ao pela ANACOM dos principios gerais do 

sistema de contabilidade da MEO este operador comunicou oficialmente a ANACOM ter 

implementado um SCA no ambito do Contrato do Servic;:o Publico de Telecomunicac;:6es ; 

6. 	 Desde entao, a ANACOM tem promovido auditorias por entidades independentes ao 

referido sistema; 

7. 	 No ambito da auditoria, referente ao exercfcio de 2013, foi elaborada uma declarac;:ao de 

conformidade do referido sistema com as disposic;:6es aplicaveis, tendo os auditores 

conclufdo que 0 SCA esta conforme em todos os aspetos materialmente relevantes. 

a ANACOM declara que os resultados do SCA da MEO referentes ao exercicio de 2013 foram 

produzidos de acordo com: 

a) 	 As regras definidas no n° 5 do art° 85° da LCE, no que diz respeito ao acesso 

em banda estreita a rede telef6nica publica num local fixe e aos servic;:os 

telef6nicos publica mente dispon iveis num local fix~; 

b) 	 0 disposto no art° 71° da LCE, no que diz respeito ao servic;:o de circuitos 

alugados e a originac;:ao e terminac;:ao de chamadas na rede telef6nica publica 

num local fix~ . 
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