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Parecer 

 
 

     “Compete ao Conselho Consultivo dar parecer, designadamente, 
     sobre os preços e tarifas do serviço universal.” 
      [al. c) do art.º 37º dos Estatutos do ICP-ANACOM] 
 

 
 
 
 

 
 
 
Recebeu o Conselho Consultivo o pedido do Conselho de Administração do ICP-
ANACOM para, nos termos do art.º 37º dos Estatutos do ICP-ANACOM, se pronunciar 
relativamente à “Deliberação sobre a proposta de tarifário residencial do serviço 
telefónico num local fixo, no âmbito do Serviço Universal”, anexa ao presente. 
 
Considerando que apenas se trata de uma aplicação do ‘price cap -0.65%’ de acordo 
com o IPC aplicável 2.1%, valor inscrito no Orçamento do Estado para este ano, e que a 
variação ponderada dos preços derivada do impacto da alteração tarifária é compatível 
com o price cap definido, como é também a ‘opção tarifária’ permitida aos utilizadores 
beneficiários, entende o Conselho Consultivo emitir parecer favorável à Deliberação do 
Conselho de Administração do ICP-ANACOM. 
 
 
Conselho Consultivo, 18 de Novembro 2008 
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