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0. INTRODUÇÃO 

Em 29 de Junho de 2007 foi publicado o Regulamento de Itinerância Internacional, 

Regulamento (CE) nº. 717/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho 

de 2007, relativo à itinerância (vulgo roaming internacional) nas redes telefónicas móveis 

públicas da Comunidade. Este regulamento veio estabelecer diversas obrigações 

aplicáveis às empresas prestadoras do serviço móvel terrestre, com destaque para: 

- a disponibilização, a todos os respectivos clientes de roaming, de uma Eurotarifa, ou 

seja, de uma tarifa aplicável a chamadas de voz intracomunitárias efectuadas ou 

recebidas em roaming, cujo preço máximo por minuto foi fixado no regulamento. 

- o cumprimento dos limites máximos anuais fixados no regulamento para a tarifa 

grossista média que o operador de uma rede móvel visitada pode cobrar ao operador 

da rede móvel doméstica de um cliente de roaming no âmbito das chamadas de voz 

intracomunitárias efectuadas ou recebidas em roaming. 

- obrigações que têm por objectivo aumentar a transparência dos preços e melhorar a 

prestação de informações sobre as tarifas aos utilizadores de serviços de itinerância 

comunitária. 

O acompanhamento e supervisão do cumprimento do regulamento no território nacional 

de cada Estado-Membro compete às Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN), as quais 

devem também proceder, em preparação da revisão do mesmo regulamento, ao 

acompanhamento específico: 

- da evolução das tarifas grossistas e retalhistas de roaming aplicáveis aos serviços de 

voz, SMS e comunicação de dados (incluindo MMS); 

- da existência de situações de itinerância involuntária nas regiões fronteiriças dos 

Estados-Membros limítrofes; 

- da eventual utilização de técnicas de orientação de tráfego utilizadas em prejuízo dos 

clientes. 

Neste contexto, o ICP-ANACOM tem vindo a proceder, com uma periodicidade semestral, 

à recolha de informação trimestral sobre a matéria junto dos operadores nacionais (foram 

já recebidos dados referentes aos segundo, terceiro e quarto trimestres de 2007 e ao 
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primeiro trimestre de 2008). Desta forma, com base nesta informação o ICP-ANACOM 

entendeu relevante elaborar o presente relatório, no qual: 

- se apresentam os principais resultados, em termos agregados, referentes aos 

operadores móveis que, à data das recolhas semestrais de informação sobre 

roaming já efectuadas, se encontravam em operação em Portugal (aos operadores 

de serviço telefónico móvel TMN, Vodafone e Sonaecom, juntou-se, já no âmbito da 

segunda recolha de informação, o operador de rede móvel virtual CTT, que iniciou a 

sua actividade apenas no final de Novembro de 2007); 

- se procede igualmente ao confronto desses resultados nacionais com os resultados 

médios globais da totalidade dos operadores europeus, publicados no último 

relatório referente ao roaming internacional publicado pelo ERG (Europeans 

Regulators Group). 

No tocante à evolução tarifária, retalhista e grossista, os resultados apresentados no 

presente relatório abrangem as seguintes comunicações em roaming (intracomunitárias e 

não intracomunitárias): 

- chamadas de voz (vide ponto 4.1.); 

- transferência de SMS (vide ponto 4.2.); 

- transferência de outros dados (vide ponto 4.3.).  

Nos pontos 4.4. e 4.5. do relatório são, respectivamente, abordadas as matérias 

“Informação aos consumidores” e “Roaming involuntário transfronteiriço”. 

O ICP-ANACOM poderá proceder a futuras actualizações dos resultados presentemente 

apresentados. 
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1. OS PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO REGULAMENTO DE ROAMING 

O Regulamento de Itinerância Internacional, Regulamento (CE) nº. 717/2007 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 2007, relativo à itinerância (vulgo 

roaming internacional) nas redes telefónicas móveis públicas da Comunidade, foi 

publicado a 29 de Junho do mesmo ano.  

Conforme estipulado no seu artigo 1º, este regulamento: 

- Visa garantir que os utilizadores de redes telefónicas móveis públicas, ao viajarem na 

Comunidade, não paguem preços excessivos pelos serviços de itinerância 

comunitária1 ao efectuarem e receberem chamadas, contribuindo desse modo para o 

bom funcionamento do mercado interno e, simultaneamente, atingindo um nível 

elevado de protecção do consumidor, preservando a concorrência entre operadores 

móveis e mantendo tanto os incentivos à inovação como as possibilidades de 

escolha dos consumidores. Com este objectivo, o regulamento estabeleceu regras 

para as tarifas que podem ser cobradas pelos operadores móveis na oferta de 

serviços de itinerância internacional para as chamadas de voz originadas e 

terminadas na Comunidade (o regulamento inclui regras para aplicação às tarifas 

cobradas entre os operadores de rede ao nível grossista e regras aplicáveis às tarifas 

cobradas pelos prestadores domésticos2 ao nível retalhista). 

- Estabeleceu, igualmente, obrigações que têm por objectivo aumentar a transparência 

dos preços e melhorar a prestação de informações sobre as tarifas aos utilizadores 

de serviços de itinerância comunitária. 

Em 22 de Dezembro de 2007, o regulamento, anteriormente aplicável apenas aos países 

da União Europeia (UE), passou a ser aplicado também aos países da European 

                                            
1 De acordo com a alínea d) do nº 2 do artigo 2º do regulamento entende-se por itinerância comunitária “a 

utilização do telemóvel ou de outro aparelho por um cliente de itinerância para efectuar ou receber 

chamadas intracomunitárias num Estado-membro que não seja o Estado-Membro no qual se situa a sua 

rede doméstica, através de acordos entre o operador da rede doméstica e o operador da rede visitada”. 
2 A alínea b) do nº 2 do artigo 2º do regulamento define como prestador doméstico, "uma empresa que 

preste a um cliente de itinerância serviços de telefonia móvel públicos terrestres quer através da sua própria 

rede quer como operador de rede móvel virtual ou como revendedor de serviços de telefonia móvel; 
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Economic Area (EEA) - Islândia, Noruega e Liechtenstein - na sequência do acordo 

UE/EEA3. 

 

1.1. TARIFAS RETALHISTAS 

Em termos das tarifas retalhistas, para as chamadas de voz em roaming intra-UE/EEA 

(chamadas de roaming reguladas), de acordo com o artigo 4º do regulamento, os 

prestadores domésticos devem pôr à disposição e oferecer activamente a todos os seus 

clientes de itinerância, de forma clara e transparente, uma Eurotarifa. Esta Eurotarifa, a 

disponibilizar obrigatoriamente, não implica qualquer assinatura a ela associada ou outros 

encargos fixos ou recorrentes e pode ser combinada com qualquer tarifa retalhista4.  

A Eurotarifa (excluindo IVA) que o prestador doméstico pode cobrar aos clientes de 

itinerância pela prestação de chamadas de itinerância reguladas pode variar para 

diferentes chamadas de itinerância mas não pode exceder os seguintes limites fixados no 

Regulamento para vigorar durante períodos de 12 meses: 

- a partir de 30 de Agosto de 2007: EUR 0,49 por minuto para qualquer chamada 

efectuada e EUR 0,24 por minuto para qualquer chamada recebida. 

- a partir de 30 de Agosto de 2008: EUR 0,46 por minuto para qualquer chamada 

efectuada e EUR 0,22 por minuto para qualquer chamada recebida. 

 - a partir de 30 de Agosto de 2009: EUR 0,43 por minuto para qualquer chamada 

efectuada e EUR 0,19 por minuto para qualquer chamada recebida. 

                                            
3   UE: União Europeia. 

    EEA: Espaço Económico Europeu. 

    http://erg.ec.europa.eu/doc/publications/erg_07_86rev1_int_roaming_reg_guid_080623.pdf. 
4 Segundo as ‘Guidelines’ definidas pelo ERG 

(http://erg.ec.europa.eu/doc/publications/erg_07_86rev1_int_roaming_reg_guid_080623.pdf), o artigo 4º do 

Regulamento estipula que a eurotarifa pode ser combinada com qualquer tarifa, pelo que as tarifas 

retalhistas para as chamadas de voz em roaming não reguladas (ex: tarifas para as chamadas nacionais e 

internacionais, para os SMS nacionais e internacionais e para os serviços móveis de dados) não devem ser 

prestados tendo por base que não podem ser combinados com a eurotarifa. 



 

 7

De referir que apesar de o regulamento obrigar todo e qualquer operador móvel a 

oferecer aos seus clientes pelo menos uma tarifa enquadrável no conceito de “Eurotarifa” 

(ou seja, qualquer tarifa retalhista aplicável a chamadas de roaming reguladas que não 

exceda os limites tarifários acima referidos), esta obrigação não invalida a possibilidade 

de os mesmos operadores oferecerem adicionalmente outras tarifas, igualmente 

aplicáveis a chamadas de voz em roaming reguladas5, mas que não obedeçam aos 

limites estabelecidos para a Eurotarifa. 

 

1.2. TARIFAS GROSSISTAS 

O artigo 3º do regulamento estabelece limites máximos anuais para a tarifa grossista 

média que o operador de uma rede visitada6 pode cobrar ao operador da rede doméstica7 

de um cliente de itinerância pela prestação de uma chamada de itinerância 

regulamentada8 com originação nessa rede visitada, incluindo, nomeadamente, os custos 

de originação, trânsito e terminação. A tarifa grossista média, aplicável entre qualquer par 

de operadores, deve ser calculada tendo por base um período de doze meses, sendo os 

limites máximos estabelecidos para a mesma, os seguintes: 

- EUR 0,30 por minuto, a partir de 30 de Agosto de 2007; 

- EUR 0,28 por minuto, a partir de 30 de Agosto de 2008; 

                                            
5 Chamada telefónica móvel de voz efectuada por um cliente de itinerância, com originação numa rede 

visitada e com terminação numa rede telefónica pública da UE/EEA, ou recebida por um cliente de 

itinerância, com originação numa rede telefónica pública da UE/EEA e com terminação numa rede visitada. 
6 A alínea g) do nº 2 do artigo 2 do regulamento define que rede visitada é a “rede telefónica móvel pública 

terrestre situada num Estado-Membro que não o Estado-Membro da rede doméstica e que permite a um 

cliente de itinerância efectuar ou receber chamadas, em razão de acordos estabelecidos com o operador da 

rede doméstica”. 
7 Rede doméstica, de acordo com a alínea c), do nº2, do artigo 2º do regulamento de roaming, é ‘uma rede 

telefónica móvel pública terrestre situada num Estado-Membro e utilizada por um prestador doméstico para 

a oferta de serviços de telefonia móvel públicos terrestres a um cliente de itinerância’. 
8 Chamada telefónica móvel de voz efectuada por um cliente de itinerância, com originação numa rede 

visitada e com terminação numa rede telefónica pública da UE/EEA, ou recebida por um cliente de 

itinerância, com originação numa rede telefónica pública da UE/EEA e com terminação numa rede visitada. 
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- EUR 0,26 por minuto, a partir de 30 de Agosto de 2009. 

 

1.3. TRANSPARÊNCIA TARIFÁRIA 

Com vista ao aumento da transparência tarifária no âmbito das comunicações em roaming 

o regulamento estabelece, entre outras medidas, que: 

- Quando o cliente entra num Estado-Membro diferente do da sua rede doméstica 

cada prestador doméstico deve, em conformidade com o artigo 6º, prestar-lhe 

automaticamente, sem atrasos indevidos e gratuitamente, através de um serviço de 

mensagens, informações personalizadas básicas sobre as tarifas de itinerância 

(incluindo IVA) aplicáveis às chamadas efectuadas e recebidas por esse cliente no 

Estado-Membro visitado. Nessa mensagem “de boas vindas” deve ser também 

indicado o número de telefone gratuito de acesso a um serviço, através do qual, 

nos termos do regulamento, o cliente tem ainda o direito de, via chamada de voz ou 

SMS, requerer e receber gratuitamente mais informações personalizadas e 

detalhadas sobre as tarifas de itinerância aplicáveis aos serviços de chamadas de 

voz, SMS, MMS e outros serviços de comunicação de dados; 

- Os prestadores domésticos devem prestar a todos os utilizadores, no momento da 

subscrição, informações completas sobre as tarifas de itinerância aplicáveis, em 

especial sobre a Eurotarifa. Prestam igualmente, sem atrasos indevidos, aos seus 

clientes de itinerância informações actualizadas sobre as tarifas de itinerância 

aplicáveis sempre que estas sejam alteradas. 

- Os prestadores domésticos devem também tomar as medidas necessárias para 

assegurar que todos os seus clientes de itinerância, incluindo os já existentes 

anteriormente à entrada em vigor do regulamento, tomam conhecimento da 

existência da Eurotarifa. 



 

 9

 

2. ACOMPANHAMENTO PELAS AUTORIDADES REGULADORAS 
NACIONAIS (ARN) DA EXECUÇÃO DO REGULAMENTO 

De acordo com o nº3 do artigo 7º do Regulamento de Itinerância Internacional, as 

Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN): 

- acompanham e supervisionam o cumprimento do regulamento no seu território 

nacional; 

- disponibilizam ao público informações actualizadas sobre a aplicação do regulamento; 

- em preparação da revisão do mesmo regulamento prevista no seu artigo 11º, 

comunicam à Comissão de seis em seis meses (incluindo informações separadas 

sobre os clientes empresariais, os clientes em regime de pós-pagamento e os clientes 

em regime de pré-pagamento) os resultados do acompanhamento específico das 

seguintes matérias: 

   ..  a evolução das tarifas grossistas e retalhistas na prestação, aos clientes de 

itinerância, de serviços de voz e de comunicação de dados, incluindo SMS e MMS; 

 .. a existência de situações de itinerância involuntária nas regiões fronteiriças dos 

Estados-Membros limítrofes; 

 .. a utilização de técnicas de orientação de tráfego utilizadas em prejuízo dos 

clientes. 

As informações semestralmente reportadas pelas ARN à Comissão são utilizadas para 

efeito do relatório que esta, nos termos do nº1 do artigo 11º do referido regulamento, se 

encontra obrigada a apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, avaliando se 

foram atingidos os objectivos do regulamento. Nesse relatório a Comissão deve analisar a 

evolução das tarifas grossistas e retalhistas na prestação, aos clientes de itinerância, de 

serviços de voz e de comunicação de dados, nomeadamente SMS e MMS, e incluir, se for 

esse o caso, recomendações sobre a necessidade de regular esses serviços. 
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Devendo esse relatório da Comissão ser apresentado ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho até 30 de Dezembro de 20008, a Comissão Europeia divulgou recentemente 

uma proposta de alteração ao Regulamento de Roaming - Regulamento (EC) 717/20079. 

 

3. RELATÓRIOS DO ERG 

Em 17 de Janeiro de 2008, foi publicado pelo European Regulators Group (ERG) um 

primeiro relatório sobre o serviço de roaming internacional, relativo ao período 

compreendido entre Abril e Setembro de 2007. Este relatório baseou-se em informação 

recolhida pelas Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) relativamente às tarifas 

praticadas no âmbito das chamadas de itinerância internacional, nos países da UE e 

também na Noruega. 

No passado dia 12 de Agosto, foi publicado pelo ERG, o segundo relatório sobre o serviço 

de roaming internacional, relativo ao período compreendido entre Outubro de 2007 e 

Março de 2008. Este relatório foi elaborado na sequência da segunda recolha de 

informação efectuada, desde a publicação do regulamento, sobre as tarifas praticadas no 

âmbito das chamadas em itinerância internacional nos países da UE e também na 

Noruega e Islândia (atendendo à extensão do regulamento, a 22 de Dezembro de 2007, à 

EEA10). Adicionalmente, e para efeitos de análise e comparação, este segundo relatório 

do ERG inclui também informação recolhida relativamente ao período de Abril a Outubro 

de 2007. Desta forma, a análise contempla um ano completo (de Abril de 2007 a Março 

de 2008), sendo que apenas o último semestre analisado respeita a um período de 

implementação plena do regulamento. 

De referir que a recolha de dados das diferentes ARN foi efectuada em estreita 

articulação com o ERG, com o objectivo de: 

i) Melhorar a consistência dos dados recolhidos nos diferentes Estados-Membros; 

ii) Coordenar as acções das ARN, através de um modelo comum de recolha de 

informação a reportar exactamente ao mesmo período (para o efeito, foi elaborado pelo 

                                            
9 http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/regulation/reg08_prov.pdf 
10 Conforme nota 2. 
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ERG, em estreita colaboração com as diferentes ARN, um modelo de especificação que 

foi remetido aos operadores dos diferentes Estados-Membros, para preenchimento). 

Por sua vez, os relatórios semestrais do ERG, atrás referidos, tiveram por objectivo 

simplificar o já referido processo, previsto no artigo 7º do regulamento, de reporte 

semestral pelas ARN à Comissão dos resultados do acompanhamento da execução do 

regulamento. 

Releva-se que o ERG, considerando estes relatórios um instrumento relevante para a 

revisão do regulamento a efectuar pela Comissão até final de 2008, entendeu ser 

importante recolher e publicar mais informação do que a explicitamente estabelecida nos 

artigos 7º e 11º, de forma a fornecer uma panorâmica mais alargada do efeito do 

regulamento e do estado de evolução do mercado do roaming. 

Estes relatórios encontram-se disponíveis em: 

i) 1º relatório 

- http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=551205; e 

- http://erg.ec.europa.eu/doc/publications/erg_07_85_intl_roaming_rep.pdf. 

ii) 2º relatório 

- http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=633558; e  

- http://erg.ec.europa.eu/doc/publications/erg_08_36_intern_roam_rep_080812.pdf. 

Neste último relatório, foram corrigidos alguns dados recolhidos no âmbito do primeiro 

modelo de especificação. 

 

4. RESULTADOS SOBRE ROAMING REFERENTES A PORTUGAL11 

Neste contexto, o ICP-ANACOM entendeu relevante elaborar o presente relatório, no qual 

apresenta os principais resultados agrupados dos operadores de serviço telefónico móvel 

que aquando das duas recolhas semestrais de informação já efectuadas se encontravam 

em operação em Portugal (aos três operadores móveis de serviço telefónico móvel12 

                                            
11 Todos os valores indicados neste capítulo são sem IVA, excepto quando o contrário é indicado. 
12 SONAECOM (OPTIMUS), TMN e VODAFONE 
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existentes aquando da primeira recolha de informação, referente ao período 

compreendido entre Abril e Setembro de 2007, juntou-se, no âmbito da segunda recolha 

de informação13, um operador de rede móvel virtual14). Neste relatório procede-se 

igualmente ao confronto desses resultados nacionais com os resultados médios globais 

da totalidade dos operadores europeus, publicados no último relatório do ERG15. 

As tarifas apresentadas no relatório do ERG resultam da média dos preços aplicados aos 

clientes com tarifários pré-pagos e pós-pagos, tendo o ERG adoptado o critério de excluir 

o segmento “special corporate”16. 

A síntese que se apresenta nos pontos seguintes abrange as chamadas de voz, a 

transferência de SMS em roaming17 e a transferência de dados em roaming18, ao nível 

retalhista e ao nível grossista, quer intra-UE/EEA, quer não intra-UE/EEA19. 

                                            
13 Os dados recolhidos através do segundo modelo de especificação reportam a Outubro de 2007/ Março de 

2008 
14 CTT (iniciou a sua prestação enquanto Mobile Virtual Network Operator - MVNO, a 30 de Novembro de 

2007). 
15 De notar que para alguns dos indicadores relativamente aos quais o ICP-ANACOM divulga, no presente 

relatório, informação agregada dos operadores actuantes em Portugal não é apresentado o confronto com 

os correspondentes resultados médios globais europeus, já que no relatório do ERG não foram 

disponibilizados os resultados referentes a esses indicadores. 
16 Segmento “special corporate” inclui todas as tarifas de roaming “à medida”, negociadas pelos clientes 

com os operadores e que não estão disponíveis para clientes individuais. Neste segmento não se incluem 

os segmentos “Pós-pago” e “Pré-pago”, tal como definidos no modelo de especificação do ERG. 
17 Serviço de SMS em roaming: serviço de mensagem SMS, enviadas ou recebidas por um cliente em 

roaming. 
18 Serviço de dados em roaming: serviço de roaming que permite a transmissão ou recepção de 

comunicações de dados em pacote, por um cliente em roaming, através do seu telefone móvel ou outro 

equipamento móvel enquanto ligado a uma rede visitada. O serviço de dados em roaming não inclui a 

transmissão ou recepção de chamadas de voz ou de mensagens SMS mas inclui a transmissão ou 

recepção de mensagens MMS. 
19 UE: União Europeia. 

    EEA: Espaço Económico Europeu. 

    http://erg.ec.europa.eu/doc/publications/erg_07_86rev1_int_roaming_reg_guid_080623.pdf. 
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4.1. CHAMADAS DE VOZ 

4.1.1. CHAMADAS DE ROAMING REGULADAS (CHAMADAS DE VOZ INTRA 
UE/EEA EM ROAMING) 

Em resultado da monitorização efectuada pelo ICP-ANACOM no âmbito da execução do 

regulamento, concluiu-se que: 

- Conforme estabelecido no regulamento, até 30 de Julho de 2007 os três operadores 

móveis nacionais que à data se encontravam em actividade comunicaram aos seus 

clientes de itinerância as condições aplicáveis à Eurotarifa, oferecendo-lhes a 

possibilidade de optarem deliberadamente pela Eurotarifa ou qualquer outra tarifa de 

itinerância. 

• Para os clientes que, entre 30 de Julho de 2007 e 30 de Setembro de 2007, 

escolheram deliberadamente a Eurotarifa, esta foi-lhes activada pelos três 

operadores móveis nacionais dentro do prazo estabelecido no regulamento 

(prazo máximo de um mês contado desde a recepção, pelo operador, do 

pedido do cliente). 

• Conforme igualmente previsto no regulamento, os três operadores procederam, 

até 30 de Setembro, à activação da Eurotarifa relativamente aos clientes que 

dentro do prazo fixado para o efeito, não comunicaram a sua intenção de 

manter a tarifa de roaming contratada anteriormente à existência da Eurotarifa. 

- O operador móvel virtual, cuja actividade teve início a 30 de Novembro de 2007, 

disponibilizou a Eurotarifa a partir dessa data. 

- A evolução do preço médio referente aos tarifários enquadrados no conceito de 

Eurotarifa praticados pelos operadores actuantes em Portugal é apresentada no 

ponto 4.1.1.1.-A. Este preço médio foi apurado mediante cálculo do rácio entre as 

receitas provenientes da Eurotarifa e o correspondente tráfego (número de minutos 

facturados)20. 

                                            
20 No âmbito da classificação dos indicadores de tráfego e receitas, em termos de “EU/EEA” e “Resto do Mundo”, foi definido pelo 
Project Team sobre International Roaming do ERG, o seguinte critério. Nível retalhista: Apenas o tráfego intra-UE/EEA deverá ser 
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- No tocante às tarifas grossistas aplicáveis pelos operadores móveis actuantes em 

Portugal no âmbito das chamadas de roaming reguladas21, os valores trimestrais já 

apurados (que abarcam o período de 1 de Abril de 2007 a 31 de Março de 2008) 

evidenciam uma tendência de cumprimento do valor máximo de 0,30€/minuto22 

definido no regulamento (ponto 4.1.1.2. do presente relatório). No entanto, como já 

referido, a tarifa média grossista é aplicável entre qualquer par de operadores e é 

calculada durante um período de doze meses, sendo que esse período, apenas foi 

completado a 29 de Agosto de 2008, não sendo abrangido na sua totalidade pelos 

dados recolhidos no âmbito dos 1º e 2º modelos de especificação. Tal como 

relativamente aos preços retalhistas das chamadas de roaming reguladas, o preço 

médio grossista foi apurado mediante cálculo do rácio entre as receitas grossistas 

provenientes das chamadas de roaming reguladas e o correspondente tráfego 

(número de minutos facturados)23. 

 No entanto, importa salientar que apesar de no caso das chamadas de voz intra-

UE/EEA no modelo de especificação definido pelo ERG ter sido considerado, para 

                                                                                                                                                 
classificado como “EU/EEA roaming”. O restante tráfego deverá ser considerado “Rest of the World (RoW)”: i) Assim, no caso de uma 
chamada originada na UE/EEA mas terminada fora desta Região, o tráfego e receitas associados deverão ser classificados pelo 
prestador como RoW; ii) Para chamadas originadas fora da UE/EEA e terminadas dentro deste Espaço, o prestador deverá igualmente 
classificar como RoW, o tráfego e receitas associados; iii) Existe, contudo, o caso particular de chamadas entre dois clientes em 
roaming. Por exemplo, para uma chamada originada fora da UE/EEA e terminada num cliente que esteja na UE/EEA, o prestador 
deverá registar, o tráfego e receitas de retalho (oriundas da tarifa pagas pelo cliente que esteja fora da UE/EEA), como mencionado em 
i), ou seja, como RoW. No entanto, é também cobrado um valor de retalho, ao cliente de roaming que esteja na UE/EEA, pela chamada 
por este recebida, pelo que este tráfego/receitas de terminação associadas deverão ser igualmente classificadas como UE/EEA; e, iv) 
Por último, o tráfego/receitas provenientes de serviços originados e simultaneamente terminados fora da UE/EEA deverão ser 
registados como RoW. 
21 Chamada telefónica móvel de voz efectuada por um cliente de itinerância, com originação numa rede 

visitada e com terminação numa rede telefónica pública da UE/EEA, ou recebida por um cliente de 

itinerância, com originação numa rede telefónica pública da EU/EEA e com terminação numa rede visitada. 
22 Valor que vigorou até 30 de Agosto de 2008. 
23 No âmbito da classificação dos indicadores de tráfego e receitas, em termos de “EU/EEA” e “Resto do Mundo”, foi definido pelo 
Project Team sobre International Roaming do ERG, o seguinte critério: Nível Grossista: i) No caso de uma chamada originada fora da 
UE/EEA, a Tarifa Inter-Operador é estabelecida pelo operador não pertencente à UE. Assim, o tráfego e receitas não deverão ser 
registados no questionário a preencher apenas por operadores da UE/EEA; ii) Caso esta chamada originada fora da UE/EEA, tenha 
terminado na UE/EEA, não se deverá igualmente proceder a qualquer registo, no questionário, pois este tráfego é tráfego de 
terminação grossista (não é roaming); iii) Mesmo no caso de uma chamada em roaming originada fora da UE/EEA que termine noutro 
roamer dentro da UE/EEA, não deverá ser efectuado qualquer registo no caso grossista, pois os elementos sobre tráfego e receitas 
ficarão registados apenas ao nível do retalho; iv) No caso de uma chamada em roaming originada na UE/EEA, mas terminada fora 
deste Espaço, a Tarifa Inter-Operador é definida pelo operador UE, e deverá ser registada como RoW. Já os dados grossistas 
referentes a tráfego e receitas intra-UE, serão registados como EU/EEA. Atente-se que o n.º do art. 3º do Regulamento estabelece que 
“A tarifa grossista média que o operador de uma rede visitada pode cobrar ao operador da rede doméstica de um cliente de itinerância 
pela prestação de uma chamada de itinerância regulamentada […] não pode exceder EUR 0,30 por minuto”. A alínea e) do n.º 2 do 
art.º 2º do Regulamento define como “chamada de itinerância regulamentada, uma chamada telefónica móvel de voz efectuada por um 
cliente de itinerância, com originação numa rede visitada e com terminação numa rede telefónica pública da Comunidade, ou [vice-
versa]. A alínea g) do n.º 2 do art.º 2º define “Rede visitada”, tendo por referência uma “rede telefónica móvel pública terrestre situada 
num Estado-Membro”. 
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efeitos de recolha de informação grossista, o tráfego “dentro do grupo”24 e “fora do 

grupo”25, no relatório do ERG apenas as receitas “fora do grupo” foram consideradas 

para apuramento do preço médio. Com efeito, as receitas provenientes de tarifas 

grossistas cobradas a empresas do mesmo grupo não foram tidas em linha de conta 

por se considerar que o tráfego entre estas poderá não ser cobrado de acordo com 

os mesmos critérios utilizados para as chamadas “fora do grupo”. 

 

4.1.1.1. PREÇOS RETALHISTAS DAS CHAMADAS DE VOZ EM ROAMING 
INTRA-UE/EEA (CHAMADAS DE ROAMING REGULADAS) 

A) EUROTARIFA 

Apresentam-se seguidamente os resultados apurados relativamente ao preço médio das 

chamadas efectuadas e das chamadas recebidas por clientes em roaming, cobrados 

pelos operadores no âmbito de tarifários enquadráveis no conceito de Eurotarifa26.  

Chamadas efectuadas 

Conforme se pode verificar no gráfico seguinte, o valor médio por minuto facturado da 

Eurotarifa que, para chamadas efectuadas, foi cobrado pelos operadores móveis 

actuantes em Portugal27, registou uma diminuição de 0,47€ para 0,46€ (redução de 0,7%) 

entre o último trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008, sendo estes valores 

ligeiramente superiores aos valores médios trimestrais apurados para o conjunto dos 

                                            
24 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “dentro do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que se 

insere o próprio operador. 
25 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “fora do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que não são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que 

se insere o operador. 
26 De acordo com definição constante do Regulamento de Roaming, Eurotarifa é qualquer tarifa não 

superior ao preço máximo previsto no artigo 4º do regulamento de roaming. 
27 Este valor médio foi apurado com base nos dados agregados das receitas e tráfego dos diferentes 

operadores móveis actuantes em Portugal. 
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operadores europeus sobre os quais foi recolhida informação - 0,46€ e 0,45€, 

respectivamente – e que se traduziram numa diminuição de 1,5%28 29. 

Tanto no 4º trimestre de 2007 como no 1º trimestre de 2008, os preços médios da 

Eurotarifa referentes quer aos operadores móveis actuantes em Portugal, quer ao 

conjunto dos operadores actuantes na UE/EEA foram inferiores ao limite máximo que 

naquele período se encontrava definido para a Eurotarifa (0,49€/minuto facturado)30. 

 

GRÁFICO 1 
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28 O relatório do ERG não apresentou dados para a Eurotarifa para os 2º e 3º trimestres de 2007. Desta 

forma, no presente relatório, já que se procede a uma comparação entre os dados dos operadores 

nacionais e os dados do ERG para a globalidade dos países da EU/EEA, optou-se, relativamente a esta 

rubrica, por incluir também apenas informação sobre o 4º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008. 
29 Tendo por referência o 1º trimestre de 2008, o preço médio da Eurotarifa apurado para os operadores 

actuantes em Portugal, quando calculado tendo por base o número de minutos facturados cursados, é 

inferior em cerca de 24% ao correspondente preço médio por minuto real (0,607€). Esta diferença resulta do 

facto de na generalidade dos tarifários de roaming enquadráveis no conceito de Eurotarifa praticados pelos 

operadores nacionais as chamadas serem facturadas ao minuto e não ao segundo. O preço médio da 

Eurotarifa apurado para os operadores actuantes na UE/EEA, quando calculado tendo por base o número 

de minutos facturados (0,45€), é inferior em cerca de 20% ao correspondente preço médio por minuto real 

(0,56€). 
30 Valor que vigorou até 29 de Agosto de 2008. 
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Chamadas recebidas 

Conforme se pode constatar no gráfico seguinte, no que concerne às chamadas 

recebidas, o valor médio por minuto facturado da Eurotarifa apurado para os operadores 

actuantes em Portugal registou uma diminuição de 0,8% entre o 4º trimestre de 2007 e o 

1º trimestre de 200831. Nestes dois trimestres as tarifas médias foram de 0,23€/minuto 

facturado e de 0,22€/minuto facturado, respectivamente, valores estes ligeiramente 

superiores aos correspondentes valores médios referentes ao conjunto dos operadores 

actuantes nos países da UE/EEA (preços de 0,221€ e 0,217€, respectivamente)32.  

No 4º trimestre de 2007 e no 1º trimestre de 2008, os preços médios da Eurotarifa 

referentes quer aos operadores móveis actuantes em Portugal quer ao conjunto dos 

operadores actuantes na UE/EEA foram inferiores ao limite máximo que naquele período 

se encontrava definido para a Eurotarifa (0,24€/minuto facturado)33. 

 

 

 

 

 

 

                                            
31 O relatório do ERG não apresentou para esta rubrica dados para os 2º e 3º trimestres de 2007. Desta 

forma, no presente relatório, já que se procede a uma comparação entre os dados dos operadores 

nacionais e os dados do ERG para a globalidade dos países da EU/EEA, optou-se, relativamente a esta 

rubrica, por incluir também apenas informação sobre o 4º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008. 
32 Para estas chamadas, no 1º trimestre de 2008, o preço por minuto facturado da Eurotarifa apurado para 

os operadores actuantes em Portugal (0,22€) é inferior em cerca de 17% ao preço médio por minuto real 

(0,27€). Esta diferença resulta do facto de na generalidade dos tarifários de roaming enquadráveis no 

conceito de Eurotarifa praticados pelos operadores nacionais as chamadas serem facturadas ao minuto e 

não ao segundo. No mesmo período, o preço médio por minuto facturado da Eurotarifa apurado para os 

operadores actuantes na UE/EEA (0,22€) é inferior em cerca de 16% ao preço médio por minuto real 

(0,26€). 
33 Valor que vigorou até 29 de Agosto de 2008. 



 

 18

GRÁFICO 2 
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B) NÃO-EUROTARIFA 

Como já referido, apesar de o Regulamento de Roaming obrigar todo e qualquer operador 

móvel a oferecer aos seus clientes pelo menos uma tarifa enquadrável no conceito de 

“Eurotarifa” (ou seja, qualquer tarifa retalhista aplicável a chamadas de roaming 

reguladas34 que não exceda os limites anuais fixados no artigo 4º do regulamento), esta 

obrigação não invalida a possibilidade de os mesmos operadores oferecerem 

adicionalmente outras tarifas, igualmente aplicáveis a chamadas de voz em roaming 

reguladas, mas que não obedeçam aos limites estabelecidos para a Eurotarifa. 

Desta forma, apresentam-se seguidamente os resultados apurados relativamente ao 

preço médio cobrados pelos operadores no âmbito de tarifários aplicáveis a chamadas de 

voz em roaming intra-UE/EEA mas não enquadráveis no conceito de Eurotarifa35 

(tarifários adiante designados de “não-Eurotarifa”). 

 

 

                                            
34 Chamadas de voz intra EU/EEA recebidas ou efectuadas em roaming 
35 De acordo com definição constante do Regulamento de Roaming, Eurotarifa “[…] é qualquer tarifa não 

superior ao preço máximo previsto [no regulamento] que um prestador doméstico pode aplicar à oferta de 

chamadas de itinerância regulamentadas […]”. 
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Chamadas efectuadas36 

Conforme o gráfico seguidamente apresentado, para os operadores nacionais a média da 

“não-Eurotarifa” para chamadas reguladas efectuadas registou, entre o 4º trimestre de 

2007 e o 1º trimestre de 2008, um aumento de 1,8% (preços por minuto facturado de 

0,289€ e 0,294€, respectivamente)37. A média da UE/EEA registou um decréscimo de 

7,9%. Porém, a tarifa média da UE/EEA nos dois trimestres em causa (0,47€ e 0,43€, 

respectivamente) foi superior à dos operadores nacionais. 

Tanto no 4º trimestre de 2007 como no 1º trimestre de 2008, os preços médios da não-

Eurotarifa referentes quer aos operadores móveis actuantes em Portugal quer ao conjunto 

dos operadores actuantes na UE/EEA foram inferiores ao limite máximo que naquele 

período se encontrava definido para a Eurotarifa (0,49€/minuto facturado38).  

 

 

 

 

 

                                            
36 O relatório do ERG não apresentou para esta rubrica dados para os 2º e 3º trimestres de 2007. Desta 

forma, no presente relatório, já que se procede a uma comparação entre os dados dos operadores 

nacionais e os dados do ERG para a globalidade dos países da EU/EEA, optou-se, relativamente a esta 

rubrica, por incluir também apenas informação sobre o 4º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008. 
37 Para o 1º trimestre de 2008, o preço médio da não-Eurotarifa apurado para os operadores actuantes em 

Portugal quando calculado tendo por base o número de minutos facturados cursados (0,29€) é inferior em 

cerca de 9% ao correspondente preço médio por minuto real (0,32€). Em Portugal, as tarifas não 

enquadráveis no conceito de não–Eurotarifa são cobradas, na generalidade, ao minuto. Existe, no entanto, 

um tarifário praticado por um operador nacional em que o preço de uma chamada efectuada em roaming é 

de 0,80€ por chamada efectuada acrescido da tarifa aplicável pelo operador a nível doméstico. Este tarifário 

já existia antes da entrada em vigor do Regulamento de Roaming. Para o mesmo período, o preço médio da 

não-Eurotarifa apurado para os operadores actuantes na UE/EEA, quando calculado tendo em conta os 

minutos facturados (0,43€) é inferior em cerca de 15% ao correspondente preço médio por minuto real 

(0,51€). 
38 Valor que vigorou até 29 de Agosto de 2008. 
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GRÁFICO 3 
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Chamadas recebidas39 

Para os operadores nacionais, conforme ilustrado no gráfico seguinte, a média da “não-

Eurotarifa” para chamadas reguladas40 recebidas registou, entre o 4º trimestre de 2007 e 

o 1º trimestre de 2008, um aumento de 3,7% (preços, por minuto facturado, de 0,070€ e 

0,072€, respectivamente naqueles trimestres)41. A média da UE/EEA registou um 

                                            
39 O relatório do ERG não apresentou para esta rubrica dados para os 2º e 3º trimestres de 2007. Desta 

forma, no presente relatório, já que se procede a uma comparação entre os dados dos operadores 

nacionais e os dados do ERG para a globalidade dos países da EU/EEA, optou-se, relativamente a esta 

rubrica, por incluir também apenas informação sobre o 4º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008. 
40 Chamadas de voz intra EU/EEA em roaming. 
41 Para o conjunto dos operadores actuantes em Portugal o preço médio da não-Eurotarifa, relativo ao 1º 

trimestre de 2008, quando calculado tendo base o número de minutos facturados cursados (0,07€), é 

inferior em cerca de 62%, ao correspondente preço médio por minuto real (0,19€). Em Portugal, as tarifas 

não enquadráveis no conceito de não–Eurotarifa são, na generalidade, cobradas ao minuto. No entanto, 

este facto apenas explica parcialmente a disparidade entre o preço/minuto facturado e o preço/minuto real. 

Com efeito, a divergência atrás indicada deve-se essencialmente à existência (já anterior à entrada em vigor 

do regulamento de Roaming) de um tarifário praticado por um dos operadores nacionais em que o preço de 

uma chamada recebida em roaming é de 0,80€ /10 minutos (ver nota de rodapé 42). Considerando a 

globalidade dos operadores europeus, no 1º trimestre de 2008, o preço médio por minuto facturado (0,18€) 

foi inferior em 15% ao preço médio por minuto real (0,22€). 
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decréscimo de 6,2%. Porém, a tarifa média da UE/EEA nos dois trimestres em causa 

(0,19 e 0,18€, respectivamente) foi superior à dos operadores nacionais. 

No caso dos operadores actuantes em Portugal, o valor particularmente baixo do preço 

médio da não-Eurotarifa referente às chamadas de roaming recebidas na região intra-

UE/EEA, reflecte a existência de uma tarifa de 80 cêntimos/10 minutos, praticada por um 

dos operadores42. 

Tanto no 4º trimestre de 2007 como no 1º trimestre de 2008, os preços médios da não-

Eurotarifa referentes quer aos operadores móveis actuantes em Portugal quer ao conjunto 

dos operadores actuantes na UE/EEA foram inferiores ao limite máximo que naquele 

período se encontrava definido para a Eurotarifa (0,24€/minuto facturado)43. 

  

GRÁFICO 4 
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42 Estes valores bastantes reduzidos, resultam, em parte, da existência de um plano tarifário de um dos 

operadores nacionais, em que o preço em vigor é de 0,80 cêntimos/10 minutos, tendo o prestador optado 

por considerar a existência de 10 minutos facturados por cada chamada recebida. Este critério irá ser 

alterado aquando da próxima recolha de informação trimestral, sendo nessa altura apresentado pelo 

operador o cálculo dos minutos facturados, considerando, para essa oferta concreta, a duração média real 

das chamadas recebidas, em lugar de uma duração média de 10 minutos. 
43 Valor que vigorou até 29 de Agosto de 2008. 
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C) TARIFA GLOBAL (EUROTARIFA + NÃO-EUROTARIFA) 

 

Chamadas efectuadas  

Para chamadas de roaming reguladas44 efectuadas, o preço médio (sem IVA) por minuto 

facturado apurado para o conjunto dos operadores móveis actuantes em Portugal, 

diminuiu de 0,61€ para 0,38€, entre o 2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008 

(decréscimo de 37,1%), sendo aqueles valores inferiores às médias trimestrais apuradas 

para o conjunto dos operadores europeus sobre os quais foi recolhida informação - 0,70€ 

e 0,44€, respectivamente, no 2º trimestre de 2007 e no 1º trimestre de 2008 (diminuição 

de 36,4%)45.  

Em qualquer caso, conforme se pode verificar no gráfico seguinte, no 1º trimestre de 

2008, tanto o preço médio das chamadas de voz efectuadas intra-UE/EEA46 em roaming, 

cobrado pelos operadores móveis actuantes em Portugal, como o preço médio apurado 

para o conjunto dos operadores europeus foram inferiores ao limite máximo que naquele 

período se encontrava fixado para a Eurotarifa (0,49€)47. 

De igual modo, no 4º trimestre de 2007, tanto o preço médio das chamadas de voz 

efectuadas intra-UE/EEA em roaming, cobrado pelos operadores móveis actuantes em 

Portugal (0,38€), como o preço médio apurado para o conjunto dos operadores europeus 

(0,46€) foram inferiores ao referido limite máximo. 
                                            
44 Chamadas de voz intra-UE/EEA em roaming. 
45 No 1º trimestre de 2008, no caso dos operadores actuantes em Portugal, o preço médio retalhista 

referente a chamadas de voz efectuadas intra-UE/EEA pelos seus clientes em roaming, obtido tendo por 

base o tráfego facturado (preço médio de 0,38€/minuto), é inferior ao obtido considerado o tráfego real 

(preço médio de 0,46€/minuto). O mesmo se passa nos restantes trimestres em análise. Com efeito, o 

tráfego facturado ao cliente é superior, em todos os trimestres analisados, ao tráfego real em cerca de 20%, 

o que se prende essencialmente com a existência de tarifários em que os preços são cobrados não por 

segundo mas por minuto. 
46 UE: União Europeia. 

    EEA: Espaço Económico Europeu. 

    http://erg.ec.europa.eu/doc/publications/erg_07_86rev1_int_roaming_reg_guid_080623.pdf. 
47 Valor que vigorou até 29 de Agosto de 2008. 



 

 23

Quanto aos 2º e 3º trimestres de 2007, os preços médios (referentes a “Eurotarifa + não-

Eurotarifa”) apurados tanto para o conjunto dos operadores móveis actuantes em Portugal 

como para o conjunto dos operadores móveis actuantes na UE/EEA foram, conforme 

expectável, superiores ao valor máximo definido no regulamento para a Eurotarifa. Com 

efeito, no final de Setembro de 2007 apenas os clientes que não manifestaram intenção 

de manter a contratação de outro tarifário de roaming foram, conforme previsto no 

regulamento, automaticamente transferidos para a Eurotarifa. Desta forma, uma parte 

significativa do tráfego de chamadas de voz em roaming intra-UE/EEA contabilizado 

durante o 3º trimestre de 2007 terá sido facturado ainda de acordo com outras tarifas que 

não a Eurotarifa. 

 

GRÁFICO 5 

Preço médio por minuto facturado
Chamadas de voz em roaming efectuadas intra-

UE/EEA
(Eurotarifa+não-Eurotarifa)

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

2ºt/07 3ºt/07 4ºt/07 1ºt/08

Média Portugal

Média EU/EEA

Limite máximo
Eurotarifa

 

 

 

Chamadas recebidas  

Analisando a evolução do preço das chamadas de voz intra-UE/EEA recebidas em 

roaming, conforme ilustrado no gráfico seguinte: 

- Verificou-se, entre o 2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008, uma descida do 

preço médio por minuto facturado (sem IVA), de 0,17€ para 0,11€ (correspondente a 
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um decréscimo de 32,5%)48 49. Durante este período os valores médios trimestrais 

apurados para Portugal foram sempre inferiores às médias globais trimestrais 

apuradas para o conjunto dos operadores europeus sobre os quais foi recolhida 

informação; 

- Na UE/EEA, os valores médios por minuto facturado foram de 0,35€ e 0,21€, 

respectivamente, no 2º trimestre de 2007 e no 1º trimestre de 2008 (correspondendo 

a uma diminuição de 39,8%); 

- O preço das chamadas de voz recebidas em roaming cobrado pelos operadores 

móveis actuantes em Portugal foi, em todos os trimestres analisados, inferior ao 

limite máximo de 0,24€50 fixado para a Eurotarifa. Já os valores médios europeus 

apenas foram inferiores ao tecto fixado para a Eurotarifa no 4º trimestre de 2007 e 

no 1º trimestre de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
48 Estes valores bastantes reduzidos, resultam, em parte, da existência de uma oferta (“não-eurotarifa”) de 

um dos operadores nacionais, em que o preço em vigor é de 0,80 cêntimos/10 minutos, tendo o prestador 

optado por considerar a existência de 10 minutos facturados por cada chamada recebida. Este critério irá 

ser alterado aquando da próxima recolha de informação trimestral, sendo nessa altura apresentado pelo 

operador o cálculo dos minutos facturados, considerando, para essa oferta concreta, a duração média real 

das chamadas recebidas, em lugar de uma duração média de 10 minutos. 
49 Para os operadores actuantes em Portugal, o preço médio retalhista das chamadas de voz recebidas 

intra-UE/EEA pelos seus clientes em roaming é superior se, em vez de ser considerado o tráfego facturado 

(preço médio de 0,11€ no 1º trimestre de 2008), for considerado o número de minutos reais. Com efeito, no 

1º trimestre de 2008, o preço médio por minuto facturado (0,11€) foi inferior em cerca de 50% ao preço 

médio por minuto real (0,23€). 
50 Valor que vigorou até 29 de Agosto de 2008. 
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GRÁFICO 6 

Preço médio por minuto facturado
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C1) TARIFA MÉDIA APLICADA AOS CLIENTES DE CARTÕES PÓS-PAGOS 

Conforme evidenciado no gráfico seguinte, no caso específico dos clientes de cartões 

pós-pagos, entre o 2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008, constatou-se uma 

diminuição de cerca de 36% do preço médio por minuto facturado pelos operadores 

móveis nacionais, tanto no âmbito das chamadas de voz intra-UE/EEA efectuadas em 

roaming (diminuição de 0,68€ para 0,44€), como das recebidas (redução de 0,19€ para 

0,12€). Nos dois trimestres mencionados, a média global da UE/EEA apurada no âmbito 

do relatório do ERG, foi, respectivamente, de 0,69€/minuto facturado e 0,45€/minuto 

facturado (a que corresponde uma redução de 35,8%), para as chamadas de voz 

efectuadas intra-UE/EEA, e de, respectivamente, 0,35€ e 0,22€ (decréscimo de 37,7%) 

para as chamadas de voz reguladas51 recebidas.  

No caso das chamadas de voz efectuadas, o preço médio referente aos operadores 

actuantes em Portugal foi em todos os períodos, com excepção do 3º trimestre de 2007, 

inferior à média registada pelo ERG considerando todos os países analisados. Já para as 

chamadas de voz intra-UE/EEA recebidas, o preço médio por minuto facturado dos 

operadores portugueses, foi, em todos os trimestres, inferior à média europeia. 
                                            
51 Chamadas de voz intra-UE/EEA em roaming. 
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O preço das chamadas de voz recebidas em roaming por clientes de tarifários pós-pagos 

cobrado pelos operadores móveis actuantes em Portugal foi, ainda, em todos os 

trimestres compreendidos no período em análise, inferior ao limite fixado para a Eurotarifa 

(0,24€)52. Quanto ao preço das chamadas de voz efectuadas em roaming por aquele tipo 

de clientes apenas foi inferior ao valor estipulado para a Eurotarifa (0,49€)53, nos últimos 

dois trimestres em análise. 

GRÁFICO 7 

Preço médio por minuto facturado - Pós-pagos
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GRÁFICO 8 

Preço médio por minuto facturado - Pós-pagos
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52 Valor que vigorou até 29 de Agosto de 2008. 
53 Valor que vigorou até 29 de Agosto de 2008. 
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C2) TARIFA MÉDIA APLICADA AOS CLIENTES DE CARTÕES PRÉ-PAGOS 

No caso específico dos clientes de cartões pré-pagos, do 2º trimestre de 2007 para o 1º 

trimestre de 2008, e conforme se pode verificar no gráfico seguinte, constatou-se uma 

diminuição de 35,7% do preço médio por minuto facturado pelos operadores móveis 

nacionais, no âmbito das chamadas de voz intra-UE/EEA efectuadas (redução de 

0,49€/minuto facturado para 0,31€/minuto facturado) e de 26,3% no âmbito das 

chamadas de voz intra-UE/EEA recebidas (redução de 0,14€/minuto facturado para 

0,11€/minuto facturado) em roaming. Nos dois trimestres mencionados, a média global da 

UE/EEA apurada no âmbito do relatório do ERG, foi, respectivamente, de 0,72€ e 0,43€ 

(valores a que corresponde um decréscimo de 40,9%), para as chamadas de voz 

efectuadas intra-UE/EEA, e de, respectivamente, 0,33€ e 0,17€ (decréscimo de 49,2%) 

para as chamadas reguladas recebidas.  

Desta forma, tanto no caso das chamadas de voz efectuadas como nas recebidas, o 

preço médio referente aos operadores actuantes em Portugal foi em todos os períodos, 

inferior à média registada considerando todos os países analisados. 

O preço médio das chamadas de voz recebidas em roaming por clientes de tarifários pré-

pagos, cobrado pelos operadores móveis actuantes em Portugal foi, em todos os 

trimestres compreendidos no período em análise, inferior ao limite fixado para a Eurotarifa 

(0,24€)54. No que concerne às chamadas de voz efectuadas em roaming por aquele tipo 

de clientes, é de relevar que o preço médio para o tipo de comunicação referido, foi 

inferior ao valor estipulado para a Eurotarifa (0,49€)55 em todos os trimestres em análise, 

com excepção do 2º trimestre de 2007 (trimestre que antecedeu a publicação do 

regulamento) em que o valor médio igualou o valor máximo definido no Regulamento. 

 

 

 

                                            
54 Valor que vigorou até 29 de Agosto de 2008. 
55 Valor que vigorou até 29 de Agosto de 2008. 
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GRÁFICO 9 

Preço médio por minuto facturado - Pré-pagos
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GRÁFICO 10 
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4.1.1.2. PREÇOS GROSSISTAS DAS CHAMADAS DE VOZ EM ROAMING INTRA-
UE/EEA 

A nível grossista, registou-se entre o 2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008 uma 

diminuição de 46,4% do preço médio por minuto facturado cobrado pelos operadores 
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móveis nacionais relativamente às chamadas em roaming reguladas56 realizadas, “fora do 

grupo”57 (redução de 0,36€/minuto para 0,20€/minuto). Os valores do preço médio dos 

operadores nacionais são inferiores aos correspondentes valores médios apurados para o 

conjunto dos operadores da UE/EEA, publicados no relatório do ERG (0,46€ e 0,25€, no 

2º trimestre de 2007 e no 1º trimestre de 2008, respectivamente, valores estes que se 

traduziram numa diminuição do preço médio de 46,0%). 

Salienta-se que o regulamento de roaming especifica que a média das tarifas grossistas, 

apuradas ao longo de um período de 12 meses, iniciado em 30 de Agosto de 2007, não 

pode ser superior a 0,30€ por minuto. Não dispondo, de momento, de dados referentes ao 

período de 30 de Agosto de 2007 a 29 de Agosto de 2008, constatou-se, no entanto, que 

relativamente às chamadas de roaming reguladas, o preço médio grossista, por minuto 

facturado, dos operadores actuantes em Portugal (comunicações “fora do grupo”) foi de 

0,30€, 0,23€ e 0,20€, respectivamente no 3º trimestre de 2007, no 4º trimestre de 2007 e 

no 1º trimestre de 2008. 

Ou seja, desde a publicação do regulamento, para empresas “fora do grupo”, o preço 

médio grossista que tem vindo a ser cobrado pelos operadores nacionais situou-se nos 

limites estabelecidos no regulamento. 

 

 

 

 

 

 
                                            
56 A alínea f) do nº 2 do artigo 2 do regulamento define chamada de itinerância regulamentada, como uma 

chamada telefónica móvel de voz efectuada por um cliente de itinerância, com originação numa rede 

visitada e com terminação numa rede telefónica pública da Comunidade, ou recebida por um cliente de 

itinerância, com originação numa rede telefónica pública da Comunidade e com terminação numa rede 

visitada. 
57 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “fora do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que não são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que 

se insere o operador. 
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GRÁFICO 11 

Preço médio grossista por minuto facturado
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4.1.2. CHAMADAS DE VOZ EM ROAMING NÃO REGULADAS 

 

4.1.2.1. PREÇOS RETALHISTAS DAS CHAMADAS DE VOZ EM ROAMING NÃO 
INTRA-UE/EEA 

Para o conjunto dos operadores actuantes em Portugal, no que concerne às chamadas 

de voz em roaming não intra-UE/EEA, entre o 2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 

2008, verificou-se, conforme ilustrado no gráfico que se segue, um ligeiro aumento (de 

1,66€ para 1,68€) do preço médio por minuto facturado, após a entrada em vigor do 

regulamento. Desde então, registou-se uma diminuição gradual, verificando-se no último 

trimestre de análise, com um preço médio de 1,62€. Assim, entre o 2º trimestre de 2007 e 

o 1º trimestre de 2008, a tarifa média deste tipo de comunicações diminuiu 2,1%.  

O preço médio apurado para os operadores nacionais foi superior, em todos os trimestres, 

ao correspondente preço médio obtido para a totalidade dos operadores europeus sobre 

os quais foi recolhida informação (1,35€ e 1,32€, respectivamente, no 2º trimestre de 

2007 e no 1º trimestre de 2008, a que correspondeu um decréscimo de 2,5%). 
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GRÁFICO 12 
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Como evidenciado no gráfico que se segue, registou-se entre o 1º e o 4º trimestres em 

análise um aumento de 0,49€ para 0,53€ do preço médio por minuto facturado respeitante 

ao conjunto dos operadores nacionais no âmbito das chamadas de voz recebidas “não 

intra-UE/EEA” em roaming. Estes valores foram inferiores aos do correspondente preço 

médio apurado para a globalidade dos operadores da UE/EEA (0,69€ e 0,73€, 

respectivamente no 2º trimestre de 2007 e no 1º trimestre de 2008). 

 

GRÁFICO 13 
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4.1.2.2. PREÇOS GROSSISTAS DAS CHAMADAS DE VOZ EM ROAMING NÃO 
INTRA-UE/EEA 

 

O preço médio grossista por minuto facturado das chamadas de voz em roaming “não 

intra-UE/EEA”, “dentro e fora de grupo”, apurado para o conjunto dos operadores móveis 

actuantes em Portugal, diminuiu 10,3% (redução de 0,89€ para 0,80€), entre o 2º 

trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 200858. 

GRÁFICO 14 
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4.2. SMS 

4.2.1. SMS INTRA-UE/EEA TRANSFERIDOS EM ROAMING 

4.2.1.1. PREÇOS RETALHISTAS DOS SMS INTRA-UE/EEA EM ROAMING 

Entre o 2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008, o preço médio dos SMS enviados 

em roaming pelos clientes nacionais diminuiu 5,4%, atingindo 0,37€/SMS (sem IVA) no 1º 

trimestre de 2008. Considerando a globalidade dos países da UE/EEA, para este tipo de 

comunicações a tarifa média foi de 0,28€/SMS no mesmo trimestre. Entre o 2º trimestre 

                                            
58 No relatório do ERG não foram apresentados os preços médios europeus grossistas das chamadas de 

voz em roaming não-intra UE/EEA. 
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de 2007 (trimestre que antecedeu a entrada em vigor do regulamento) e o 1º trimestre de 

2008 a redução da tarifa média foi de 3,1%. 

Apesar de o preço médio referente aos operadores móveis nacionais, para este tipo de 

comunicações, ter diminuído mais do que o correspondente preço médio da UE/EEA, este 

último manteve-se, em todos os trimestres analisados, inferior ao registado para os 

operadores actuantes em Portugal. 

 

GRÁFICO 15 
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4.2.1.2. PREÇOS GROSSISTAS DOS SMS EM ROAMING INTRA-UE/EEA 

Destaca-se, no caso dos operadores móveis nacionais, uma diminuição de 17,7%, entre o 

2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008, do preço médio grossista dos SMS intra-

UE/EEA (valor referente a comunicações “fora do grupo”59). Os valores registados foram 

de 0,18€/SMS para 0,15€/SMS, respectivamente, naqueles trimestres. 

                                            
59 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “fora do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que não são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que 

se insere o operador. 
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No que se refere aos preços médios europeus grossistas dos SMS intra-UE/EEA 

transferidos em roaming (comunicações ”fora de grupo”), é de salientar uma redução de 

3,9% (diminuição de 0,16€/SMS para 0,15€/SMS).  

Atenta a redução verificada a nível nacional, o preço médio grossista apurado para o 

conjunto dos operadores actuantes em Portugal (0,145€/SMS), foi já, no último trimestre 

em análise, ligeiramente inferior ao valor médio da UE/EEA (0,154€/SMS), contrariamente 

ao que se verificou relativamente aos preços de retalho para este tipo de comunicações. 

 

GRÁFICO 16 
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4.2.2. SMS EM ROAMING “NÃO INTRA UE/EEA” 

4.2.2.1. PREÇOS RETALHISTAS DOS SMS EM ROAMING” NÃO INTRA-UE/EEA” 

Entre o 2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008, o preço médio praticado pelos 

operadores móveis actuantes em Portugal no âmbito dos SMS, não intra-UE/EEA, 

enviados em roaming, diminuiu de 0,51€/SMS para 0,41€/SMS (diminuição de 18,5%)60. 

 

                                            
60 O relatório do ERG não apresenta valores para o preço médio europeu dos SMS não-intra UE/EEA 

enviados em roaming. 
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GRÁFICO 17 

Preço por SMS em roaming enviado não intra-
UE/EEA

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2ºt/07 3ºt/07 4ºt/07 1ºt/08

Média Portugal

 

 

4.2.2.2. PREÇOS GROSSISTAS DOS SMS EM ROAMING NÃO INTRA-UE/EEA 

No caso dos SMS “não intra-UE/EEA”, enviados em roaming, verificou-se uma redução de 

5,4% do preço médio grossista (aplicável entre empresas “fora do grupo”61) praticado 

pelos operadores nacionais (redução de 0,22€ para 0,21€), no período referido62. 

 

                                            
61 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou ‘”fora do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que não são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que 

se insere o operador. 
62 O relatório do ERG não apresentou os preços médios europeus grossistas dos SMS transferidos em 

roaming não-intra UE/EEA. 
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GRÁFICO 18 
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4.3. DADOS 

4.3.1. DADOS EM ROAMING63 

4.3.1.1. PREÇOS RETALHISTAS DOS DADOS EM ROAMING INTRA-UE/EEA 

Quanto ao preço médio por Mb praticado pelos operadores móveis nacionais no âmbito 

das comunicações de dados intra-UE/EEA64 efectuadas em roaming registou-se, para a 

globalidade das comunicações “dentro do grupo”65 e “fora do grupo”66, uma diminuição de 
                                            
63 Serviço de dados em roaming: serviço de roaming que permite a transmissão ou recepção de 

comunicações de dados em pacote, por um cliente em roaming, através do seu telefone móvel ou outro 

equipamento móvel enquanto ligado a uma rede visitada. O serviço de dados em roaming não inclui a 

transmissão ou recepção de chamadas de voz ou de mensagens SMS, mas inclui a transmissão ou 

recepção de mensagens MMS. 
64 UE: União Europeia. 

    EEA: Espaço Económico Europeu. 

    http://erg.ec.europa.eu/doc/publications/erg_07_86rev1_int_roaming_reg_guid_080623.pdf. 
65 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “dentro do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que se 

insere o próprio operador; 
66 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou ‘”fora do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que não são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que 

se insere o operador. 
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36,9% entre o 2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008. Neste último trimestre a tarifa 

média referente ao conjunto dos operadores móveis actuantes em Portugal foi de 

3,51€/Mb (sem IVA). Para os operadores actuantes na UE/EEA, registou-se, entre 

aqueles trimestres de 2007, uma diminuição de 38,8% da respectiva tarifa média, a qual 

atingiu no 1º trimestre de 2008 o valor de 3,64€/Mb.  

Para este tipo de comunicações, o preço médio referente ao conjunto dos operadores 

móveis actuantes em Portugal foi, em todos os trimestres analisados, ligeiramente inferior 

ao preço médio dos operadores da UE/EEA. 

 

GRÁFICO 19 
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Conforme ilustrado no gráfico seguinte, entre o último trimestre de 2007 e o 1º trimestre 

de 2008, o preço médio por MB referente aos operadores móveis nacionais para os dados 

intra-UE/EEA (considerando apenas as comunicações “fora do grupo”), registou uma 

diminuição de 4,1%, atingindo um valor de 5,56€ no último trimestre em análise. No 

mesmo período, a diminuição foi de 11,4% para a tarifa média dos países da UE/EEA, 

que registou no 1º trimestre de 2008 um valor de 5,41€/Mb, inferior ao correspondente 

preço médio dos operadores actuantes em Portugal. 
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GRÁFICO 20 
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Considerando apenas as comunicações “dentro do grupo”, entre o último trimestre de 

2007 e o 1º trimestre de 2008, o preço médio por MB referente ao conjunto dos 

operadores móveis actuantes em Portugal, registou uma diminuição de 21,3%, atingindo 

1,69€/Mb no último trimestre em análise. Esta diminuição foi de 24,7% para a tarifa média 

dos países da UE/EEA, no mesmo período, tarifa esta que registou um valor de 2,05€ no 

1º trimestre de 2008, conforme ilustrado no gráfico seguinte. 

 

GRÁFICO 21 

Preço/Mb dos dados intra-UE/EEA transferidos 
em roaming

"dentro do grupo"

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2ºt/07 3ºt/07 4ºt/07 1ºt/08

Média Portugal

Média EU/EEA

 



 

 39

 

4.3.1.2. PREÇOS GROSSISTAS DOS DADOS EM ROAMING INTRA-UE/EEA 

Para este tipo de comunicações, verificou-se, entre o 2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre 

de 2008, uma diminuição de 46,1% do preço médio grossista por Mb (aplicável entre 

empresas “fora do grupo”67) apurado para o conjunto dos operadores móveis actuantes 

em Portugal. Naqueles dois trimestres o preço médio em questão foi de 2,76€/Mb e 

1,49€/Mb, respectivamente. 

O correspondente preço médio grossista referente ao conjunto dos operadores da 

UE/EEA atingiu valores mais elevados (3,22€ e 2,01€, respectivamente, naqueles dois 

trimestres), aos quais correspondeu uma redução de 37,7%, inferior à verificada ao nível 

dos operadores actuantes em Portugal. 

 

GRÁFICO 22 
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67 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “fora do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que não são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que 

se insere o operador. 
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Quanto ao preço médio dos operadores nacionais aplicável entre empresas “dentro do 

grupo”68, no período compreendido entre o 4º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008, 

ocorreu uma diminuição de 17,8% (redução de 0,85€/Mb para 0,70€/Mb). O 

correspondente preço médio referente ao conjunto dos operadores da UE/EEA, aplicável 

entre empresas “dentro do grupo”, sofreu, entre aqueles dois trimestres, uma redução de 

42,4% (redução de 0,77€/Mb para 0,44€/Mb). 

 

GRÁFICO 23 
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Considerando a totalidade do tráfego, “dentro do grupo”69 e “fora do grupo”70, registou-se 

no mesmo período uma diminuição de 27,8% (de 1,47€/Mb para 1,06€/Mb) no preço 

médio referente aos operadores móveis actuantes em Portugal. Este decréscimo é similar 

ao verificado para o conjunto dos operadores da UE/EEA, para o mesmo tipo de 
                                            
68 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “dentro do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que se 

insere o próprio operador. 
69 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “dentro do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que se 

insere o próprio operador. 
70 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “fora do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que não são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que 

se insere o operador. 
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comunicações e para o mesmo período (27,2%), resultante de uma redução de 1,64€/Mb 

para 1,19€/Mb. 

 

GRÁFICO 24 

Preço médio grossista por Mb em roaming 
transferido intra-UE/EEA
"dentro e fora de grupo"

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2ºt/07 3ºt/07 4ºt/07 1ºt/08

Média Portugal

Média EU/EEA

 

 

4.3.2. DADOS EM ROAMING “NÃO INTRA-UE/EEA” 

4.3.2.1. PREÇOS RETALHISTAS DOS DADOS EM ROAMING “NÃO INTRA-
UE/EEA” 

Conforme evidenciado no gráfico que se segue, para os dados transferidos em roaming 

não intra-UE/EEA, e considerando apenas as comunicações “fora do grupo”71, verificou-

se, entre o 4º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008, um ligeiro aumento (0,2%) no 

preço médio dos operadores actuantes em Portugal, registando-se no último trimestre em 

análise uma tarifa média de 9,31€. 

 

 

 

                                            
71 No relatório do ERG não foi apresentada a tarifa média dos operadores da UE/EEA para este tipo de 

comunicações (dados não-intra UE/EEA) 



 

 42

GRÁFICO 25 

Preço/Mb dos dados não intra-UE/EEA 
transferidos em roaming

"fora do grupo"

0

2

4

6

8

10

2ºt/07 3ºt/07 4ºt/07 1ºt/08

Média Portugal

 

 

Considerando apenas as comunicações “dentro do grupo”72, o preço grossista médio dos 

operadores nacionais diminuiu 19,1%, atingindo 1,68€/Mb no último trimestre em análise.  

 

GRÁFICO 26 
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72 No relatório do ERG não foi apresentada a tarifa média dos operadores da UE/EEA para este tipo de 

comunicações (dados não-intra UE/EEA). 
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4.3.2.2. PREÇOS GROSSISTA DOS DADOS EM ROAMING “NÃO INTRA-
UE/EEA” 

Para este tipo de comunicações (“dentro do grupo” e “fora do grupo”), conforme ilustrado 

no gráfico seguinte, entre o 2º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008, verificou-se 

uma diminuição de 39,3% do preço grossista por Mb apurado para o conjunto dos 

operadores móveis actuantes em Portugal (redução de 4,93€/Mb para 2,99€/Mb)73. 

 

GRÁFICO 27 
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4.4. INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES 

De acordo com os relatórios do ERG, a maioria dos operadores europeus cumpriu na 

generalidade com as obrigações decorrentes do regulamento em termos de informação 

aos consumidores. No entanto, alguns prestadores não conseguiram, até ao prazo limite 

estabelecido (Setembro de 2007), fornecer aos seus clientes em roaming a mensagem 

informativa de preços prevista no nº1 do artigo 6º do regulamento, por não lhes ter sido 

possível actualizar atempadamente os sistemas de informação/informáticos. 

                                            
73 O relatório do ERG não apresentou os preços médios europeus grossistas dos dados transferidos em 

roaming “não-intra UE/EEA”. 
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Em Portugal: 

- Os operadores móveis que, no final de 3º trimestre de 2007, já se encontravam em 

actividade, procederam à implementação atempada da generalidade das regras 

estabelecidas no regulamento para promover a transparência tarifária e melhorar a 

prestação de informações sobre as tarifas aos utilizadores de serviços de 

itinerância comunitária. Com efeito, a 30 de Setembro de 2007 os três operadores 

móveis à data actuantes em Portugal já disponibilizavam, por regra, a ‘mensagem 

de boas vindas’ prevista no nº 1 do artigo 6º do regulamento74. Um deles, 

inclusivamente, tornou-a disponível para os clientes residenciais a 7 de Setembro 

e, para os restantes, a 27 de Setembro.  

- Já o operador móvel virtual, cuja actividade teve início apenas a 30 de Novembro 

de 2007, disponibilizou a mensagem em questão a partir dessa data. 

- O ICP-ANACOM continuará a acompanhar atentamente o cumprimento desta 

obrigação. 

Por outro lado, de acordo com a informação recolhida por esta Autoridade no âmbito da 

monitorização do cumprimento da obrigação de implementação do serviço de informações 

detalhadas previsto no nº 2 do artigo 6º do regulamento, a 30 de Setembro: 

- Os sistemas dos operadores que à data se encontravam em actividade permitiam 

já que os clientes solicitassem telefonicamente informação mais detalhada, dando 

desta forma cumprimento ao estipulado no regulamento. 

- Quanto ao operador móvel virtual, este serviço de informações telefónicas mais 

detalhadas, foi disponibilizado à data do respectivo início da actividade. 

- De acordo com as informações mais recentemente prestadas pelos três 

operadores móveis nacionais e pelo MVNO, os números de telefone 

implementados para acesso dos seus clientes a esse serviço de informações 

detalhadas sobre as tarifas de roaming são os seguintes75: 

                                            
74 Esta informação foi reportada ao ICP-ANACOM em 29, 30 e 31 de Outubro de 2007, pela Sonaecom, 

TMN e Vodafone, respectivamente. 
75 http://www.anacom.pt/template34.jsp?categoryId=254342&contentId=525850 
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 .. Sonaecom (Optimus): + 351 93 169 30 00 (clientes corporate e clientes 

Optimus Negócios – PMEs), + 351 93 127 90 00 (clientes particulares e 

clientes da Rede4); 

 .. TMN: 12083 (clientes pré-pagos e pós-pagos) ou + 351 96 100 00 83 

(disponível apenas para clientes pós-pagos); 

 .. Vodafone: + 351 91 169 10 00; 1220 (envio de SMS, em roaming, com nome 

do país sobre o qual o cliente pretende informação mais detalhada sobre os 

preços do roaming); 

  .. CTT: 12082. 

- O acesso aos serviços informativos através dos números atrás mencionados é 

possível através de chamadas móveis de voz. 

Quanto à divulgação da informação sobre a Eurotarifa, de acordo com o apurado no 

âmbito da monitorização efectuada pelo ICP-ANACOM, as condições aplicáveis a esta 

foram, conforme estabelecido no regulamento, comunicadas até 30 de Julho de 2007 aos 

clientes de roaming dos três operadores móveis nacionais, que à data da respectiva 

publicação se encontravam em operação, sendo-lhes oferecida a possibilidade de 

deliberadamente optar por essa nova tarifa ou qualquer outra tarifa de roaming. 

  

4.5. TRÁFEGO INVOLUNTÁRIO TRANSFRONTEIRIÇO 

Sobre esta questão importa referir que em 2002 se verificaram várias ocorrências de 

roaming involuntário, junto da fronteira entre Portugal e Espanha, as quais foram, em 

2003 e 2004, discutidas em reuniões de coordenação bilateral entre o ICP-ANACOM e o 

regulador espanhol no domínio da gestão do espectro. Foi, de facto, necessário equilibrar 

as coberturas dos operadores dos dois países, obrigando ao cumprimento das 

Recomendações aplicáveis da CEPT e da partilha de canais previamente acordada 

bilateralmente, tendo a situação ficado, desde então, estabilizada com um número 

residual de reclamações. 

Na informação enviada ao ICP-ANACOM no âmbito do primeiro modelo de especificação 

(referente ao período de 1 de Abril a 30 de Setembro de 2007), dois dos três operadores 

à data actuantes em Portugal indicaram que foram, naquele período, registadas situações 
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de tráfego involuntário transfronteiriço, embora um deles tenha referido que o número de 

reclamações foi residual. Na informação remetida ao ICP-ANACOM no âmbito do 

segundo modelo de especificação (respeitante ao período de 1 de Outubro de 2007 a 31 

de Março de 2008), apenas um operador indicou ter registado, embora em número 

residual, situações de tráfego involuntário transfronteiriço. 

No mesmo período, o ICP-ANACOM recebeu, algumas reclamações relativas ao roaming 

involuntário nas proximidades da fronteira de Portugal com Espanha. Algumas destas 

reclamações foram objecto de pedidos de esclarecimentos junto dos interessados e dos 

operadores visados pelas mesmas. Foram, no entanto, situações registadas a título muito 

esporádico, além que geograficamente muito dispersas, não tendo justificado qualquer 

intervenção no domínio da gestão do espectro. 

De referir que o ICP-ANACOM, ciente da impossibilidade de impedir a ocorrência pontual 

do roaming involuntário (o qual se deve a vários factores, designadamente, a problemas 

pontuais de cobertura do operador relacionados, por exemplo, com a orografia do terreno 

ou a falha momentânea ou temporária da rede do operador), publicou no Verão passado, 

no seu site alguma informação sobre esta matéria 

(http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=623779). O objectivo desta informação foi 

alertar os utilizadores para a possível ocorrência deste tipo de situações bem como 

divulgar algumas medidas para as evitar. 

Os relatórios do ERG destacam que a maioria dos países não identificou como um 

problema significativo as situações de roaming involuntário, uma vez que as mesmas 

afectaram poucos utilizadores. 

 

5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Tendo em conta que o regulamento de roaming não produziu efeitos práticos antes do 

final de Setembro de 2007, o relatório do ERG concluiu poder ser prematuro tirar 

conclusões muito definitivas sobre o cumprimento de todas as obrigações definidas no 

regulamento, principalmente porque determinados efeitos, tais como a sazonalidade, não 

são ainda passíveis de ser analisados. 
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Não obstante, considerando que a recolha de dados se reporta a quatro trimestres e que 

tal permite uma análise de evolução entre os mesmos, o relatório do ERG refere que já se 

pode concluir acerca da tendência, ao nível da UE/EEA76, de diminuição generalizada das 

tarifas médias retalhistas e grossistas referentes às chamadas de roaming reguladas 

(comunicações de voz em roaming efectuadas e/ou recebidas intra-UE/EEA). 

No tocante a Portugal, conforme ilustrado no ponto 4. do presente relatório, verificou-se 

também uma tendência geral de diminuição do preço médio por minuto facturado, 

apurado para o conjunto dos operadores nacionais, no âmbito das chamadas reguladas. 

No 1º trimestre de 2008, registou-se um preço médio de 0,38€/minuto para as chamadas 

efectuadas e de 0,11€/minuto para as chamadas recebidas (considerando a totalidade 

dos tarifários aplicáveis a chamadas de voz intra-UE/EEA)77. 

No mesmo trimestre, o preço médio grossista para as chamadas de voz intra-UE/EEA foi 

de 0,20€/minuto. 

Constata-se também que, no geral, os preços médios grossistas e os preços médios 

retalhistas (estes últimos abrangendo tarifários classificados de Eurotarifa e outros 

tarifários retalhistas de roaming não enquadráveis neste conceito) respeitantes aos 

operadores actuantes em Portugal foram, tanto no trimestre que antecedeu a publicação 

do regulamento como nos trimestres subsequentes, inferiores às correspondentes tarifas 

médias apuradas para a globalidade dos países da UE/EEA. Não obstante, no 3º 

trimestre de 2007, a tarifa média dos operadores nacionais referente à totalidade das 

chamadas em roaming reguladas originadas pelos seus clientes subscritores de tarifários 

“pós-pagos” foi superior à correspondente tarifa média para o conjunto dos operadores da 

UE/EEA, o que já não se verificou nos restantes trimestres.  

No que respeita exclusivamente aos tarifários enquadráveis no conceito de Eurotarifa78, 

no caso das chamadas de voz efectuadas, no 4º trimestre de 2007 e no 1º trimestre de 
                                            
76 UE: União Europeia. 

    EEA: Espaço Económico Europeu. 

    http://erg.ec.europa.eu/doc/publications/erg_07_86rev1_int_roaming_reg_guid_080623.pdf. 
77 Tarifas de roaming enquadradas no conceito de Eurotarifa e outras tarifas de roaming igualmente 

aplicáveis a chamadas de voz intra-UE/EEA. 
78 De acordo com definição constante do Regulamento de Roaming, Eurotarifa é qualquer tarifa não 

superior ao preço máximo previsto no artigo 4º do regulamento de roaming. 
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2008, é de relevar que os valores médios praticados pelos operadores móveis actuantes 

em Portugal foram ligeiramente superiores aos valores médios verificados para o conjunto 

dos operadores da UE/EEA nos mesmos trimestres. No caso das chamadas efectuadas, 

esta situação verificou-se no 4º trimestre de 2007. 

Em Portugal, o preço médio da Eurotarifa tem-se situado apenas muito ligeiramente 

abaixo dos tectos tarifários fixados no regulamento. Por outro lado, apenas dois dos 

operadores disponibilizaram também tarifas alternativas à Eurotarifa, no âmbito das 

chamadas de voz retalhistas efectuadas e recebidas intra-UE/EEA. 

Quanto aos SMS intra-UE/EEA enviados em roaming pelos clientes portugueses, em 

termos médios, no período em análise, o seu preço foi mais elevado que o preço médio 

apurado para o conjunto dos operadores da UE/EEA. No último trimestre analisado, o 

preço médio por SMS para o conjunto dos operadores nacionais foi de 0,37€ e de 0,28€ 

para a globalidade dos operadores europeus. No caso da tarifa média grossista referente 

aos operadores nacionais e aplicada entre empresas “fora do grupo”79, assistiu-se a uma 

redução de 18% entre o primeiro e o último trimestres analisados. Atenta esta redução, no 

1º trimestre de 2008, contrariamente ao verificado com a tarifa retalhista média, o valor 

registado (0,145€/SMS) foi já ligeiramente inferior ao do correspondente preço médio da 

UE/EEA (0,154€/SMS). 

No tocante aos dados intra-UE/EEA transferidos em roaming, entre o último trimestre de 

2007 e o 1º trimestre de 2008, o preço médio por MB pago pelos clientes portugueses 

(considerando apenas as comunicações “fora do grupo”80), registou uma diminuição de 

4,1%, atingindo um valor de 5,56€ no último trimestre em análise. No mesmo período, a 

diminuição foi de 11,4% para a tarifa média dos países da UE/EEA, que registou no 1º 

trimestre de 2008 um valor de 5,41€/Mb, inferior ao correspondente preço médio dos 

operadores actuantes em Portugal. 

                                            
79 O ERG considerou “fora do grupo” o conjunto de entidades composto por aquelas que não são detidas na 

totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que se insere o operador. 
80 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou ‘”fora do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que não são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que 

se insere o operador. 
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Considerando apenas as comunicações “dentro do grupo”81, entre o último trimestre de 

2007 e o 1º trimestre de 2008, o preço médio por MB referente ao conjunto dos 

operadores móveis actuantes em Portugal, registou uma diminuição de 21,3%, atingindo 

1,69€/Mb no último trimestre em análise. Esta diminuição foi de 24,7% para a tarifa média 

dos países da UE/EEA, no mesmo período, tarifa esta que registou um valor de 2,05€ no 

1º trimestre de 2008. 

Para este tipo de comunicações, verificou-se, entre o 4º trimestre de 2007 e o 1º trimestre 

de 2008, uma diminuição de 33,7% do preço médio grossista por Mb (aplicável entre 

empresas “fora do grupo”82) apurado para o conjunto dos operadores móveis nacionais. 

Naqueles dois trimestres o preço médio em questão foi de 2,25€/Mb e 1,49€/Mb, 

respectivamente. O correspondente preço médio grossista referente ao conjunto dos 

operadores da UE/EEA foi, no 1º trimestre de 2008, de 2,01€. 

Quanto ao preço médio dos operadores nacionais aplicável entre empresas “dentro do 

grupo”83, no período compreendido entre o 4º trimestre de 2007 e o 1º trimestre de 2008, 

ocorreu uma diminuição de 17,8% (redução de 0,85€/Mb para 0,70€/Mb). O 

correspondente preço médio referente ao conjunto dos operadores da UE/EEA, aplicável 

entre empresas “dentro do grupo”, foi, no 1º trimestre de 2008, de 0,44€/Mb.

                                            
81 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “dentro do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que se 

insere o próprio operador; 
82 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “fora do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que não são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que 

se insere o operador. 
83 O modelo de especificação definido pelo ERG considerou “dentro do grupo” o conjunto de entidades 

composto por aquelas que são detidas na totalidade ou na sua maioria pelo grupo empresarial em que se 

insere o próprio operador. 
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CHAMADAS VOZ EFECTUADAS
CHAMADAS DE VOZ EFECTUADAS - Intra UE/EEA Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Oct-Dec 07 Jan-Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Mar 08

Txs Cres.
Out 07/Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Set 07

Preço médio/minuto real - operadores actuantes em Portugal 0,73 0,69 0,45 0,46 -37,4% 1,3% -5,1%
Preço médio/minuto real - operadores actuantes na UE/EEA 0,81 0,72 0,56 0,55 -32,5% -2,6% -10,4%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,61 0,57 0,38 0,38 -37,1% 0,9% -5,8%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,70 0,61 0,46 0,44 -36,4% -3,1% -12,0%

CHAMADAS DE VOZ EFECTUADAS - Não-Intra UE/EEA
Preço médio/minuto real - operadores actuantes em Portugal - - 1,98 1,99 - 0,4% -
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 1,66 1,68 1,63 1,62 -2,1% -0,2% 1,2%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 1,35 1,28 1,46 1,32 -2,5% -9,3% -5,1%

CHAMADAS VOZ EFECTUADAS - Eurotarifa Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Oct-Dec 07 Jan-Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Mar 08
Txs Cres.

Out 07/Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Set 07
Preço médio/minuto real - operadores actuantes em Portugal - - 0,61 0,61 - -0,5% -
Preço médio/minuto real - operadores actuantes na UE/EEA 0,57 0,56 -1,5%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal - - 0,47 0,46 - -0,7% -
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,46 0,45 -1,5%

CHAMADAS VOZ EFECTUADAS - Não-Eurotarifa Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Mar 08
Txs Cres.

Out 07/Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Set 07
Preço médio/minuto real - operadores actuantes em Portugal - - 0,32 0,32 - 1,6% -
Preço médio/minuto real - operadores actuantes na UE/EEA 0,54 0,51 -6,6%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal - - 0,29 0,29 - 1,8% -
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,47 0,43 -7,9%

CHAMADAS VOZ EFECTUADAS - Rácio Eurotarifa Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Mar 08
Txs Cres.

Out 07/Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Set 07
Rácio preço médio minuto real/preço médio minuto facturado - operadores actuantes em Portugal - - 1,308 1,311 - 0,3% -
Rácio preço médio minuto real/preço médio minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 1,243 1,243 0,0%

CHAMADAS VOZ RECEBIDAS
CHAMADAS DE VOZ RECEBIDAS - Intra UE/EEA Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Mar 08

Txs Cres.
Out 07/Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Set 07

Preço médio/minuto real - operadores actuantes em Portugal 0,34 0,32 0,23 0,23 -33,7% -0,7% -5,5%
Preço médio/minuto real - operadores actuantes na UE/EEA 0,40 0,35 0,25 0,25 -37,7% -2,3% -10,8%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,17 0,16 0,11 0,11 -32,5% 0,5% -2,9%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,35 0,31 0,21 0,21 -39,8% -2,5% -10,4%

CHAMADAS DE VOZ RECEBIDAS - Não-Intra UE/EEA
Preço médio/minuto real - operadores actuantes em Portugal - - 0,76 0,70 - -7,4% -
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,49 0,46 0,54 0,53 7,8% -2,1% -6,1%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,69 0,66 0,79 0,73 5,7% -8,2% -3,4%

CHAMADAS VOZ RECEBIDAS - Eurotarifa Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Mar 08
Txs Cres.

Out 07/Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Set 07
Preço médio/minuto real - operadores actuantes em Portugal - - 0,29 0,27 - -5,7% -
Preço médio/minuto real - operadores actuantes na UE/EEA 0,26 0,26 -1,5%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal - - 0,23 0,22 - -0,8% -
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,22 0,22 -1,8%

CHAMADAS VOZ RECEBIDAS - Não-Eurotarifa Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Mar 08
Txs Cres.

Out 07/Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Set 07
Preço médio/minuto real - operadores actuantes em Portugal - - 0,18 0,19 - 4,8% -
Preço médio/minuto real - operadores actuantes na UE/EEA 0,23 0,22 -6,2%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal - - 0,07 0,07 - 3,7% -
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,19 0,18 -6,1%

CHAMADAS VOZ RECEBIDAS - Rácio Eurotarifa Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Mar 08
Txs Cres.

Out 07/Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Set 07
Rácio preço médio minuto real/preço médio minuto facturado - operadores actuantes em Portugal - - 1,269 1,206 - -4,9% -
Rácio preço médio minuto real/preço médio minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 1,19 1,20 0,3%

PRÉ-PAGOS
CHAMADAS DE VOZ EFECTUADAS - Intra UE/EEA Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Mar 08

Txs Cres.
Out 07/Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Set 07

Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,49 0,46 0,31 0,31 -35,7% 2,8% -5,8%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,72 0,64 0,43 0,43 -40,9% -1,2% -11,4%

CHAMADAS DE VOZ RECEBIDAS - Intra UE/EEA
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,14 0,14 0,10 0,11 -26,3% 6,0% 0,2%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,33 0,32 0,17 0,17 -49,2% -4,2% -3,0%

CHAMADAS DE VOZ EFECTUADAS - Não-Intra UE/EEA Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Mar 08
Txs Cres.

Out 07/Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Set 07
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 1,27 1,27 1,21 1,22 -4,4% 0,4% -0,1%

CHAMADAS DE VOZ RECEBIDAS - Não-Intra UE/EEA
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,26 0,26 0,36 0,31 21,0% -13,3% 3,8%

PÓS-PAGOS
CHAMADAS DE VOZ EFECTUADAS - Intra UE/EEA Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Mar 08

Txs Cres.
Out 07/Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Set 07

Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,68 0,65 0,43 0,44 -36,1% 0,6% -4,0%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,69 0,61 0,46 0,45 -35,8% -3,3% -12,2%

CHAMADAS DE VOZ RECEBIDAS - Intra UE/EEA
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,19 0,18 0,13 0,12 -36,1% -3,4% -3,4%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,35 0,31 0,22 0,22 -37,7% -2,2% -11,8%

CHAMADAS DE VOZ EFECTUADAS - Não-Intra UE/EEA Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Mar 08
Txs Cres.

Out 07/Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Set 07
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 1,72 1,76 1,73 1,72 0,3% -0,6% 2,9%

CHAMADAS DE VOZ RECEBIDAS - Não-Intra UE/EEA
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,59 0,60 0,64 0,68 16,5% 6,8% 1,8%

RETALHO
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SMS
SMS Intra UE/EEA Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Mar 08

Txs Cres.
Out 07/Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Set 07

Preço médio por SMS - operadores actuantes em Portugal 0,39 0,39 0,39 0,37 -5,4% -6,2% -0,4%
Preço médio por SMS - operadores actuantes em UE/EEA 0,29 0,30 0,30 0,28 -3,1% -4,5% 0,6%

SMS Não-Intra UE/EEA
Preço médio por SMS - operadores actuantes em Portugal 0,51 0,47 0,43 0,41 -18,5% -3,0% -7,9%

OUTROS DADOS
Outros dados Intra UE/EEA - "dentro do grupo" e "fora do 
grupo" Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Mar 08

Txs Cres.
Out 07/Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Set 07

Preço médio por Mb - operadores actuantes em Portugal 5,56 5,11 3,84 3,51 -36,9% -8,8% -8,0%
Preço médio por Mb - operadores actuantes em UE/EEA 5,95 5,35 4,41 3,64 -38,8% -17,5% -10,0%

Outros dados Não-Intra UE/EEA - "dentro do grupo" e "fora do 
grupo"
Preço médio por Mb - operadores actuantes em Portugal 4,05 3,76 - - - - -7,2%

Outros dados Intra UE/EEA - "fora do grupo" Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Mar 08
Txs Cres.

Out 07/Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Set 07
Preço médio por Mb - operadores actuantes em Portugal - - 5,79 5,56 - -4,1% -
Preço médio por Mb - operadores actuantes em UE/EEA 6,11 5,41 -11,4%

Outros dados Não-Intra UE/EEA - "fora do grupo"
Preço médio por Mb - operadores actuantes em Portugal - - 9,30 9,31 - 0,2% -

Outros dados Intra UE/EEA - "dentro do grupo" Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Mar 08
Txs Cres.

Out 07/Mar 08
Txs Cres.

Abr 07/Set 07
Preço médio por Mb - operadores actuantes em Portugal - - 2,14 1,69 - -21,3% -
Preço médio por Mb - operadores actuantes em UE/EEA 2,73 2,05 -24,7%

Outros dados Não-Intra UE/EEA - "dentro do grupo"
Preço médio por Mb - operadores actuantes em Portugal - - 2,07 1,68 - -19,1% -

RETALHO

 

 

CHAMADAS VOZ
CHAMADAS VOZ - Intra UE/EEA - "fora do grupo" Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Mar 08

Txs Cres.
Out 07/Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Set 07

Preço médio/minuto real - operadores actuantes em Portugal 0,47 0,39 0,29 0,25 -46,8% -14,6% -16,4%
Preço médio/minuto real - operadores actuantes na UE/EEA 0,55 0,40 0,34 0,31 -43,8% -8,8% -27,1%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,36 0,30 0,23 0,20 -46,4% -14,2% -19,0%
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes na UE/EEA 0,46 0,39 0,28 0,25 -46,0% -9,7% -14,9%

CHAMADAS VOZ - Não-Intra UE/EEA
Preço médio/minuto facturado - operadores actuantes em Portugal 0,89 0,77 0,87 0,80 -10,3% -8,8% -13,9%

SMS
SMS Intra UE/EEA - "fora do grupo" Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Mar 08

Txs Cres.
Out 07/Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Set 07

Preço por SMS - operadores actuantes em Portugal 0,18 0,16 0,16 0,15 -17,7% -11,5% -9,9%
Preço por SMS - operadores actuantes na UE/EEA 0,16 0,17 0,16 0,15 -3,9% -6,2% 3,0%

SMS Não-Intra UE/EEA
Preço por SMS - operadores actuantes em Portugal 0,22 0,21 0,21 0,21 -5,4% -1,0% -5,7%

OUTROS DADOS
Outros dados Intra UE/EEA - "fora do grupo" Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Mar 08

Txs Cres.
Out 07/Mar 08

Txs Cres.
Abr 07/Set 07

Preço por Mb - operadores actuantes em Portugal 2,76 2,38 2,25 1,49 -46,1% -33,7% -14,0%
Preço por Mb - operadores actuantes na UE/EEA 3,22 2,92 2,56 2,01 -37,7% -21,8% -9,5%

Outros dados Intra UE/EEA - "dentro do grupo" Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Preço por Mb - operadores actuantes em Portugal - - 0,85 0,70 - -17,8% -
Preço por Mb - operadores actuantes na UE/EEA 0,77 0,44 -42,4%

Outros dados Intra UE/EEA - "dentro do grupo" e "fora do grupoAbr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Preço por Mb - operadores actuantes em Portugal - - 1,47 1,06 - -27,8% -
Preço por Mb - operadores actuantes na UE/EEA 1,64 1,19 -27,2%

Outros dados Não-Intra UE/EEA Abr - Jun 07 Jul - Set 07 Out-Dez 07 Jan-Mar 08
Preço por Mb - operadores actuantes em Portugal 4,93 4,46 3,95 2,99 -39,3% -24,3% -9,6%

GROSSISTA

 


