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LITÍGIO QUE OPÕE A NORTENET, SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES, S.A. À PT 

COMUNICAÇÕES, S.A. POR FACTURAÇÃO INDEVIDA DOS PEDIDOS DE MIGRAÇÃO DE 

LACETES NO ÂMBITO DA OFERTA “REDE ADSL PT” 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA DE INTERESSADOS E DECISÃO 

 

1. Por deliberação de 13.01.2011 o ICP-ANACOM (ANACOM) aprovou o sentido 

provável de decisão (SPD) sobre o pedido apresentado pela Nortenet, Sistemas 

de Comunicações, S.A (Nortenet) relativamente à alegada facturação indevida, 

pela PT Comunicações, S.A. (PTC), de pedidos de migração de lacetes no âmbito 

da oferta “Rede ADSL PT”. 

Perante o exposto pelas duas empresas envolvidas e o fixado nas deliberações 

proferidas sobre a oferta “Rede ADSL PT” a ANACOM determinou que: 

«1. A PTC, em cumprimento do disposto no n.º 5 da deliberação do ICP-

ANACOM de 03.10.2007, relativa à metodologia para avaliação da 

compressão de margens nas ofertas de banda larga do Grupo PT, 

deve assegurar a gratuitidade de todos os pedidos de migração e 

qualquer alteração de débito promovidos a pedido da Nortenet entre 31 

de Dezembro de 2007 e 30 de Junho de 2008 e entre 25 de Novembro 

de 2008 e 24 de Maio de 2009 no âmbito da oferta Rede ADSL PT. 

2. A PTC deve, no prazo de 10 dias de calendário, proceder à rectificação 

da facturação relativa aos pedidos de migração e alteração de débito 

ocorridos durante os períodos referidos no número anterior. 

3. Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, a Nortenet e a PTC devem ser 

notificadas para, no prazo de 10 dias, se pronunciarem, querendo, 

sobre a decisão constante dos números anteriores.» 

Esta deliberação foi notificada à PTC e à Nortenet através do ofício (circular) 

ANACOM – S004822/2011, de 17.01.2011, recebido por aquelas empresas em 

18.01.2011 e 20.01.2011, respectivamente.  
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Por requerimento datado de 27.01.2011, a PTC veio solicitar a consulta do 

processo e a prorrogação do prazo de apresentação de pronúncia sobre o SPD, 

justificando este pedido na necessidade de analisar informação e factos com mais 

de três anos. 

Por telecópia (ANACOM-S013605/2011) de 28.01.2011, a PTC foi notificada do 

deferimento da prorrogação de prazo requerida e, por via desta, que poderia 

pronunciar-se sobre o SPD notificado até 04.02.2011, o que veio a suceder. 

Regularmente notificada a Nortenet não se pronunciou sobre o SPD proferido. 

2. Pronúncia da PTC: 

2.1. Questões prévias: 

2.1.1. Extemporaneidade da decisão da ANACOM 

Considera a PTC que a decisão que vier a ser proferida pela ANACOM neste 

processo é extemporânea pois o pedido de intervenção da Nortenet foi 

apresentado em 28.09.2009 e só em 13.01.2011, ultrapassado o prazo de quatro 

meses previsto no n.º 3 do artigo 10.º da Lei n.º 5/2004, de 14 de Fevereiro (LCE), 

é que foi aprovado o SPD sobre o pedido deduzido por aquela empresa. 

Consequentemente, considerando o prazo estabelecido naquela disposição da 

LCE, entende a PTC que a ANACOM se deve abster de adoptar qualquer decisão 

sobre a matéria controvertida no presente processo. 

2.1.2. Rectificação da data da entrada da primeira pronúncia da PTC 

Refere a PTC que, ao contrário do que consta do SPD notificado, a primeira 

pronúncia da PTC no âmbito do presente processo não foi entregue um dia 

depois de terminado o prazo estabelecido.  

Notificada a 04.12.2009, a PTC poderia pronunciar-se sobre o pedido da Nortenet 

até 21.12.2009, o que efectivamente veio a suceder pois a resposta daquela 

empresa foi entregue em mão nas instalações da ANACOM às 19 horas e 25 

minutos daquele dia. 

2.1.3. Entendimento ANACOM: 
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Sobre a extemporaneidade da decisão: 

Como alega a PTC, quando for adoptada a decisão final no presente processo já 

terão decorrido mais de quatro meses sobre a data do início do presente 

processo. Porém, deste facto não resulta, nem pode resultar, a preclusão da 

possibilidade de a ANACOM decidir sobre o litígio que lhe foi submetido. 

A lei – LCE – não prevê que o prazo de 4 meses fixado no n.º 3 do artigo 10.º da 

LCE seja peremptório ou preclusivo da possibilidade de a ANACOM proferir uma 

decisão1 sobre os litígios que lhe sejam submetidos. É absolutamente ilógico que 

o decurso daquele prazo por motivo não imputável ao requerente determine a 

lesão ou a recusa da tutela dos direitos da requerente. Consequentemente, o 

atraso verificado não pode determinar a lesão do direito daquela empresa a obter 

da ANACOM uma decisão sobre o pedido apresentado, até porque em 

conformidade com o que exige o artigo 9.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA) a Administração não pode deixar de se pronunciar sobre os 

assuntos da sua competência que lhe sejam apresentados pelos particulares. Por 

outro lado, no exercício das competências de supervisão que lhe são conferidas 

tanto pelos seus Estatutos como pela LCE, a ANACOM tem uma capacidade de 

intervenção permanente para verificar e assegurar o cumprimento das 

disposições legais e regulamentares por parte das entidades que por si são 

reguladas. Com efeito, as suas competências são de exercício permanente e, 

como tal, não podem ser prejudicadas por ter decorrido o prazo previsto no n.º 3 

do artigo 10.º da LCE. As consequências preconizadas pela PTC para a demora 

do presente processo são inaceitáveis e implicariam a lesão de direitos 

constitucionalmente reconhecidos aos administrados (artigo 52.º CRP). 

Perante o exposto é inevitável concluir que o atraso na decisão da ANACOM 

não justifica nem determina qualquer preclusão da possibilidade de ser 

proferida uma decisão sobre o pedido de intervenção que lhe foi apresentado 

pela Nortenet. 

                                                           
1
 O facto de o n.º 3 deste artigo admitir que este prazo pode ser ultrapassado evidencia a sua natureza de 

prazo não preclusivo. 
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Sobre a tempestividade da apresentação da primeira pronúncia pela PTC  

As observações deduzidas pela PTC relativamente a este aspecto da análise 

que antecede o SPD notificado são procedentes. 

A análise que antecede o SPD notificado refere que a pronúncia da PTC foi 

entregue na ANACOM em 22.12.2009 porque de acordo com os registos 

informáticos desta Autoridade esta é a data em que a entrada daquela 

pronúncia foi registada. No entanto aquela conclusão, que se baseia nos dados 

do sistema de registo de entradas da ANACOM, deve ser rectificada com base 

no que é alegado pela PTC e corroborado pelo documento n.º 1 junto por 

aquela empresa, elementos que conduzem à conclusão de que a primeira 

pronúncia daquela empresa foi entregue nas instalações da ANACOM às 19 

horas e 25 minutos do dia 21.12.2009. 

Sem prejuízo do que acima se conclui, mantém-se válida a justificação 

apresentada no n.º 23 do SPD notificado – importância de reunir o maior 

número de elementos para apreciação e decisão do pedido formulado - que 

fundamentou, e fundamenta que seja admitida a inclusão no presente processo 

dos elementos apresentados pela Nortenet. 

Em conclusão: 

- A invocada extemporaneidade da decisão não obstaculiza que a ANACOM se 

pronuncie sobre o pedido de intervenção deduzido pela Nortenet; 

- Deve ser fica feita a correcção relativamente à data da apresentação da 

pronúncia pela PTC. 
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2.2. A falta de fundamento da pretensão da Nortenet e do projecto de 

decisão. 

2.2.1. A extensão da gratuitidade da alteração de débito ao processo de 

migração de operadores é tecnicamente inaceitável 

Para justificar este argumento a PTC começa por distinguir migração de acessos 

locais entre operadores – modificação que implica a cessação de um serviço e a 

provisão de um serviço de outro operador - dos pedidos de alteração ao nível da 

classe, do tipo de IP ou do tipo de agregação – alteração que ocorre no âmbito da 

vigência de um (mesmo) serviço activo. 

Com base nas diferenças entre estas realidades sustenta que «não faz qualquer 

sentido conceber um pedido de alteração de débito neste contexto [migração de 

operadores] quer porque os pedidos de alteração de débito são sempre colocados 

sobre um serviço activo e não sobre processos de transição entre serviços…» e 

conclui que «…é inaceitável qualquer entendimento que vise estender a 

gratuitidade de alteração do débito ao processo de migração». 

2.2.2. Entendimento ANACOM: 

Independentemente do que possa resultar da avaliação sobre se é ou não 

aceitável um entendimento que estenda a gratuitidade da alteração de débito ao 

processo de migração de acessos locais entre operadores, o certo é que a 

gratuitidade daquela migração foi contemplada, por associação a situações em 

que a PTC lance ofertas com o objectivo de promover, em bloco, alterações de 

débito. Esta obrigação já existia em anteriores deliberações da ANACOM sobre 

esta oferta e foi mantida na deliberação sobre a oferta “Rede ADSL.PT” de 

03.10.2007. 

Com efeito, a obrigação de assegurar migrações gratuitas nos seis meses 

seguintes à entrada em vigor de (novas) condições de oferta no retalho lançadas 

com o objectivo de migrar em bloco clientes de ofertas com débitos inferiores, já 

estava presente na deliberação da ANACOM de 24.06.2005 sobre a oferta de 

“Rede ADSL.PT”. Aquela deliberação, proferida em Junho e 2005, já previa 
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«Estender a gratuitidade para os prestadores dos pedidos de alteração de débito 

previstos para as classes 2 Mbps, 4 Mbps e 8 Mbps, a qualquer alteração de 

débito, independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, de uma 

alteração do prestador de serviço (transferência entre prestadores), a vigorar 

durante um período de 6 meses a contar a partir da data de alteração da oferta 

resultante da Deliberação final” (agora sublinhado). 

Desde esta data que a PTC conhece o âmbito que a ANACOM definiu para esta 

obrigação de assegurar as migrações gratuitamente. Tanto assim é que, em 

resposta à audiência prévia que antecedeu esta deliberação, a PTC se havia 

pronunciado no sentido de que a extensão da obrigação de gratuitidade aos 

casos de alteração de prestador não se encontrava justificada nem 

fundamentada, referindo aquela empresa que incorre em custos com a prestação 

de serviços de migração2. 

Acresce que tal como a ANACOM tem sustentado, também a PTC considera que 

qualquer alteração entre prestadores, com ou sem alteração de débito, constitui 

uma “migração”. O sentido que a PTC confere ao conceito de “migração” está 

evidenciado na oferta “Rede ADSL.PT” que vigorou entre 27.02.2006 e 

29.06.2006 (versão 24.12), na qual aqueles dois tipos de alteração são tratados 

em conjunto e sob a mesma designação como resulta da tabela 18 incluída 

naquela versão da oferta “Rede ADSL.PT”que em seguida se reproduz. 

 

Na sequência daquela tabela refere a PTC: «Este processo de Migração consiste 

na cessação de um Acesso Local em Serviço e na criação de um novo pedido de 

provisão para o mesmo STF, o qual poderá ter características distintas do 

                                                           
2
 Vd. página 5 do relatório disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=405159  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=405159
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Serviço a cessar, nomeadamente ao nível da Classe, do tipo de agregação, 

de protocolo, de IP fixo e de Operador/Prestador.” (agora sublinhado). 

Decorre do acima descrito que a PTC usa indistintamente o termo “migração” 

para as situações em que há alteração da classe de débito e para os casos em 

que há mudanças de operador. Acresce que as duas situações estão previstas na 

oferta “Rede ADSL.PT” disponibilizada por aquela empresa, não se 

compreendendo que a PTC venha agora sustentar que não faz qualquer sentido 

conceber um pedido de alteração de débito no contexto da migração de 

operadores. 

Adicionalmente importa assinalar que é a própria PTC que, no quadro da “Oferta 

Rede ADSL.PT” reconhece a relevância da gratuitidade das migrações de 

operador no contexto do lançamento de ofertas com o objectivo de migrar em 

bloco clientes de ofertas com débitos inferiores quando, em 21.04.2006, em 

simultâneo com as alterações de débito, assegurou, gratuitamente, a migração de 

acessos locais, quer entre operadores, quer entre modalidades de agregação IP 

ou ATM (vd. n.º 85 da pronúncia PTC sobre o SPD). 

Relativamente às migrações gratuitas entre operadores, vem agora a PTC 

sustentar que as assegurou por opção comercial sua para “para incentivo dos 

operadores”. 

Esta observação evidencia que a PTC reconhece que existem razões para a 

associação da migração de operadores ao lançamento de ofertas destinadas a 

promover a migração em bloco dos seus clientes de ofertas de débitos inferiores 

e, como tal, que no âmbito do que foi determinado pela ANACOM existem 

vantagens na extensão da gratuitidade à migração entre operadores. No entanto 

importa salientar que a extensão da gratuitidade à migração entre operadores que 

a PTC diz ter disponibilizado por opção comercial sua, resultou, de facto, do que 

foi determinado pela ANACOM através da telecópia ANACOM-S10685/2006 na 

qual foi exigido que a PTC comunicasse «…no prazo de cinco dias úteis, a todos 

os beneficiários da oferta “Rede ADSL.PT”, com conhecimento a esta autoridade, 

que, pelo menos durante os seis meses seguintes à entrada em vigor das 
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condições da oferta comunicadas e, 15.03.2006, todos os pedidos de migração e 

qualquer alteração de débito (…) serão prestados de forma gratuita», obrigação 

que a PTC, em comunicação remetida à ANACOM em 27 de Abril de 2006, 

reconhece ter cumprido de acordo com o que lhe foi determinado. Em nenhum 

momento naquela comunicação a PTC refere que a migração de operadores 

resultou de uma opção comercial sua. 

Por último, importa referir que a medida ordenada pela ANACOM é compreensível 

e justificada. Esta obrigação foi determinada num contexto em que a PTC tem 

interesse em transferir os seus clientes retalhistas para débitos superiores, 

lançando ofertas que colocam uma grande pressão sobre os prestadores de 

serviços ADSL, impulsionando-os para efectuar o mesmo tipo de alterações, 

aumentando os débitos da globalidade das suas ofertas por forma a concorrer 

com as ofertas do Grupo PT e também para prestar o mesmo tipo de condições a 

clientes que migram de outros prestadores, conferindo aos utilizadores finais um 

maior âmbito de escolha de serviço e de prestador. 

A não ser imposta a gratuidade das migrações nos termos ordenados pela 

ANACOM estar-se-ia a dificultar o acesso de clientes de serviços ADSL a ofertas 

mais competitivas e adequadas às suas necessidades. Considere-se o exemplo 

de uma situação em que um prestador de serviços ADSL pretende lançar ofertas 

em que, mantendo o débito já assegurado, compete com as ofertas de maior 

débito da PTC através da redução do preço das suas ofertas.  

Os clientes de serviços ADSL que pretendessem mudar de prestador para fazer 

uso daquelas ofertas, nos casos em que o seu prestador não lhe oferece a 

possibilidade de manter os débitos de transmissão com um custo inferior, veriam 

essa alteração dificultada pelo custo da mudança de operador caso não 

pudessem beneficiar da gratuitidade das migrações nos termos ordenados pela 

ANACOM. A gratuitidade das migrações de acessos justifica-se para garantia da 

não discriminação, mas também para defender os interesses e a diversidade de 

escolha dos utilizadores finais. Facilitando aquelas migrações, a ANACOM 

fomenta a concorrência possibilitando, sem acréscimo de custos, um mais vasto 
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universo de escolhas que melhor se adeqúem às necessidades dos utilizadores 

finais. 

Assim, o SPD notificado mais não faz do que aplicar a regra fixada na deliberação 

da ANACOM de 03.10.2007 relativa à oferta de “Rede ADSL.PT”, disposição esta 

que estava em vigor à data em que ocorreram os factos descritos pela Nortenet e 

que foram objecto do SPD.  

É daquela determinação que resulta a obrigação de assegurar que todos os 

pedidos de migração e qualquer alteração de débito, independentemente do 

modo de agregação e de se tratar, ou não, de uma alteração do prestador do 

serviço, devem ser prestados de forma gratuita por um período de seis meses 

após a entrada em vigor de (novas) condições de oferta no retalho lançadas com 

o objectivo de migrar em bloco clientes com ofertas inferiores, pelo que se alguma 

medida há a questionar em todo este processo é a que resulta da deliberação de 

03.10.2007 e não o SPD adoptado em 13.01.2011 que apenas a aplica. 

 

2.2.3. Os antecedentes desta deliberação evidenciam que apenas as 

alterações de débito devem ser gratuitas 

Sustenta a PTC que os antecedentes deste SPD confirmam o seu entendimento 

de que apenas os pedidos que envolvessem uma alteração de débito (e não 

qualquer pedido de alteração ou migração) deviam ser assegurados 

gratuitamente pela PTC. 

A PTC baseia esta conclusão em várias intervenções da ANACOM. 

 Por fax de 29.03.2005 a ANACOM manifestou o seu acordo sobre as 

alterações à oferta “Rede ADSL.PT” comunicadas pela PTC em 21.03.2005, 

envolvendo a «…migração, sem custos para os operadores, de acessos 

suportados em classes de acesso local com débitos inferiores à classe para 

onde seriam migrados aqueles acessos…». 



10 
 

Assinala a PTC que na primeira vez que este assunto é abordado o que foi 

proposto foi a alteração de débitos sem encargos para os operadores, tendo a 

ANACOM aceite expressamente este entendimento. 

Esta oferta ainda foi objecto de várias comunicações e reuniões que resultaram 

num acerto exacto dos seus termos que foram reflectidos nas adaptações 

comunicadas pela PTC à ANACOM em 19.04.2005 em que se previa que «os 

Acessos locais a 1Mbps (Classe 10) serão integrados na Classe 11 a 2 Mbps, 

sem quaisquer encargos de alteração de débito para os Operadores (…) Caso 

o Operador pretenda que a migração se efectue para outras classes de destino 

que não a invocada deverá informar a PT Comunicações de tal facto, sendo 

que qualquer migração será gratuita».  

Mais uma vez, salienta a PTC que a gratuitidade prevista se restringia à 

migração de classe de destino, ou seja, alterações de débito. 

 Refere ainda a PTC que relativamente a este entendimento a ANACOM, em 

09.05.2005, aprovou um projecto de decisão onde refere que «…não encontra 

motivos para se opor à entrada em vigor, em 19 de Maio, das condições de 

oferta grossista “Rede ADSL PT” comunicadas em 19 de Abril de 2005 pela PT 

Comunicações. Sem prejuízo, considera existirem alguns aspectos (…) que 

devem ser alterados de modo a garantir a coerência com outras ofertas e os 

incentivos de investimento adequados». Nesta mesma decisão a ANACOM 

determinou à PTC a alteração da «…oferta grossista “Rede ADSL PT” (…) no 

sentido de (…) [e]stender a gratuitidade para os prestadores dos pedidos de 

alteração de débito previstos para as classes (…), a qualquer alteração de 

débito, independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, de 

uma alteração de prestador de serviço (transferência entre prestadores)…». 

Mais uma vez a PTC assegura que também nesta deliberação o foco da 

atenção da ANACOM se destinava a garantir uma extensão da gratuitidade a 

todos os casos de alteração do débito. 
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 Refere ainda a PTC que a ANACOM reitera este entendimento em 

esclarecimento prestado à Nortenet na consulta pública que antecedeu a 

deliberação de 28.07.2005.  

Respondendo à observação subscrita por aquela empresa de que a alteração 

de prestadores deveria ser gratuita nos seis meses seguintes à entrada em 

vigor de novas classes de acesso, a ANACOM manifestou que a gratuitidade 

devia ser aplicada a qualquer alteração de débito e que aos pedidos de 

migração sem intervenção no repartidor correspondia um preço de €12,47. 

Considera a PTC que a ANACOM afastou quaisquer dúvidas que pudessem 

existir, deixando claro que a gratuitidade não abrange indiscriminadamente 

toda e qualquer migração, mas sim, apenas, a componente de alteração de 

débito. Acrescenta a PTC que este entendimento também foi expresso na 

deliberação da ANACOM de 13.10.2005 sobre a oferta “Rede ADSL.PT”. 

 Alega a PTC que da deliberação da ANACOM, de 21.04.2006, que determinou 

que a PTC comunicasse a todos os beneficiários da oferta “Rede ADSL.PT” 

que todos os pedidos de migração e qualquer alteração de débito seriam 

prestados de forma gratuita é possível retirar a existência de duas realidades 

distintas – a primeira, os pedidos de alteração de débito/classe que deve ser 

assegurada de forma gratuita e a segunda, os pedidos de alteração de 

operadores, sujeita a um preço -, não podendo concluir-se, como o faz o ponto 

56 do SPD, que nesta deliberação se contemplavam todos os pedidos de 

migração e de alteração de débito. Entende a PTC que nesta deliberação 

“migração” significa “alteração de classe, alteração de débito, alteração do 

modo de agregação, alteração de acesso local entre dois prestadores de 

serviço”, mas não uma alteração de prestadores. 

Porém, a PTC reconhece que em cumprimento da deliberação da ANACOM, 

em 27.04.2006, enviou aos operadores beneficiários da oferta grossista “Rede 

ADSL PT” uma comunicação escrita referindo que (a) daria cumprimento à 

deliberação, referindo-se ao ajuste de débito, e (b) para incentivo dos 

operadores, a migração de acessos locais, quer entre operadores, quer entre 



12 
 

modalidades de agregação IP ou ATM seria também gratuita durante um 

período de seis meses.  

Relativamente a esta comunicação, salienta agora a PTC, que a gratuitidade 

das migrações entre acessos locais, quer entre operadores, quer entre 

modalidades de agregação IP ou ATM era determinada por uma opção 

comercial sua, temporária, que a ANACOM não manifestou ser obrigatório 

manter. Assim, conclui, que não existiu, em momento algum até à data, uma 

referência à gratuitidade da alteração de operador quando não associada a 

uma alteração do serviço, nem existiram quaisquer comunicações ou 

conversações que apontassem no sentido da gratuitidade de uma alteração 

isolada de um prestador de serviço, tendo-se apenas focado a questão da 

migração de classes de débito, «…até porque não é possível enquadrar a 

alteração de operador na obrigatoriedade referente à alteração de débito, 

dadas as suas características díspares»3. 

Acrescenta a PTC que em momento algum, o processo de comunicação das 

alterações à oferta “Rede ADSL.PT” foi especificamente abordada entre 

ANACOM e PTC a questão do processo de alteração entre prestadores e da 

eventual gratuitidade da mesma. 

 Referindo-se especificamente à deliberação de 03.10.2007, em que o SPD se 

sustenta, a PTC argumenta que esta não traz qualquer dado novo e não vem 

modificar o entendimento e interpretação que defende. Sustenta aquela 

empresa que também nesta deliberação este patente um claro foco na questão 

do débito, na medida em que quando começa por referir «…ao lançar ofertas 

com o objectivo de migrar, em bloco, os clientes de ofertas de débitos 

inferiores» a ANACOM pretende limitar a obrigação de conceder gratuitidade 

às alterações de débito porque começa por referir «ao lançar ofertas como 

objectivo de migrar, em bloco, os clientes de débitos inferiores», e que a 

                                                           
3
 Como refere a PTC, uma alteração de operador no contexto da oferta “Rede ADLS.PT” deve ser entendida como uma 

cessação de um acesso local de um operador A e a provisão de um mesmo acesso local de um operador B – num caso 
cessa um serviço e no outro caso o serviço é provisionado. A alteração de débito é uma característica técnica da oferta, 

não havendo qualquer cessação de serviço, mas uma modificação no âmbito do mesmo serviço. 
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obrigação pretende assegurar a protecção de clientes pré-existentes de um 

mesmo operador, não visando quaisquer migrações referentes a clientes 

hipotéticos/futuros. 

Justifica a PTC que esta obrigação vai ao encontro do que a ANACOM 

pretendia garantir – sempre que a PTC aumentasse o débito dos seus clientes, 

os outros operadores deveriam ter a possibilidade de replicar, sem 

discriminação a “migração em bloco” dos seus clientes. 

Considera a PTC que também na resposta que a ANACOM dá à Vodafone no 

relatório da consulta pública que antecedeu a deliberação de 03.10.2007está 

patente na obrigação de assegurar a gratuitidade prevista no n.º 5 da 

deliberação relativa à oferta de Rede ADSL.PT de 03.10.2007 só se aplica nos 

casos em que ocorra alteração de débito de clientes pré-existentes de um 

mesmo operador. Na óptica da PTC é este o sentido que se deve retirar 

daquela resposta quando a ANACOM refere que o pré-aviso de alterações por 

parte da PTC visa permitir aos operadores preparar a migração dos seus 

clientes de classes de débitos inferiores para classes de débitos superiores.  

Com base no exposto conclui que a extensão da gratuitidade aos pedidos de 

migração (provisão de acessos locais com motivo de migração) é excessiva e 

não justificada no âmbito da migração, em bloco, de clientes de débitos baixos. 

Esta extensão não tem fundamento nem na letra da própria obrigação, nem 

das deliberações de onde esta emana e qualquer outro entendimento é 

desproporcional pois com a obrigação de gratuitidade visou-se assegurar a 

existência de não discriminação que era garantida com a posição que a PTC 

sempre assumiu. 

Por último refere a PTC que a deliberação da ANACOM que em 26.06.2008 

procede à avaliação das formas de implementação das obrigações que se 

mantêm sobre o Grupo PT no âmbito do mercado 12 também não vem alterar a 

interpretação que faz na sua pronúncia, sobre o âmbito da gratuitidade exigida. 
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Assim, entende que todas as deliberações acima mencionadas sobre a oferta 

de referência “Rede ADSL PT” não suportam a posição expressa pela 

ANACOM nem permitem sustentar o actual SPD, impondo-se a sua revisão. 

2.2.4. Entendimento ANACOM: 

A argumentação exposta pela PTC não procede. 

Efectivamente verifica-se que as deliberações proferidas pela ANACOM sobre a 

oferta “Rede ADSL.PT” foram evoluindo ao longo da vigência daquela oferta de 

referência sempre no sentido da sua progressiva clarificação. Tal como decorre 

do ponto 52 do SPD notificado, esta evolução foi seguindo um mesmo sentido – 

garantir a não discriminação dos beneficiários da oferta “Rede ADSL.PT” 

proporcionando-lhes, também, condições que permitam melhorar as ofertas a 

disponibilizar aos utilizadores finais, procurando, simultaneamente, como já antes 

se explicou, conferir aos utilizadores finais uma maior capacidade de escolha não 

só do serviço mas também do respectivo prestador. 

Assim, na deliberação da ANACOM de 24.06.2005 foi ordenada a extensão da 

«…gratuitidade (…) a qualquer alteração de débito, independentemente do modo 

de agregação e de se tratar, ou não, de uma alteração de prestador de serviço». 

Adicionalmente assinala-se que da mesma deliberação consta uma referência à 

“migração de operadores” o que demonstra que este termo é usado pelo 

regulador para referir a transferência entre prestadores. [vd. n.º 2(a)]. 

Por deliberação de 13.10.2005 a ANACOM determina «1.a) deve ser estendida 

(…) a gratuitidade dos pedidos de migração agora previstos, a qualquer alteração 

de débito, independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, de 

uma alteração de prestador de serviço». 

Na deliberação aprovada em 03.10.2007 a ANACOM determina que «…ao lançar 

ofertas com o objectivo de migrar, em bloco, os clientes de ofertas de débitos 

inferiores (…) a PTC deve garantir (…) todos os pedidos de migração e qualquer 

alteração de débito, independentemente do modo de agregação». 
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A utilização da referência a “todos” os pedidos de migração, e não apenas às 

migrações de classes de débito, exige que se incluam nesta obrigação todas as 

migrações sem excepções, abrangendo quer as alterações de classe de débito 

quer as migrações de operadores. Caso a ANACOM não quisesse que esta 

obrigação de gratuitidade tivesse um âmbito tão alargado bastar-lhe-ia fazer 

referência exclusivamente aos pedidos de migração de classe. Porém, esta 

deliberação não delimita naqueles modos o âmbito da obrigação de assegurar 

migrações gratuitas. A deliberação proferida não estabelece excepções porque se 

pretendeu criar condições que possibilitassem aos beneficiários da oferta “Rede 

ADSL.PT” melhorar as suas ofertas estendendo a gratuitidade prevista para as 

alterações de débito a outros serviços a que correspondem custos e operações 

similares. 

O SPD notificado baseia-se no que de forma clara está expresso no n.º 5 da 

deliberação da ANACOM de 03.10.2010 e que determina a obrigação de 

assegurar a gratuitidade de todos os pedidos de migração por um período de seis 

meses após o lançamento de ofertas no retalho pelo Grupo PT. 

Os antecedentes do SPD agora invocados pela PTC não conduzem a um 

diferente entendimento. 

Com efeito, não se pode retirar do acordo manifestado pela ANACOM sobre as 

alterações à oferta “Rede ADSL.PT” comunicadas pela PTC em 21.03.2005 que 

em 2007 a ANACOM não exigisse a gratuitidade das migrações de operador. 

Na realidade a PTC tinha plena consciência de que estava obrigada a assegurar a 

gratuitidade das migrações de operador quando em 21.04.2006 comunica aos 

beneficiários da oferta “Rede ADSL.PT” e à ANACOM que, durante o período de 

seis meses, a migração de acessos locais, quer entre operadores, quer entre 

modalidades de agregação IP ou ATM, seria também gratuita. Relativamente a 

este anúncio renova-se que nas comunicações dirigidas à ANACOM a PTC não 

mencionou que esta gratuitidade decorria de uma opção comercial sua. Pelo 

contrário, a PTC associa essa comunicação à determinação da ANACOM de 21 

de Abril de 2006. 
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Também o esclarecimento prestado pela ANACOM à Nortenet na consulta que 

antecedeu a deliberação de 28.07.2005 não permite concluir pela inexistência de 

uma obrigação de assegurar a gratuitidade das migrações entre operadores 

durante um período de seis meses após a data da entrada em vigor da oferta. 

Note-se que, ao contrário do que é mencionado pela PTC, os comentários da 

Nortenet no âmbito da deliberação em questão estão sobretudo relacionados com 

a defesa de que a migração de acessos locais entre operadores não constitui uma 

nova instalação pelo que não deve ser praticada a tarifa de instalação de um novo 

acesso local mas sim um preço similar ao praticado nos casos de aumento do 

débito do acesso (12,47€). 

É neste sentido que o ICP-ANACOM esclarece que na migração de acessos 

locais sem intervenção no repartidor – alteração do prestador de serviço – o preço 

definido na oferta é de 12,47€. Não poderá obviamente a PTC concluir deste 

esclarecimento que a gratuitidade das migrações decorrente de alterações do 

prestador não é aplicável. 

O facto de estar previsto um preço não exclui que durante um período inicial de 

seis meses após o lançamento de novas ofertas aquela migração deva ser 

assegurada gratuitamente. Findo aquele período, as alterações de débito ou de 

classes de acesso ficam dependentes do pagamento de um preço. 

Não colhe também a interpretação que a PTC faz da deliberação da ANACOM de 

21.04.2006 sobre o alcance da exigência de que “todos os pedidos de migração e 

qualquer alteração de débito” fossem prestados de forma gratuita, nem a 

clarificação que aquela empresa faz sobre os conceitos usados naquela 

determinação. Aliás, o que não se percebe é por que motivo a PTC, perante as 

dúvidas e falta de clareza que agora imputa às deliberações que lhe são dirigidas, 

nunca tenha solicitado a clarificação dos conceitos usados, ou pedido o 

esclarecimento sobre o alcance das deliberações, sendo certo que pelo menos na 

versão 24.12 da sua oferta rede ADSL.PT as migrações abrangiam, expressa e 

claramente, tanto as alterações de débito no âmbito de um mesmo operador 

como os casos em que ocorria mudança de operador. 
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O que a PTC também não explica é por que motivo em 27.04.2006, a par do 

ajuste de débito automático, previu a migração gratuita entre operadores, quando 

agora, no início da sua pronúncia, refere que não faz sentido conceber um pedido 

de alteração de débito no contexto da migração de operadores – vd. n.º 46 da 

pronúncia PTC. As alterações introduzidas na oferta “Rede ADSL.PT” são 

transmitidas à ANACOM como uma medida tomada em execução da 

determinação proferida por esta Autoridade e não por ser uma opção comercial 

da PTC. 

Não procedem também as observações deduzidas pela PTC sobre a deliberação 

de 03.10.2007. 

Tal como decorre do acima exposto, o n.º 5 desta deliberação tem as suas 

origens nas ofertas lançadas pela PTC no seu próprio interesse com o objectivo 

de migrar clientes nas suas ofertas retalhistas para ofertas com débitos 

superiores. Tais ofertas justificaram que a ANACOM, concretizando a obrigação 

de não discriminação decorrente da análise que em 24.06.2005 foi feita 

relativamente ao Mercado 12, procurasse criar condições para que todas as 

empresas que suportem os seus serviços na oferta “Rede ADSL.PT” pudessem 

garantir a melhoria das ofertas proporcionadas aos utilizadores dos seus serviços 

sem que isso implicasse um agravamento de custos. Como já foi explicado no 

presente relatório, caso apenas fosse garantida a gratuitidade a nível grossista 

das alterações para débitos superiores estar-se-ia a privilegiar o serviço grossista 

que o Grupo PT tinha interesse em utilizar, discriminando, inevitavelmente, os 

prestadores alternativos. Por isso, através desta medida a ANACOM determinou a 

extensão da obrigação (transitória) de assegurar a gratuitidade de outros serviços 

com custos e operações similares e que, como já se referiu, podem ser 

adequados a melhorar as condições usufruídas pelos utilizadores finais. 

Por último e como resulta do que já foi exposto no ponto anterior, contrariamente 

ao que sustenta a PTC (n.º 93.º) «o processo de alteração entre prestadores e a 

eventual gratuitidade da mesma» foi efectivamente abordada em várias 
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deliberações da ANACOM e encontra-se inequivocamente consagrada na 

deliberação de 03.10.2007 que fundamenta o SPD notificado. 

 

2.3. A posição da PTC sempre foi manifestada publicamente e nunca foi 

contrariada pela ANACOM nem contestada pelos operadores 

Argumenta a PTC que sempre manifestou publicamente que apenas seriam grátis 

os pedidos de alteração das classes de débito e que a migração entre operadores 

estaria sujeita ao pagamento de um preço. 

A PTC refere que as várias versões da descrição da Oferta “Rede ADSL.PT” 

sempre deixaram expresso, de forma muito clara, este seu entendimento que a 

ANACOM nunca contestou. 

Assim e muito embora afirme que as deliberações da ANACOM nunca foram 

particularmente claras, o facto de o regulador nunca ter contestado ou 

determinado a clarificação das suas decisões determinaram que a PTC confiasse 

que o seu entendimento era o correcto. 

Acrescenta que mesmo sendo as condições da oferta “Rede ADSL.PT” do 

conhecimento da ANACOM, que é também quem tem competência para 

supervisionar esta oferta, o regulador nunca ordenou à PTC a conformação da 

mesma de modo a contemplar que «…a gratuitidade se aplicaria a pedidos 

concretos de alteração de classe a pedidos concretos de provisão de acessos 

locais com o motivo migração». 

Com base nestes argumentos, conclui a PTC que a ANACOM está a interpretar 

as suas deliberações de uma forma inovadora e desconhecida e a colocar em 

causa um quadro regulamentar que sempre foi tido em atenção pela PTC e em 

relação ao qual esta empresa adoptou uma conduta que mereceu, no mínimo, o 

consentimento do Regulador. 

Considera a PTC que com a interpretação agora feita, a ANACOM está a frustrar 

as suas expectativas quanto à permanência de um dado quadro legal ou 
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regulamentar, contrariando o quadro legal em vigor e, ainda por cima, impondo a 

retroactividade das medidas que pretende implementar. 

2.3.1. Entendimento ANACOM: 

O histórico das versões da oferta grossista “Rede ADSL.PT” apresenta um 

resumo das alterações introduzidas. Porém, esse histórico não pode ser 

considerado como uma comunicação transparente, clara e detalhada de todas as 

práticas operacionais da PTC em todos os domínios desta oferta e, como tal, 

também no domínio da facturação das situações de migração e alterações de 

débito. 

De facto a ANACOM não tinha conhecimento da interpretação agora veiculada 

pela PTC sobre esta matéria e, como tal, não podia esclarecer um aspecto que 

desconhecia necessitar de clarificação. Por outro lado, a PTC também não 

solicitou qualquer esclarecimento sobre o alcance de determinações que agora 

reputa de pouco claras. 

A gratuitidade apenas foi identificada no histórico das versões da oferta “Rede 

ADSL.PT” de 15.11.2007 e de 18.03.2008 (não correspondendo a todas as 

situações de migrações ou alterações de débito gratuitas); no entanto, aquela 

referência à gratuitidade não é condição necessária para que a PTC esteja 

obrigada a garantir essa gratuitidade nos casos relevantes, para além de que a 

gratuitidade das migrações e alterações de débito deveria ser garantida por um 

período temporal limitado – 6 meses -, não constituindo uma alteração 

permanente de oferta. 

Adicionalmente não pode deixar de se referir que o incumprimento reiterado das 

determinações da ANACOM não torna válidos nem lícitos os comportamentos 

infractores, nem elimina uma obrigação que, de forma clara, foi expressa na 

deliberação da ANACOM que, em 03.10.2007, ordenou a alteração da oferta 

“Rede ADSL.PT”. 

A obrigação de assegurar a gratuitidade de todo os pedidos de migração e 

qualquer alteração de débito não emerge do sentido provável de decisão agora 
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notificado. Esta exigência já constava, de forma expressa, na deliberação acima 

indicada pelo que improcede a agora invocada retroactividade das medidas 

ordenadas pela ANACOM. 

 

2.4. Não aplicação das deliberações de 03.10.2007 e de 26.06.2008 

A PTC considera discutível que as deliberações de 03.10.2007 e de 26.06.2008 

sejam aplicáveis aos factos em análise, pelo menos à sua totalidade.  

Justifica-se referindo que a deliberação de 03.10.2007 e a de 06.06.2007, que a 

antecede surgiram em execução das medidas determinadas na sequência da 

análise do mercado de fornecimento grossista de acesso em banda larga, 

adoptada em 24.06.2005. A deliberação de 03.10.2007, mais não fez do que 

especificar, ou operacionalizar algumas obrigações determinadas quando da 

análise do (anterior) Mercado 12. Ora as deliberações de 03.10.2007 e de 

26.06.2008 vêm concretizar os termos da regra de “retalho-menos” imposta ao 

Grupo PT em 24.06.2005 e quando consagra a obrigação de garantir a 

gratuitidade dos pedidos de alteração de débito, o n.º 5 da deliberação de 

03.10.2007 constitui uma especificação da obrigação de não discriminação. 

A manutenção em vigor destas medidas estaria dependente da reavaliação da 

análise do Mercado 12. 

Em 14.01.2009 a ANACOM veio aprovar a deliberação final sobre os mercados 

de fornecimento grossista de acesso físico à infra-estrutura de rede num local fixo 

(Mercado 4) e de fornecimento grossista de acesso em banda larga (Mercado 5), 

acto que, refere a PTC, substitui a deliberação de 24.06.2005 que aprovou a 

análise e imposição de obrigações relativamente ao (então) Mercado 12. 

Revogada a deliberação de 24.06.2005, sustenta a PTC que é fortemente 

discutível que se mantenham em vigor as deliberações tomadas em sua 

execução até porque a deliberação de 14.01.2009 em nenhum momento 

salvaguarda os efeitos das deliberações relativas à oferta de “Rede ADSL.PT” de 

03.10.2007 e 26.06.2008  
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Por força das alterações decorrentes da análise concluída em 2009 relativamente 

aos mercados 4 e 5, a obrigação de “retalho menos” deixou de ser aplicável em 

determinadas zonas geográficas do mercado – as designadas “áreas C” – 

relativamente às quais foi suprimida também a obrigação de “não discriminação”. 

Adicionalmente, refere a PTC, em nenhum ponto se prevê que o período 

transitório de 12 meses se aplica à questão da gratuitidade das migrações de 

débito, aplicando-se, apenas, aos prazos mínimos de notificação de alterações à 

oferta grossista e a data em que essas alterações entram em vigor. 

Assim, conclui, que após a deliberação de 14.01.2009 ter ganho eficácia a PTC 

deixou de estar vinculada à obrigação que constava do n.º 5 da deliberação de 

03.10.2007, efeito que pode ser sustentado para a totalidade da análise do 

Mercado 5, ou pelo menos, o que considera inquestionável, no âmbito das “áreas 

C” identificadas naquela análise. 

Referindo que a reavaliação de uma análise a um mercado relevante conduz à 

definição de um novo quadro regulamentar que se pretende completo e exaustivo 

no que toca às obrigações aplicáveis. A nova análise deve plasmar e definir, com 

o necessário detalhe e concretização, todos os remédios regulatórios que passam 

a ser aplicáveis - todas as obrigações não especificamente referidas nem 

expressamente ressalvadas numa nova análise de mercado, deixam de vigorar, 

deixando de vincular os respectivos destinatários. 

Consequentemente, atendendo a que o segundo período de gratuitidade se 

reporta ao período que vai de 25.11.2008 a 24.05.2009, abrangendo um período 

já depois da entrada em vigor da deliberação de 14.01.2009, entende a PTC que, 

independentemente do entendimento que se tenha sobre o alcance da obrigação 

de gratuitidade prevista na oferta de “Rede ADSL.PT”, é manifesto que a 

ANACOM não pode impor a gratuitidade de todos os pedidos de migração e 

qualquer alteração de débito em todo o período acima indicado. 

 

2.4.1. Entendimento ANACOM 
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O raciocínio avançado pela PTC não é, no caso, procedente. 

Apesar de a publicação da deliberação sobre os mercados de acesso (físico) à 

infra-estrutura de rede num local fixo (Mercado 4) e de fornecimento grossista de 

acesso em banda larga (Mercado 5), poder determinar a cessação de vigência 

das deliberações que anteriormente foram proferidas para especificação das 

obrigações estabelecidas no âmbito da anterior análise do Mercado 11 e 12, 

nunca se poderá sustentar que essa cessação de vigência da anterior análise do 

Mercado 12 venha impedir a produção de efeitos das deliberações então 

impostas sobre factos ocorridos durante a sua vigência.  

A cessação de vigência das deliberações anteriormente proferidas nunca poderá 

prejudicar os efeitos que pelas mesmas foram validamente produzidos à data em 

que se encontravam em vigor.  

Outra solução que não esta implicaria a retroactividade da deliberação de 

14.01.2009 com grave prejuízo da segurança e previsibilidade da actividade 

regulatória. 

Acresce que mesmo que a deliberação de 14.01.2009 não tivesse reconduzido ou 

transitoriamente mantido em vigor obrigações fixadas ao abrigo da anterior 

análise de mercados, não era o simples facto de a ANACOM ter aprovado uma 

nova análise dos Mercados 4 e 5 que iria determinar a imediata caducidade da 

oferta de referência “Rede ADSL.PT” em vigor.  

Relativamente a situações que não foram contempladas na nova análise do 

Mercado 5 a PTC apenas fica desobrigada a partir da entrada em vigor da 

deliberação de 14.01.2009, só a partir desse momento pode alterar a sua oferta 

de “Rede ADSL.PT”.  

Ainda que a nova análise do Mercado 5 não tivesse expressamente previsto a 

manutenção em vigor de regras antes fixadas, manter-se-ia em vigor a obrigação 

de gratuitidade prevista na oferta em vigor em 25 de Novembro de 2008, por todo 

o período que na mesma foi previsto.  
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Tal como a PTC refere, a deliberação sobre os mercados de acesso (físico) à 

infra-estrutura de rede num local fixo (Mercado 4) e de fornecimento grossista de 

acesso em banda larga (Mercado 5), vem definir um novo quadro regulamentar no 

que toca às obrigações aplicáveis.  

Nesta deliberação a ANACOM não só determinou, para as “áreas NC”, a 

manutenção da obrigação de não discriminação como ressalvou que «as 

especificações da obrigação de não discriminação definidas pelo ICP-ANACOM 

mantêm a sua adequação, razoabilidade e proporcionalidade», reiterando que 

«…enquanto os OPS não tiverem oportunidade de, através de ofertas grossistas, 

controlar as características das suas ofertas, designadamente em termos de 

débitos, qualquer oferta de banda larga lançada pelas empresas do Grupo PT no 

retalho (…) seja antecedida pela publicação de ofertas grossistas que permitam a 

replicação da oferta por parte dos OPS». 

Nesta deliberação, relativamente às “áreas NC”, a ANACOM refere que a 

«obrigação de não discriminação implica que a empresa com PMS esteja 

obrigada a proporcionar às restantes empresas que oferecem redes e serviços de 

acesso em banda larga condições idênticas às oferecidas a si próprio, para 

serviços similares» (págs. 149 e 150 da análise mercado 4 e 5). 

Para as “áreas C” a deliberação da ANACOM de 14.01.2009, apesar de concluir 

que é adequada a supressão da obrigação de não discriminação, prevê a 

necessidade de existência de «…um período transitório durante o qual a 

obrigação de não discriminação se deve continuar a aplicar» referindo que «[i]sso 

significa que, durante esse período, a empresa com PMS está obrigada a 

proporcionar às restantes empresas que oferecem redes e serviços de acesso em 

banda larga condições idênticas às oferecidas a si próprio para serviços similares. 

Significa também (…) que os preços (…) devem ser idênticos para as empresas 

concorrentes e para as (…) tendo por base o praticado, não só no mercado 

grossista em questão, mas também no mercado retalhista associado» (págs. 169 

da análise dos Mercados 4 e 5). 
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Não procede por isso a argumentação usada pela PTC de que em nenhum lado 

da deliberação de 14.01.2009 a ANACOM tenha salvaguardado os efeitos das 

deliberações de 03.10.2007 e de 26.06.2008 ou que o período transitório previsto 

na análise dos Mercados 4 e 5 apenas se aplique aos prazos mínimos de 

notificação de alterações à oferta grossista e a data em que essas alterações 

entram em vigor. 

A prática que vem sendo seguida pela ANACOM no âmbito das análises de 

mercado é de manter as obrigações anteriormente impostas, impor explicitamente 

obrigações adicionais ou eliminar explicitamente obrigações existentes. Assim, a 

menos que outra seja a indicação expressa, as deliberações proferidas para 

execução de uma obrigação fixada na sequência de uma análise de mercado 

mantêm-se em vigor desde que a obrigação que a suporta seja mantida e 

considerada necessária. 

Com efeito, não seria eficiente refazer todas as deliberações anteriormente 

proferidas que se pretende manter em vigor, a menos que isso fosse estritamente 

necessário.  

Assim, apesar de não ter ressalvado cada uma das especificações das 

obrigações fixadas pela deliberação de 24 de Junho de 2005 relativamente ao 

Mercado 12, a deliberação de 14.01.2009 determinou de forma clara para as 

“áreas NC” que as especificações da obrigação de não discriminação definidas 

pela ANACOM mantêm a sua adequação, razoabilidade e proporcionalidade. 

Quanto às “áreas C”, apesar de considerar adequada a supressão da obrigação 

de não discriminação, durante um período transitório esta obrigação deveria 

continuar a aplicar-se. 

Como resulta do acima exposto, não procedem os argumentos usados pela PTC 

para sustentar que não lhe pode ser imposto o cumprimento da obrigação de 

assegurar a gratuitidade das migrações durante o período compreendido entre 

25.11.2008 e 25.05.2009. 
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2.5. Quanto ao prazo determinado pela ANACOM para a rectificação da 

facturação 

A PTC qualifica o prazo fixado no SPD para a rectificação da facturação como um 

prazo manifestamente curto e desrazoável e não justificado, considerando que o 

período de facturação a rectificar abrange um período temporal que vai desde 

finais de 2007 até meados de 2009, e que os elementos necessários para 

proceder à eventual rectificação têm mais de dois anos e seis meses. 

Assim, atendendo à antiguidade dos pedidos e ao facto de a informação poder 

estar armazenada em “suporte offline”, solicita que a ANACOM fixe para a 

rectificação da facturação um prazo de 30 dias consecutivos. 

2.5.1. Entendimento ANACOM: 

Não se perspectivam argumentos razoáveis para não atender ao que nesta parte 

é sustentado pela PTC, pelo que deve ser alterado de conformidade o prazo 

fixado para a rectificação da facturação. 

 

3. Conclusão  

Conforme resulta do acima exposto os factos e argumentos agora apresentados 

pela PTC determinam a revisão dos pontos que se passam a indicar da análise e 

decisão do SPD notificado: 

 A PTC pronunciou-se sobre o pedido de intervenção apresentado pela 

Nortenet na ANACOM em 21.12.2009. A pronúncia da PTC foi apresentada 

dentro do prazo fixado para o efeito pelo ofício ANACOM-S62715/2009, de 

02.12.2009.  

 Mantêm-se válidos, agora apenas para a empresa requerente, os argumentos 

que determinaram a aceitação dos elementos que em Dezembro de 2009 por 

esta foram apresentados um dia depois de terminado o prazo fixado. 

 Considerando os argumentos expostos pela PTC justifica-se rever o prazo 

fixado para a rectificação da facturação por parte da PTC, tendo presente quer 
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o lapso temporal do período de facturação a rectificar e que os elementos a 

rectificar têm mais de 2 anos e 6 meses. Assim, considerando o exposto pela 

PTC entende-se justificada a alteração do prazo para a rectificação da 

facturação para 30 dias consecutivos. 

Decorre da análise supra sobre os vários argumentos apresentados pela PTC 

que os factos e argumentos apresentados por aquela empresa não são passíveis 

de conduzir a uma decisão de sentido inverso ao que foi manifestado no SPD 

notificado, devendo, com as alterações acima identificadas ser mantido o sentido 

da decisão aprovado por deliberação do CA de 13.01.2011 (DE00822011CA). 




