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1. Introdução 

O Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou em 23.02.2018, o sentido provável de decisão (SPD) relativo a “Práticas 

comerciais zero-rating e similares em Portugal”1, decidindo igualmente submetê-lo a 

audiência prévia dos interessados, nos termos previstos nos artigos 121.º e 122.º do 

Código do Procedimento Administrativo, bem como ao procedimento geral de consulta, nos 

termos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual redação 

(Lei das Comunicações Eletrónicas – doravante LCE), fixando, para ambos os 

procedimentos, um prazo de 25 dias úteis, para que os interessados se pronunciassem.  

Na sequência de um pedido apresentado a 21.03.2018 pela NOS Comunicações, S.A. 

(posteriormente foram apresentados pedidos idênticos pela MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. e pela VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais, 

S.A.), os prazos referidos foram prorrogados por 10 dias úteis, tendo o prazo final para a 

receção de comentários no âmbito dos procedimentos de consulta terminado a 19.04.2018. 

A ANACOM recebeu, no prazo fixado, respostas das seguintes entidades/cidadãos, aos 

quais se agradece os comentários enviados: 

 Cidadão não identificado; 

 Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais e epicenter.works2 

(D3/epicenter.works); 

 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); 

 Cristina Mendonça; 

 Daniel Costa; 

 Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas (ESOP); 

 Fábio Domingos; 

 Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa; 

 Filipe Felizardo; 

 ISOC Portugal Chapter; 

                                                            
1 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1429927. 
2 A associação D3 em parceria com a epicenter.works, que tem como co-signatários as entidades 
seguintes provenientes de diversos países: Capítulo Português da Internet Society, European Digital 
Rights (EDRi), Access Now, Bits of Freedom, Chaos Computer Club, Electronic Frontier Fundation 
Finland, Fitug, Hermes Center, IT-Pol, Open Media e X-Net. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1429927
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 João Castro; 

 Lycamobile Limited (LYCAMOBILE); 

 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); 

 NOS Comunicações, S.A. (NOS); 

 NOWO Communications, S.A e ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. 

(NOWO/ONI); 

 Observatório da Comunicação (OberCom); 

 Rádio e Televisão de Portugal (RTP); 

 Sindicato dos Engenheiros (SERS); 

 Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, 

Media e Serviços (SINDETELCO); 

 Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM); 

 Transparência e Integridade (TI-PT); 

 VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE); 

 Xavier Paes. 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos “Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM”, 

aprovados por deliberação de 12.02.20043, a ANACOM disponibiliza no seu site na Internet 

todas as respostas recebidas, salvaguardando a informação que os respondentes tenham 

considerado confidencial. De acordo com a mesma alínea dos referidos procedimentos de 

consulta, o presente relatório contém uma referência às respostas recebidas e uma 

apreciação global que reflete o entendimento desta Autoridade sobre as mesmas. Tal não 

dispensa, porém, a consulta das respostas, as quais são disponibilizadas no sítio da 

ANACOM na Internet em conjunto com o relatório da consulta. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa às práticas comerciais 

zero-rating e similares em Portugal, apreciadas à luz do Regulamento (UE) 2015/2120 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25.11.2015, que estabelece medidas respeitantes 

ao acesso à Internet aberta (doravante Regulamento TSM)4 e do Regulamento (UE) 

531/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13.06.2012, relativo à itinerância nas 

                                                            
3 Disponíveis em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715. 
4 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1373271. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1373271
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redes de comunicações móveis públicas na União, na sua atual redação (doravante 

Regulamento do Roaming)5.  

2. Apreciação na generalidade 

2.1. Respostas recebidas  

Cidadão não identificado 

Um cidadão, não identificado, afirma compreender a motivação da ANACOM 

relativamente ao SPD, mas salienta que enquanto consumidor seria penalizado 

face essa decisão. Na sua opinião, as ofertas zero-rating, ao disponibilizarem um 

conjunto de aplicações cujo tráfego não é descontado ao plafond geral, beneficiam 

os utilizadores. Refere ainda que usa aplicações zero-rated da categoria de 

comunicações (vídeo chamadas), e que, sem a vertente zero-rated, o seu tarifário 

per se não permitiria a utilização que atualmente realiza para efeitos de 

conversação. 

Este cidadão sublinha que os prestadores não estão a bloquear nem a restringir 

qualquer acesso a conteúdos e aplicações, estão sim a dar possibilidade de acesso 

a determinadas aplicações sem gastar dados do tarifário base do telemóvel, o que 

considera ser uma mais-valia.  

D3/epicenter.works 

A D3/epicenter.works congratula a ANACOM por ter tomado medidas em relação 

às ofertas zero-rating e similares em Portugal, para que os prestadores de serviços 

de acesso à Internet (PSAI) alinhem as suas ofertas com os requisitos legais. 

Apesar da D3/epicenter.works apoiar a avaliação da ANACOM em matéria 

relacionada com a aplicação do n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento TSM e com o 

roaming, entende que a interpretação desta Autoridade relativamente ao n.º 1 e ao 

n.º 2 do artigo 3.º do referido regulamento não tem em consideração suficiente os 

direitos dos consumidores e dos prestadores de conteúdos, assim como as pré-

condições necessárias a um ecossistema de Internet funcional. De acordo com esta 

                                                            
5 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1500397117954&uri=CELEX:02012R0531-20170615. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500397117954&uri=CELEX:02012R0531-20170615
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500397117954&uri=CELEX:02012R0531-20170615
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associação, a existência de ofertas que envolvem diferenciação de preço e zero-

rating em aplicações específicas impacta negativamente e materialmente a escolha 

dos utilizadores finais, quer sejam consumidores quer sejam prestadores de 

conteúdos e/ou aplicações (CAP). 

Por considerar a proposta de decisão da ANACOM insuficiente para proteger os 

direitos dos utilizadores finais, a D3/epicenter.works propõe, em alternativa, a 

proibição das práticas comercias zero-rating, atendendo ao n.º 2 do artigo 3.º do 

Regulamento TSM.    

DECO 

Em geral, a DECO concorda com o entendimento da ANACOM em analisar as 

ofertas comerciais enquanto ofertas similares às ofertas zero-rating. Evidencia a 

coexistência, para estas ofertas, de dois tipos de plafond – um geral e um específico 

– muito distintos em termos de limite de tráfego associado. Nessa medida, concorda 

com a recomendação da ANACOM de aumentar os volumes de tráfego geral. Não 

obstante, esta associação observa que a liberdade de escolha deve pertencer 

sempre ao consumidor, não podendo ser deixada ao critério do prestador. 

Neste contexto, a DECO afirma concordar com o teor do SPD, mas atenta que a 

deliberação deve assegurar que os consumidores não são prejudicados na 

utilização que fazem da Internet e das aplicações que entendem usar, e deve 

acautelar as situações em que estejam a decorrer prazos de fidelização. 

Cristina Mendonça 

Cristina Mendonça saúda a ANACOM pela salvaguarda da neutralidade da Internet. 

Segundo a respondente, as práticas zero-rating, não só põem em causa a 

neutralidade da Internet, como também se aproveitam dos consumidores, na 

medida em que estes são levados a enquadrar de forma errada as opções 

disponibilizadas pelos prestadores e consequentemente a negligenciar os seus 

interesses. 

Além de apresentar alguns exemplos que sustentam a sua fundamentação, Cristina 

Mendonça remete para as áreas da economia do comportamento e da psicologia 
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de julgamento e tomada de decisão, para fundamentar a escolha de ofertas zero-

rated por parte dos consumidores, ainda que contrárias aos seus interesses. 

Daniel Costa 

Daniel Costa manifesta a sua insatisfação perante os PSAI, pelo facto de 

“decidirem” os conteúdos a que os utilizadores devem aceder. Realça que estas 

práticas comerciais favorecem os monopólios, limitando as opções dos 

consumidores. O respondente enfatiza o papel das normas europeias e a 

importância da aplicação das mesmas. 

ESOP 

A ESOP defende que a regulação deve ser ajustada às características de cada 

mercado, equiparando o mercado das telecomunicações a um oligopólio de 

distribuição, que considera ser um canal imperfeito de comunicação produtor-

consumidor. 

No que diz respeito às ofertas zero-rating, esta associação sublinha que, apesar de 

estas ofertas comerciais agradarem a alguns consumidores numa lógica de curto 

prazo, causam a longo prazo distorções de mercado. Neste contexto, evidencia um 

conjunto de preocupações inerentes a estas práticas comerciais, desde a primazia 

dada pelos prestadores às supostas preferências da maioria dos consumidores, até 

ao potencial conflito de interesses entre o controlo do meio de transmissão do 

tráfego de serviços e a presença simultânea dos prestadores no mercado de 

prestação de serviços. 

Face o exposto, afirma que a única solução para esses problemas é a neutralidade 

da Internet. No entender desta associação, “[a]os fornecedores de acesso à Internet 

deve ser proibida a comercialização de ofertas que incluam qualquer tipo de 

incentivo, positivo ou negativo, de carácter técnico ou comercial, que seja 

direcionado especificamente a um determinado conjunto específico de serviços 

disponíveis na Internet, não se aplicando aos restantes serviços de forma geral”. 

A ESOP refere, ainda, ter vindo a acompanhar, ao longo dos últimos anos, o 

problema dos oligopólios da distribuição, configuração de mercado com diversas 

ocorrências. A título de exemplo, disponibiliza uma apresentação, realizada por esta 
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associação em 2012, onde analisa a temática para a distribuição de tecnologia de 

consumo. Neste documento, realça a importância da eficiência dos canais de 

retalho, por forma a garantir uma comunicação plena entre produtores e 

consumidores. Contudo, ressalva que nos oligopólios, o canal de retalho é 

ineficiente, uma vez que, ao ser mais conservador, este canal tende a filtrar novos 

produtos, pondo em causa a inovação e a escolha dos consumidores. 

Adicionalmente, salienta que resultam elevados custos diretos, mas sobretudo 

indiretos, destas situações. Por conseguinte, conclui que, nestas circunstâncias, um 

oligopólio de retalhistas não é significativamente diferente de um monopólio. 

Considera que os oligopólios da distribuição devem por isso ser regulados com 

atenção. 

Fábio Domingos 

Fábio Domingos entende que as ofertas zero-rating representam à partida uma 

vantagem para os utilizadores. Contudo, considera que os utilizadores são 

impulsionados a usar mais as aplicações zero-rated em detrimento de outras 

aplicações, popularizando ainda mais esse tipo de aplicações e consequentemente 

fomentado um maior investimento dos prestadores nas ofertas zero-rating. 

Por conseguinte, assume que a vantagem inicial das ofertas zero-rating se torna a 

longo prazo num desincentivo ao investimento e à melhoria dos tarifários com 

tráfego de dados para todos os conteúdos e aplicações. 

O respondente salienta que este tipo de ofertas prejudica os utilizadores de Internet 

que não dispõem de tarifários zero-rated, por não disporem de uma oferta 

equivalente para o mesmo valor monetário que os utilizadores das ofertas zero-

rating. Evidencia ainda que o desincentivo de utilização das aplicações não zero-

rated pode implicar um arranque de negócio mais lento para os pequenos players 

de mercado. 

Por último, Fábio Domingos refere que deve ser reduzida, ou até eliminada, a 

prevalência de ofertas zero-rating, devendo estas ser limitadas a serviços de apoio 

ao cliente. Constata que, desta forma, é possível incentivar o mercado a melhorar 

as ofertas, promovendo assim a competitividade. 
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Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa 

No contributo recebido em representação desta entidade são evidenciados alguns 

elementos que consideram ser de ponderar no âmbito da análise realizada pela 

ANACOM, nomeadamente, a velocidade, a largura de banda, os impactos ao nível 

da liberdade de escolha dos consumidores, a abertura dos PSAI relativamente à 

integração de novos conteúdos e as aplicações de streaming de vídeo. 

Adicionalmente, consideram que a escolha das aplicações incluídas nas ofertas 

zero-rating e similares deve ser segmentada de acordo com os diferentes perfis de 

utilizadores, atendendo às suas preferências. 

Filipe Felizardo 

Filipe Felizardo evidencia “o direito de todas as pessoas portuguesas a pagar o 

mesmo preço por dados, independentemente das aplicações que utilizem para tal”. 

ISOC Portugal Chapter 

Para além de integrar o contributo da D3/epicenter.works, a associação ISOC 

Portugal Chapter também apresenta separadamente o seu próprio contributo. 

Assente no Regulamento TSM e nas Linhas de Orientação do Organismo de 

Reguladores Europeus de Comunicações Eletrónicas (BEREC) sobre a 

Neutralidade da Rede6 (doravante designadas “Linhas de Orientação do BEREC 

sobre a Neutralidade da Rede”), a ISOC Portugal Chapter identifica três aspectos 

que considera basilares no âmbito da regulação da neutralidade da rede: i) os 

utilizadores de serviços de acesso à Internet (SAI) não podem ser impedidos de 

aceder e fornecer serviços dependentes de acesso à Internet; ii) as características 

do SAI devem estar objetivamente definidas por contrato; iii) o prestador, por via 

das técnicas de gestão de tráfego, não pode interferir com a liberdade de escolha 

do cliente.  

Esta associação refere que, apesar do quadro regulamentar em vigor não 

condicionar a implementação de regras específicas para categorias de tráfego, nem 

                                                            
6 Disponíveis em 
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/gui
delines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-
neutrality-rules. 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules


 
 
 
 
 

12 

 

condicionar os preçários e as metodologias para o seu estabelecimento, condiciona 

as opões de tráfego ou da definição de preços que limitam as liberdades de escolha 

dos utilizadores. No âmbito das ofertas zero-rating e similares, esta associação 

refere ainda a questão da transparência, em termos da informação prestada ao 

público sobre as ofertas de acesso à Internet e os preços praticados no mercado 

relativamente a estes acessos. 

Tendo por base as diferentes vertentes analisadas, a ISOC Portugal Chapter 

conclui que as ofertas zero-rating e similares devem ser proibidas no mercado. 

João Castro 

À semelhança de Filipe Felizardo, também João Castro “defende o direito de todas 

as pessoas portuguesas a pagar o mesmo preço por dados, independentemente 

das aplicações que utilizem para tal”. 

LYCAMOBILE 

A LYCAMOBILE refere que não comercializa ofertas de zero-rating, uma vez que 

os seus clientes podem usar o plafond de dados para aceder a qualquer conteúdo 

sem restrições. 

MEO 

A MEO lamenta o entendimento da ANACOM refletido no SPD, considerando que 

grande parte das medidas previstas no mesmo são indevidas e não sustentadas, 

quer pelas circunstâncias específicas do mercado português, quer pelo disposto no 

Regulamento TSM. Considerando que não existe um problema real no mercado 

nacional no que respeita à neutralidade da Internet, a MEO acredita que as medidas 

previstas no SPD terão um efeito oposto ao pretendido pela ANACOM, afetando 

negativamente os interesses dos consumidores, a previsibilidade regulatória, a 

inovação e o desenvolvimento do mercado. 

No entender da MEO, o SPD da ANACOM atribui às Linhas de Orientação do 

BEREC sobre a Neutralidade da Rede um caráter vinculativo. Segundo o prestador, 

estas orientações “são excessivamente prescritivas e preconizam linhas de 

intervenção que não só extravasam o Regulamento em determinados aspetos, 
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como contrariam, de forma flagrante, princípios de atuação regulatória que vinculam 

o BEREC e a ANACOM, como sejam os da fundamentação plena e da 

proporcionalidade”. 

Não obstante, a MEO considera que o próprio Regulamento TSM, ao impossibilitar 

os PSAI de discriminarem o tráfego na sua rede, além de reduzir os incentivos de 

investimento na Internet aberta, “conflitua com o princípio económico segundo o 

qual, na ausência de discriminação anti concorrencial, a diferenciação é geralmente 

benéfica para produtores e consumidores”. Além do prejuízo para a eficiência 

económica e para o bem-estar geral, a MEO observa ainda que, em resultado do 

detalhe e da abrangência das atividades de reporte e monitorização, o 

Regulamento TSM já desencadeou uma alocação ineficiente dos seus recursos. 

Em suma, a MEO entende que o SPD, associado à observância estrita das Linhas 

de Orientação do BEREC sobre a Neutralidade da Rede, limita a liberdade de 

escolha dos consumidores, interfere com a definição de ofertas comerciais dos 

PSAI, quebra a previsibilidade regulatória e reflete interpretações incorretas do 

Regulamento TSM, em prejuízo dos interesses dos consumidores e do 

desenvolvimento do mercado. 

Neste contexto, a MEO considera que na decisão final a ANACOM deve eliminar a 

obrigação de revisão das práticas comerciais de zero-rating em que o tráfego de 

Internet é barrado uma vez esgotado o plafond geral de dados, exceto para os 

conteúdos e/ou aplicações de zero-rating, porque as práticas em causa não são 

proibidas pelo Regulamento TSM e as Linhas de Orientação do BEREC sobre a 

Neutralidade da Rede foram demasiado longe nesta matéria. 

Já quanto ao roaming, entende que o zero-rating aplicável apenas ao nível 

doméstico não viola o Regulamento do Roaming e por isso não carece das 

adaptações preconizadas no SPD.  

NOS 

A NOS destaca o papel da ANACOM em relação às matérias relativas ao SAI, com 

ênfase para a temática da transparência da informação disponibilizada aos clientes, 

evidenciando a título de exemplo a criação das ferramentas NET.mede e 

COM.escolha, a realização de estudos de aferição da qualidade dos SAI, bem como 
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algumas decisões da ANACOM sobre estas matérias. Na opinião deste prestador, 

alicerçando-se na apresentação de indicadores relativos aos serviços móveis, a 

evolução do mercado é em parte resultado de uma intervenção regulatória 

promotora do investimento, com forte foco na transparência e na criação de 

condições para o desenvolvimento de infraestruturas de nova geração. Segundo a 

NOS, a intervenção do regulador deve pautar-se pela defesa dos interesses dos 

utilizadores, mas sem deixar de tomar em consideração a necessidade de 

assegurar que o sector mantém as condições económicas e financeiras, para 

cumprir o seu papel de desenvolvimento de redes e serviços inovadores, num 

ambiente de concorrência e de diferenciação de ofertas.  

Concretamente sobre o exposto no SPD, a NOS manifesta discordância face à 

posição da ANACOM relativa às ofertas de zero-rating e similares, quer em termos 

do tratamento equitativo do tráfego, considerando que essa posição padece de 

vários vícios que a tornam incompatível com o Regulamento TSM e com o 

enquadramento jurídico nacional, quer em termos do roaming, não encontrando 

qualquer racional para as propostas da ANACOM que regista com surpresa e 

incredulidade. 

Relativamente à divulgação do SPD, a NOS afirma que esta resultou numa 

“avaliação mediática menos positiva da atuação dos operadores antes de estes se 

poderem pronunciar e partilhar as suas visões sobre o tema”. Nesse seguimento, 

salienta a importância do diálogo com os prestadores no processo de preparação 

das deliberações do regulador, de modo a reduzir a possibilidade de mal-

entendidos que poderão inquinar o modo como o regulador perceciona a sua 

atuação no mercado. 

NOWO/ONI 

Da análise ao quadro regulamentar aplicável sobre esta matéria, é entendimento 

da NOWO/ONI que quaisquer ofertas do tipo zero-rating têm de se caracterizar por 

um tratamento equitativo do tráfego geral de dados e do tráfego das aplicações 

zero-rated. Além disso, o prestador assume que o tráfego associado a qualquer 

oferta tem de ser disponibilizado em roaming em território do Espaço Económico 

Europeu (EEE), nas mesmas condições de utilização do território nacional, sem 



 
 
 
 
 

15 

 

prejuízo da possibilidade de aplicação de uma política de utilização responsável 

(PUR). 

A NOWO/ONI refere que nas suas ofertas de acesso à Internet no telemóvel existe 

um plafond de tráfego que, quando esgotado, leva ao bloqueio total do acesso à 

Internet ou à taxação do tráfego a uma tarifa extra-plafond. Refere ainda que, em 

roaming se aplicam as mesmas condições de utilização de plafonds que em 

território nacional, não estando definida qualquer PUR. No entanto, atendendo à 

situação atual, a NOWO/ONI considera que as ofertas zero-rating dos prestadores 

de acesso móvel à Internet nacionais infringem os princípios da neutralidade da 

rede e do Roam Like At Home, evidenciando que este tipo de ofertas constitui uma 

vantagem concorrencial dos prestadores móveis face à NOWO/ONI que não 

oferece este tipo de ofertas. 

Neste contexto, a NOWO/ONI aplaude a iniciativa da ANACOM traduzida no SPD, 

concordando na totalidade com o seu conteúdo, nomeadamente com as 

deliberações nele constantes.  

A NOWO/ONI aproveita ainda a consulta pública para alertar a ANACOM para a 

necessidade de acompanhamento do mercado grossista de operadores móveis 

virtuais (MVNO) e de uma intervenção regulatória que permita garantir a 

competitividade e sobrevivência dos MVNO existentes. 

OberCom 

No âmbito da definição da neutralidade da rede, o OberCom constata que os PSAI 

não devem nem bloquear acessos nem degradar a velocidade de tráfego dos 

conteúdos e/ou aplicações, além de não favorecer qualquer conteúdo ou tráfego. 

Observa, por isso, a relevância de dividir entre tipos de tráfego e utilizações 

(navegação web e email, download de vídeos, VoIP e aplicações e software peer-

to-peer), defendendo que “[a] análise da neutralidade da rede tende a sofrer de um 

viés centrado na oferta (visão dos ISP e demais gestores da infraestrutura de rede) 

em detrimento de uma neutralidade de rede centrada na procura”. Ao nível do 

transporte de dados, esta entidade refere que a neutralidade da rede deve ser 

abordada à luz da geolocalização política de conteúdos, atendendo à proximidade 

na localização entre a produção, armazenamento e distribuição de conteúdos. 
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Neste âmbito destaca a existência de zonas e países exportadores de conteúdos, 

face a outros que serão importadores e aos que têm maior relevo no 

armazenamento de conteúdos. Refere ainda que, as aplicações mais usadas 

tendem a ter ganhos de rede que fazem com que haja a tendência para a 

manutenção de oligopólios de conteúdos. Na escolha das aplicações a oferecer nas 

ofertas comerciais zero-rating e similares, considera que os incentivos às dinâmicas 

económicas de rede tornam-se ainda maiores. 

Face ao exposto, o OberCom manifesta, em geral, concordância com a análise da 

ANACOM sobre os comportamentos detetados relativamente às ofertas comerciais 

zero-rating e similares, refletida no SPD, quer no que respeita o roaming quer no 

que respeita o tratamento do tráfego. Em adição, considera que os prestadores 

deveriam incentivar nas suas ofertas, alternando temporalmente, aplicações com 

características diferentes que fomentem uma reestruturação positiva do mercado, 

através da diversidade de conteúdos e de formas de acesso aos mesmos. Entende 

que os prestadores devem promover a atenção para as aplicações, no entanto a 

escolha individual das aplicações deveria caber aos utilizadores. Entende que desta 

forma não existiriam barreiras à entrada de novos players no mercado. 

RTP 

A RTP congratula a ANACOM pela iniciativa de investigação das práticas 

comerciais de zero-rating adotadas pelos PSAI. 

Concordando com o entendimento da ANACOM de que algumas ofertas comerciais 

não estão conformes com o quadro regulamentar aplicável, a RTP vê este 

procedimento do regulador como necessário e útil. Esta entidade revela concordar 

com o sentido da decisão de determinar a alteração dos procedimentos adotados 

nas ofertas comerciais zero-rating para garantir a conformidade dessas ofertas. 

A RTP alerta, contudo, para o facto da disponibilização das práticas zero-rating, em 

resultado da discriminação de preço e de tráfego no acesso a conteúdos, se traduzir 

em resultados anti concorrenciais. Por isso, atenta que as consequências no 

domínio concorrencial devem ser analisadas em maior detalhe pela ANACOM.  
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SERS 

O Sindicato dos Engenheiros entende que “o acesso à Internet deveria ser gratuito 

e universal, na medida em que a Internet é um meio de comunicação/informação 

de carácter global que contribui decisivamente para o desenvolvimento cultural das 

populações”. Faz referência aos acessos obrigatórios - como por exemplo o Portal 

das Finanças - considerando que estes devem estar disponíveis para toda a 

população sem custos. 

Concordando com o princípio da neutralidade da rede, esta entidade realça que os 

conteúdos devem ser tratados de igual forma, não existindo discriminações quer 

em termos de acesso quer em termos de velocidade de tráfego.  

SINDETELCO 

O SINDETELCO considera que a proposta de decisão da ANACOM, relativamente 

às práticas comerciais zero-rating e similares em Portugal, irá afetar as ofertas 

comerciais das empresas onde este sindicato tem associados e, 

consequentemente, os associados. De acordo com este sindicato, diversos 

associados trabalham na criação de conteúdos e no tratamento do tráfego das 

ofertas comerciais sinalizadas no SPD, por isso anteveem impactos para estes 

trabalhadores caso a proposta de decisão seja aprovada. 

Apesar dos esforços desenvolvidos junto das empresas onde têm associados para 

identificar os impactos da proposta de decisão da ANACOM, o SINDETELCO indica 

que os associados e as empresas contactadas não têm qualquer informação quanto 

às alterações que poderão ocorrer caso a decisão seja aprovada, não sendo 

possível avaliar o impacto desta decisão nas relações de trabalho. 

SOPCOM 

Joaquim Paulo Serra, na sua pessoa e enquanto presidente da direção da 

SOPCOM, revela discordância em relação às ofertas comerciais zero-rating, por 

estas desrespeitarem o princípio da neutralidade da rede, ao serem privilegiados 

determinados fornecedores e respetivos serviços em detrimento de outros. 
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Pelo facto da maioria dos conteúdos incluídos nestas ofertas pertencerem a 

grandes empresas americanas, Joaquim Paulo Serra salienta que existe um 

problema democrático, económico e cultural, que se traduz na subvalorização da 

Europa.  

TI-PT 

Conforme indicação da TI-PT, o contributo desta associação centra-se na análise 

de duas questões que considera relevantes para a sua área de atuação: i) os 

problemas que resultam das ofertas zero-rating e similares, ao nível de 

transparência na relação entre PSAI e consumidores e ao nível da integridade do 

mercado da prestação de SAI, e ii) as implicações que as ofertas zero-rating têm 

para a garantia de condições de pluralismo e irrestrita liberdade de expressão e de 

informação dos cidadãos. 

A TI-PT analisa as ofertas zero-rating e similares do ponto de vista da integridade 

do mercado, considerando que estas introduzem um fator de distorção no mesmo, 

na medida em que contribuem para criar um mercado de incumbentes, o que 

dificulta o acesso dos utilizadores a novas plataformas ou conteúdos. Considera 

que a existência de plafond gerais de dados de dimensão adequada pode mitigar 

os efeitos das ofertas zero-rating, mas não elimina o tratamento diferenciado a 

determinados conteúdos. 

Nesse sentido, recomenda à ANACOM que considere determinar a proibição das 

ofertas zero-rating e de plafond preferenciais de dados, e no caso de tal proibição 

não ser possível, por ser geradora de prejuízos para os consumidores, devem ser 

consideradas as deliberações e recomendação expostas no SPD. Esta associação 

recomenda ainda que a ANACOM acompanhe a conduta dos PSAI, não só no 

cumprimento das deliberações que forem adotadas, mas na forma como evoluam 

no futuro as ofertas de zero-rating e similares, tendo em vista a garantia do princípio 

da neutralidade da rede. 

VODAFONE 

A VODAFONE salienta que a análise sobre as ofertas comerciais zero-rating e 

similares em Portugal refletida no SPD é extemporânea, na medida em que, já 

tendo decorrido praticamente dois anos desde a entrada em vigor do Regulamento 
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TSM, só presentemente a ANACOM se pronunciou sobre estas práticas comerciais, 

as quais já se encontravam instituídas e vulgarizadas no mercado nacional. Neste 

contexto, refere que, apesar dos PSAI já disporem de ofertas zero-rating e similares 

aquando da entrada em vigor do Regulamento TSM e de estas não terem sofrido 

alterações, o relatório anual sobre a neutralidade da rede, aprovado a 29.06.20177 

(Relatório Anual), não apontava situações de incumprimento das obrigações 

decorrentes do Regulamento TSM, ainda que tivesse sido referido que careciam de 

análise algumas práticas comerciais dos PSAI, nomeadamente as zero-rating.   

A VODAFONE realça a falta de sustentação de algumas posições defendidas no 

SPD. Em particular, no que respeita à conformidade com o princípio do tratamento 

equitativo do tráfego, a VODAFONE menciona que “(…) as observações efetuadas 

pela ANACOM em relação a determinadas práticas se limitam a transcrever e 

aplicar, de forma automática e “cega” às condições do mercado nacional, uma 

proibição que resulta de uma interpretação adotada pelo Organismo de 

Reguladores Europeus de Comunicações Eletrónicas (…)”, que entende não ter 

qualquer adesão ao texto do Regulamento TSM. Entende assim que são 

contrariadas as boas práticas de regulação, as quais devem assegurar o 

funcionamento regular do mercado em termos de estabilidade e previsibilidade. 

Por outro lado, em matéria de roaming, a VODAFONE entende que a ANACOM 

desconsidera as orientações do BEREC, adotando uma interpretação que não tem 

qualquer adesão ao espírito e letra do Regulamento do Roaming e respetivo 

Regulamento de Execução, o que se traduz “num agravamento injustificado de 

regulação e introduz um elemento de instabilidade desnecessário no 

funcionamento do mercado”, pelo que as conclusões da ANACOM lhe merecem as 

maiores reservas.  

Por último, a VODAFONE expressa a sua surpresa e perplexidade perante a forma 

como a ANACOM tornou público este SPD, considerando que “[a] forma como o 

SPD ora em análise foi divulgado – ultrapassando o procedimento estabelecido por 

lei e sem observância do dever de reserva imposto estatutariamente aos membros 

do Conselho de Administração do Regulador –, surge em absoluto contraciclo com 

a postura de diálogo propalada pela nova administração da ANACOM, não enaltece 

                                                            
7 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413180. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413180
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o sector e antagoniza os consumidores de comunicações eletrónicas de forma 

infundada e completamente evitável.” 

Xavier Paes 

De acordo com Xavier Paes, “o livre acesso à informação é um direito que deve ser 

preservado”. Defende ainda o direito de todas as pessoas pagarem o mesmo preço 

pelos dados. 

2.2. Entendimento da ANACOM 

A ANACOM releva a forte participação dos interessados e da sociedade civil nesta 

consulta pública, bem como a diversidade dos contributos recebidos no âmbito da 

mesma. 

Esta Autoridade regista os comentários positivos ao processo de análise 

desencadeado em torno das ofertas zero-rating e similares em Portugal, no âmbito 

da temática da neutralidade da rede. Releva-se ainda a concordância na 

generalidade da NOWO, da DECO, da RTP e do OberCom com o teor do SPD em 

análise. Muitos dos restantes comentários, embora não apresentando uma opinião 

explícita relativamente ao SPD, ou ainda que não concordando na sua totalidade, 

revelam fortes discordâncias relativamente às práticas comerciais zero-rating, 

salientando em alguns casos a importância da liberdade de escolha dos utilizadores 

e a importância do cumprimento das normas europeias aplicáveis sobre esta 

matéria. Destes evidenciam-se os comentários da ISOC Portugal Chapter, da 

SOPCOM, da ESOP, da D3/epicenter.works, da TI-PT e de vários cidadãos. Alguns 

contributos, pelos potenciais efeitos que estas práticas comerciais acarretam, 

sugerem a proibição total das ofertas zero-rating. Com uma posição 

manifestamente distinta em relação às práticas zero-rating, e consequentemente 

em desacordo relativamente às deliberações preconizadas no SPD, evidenciam-se, 

de forma praticamente isolada, os comentários da MEO, da NOS, da VODAFONE 

e de um cidadão.  

A ANACOM realça as diferentes perspetivas apresentadas sobre o tema em 

assunto, assim como as diversas sugestões de análise, nomeadamente outras 

variáveis não contempladas no SPD, mas relevantes para avaliar os efeitos das 

ofertas zero-rating e similares. Esta Autoridade reforça que as práticas comerciais 
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zero-rating e similares, no contexto da neutralidade da rede, não se esgotam na 

análise elaborada e nos temas abordados, sendo por isso passível de outras 

análises. 

A ANACOM reitera que o enquadramento conferido à presente análise 

relativamente às ofertas zero-rating e similares em Portugal se insere nas 

obrigações desta Autoridade previstas no Regulamento TSM. Reconhecendo que 

a análise realizada no âmbito do SPD não abrange todas as dimensões da 

problemática em questão, a investigação realizada tem um enfoque na averiguação 

da conformidade destas ofertas com o Regulamento TSM, em particular no que 

respeita ao tratamento equitativo do tráfego e à aplicação do roaming. Desta análise 

resulta a identificação de desconformidades com os princípios da neutralidade da 

Internet e do roaming, à luz do exposto no Regulamento TSM e no Regulamento do 

Roaming e nos termos das respetivas Linhas de Orientação do BEREC sobre estas 

matérias. 

Anote-se que o entendimento da MEO de que o próprio Regulamento TSM, ao 

impossibilitar os PSAI de discriminarem o tráfego na sua rede, além de reduzir os 

incentivos de investimento na Internet aberta, “conflitua com o princípio económico 

segundo o qual, na ausência de discriminação anti concorrencial, a diferenciação é 

geralmente benéfica para produtores e consumidores”, extravasa claramente o 

âmbito deste procedimento. Com efeito, à ANACOM incumbe a monitorização da 

aplicação do referido Regulamento e é nessa sede que se insere o SPD. 

Ainda a respeito da compatibilidade do SPD com o Regulamento TSM, questionada 

pela NOS, a ANACOM não tem dúvidas de que a sua posição expressa no SPD, 

no que diz respeito às ofertas zero-rating e similares, está em total consonância 

com o Regulamento, estando também enquadradas no âmbito das Linhas de 

Orientação do BEREC sobre a Neutralidade da Rede. 

Após análise das respostas à consulta pública, a ANACOM considera que não 

existem razões que, neste âmbito, justifiquem alterar na essência as determinações 

e recomendações constantes do SPD no que respeita à neutralidade da rede, sem 

prejuízo de se ter acrescentado uma nova recomendação neste domínio e de se 

aceitar uma extensão dos prazos fixados no SPD, como se fundamenta nas 
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secções específicas do presente relatório, extensão essa que se considera dever 

ser também aplicada no que respeita ao roaming.  

No que respeita ao roaming: 

-  mantém-se o entendimento, preconizado no SPD da ANACOM, de que as 

ofertas com aplicações específicas não incluídas no preço do tarifário 

contratado pelo cliente (aditivos de aplicações subscritos em adição ao 

tarifário), devem poder ser utilizadas em roaming no EEE em condições 

equivalentes às aplicáveis a nível nacional, por forma a dar cumprimento ao 

princípio do Roam Like at Home (RLAH), explicitando-se, no entanto, que tal 

entendimento se aplica quando essas ofertas são subscritas por clientes com 

tarifários que permitam a utilização dos serviços em roaming.  

-  em relação às ofertas com aplicações específicas incluídas no preço do 

tarifário contratado, a ANACOM, após análise das respostas à consulta, 

repondera o seu entendimento no que respeita à forma de determinação das 

PUR de dados eventualmente aplicáveis pelos PSAI quando os clientes se 

encontrem em roaming no EEE. Apesar de se manter o entendimento de que, 

de acordo com as regras do RLAH, se a nível nacional essas ofertas incluírem 

plafonds de dados distintos e/ou determinadas aplicações de utilização 

ilimitada, deveriam igualmente existir plafonds de dados distintos (ou, 

eventualmente, PUR distintas, em caso de existência de “pacotes de dados 

abertos”8) quando o cliente se encontre em roaming no EEE, a ANACOM 

admite que o valor de referência a ser usado para calcular o volume mínimo de 

dados utilizáveis no âmbito de cada PUR específica poderia corresponder 

apenas a uma parte do preço fixo periódico global dos serviços móveis da oferta 

em questão, desde que esse preço parcelar fosse, para o efeito, indicado pelo 

PSAI. Não obstante, na prática, o volume total de dados utilizáveis pelos 

clientes em roaming no EEE que resultaria da soma dessas diferentes PUR 

                                                            
8 De acordo com a definição da alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento de Execução do 

Roaming, “open data bundle” também chamado de “pacotes de dados abertos” consiste num “plano 
tarifário para prestação de um ou mais serviços móveis a nível retalhista que não limita o volume de 
dados nos serviços móveis a nível retalhista incluídos contra o pagamento de uma taxa periódica 
fixa, ou cujo preço unitário doméstico dos serviços de dados móveis a nível retalhista calculado 
através da divisão do preço de retalho doméstico global, excluindo o IVA, dos serviços móveis para 
todo o período de faturação correspondente pelo volume de dados nos serviços móveis a nível 
retalhista, disponíveis a nível doméstico, é inferior às tarifas grossistas de itinerância 
regulamentadas máximas referidas no artigo 12.º do Regulamento [do Roaming]”. 
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parcelares calculadas com base em preços de referência igualmente 

parcelares seria, por regra, equivalente, a usar uma única PUR calculada com 

base no valor do preço fixo periódico global dos serviços móveis da oferta. 

Desta forma, a ANACOM conclui ser adequada a aplicação de uma PUR única, 

uma vez que, na prática, não resulta dessa aplicação um volume total de dados 

utilizáveis pelos clientes em roaming no EEE inferior ao que resultaria da soma 

das referidas PUR parcelares. Ao aplicarem, no caso de ofertas similares, uma 

PUR única, os PSAI terão de verificar se as mesmas são “pacotes de dados de 

abertos” com base na soma dos diferentes limites de tráfego de dados incluídos 

no tarifário e não apenas com base no plafond geral de dados do mesmo. Caso 

o tarifário inclua tráfego geral de dados (ou certas aplicações) de uso ilimitado, 

é sempre um “pacote de dados abertos”, nos termos do artigo 2.º do 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2286, de 15 de dezembro de 2016 

(doravante, Regulamento de Execução do Roaming). 

A ANACOM mantém também, no essencial, em relação a todas as ofertas em 

análise (incluídas ou não no preço dos tarifários contratados), as conclusões 

vertidas no SPD quanto à necessidade de os PSAI adaptarem, onde aplicável, a 

informação divulgada nos respetivos sites na Internet e pontos de venda, sobre as 

condições de oferta e utilização dos seus serviços, bem como as respetivas 

condições contratuais, por forma a dar cumprimento às regras vigentes em matéria 

de transparência e, em particular, a evitar que os utilizadores sejam induzidos a 

concluir que não podem utilizar em roaming no EEE as ofertas zero-rated e 

similares em condições equivalentes às aplicáveis em território nacional. Atentas as 

respostas recebidas no âmbito da consulta, clarifica-se que a adaptação da 

informação em causa abrange igualmente, como não poderia deixar de ser, a 

informação divulgada nos serviços de apoio ao cliente e restantes canais 

informativos disponibilizados aos utilizadores finais. 

De qualquer forma, as questões específicas suscitadas pelas entidades/cidadãos 

que participaram na consulta pública são objeto de análise com maior detalhe nas 

secções seguintes. 
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3. Apreciação na especialidade 

3.1. Condições comerciais dos serviços de acesso à Internet (artigo 3.º, n.º 2 do 

Regulamento TSM) 

3.1.1. Sentido provável de decisão 

“Face ao exposto e aos dados disponíveis, não parece existir de momento uma 

evidência forte que sustente que as ofertas específicas disponibilizadas pelos PSAI 

constituam um entrave ao desenvolvimento sustentável e inovador da Internet e à 

possibilidade de os utilizadores exercerem os seus direitos de escolha e de 

liberdade no modo como utilizam os seus serviços de acesso à Internet 

contratados.” 

“Quanto à possibilidade de os CAP que não integrem as ofertas específicas dos 

PSAI solicitarem a inclusão das suas aplicações/conteúdos nas mesmas, ou a 

possibilidade de os próprios utilizadores requererem aos PSAI a inclusão de 

determinados CAP nas suas ofertas específicas, referida no ponto (ii) acima, essas 

possibilidades poderão consubstanciar uma forma de assegurar o tratamento 

equitativo e não discriminatório do tráfego, bem como de assegurar o respeito dos 

direitos dos utilizadores finais, na medida em que permitem uma maior abrangência 

das ofertas específicas dos PSAI e garantem a sua abertura face ao direito de 

escolha dos utilizadores. Desta forma, as ofertas específicas dos PSAI não 

constituirão também um entrave ao desenvolvimento do negócio de CAP que não 

tenham sido selecionados inicialmente para integrar as ofertas específicas, uma vez 

que oferecem igualdade de tratamento dos mesmos.” 

“Sem prejuízo de a ANACOM continuar a monitorizar esta matéria, procurando 

designadamente averiguar as motivações para a escolha dos utilizadores, e em 

concreto se o facto de uma aplicação/conteúdo ser zero-rated é um fator essencial 

para a sua escolha, os PSAI, no acesso móvel à Internet, deveriam reduzir as 

diferenças que existem entre plafonds gerais de dados e plafonds específicos, em 

particular aumentando os plafonds gerais de dados, mesmo nos casos em que não 

existem plafonds de dados específicos, mas são disponibilizados 

conteúdos/aplicações sem limites de tráfego, de forma a viabilizar um efetivo 

acesso à Internet.” 
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3.1.2. Respostas recebidas 

DECO 

A DECO observa que as ofertas analisadas no âmbito do SPD se enquadram na 

categoria de ofertas similares às zero-rating, por conseguinte concorda com o 

entendimento da ANACOM de as analisar enquanto tal. 

A DECO destaca, no âmbito das ofertas analisadas no SPD, a coexistência de dois 

plafonds de tráfego distintos, sendo o plafond específico muito superior ao geral. 

Como tal, concorda com o entendimento de que estas práticas comerciais de zero-

rating e similares são mais preocupantes nas ofertas cujos plafonds gerais de dados 

são muito reduzidos. Nesse sentido, esta associação de consumidores concorda 

com a recomendação da ANACOM de aumentar os volumes de tráfego geral. 

Todavia, considera que a liberdade de escolha das aplicações deve pertencer ao 

consumidor, e não ao PSAI, não existindo necessidade de promover uma 

discriminação entre diferentes aplicações. 

D3/epicenter.works 

De acordo com a associação D3/epicenter.works, na ótica do consumidor, é 

relevante não só o acesso à Internet, mas também o preço desse acesso. Nessa 

medida, considera que as ofertas zero-rating ou de diferenciação de preço ligam o 

preço a aplicações específicas, modificando assim a funcionalidade dessas 

aplicações, ao contrário do que acontece com as ofertas comerciais que fornecem 

acesso à Internet independentemente da aplicação acedida. 

Nesta perspetiva, vê as ofertas zero-rating como redutoras da escolha do 

consumidor por natureza, independentemente do volume geral de dados que estas 

possam incluir, por incentivarem a utilização de determinadas aplicações face 

outras que lhes são concorrentes. Neste contexto, a D3/epicenter.works entende 

que a ANACOM não levou em consideração os preços dos vários tipos de volume 

de dados, evidenciando que existem enormes diferenças entre aplicações. A este 

respeito, refere ainda que no contexto do objetivo do Regulamento TSM, a liberdade 

de escolha do consumidor tem de ser entendida como incluindo as potenciais 

futuras escolhas dos consumidores. Em conclusão, a D3/epicenter.works entende 

que qualquer volume de tráfego específico para determinada aplicação 
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desincentiva os consumidores a mudarem o seu perfil de utilização, o que impede 

os CAP de disponibilizarem serviços novos e inovadores.  

Segundo a D3/epicenter.works, as aplicações atualmente contempladas nas 

ofertas zero-rating sugerem que apenas os prestadores de conteúdos com forte 

presença no mercado são considerados elegíveis. Esta associação destaca que os 

PSAI mencionados no SPD da ANACOM representam em conjunto uma quota de 

mercado em Portugal de 95,1%, e que todos eles celebram acordos comerciais com 

a Google e o Facebook, os quais possuem uma posição dominante em diversos 

mercados europeus relacionados com a Internet. Deste modo, refere que os 

restantes fornecedores de conteúdos enfrentam fortes barreiras de entrada no 

mercado. Neste contexto, a D3/epicenter.works apela à ANACOM que efetue uma 

avaliação caso-a-caso das ofertas de acordo com as orientações do BEREC. 

A D3/epicenter.works alerta para as ofertas móveis pré-pagas da MEO – “Start” e 

“Flex” – que não incluem plafond geral de dados, mas para as quais é apresentada 

no respetivo site do prestador a possibilidade de adesão aos aditivos “Smart Net”, 

assim como os serviços zero-rated da própria MEO (“MEO Go”, “MEO Cloud” e 

“MEO Drive”). 

Quanto à disponibilidade dos PSAI para integrarem novos conteúdos nas suas 

ofertas zero-rating e similares, a D3/epicenter.works considera que a mesma não 

parece ser genuína, na medida em que se reflete apenas na disponibilização de um 

endereço eletrónico para contacto. Esta associação refere, em relação à oferta 

“Smart Net” da MEO, que tem informação de que, “pedidos de prestadores de 

conteúdos e aplicações (CAP) de categorias relevantes, submetidos a esse 

endereço, foram simplesmente ignorados”. Por outro lado, evidencia que as ofertas 

do tipo zero-rating exigem critérios técnicos complexos de identificação do tráfego, 

limitando as escolhas tecnológicas dos CAP, o que, conjuntamente com os 

encargos legais e administrativos que os contratos subjacentes comportam, 

constituem barreiras à participação dos CAP nestas ofertas, referindo em particular 

os efeitos sobre as PME. Refere também que na Europa outros PSAI, com ofertas 

similares, tomaram medidas para darem aos seus processos de subscrição a 

aparência de inclusividade e tratamento não discriminatório dos CAP, através da 

documentação do processo de adesão e da publicação dos requisitos técnicos 

necessários. Dá ainda o exemplo do que se passa no Canadá. 
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Atendendo aos efeitos das ofertas zero-rating nos consumidores e nos CAP, a 

D3/epicenter.works conclui que estas ofertas têm impactos negativos na escolha 

dos utilizadores em todo o mercado. Por isso, a D3/epicenter.works sugere à 

ANACOM mais averiguações sobre a influência destas práticas comerciais na 

escolha do consumidor e no contínuo funcionamento da Internet como um 

ecossistema para a inovação. Sugere ainda a avaliação da influência das ofertas 

comerciais que dão tratamento preferencial a aplicações selecionadas do próprio 

prestador, atendendo à influência nas barreiras de acesso ao mercado ou nos 

riscos de saída de mercado para as start-up portuguesas. 

Considerando os dados das ofertas de SAI móvel da Comissão Europeia e os 

dados sobre ofertas zero-rating da ReWheel, a D3/epicenter.works desenvolveu um 

modelo de regressão linear múltipla, aplicando o estimador dos mínimos quadrados 

ordinários, para avaliar se as ofertas zero-rating existentes em 2014 e/ou 2015, 

influenciam a variação de preços das ofertas de SAI móvel entre 2015 e 2016. Para 

o efeito considerou como variáveis explicativas do modelo diferentes combinações 

que resultam da disponibilidade (ou não) das ofertas zero-rating em determinados 

períodos do tempo. Os resultados obtidos permitem concluir, segundo aquela 

associação, que a disponibilidade de ofertas zero-rating coincide com preços 9,9% 

mais elevados em média do que na situação em que tais ofertas não existissem. 

Ainda atendendo aos dados recolhidos e analisados, a D3/epicenter.works 

evidencia que: i) Portugal surge em 24.º lugar entre os países da UE no que respeita 

ao volume de dados que pode ser comprado com 30 euros; ii) o aumento recente 

no volume de dados geral em Portugal segue a tendência europeia, embora tardia 

e em menor grau; e iii) o preço por GB é em Portugal dos mais elevados 

comparativamente aos restantes países europeus. Neste contexto, entende que 

volumes de dados reduzidos, combinados com preços elevados, limitam 

materialmente os direitos dos consumidores. 

Face o exposto, a D3/epicenter.works encoraja a ANACOM a proibir as práticas 

comerciais zero-rating, considerando o exposto no n.º 2 do artigo 3.º do 

Regulamento TSM. Defende a este propósito que a ANACOM poderá definir uma 

solução que consiste em converter os plafonds específicos para aplicações em 

plafonds gerais. Adicionalmente, propõe uma solução que passa por oferecer um 
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modo de pouca largura de banda que é ativado quando o limite mensal de dados é 

esgotado. 

ESOP 

A ESOP considera que as práticas de zero-rating devem ser proibidas, já que não 

lhes reconhece quaisquer efeitos positivos no mercado, entendendo que os efeitos 

negativos já se verificam e poderão vir a acentuar-se. 

A ESOP refere ser digno de nota o facto de a ANACOM ter necessitado de 52 

páginas de argumentação para efetuar uma tomada de posição que, na sua opinião, 

trata apenas parcialmente os problemas de não neutralidade introduzidos pelos 

operadores nacionais. Entendendo que o Regulamento TSM possa não endereçar 

apropriadamente o problema dos incentivos comerciais que beneficiem 

determinados serviços, o que terá levado a ANACOM a um considerável esforço 

interpretativo das Linhas de Orientação do BEREC sobre a Neutralidade da Rede, 

a ESOP considera que seria muitíssimo desejável um esclarecimento legislativo 

e/ou regulatório que eliminasse definitivamente as interferências comerciais dos 

operadores de telecomunicações no mercado de serviços em geral. 

Defendendo que a regulação deve ser ajustada às características de cada mercado 

com o intuito de promover um modo de funcionamento alinhado com o interesse 

geral, a ESOP equipara o mercado das telecomunicações a um oligopólio de 

distribuição, e considera que, por ser um canal imperfeito de comunicação produtor-

consumidor, este tipo de oligopólio deve ser regulado com atenção. Considera que 

no mercado das telecomunicações acresce uma dificuldade, que se traduz na 

impossibilidade de implementar alternativas de nicho, devido a questões de efeito 

de rede e ao investimento inicial correspondente. Segundo esta associação, “[i]sto 

potencia o efeito de filtro decorrente desta configuração de mercado e deveria 

bastar para justificar a necessidade de neutralidade na Internet”, pelo que se os 

PSAI passarem a ter liberdade na seleção do acesso a serviços que funcionam na 

Internet, “a Internet como a conhecemos agora deixará de existir”. 

Segundo a ESOP, a Internet que se perspetiva não será mais do que a seleção de 

serviços que os operadores acreditam que ilustram as preferências dos utilizadores, 

ou serviços que reflitam os biases particulares de cada operador, ou serviços que 
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implementem uma política de parcerias conhecida ou desconhecida, ou serviços 

que promovam uma agenda própria do operador para futuros produtos 

concorrentes, ou uma mistura complexa (e por isso pouco transparente) dos vários 

casos anteriores. 

Além disso, a ESOP atenta que os PSAI, ao privilegiaram as supostas preferências 

da maioria dos consumidores, além de estarem potencialmente a cometer um erro 

que o mercado não consegue compensar (porque vigora um oligopólio), estão a 

prejudicar os serviços concorrentes futuros. Atendendo a esta lógica, em que existe 

um ciclo de “positive feedback loop”, que a médio prazo conduzirá à asfixia da 

inovação, considera que a livre iniciativa fica condicionada à situação de facto, à 

capacidade de negociação de startups com as grandes empresas de 

telecomunicações e aos espectros de preferências por estas determinada. Neste 

contexto, a ESOP considera que, apesar de as ofertas zero-rating agradarem a 

alguns consumidores no curto prazo, causam a longo prazo distorções de mercado. 

Reforça, por isso, o papel da regulação, para garantir uma concorrência saudável 

no mercado. 

Esta associação revela ainda que, apesar dos PSAI terem vindo a alargar a oferta 

de serviços além dos tradicionais serviços de comunicações, estes serviços não se 

encontram na Internet, sendo muitas vezes apenas acessíveis para atuais clientes. 

Esta falta de neutralidade nos serviços dos próprios PSAI é a causa para que os 

mesmos não tivessem sido generalizados, segundo a ESOP. Todavia, esta 

associação revela preocupação relativamente ao “potencial conflito de interesses 

entre o controlo do meio de transmissão do tráfego de serviços e a presença 

simultânea das operadoras no mercado de prestação de serviços”. 

Por último refere que, enquanto associação que representa 24 empresas 

portuguesas que operam no mercado de tecnologias de informação e comunicação, 

o acesso à Internet fiável, neutro e a preços concorrenciais é fundamental para a 

internacionalização das empresas e para o lançamento de serviços inovadores. 

Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa 

A Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa considera 

relevante que a análise realizada pela ANACOM contemple também o impacto das 
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questões éticas e jurídicas associadas à neutralidade da rede. Nesse sentido, 

destaca a velocidade e a largura de banda como passíveis de análise, uma vez que 

a neutralidade da rede pressupõe estabilidade na velocidade e largura de banda, 

independentemente dos serviços usados. 

Esta entidade remete ainda para os impactos ao nível da liberdade de escolha dos 

consumidores e à disponibilidade dos PSAI para integrarem novos conteúdos e 

aplicações, evidenciando que “[a]s práticas atuais dos PSAI podem constituir-se 

como fator de inibição da descoberta de novas aplicações, especialmente aquelas 

que se destinam a nichos de mercado.” Por conseguinte, sugere à ANACOM uma 

análise mais profunda sobre estas matérias, entendendo que as conclusões do 

regulador não permitem eliminar a possibilidade de existirem entraves ao 

desenvolvimento da Internet e ao exercício da liberdade de escolha por parte dos 

utilizadores. 

Esta entidade refere ainda que, no âmbito das ofertas zero-rating, a análise 

apresentada incide apenas sobre as aplicações sociais e de audio streaming, 

carecendo igualmente de análise as aplicações de streaming de vídeo.   

Por último, é referido que a escolha das aplicações incluídas nas ofertas zero-rating 

e similares parece obedecer a um target restrito, com grande enfoque nos jovens, 

devendo esta escolha ser segmentada com base na diversidade de públicos e nas 

reais necessidade de utilização, atendendo às preferências dos utilizadores, não 

tendo um enfoque estritamente comercial. 

ISOC Portugal Chapter 

A ISOC Portugal Chapter refere-se às ofertas zero-rating e similares mencionadas 

no SPD como ofertas que estabelecem na prática um preço diferente para o MByte 

consumido, em função da aplicação que o consome. De acordo com esta 

associação, estas ofertas comerciais constituem uma interferência no mercado a 

jusante, que privilegia as aplicações incluídas nestas ofertas cujo tráfego é faturado 

a um preço mais baixo por MByte. 

Equiparando, para efeitos exemplificativos, o mercado das comunicações ao 

mercado da energia, a ISOC Portugal Chapter explicita que as ofertas que 

propusessem um preço distinto por Mbyte consumido para todas as aplicações de 
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uma certa categoria não constituiriam interferência nos mercados a jusante. Mas, 

assinala que este tipo de ofertas não seria tecnicamente implementável na Internet. 

Refere ainda que a solução de esses serviços terem de pedir inclusão em 

determinados pacotes viola o direito à escolha dos utilizadores e obriga ao 

fornecimento de informação privilegiada aos PSAI. Conclui assim que as propostas 

referidas no SPD que têm um preçário distinto para um conjunto de aplicações 

específicas interferem nos mercados a jusante. 

Neste contexto, ainda que estas ofertas zero-rating e similares não introduzam um 

preço diferente para o MByte de tráfego consumido em função das aplicações, na 

opinião da ISOC Portugal Chapter existe uma diferenciação explícita de certas 

aplicações que são apresentadas como mais favorecidas do que outras da mesma 

categoria, sendo esta situação agravada quando um dos plafonds de dados se 

esgota. Por outro lado, poder-se-ia considerar que estas ofertas comerciais 

estabelecem um preço diferente para o MByte de tráfego em função do tráfego 

consumido no backbone, no entanto a ISOC Portugal Chapter refere que os 

serviços não são do prestador, mas sim de terceiras partes diretamente acessíveis 

pela Internet. 

A ISOC Portugal Chapter considera que os PSAI estão a “introduzir confusão e 

preçários complicados para adiar a inevitável descida do preço no serviço de 

tradicional de voz (…) [o]u seja atrasar a chegada da altura em que o mercado, pela 

pressão da concorrência, não mais aceitasse diferenciar as chamadas pela 

terminação (dentro ou fora da rede, dentro ou fora do grupo de amigos, etc.).” Nesta 

sequência, a ISOC Portugal Chapter sugere uma análise da evolução dos preços 

praticados nos mercados dos serviços móveis e a evolução dos custos da 

prestação desses serviços em função da escala que os mesmos vão atingindo. 

De acordo com a ISOC Portugal Chapter, uma das pedras basilares da regulação 

envolve a impossibilidade de o prestador, por via das técnicas de gestão de tráfego, 

interferir com a liberdade de escolha do cliente. Este princípio deve, segundo esta 

entidade, ser visto do ponto de vista da regulação do mercado e não de um utilizador 

em particular. A ISOC efetua um paralelismo com o dumping em que um particular 

poderá ter interesse nessa prática, mas a mesma distorce o mercado e todos os 

consumidores poderão ser prejudicados a longo prazo. 
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A ISOC Portugal Chapter evidencia diferenças entre os acessos fixo e móvel: 

enquanto no acesso fixo se praticam contratos de acesso à Internet com um custo 

fixo, sem limitações de tráfego; no acesso móvel, todos os contratos preveem 

faturação em função do tráfego. Nesta sequência, constata que os acessos móveis 

à Internet praticados no mercado, em particular os respeitantes às ofertas zero-

rating, se traduzem em preços por Mbyte demasiado elevados.  

Em concreto, defende que é necessário tornar as ofertas claras e compreensíveis 

e de acordo com as expectativas com que os serviços podem ser providenciados e 

“não com as expectativas inventadas pelos departamentos de marketing dos 

operadores”. A ISOC Portugal Chapter refere também ser fundamental “que a 

ANACOM deixe de ser “porta voz” indireto de definições totalmente mal suportadas 

do ponto de vista das realidades técnicas subjacentes aos serviços de acesso à 

Internet, com especial realce para os acessos móveis”. Considera ainda que os 

consumidores não podem estar expostos “a tormentosas operações de 

comparação de ofertas” que escamoteiam preços artificialmente mantidos em 

patamares demasiado elevados. 

Esta associação entende ainda que os prestadores não podem interferir nos 

mercados a jusante, contribuindo para a formação de monopólios nos serviços de 

conteúdos, impedindo assim a inovação e a concorrência. Conclui assim que as 

ofertas com preços diferenciados zero-rated analisadas no SPD devem ser 

barradas do mercado. 

LYCAMOBILE 

A LYCAMOBILE entende as práticas comerciais zero-rating enquanto ofertas que 

fornecem acesso à Internet sem custo adicional sob determinadas condições, por 

exemplo permitindo apenas o acesso a determinados conteúdos ou subsidiando o 

serviço através de publicidade. 

A LYCAMOBILE afirma não comercializar ofertas zero-rating e similares, na medida 

em que os seus clientes podem usar o plafond de dados para aceder a qualquer 

conteúdo sem restrições. 
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MEO 

A MEO afirma concordar, na generalidade, com a análise realizada pela ANACOM 

no capítulo do SPD respeitante às condições comerciais dos serviços de acesso à 

Internet. O prestador evidencia a variabilidade nas características das ofertas de 

acesso móvel à Internet e a tendência de aumento dos plafonds de tráfego nelas 

incluídos, refletindo-se num mercado competitivo e dinâmico. Cita a ANACOM, 

concordando com o referido no parágrafo 84 do SPD, sobre a utilização do plafond 

geral de dados, no caso em que existem plafonds específicos, poder estar orientado 

para as aplicações/conteúdos que terão um grau de utilização inferior, e como tal 

exigirem também plafonds mais reduzidos. 

No que diz respeito à possibilidade de outros CAP poderem integrar os seus 

conteúdos e/ou aplicações, a MEO concorda com a conclusão da ANACOM, 

segundo a qual “não parece existir de momento uma evidência forte que sustente 

que as ofertas específicas disponibilizadas pelos PSAI constituam um entrave ao 

desenvolvimento sustentável e inovador da Internet e à possibilidade de os 

utilizadores exercerem os seus direitos de escolha e de liberdade no modo como 

utilizam os seus serviços de acesso à Internet contratados”. Entendendo que as 

especificidades do mercado nacional justificam uma conclusão diferente, a MEO 

considera incompreensível as recomendações e as determinações que resultam do 

SPD sobre esta matéria. 

Não obstante, a MEO concorda com a avaliação efetuada pela ANACOM 

relativamente à disponibilização de conteúdos e/ou aplicações do próprio PSAI, 

nomeadamente quanto ao facto de se dever ter em conta a representatividade 

destes conteúdos e/ou aplicações. A MEO entende também que não se pode 

afirmar que estas práticas implicam uma redução material do direito de escolha dos 

utilizadores finais, já que para o exercício deste direito, o que é determinante é a 

funcionalidade de cada aplicação/conteúdo, e não tanto o seu caráter de zero-

rating. 

No que respeita à recomendação da ANACOM de reduzir as diferenças que existem 

entre plafonds gerais de dados e plafonds específicos, a MEO entende esta 

recomendação como desnecessária, uma vez que os plafonds gerais de dados têm 

vindo a aumentar e o próprio mercado se encarregou de adequar o leque de ofertas 
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aos vários perfis de consumo. Adicionalmente, justifica que as ofertas com baixos 

plafonds gerais de dados não são limitadoras dos direitos de escolha dos 

utilizadores finais, na medida em que existe possibilidade de aquisição de plafonds 

adicionais de tráfego para aceder à Internet, e uma grande parte do acesso à 

Internet é feito via Wi-Fi, sem restrições ao volume de dados consumido. 

Relativamente à referência feita no SPD, “[s]egundo informação disponibilizada 

pela MEO, as “Smart Net” foram desenhadas em função das aplicações mais 

utilizadas pelos consumidores portugueses, não referindo, no entanto, quaisquer 

elementos específicos que terão sido utilizados para aferir esta utilização”, a MEO 

esclarece que a identificação das aplicações mais utilizadas pelos consumidores 

portugueses decorre de elementos variados, nomeadamente inquéritos e estudos 

publicamente disponíveis, onde se inclui o relatório da ANACOM sobre serviços 

OTT, conjugados com estatísticas de tráfego da própria MEO. 

NOS 

A propósito das referências no SPD à oferta WTF, a NOS enquadra o histórico da 

referida oferta e a sua evolução até ao presente. Tendo sido lançada em setembro 

de 2013, de acordo com a NOS desde logo se caracterizou como um serviço 

inovador, irreverente e pioneiro, já que permitia aos jovens libertar-se das limitações 

das comunicações tradicionais, dando-lhes a experiência que já tinham na web 

através de aplicações de comunicações. Segundo a NOS, a configuração da oferta 

WTF tem por base a popularidade e o grau de utilização das aplicações, 

suportando-se em estudos publicados ao longo do tempo, nomeadamente o 

relatório da ANACOM sobre serviços OTT, publicado em 2016. Não obstante, a 

NOS reforça que “o desenho destas ofertas tem subjacente princípios de otimização 

e, em caso algum, existe zero-rating baseado em sponsoring ou qualquer outro tipo 

de acordo entre a NOS e os produtores de conteúdos em zero-rating.”  

Mais refere que, além de não existir um abuso de posição dominante na 

disponibilização da oferta WTF, a multiplicidade de ofertas alternativas disponíveis 

no mercado, permite concluir que esta oferta não condiciona o exercício da 

liberdade dos utilizadores finais. 



 
 
 
 
 

35 

 

Face o exposto, “(…) a NOS considera que a ANACOM deverá revisitar a sua 

abordagem aos critérios de intervenção no âmbito das regras da neutralidade da 

rede, dando primado à análise concorrencial ex-post das práticas comerciais”. 

Relativamente à recomendação da ANACOM para aproximar os volumes de tráfego 

entre os diferentes plafonds de utilização, “a NOS entende que quaisquer análises 

a efetuar neste âmbito devem ter em conta a configuração do mercado, em 

particular os requisitos de capacidade das diferentes categorias de tráfego e os 

perfis de consumo dos clientes das ofertas, bem como as características do tráfego 

em zero-rating”. 

Este prestador salienta que os plafonds específicos endereçam segmentos 

específicos de clientes, sendo que por vezes essas funcionalidades são 

intensivamente utilizadas apenas por uma parte dos clientes, sendo o efeito de rede 

minimizado. Considera, por isso, que eventuais alterações na oferta, na sequência 

do exposto no SPD, ao alargar a população alvo, e ao generalizar esses plafonds 

a todas as categorias de tráfego, teriam fortes implicações em termos técnicos, 

exercendo uma forte pressão sobre a gestão da rede dos prestadores. A NOS 

considera que seriam necessários investimentos significativos para evitar a 

degradação do serviço, o que se traduziria num aumento dos preços para os 

clientes, reduzindo a atratividade destas ofertas comerciais. Acresce que considera 

que esta abordagem conflitua com o desenho eficiente das ofertas, limitando a sua 

capacidade de as conceber orientadas às necessidades dos diferentes segmentos 

de clientes. 

Por outro lado, o prestador antecipa que o alargamento da população alvo alteraria 

os padrões de consumo dos utilizadores. Neste contexto, entende que os efeitos 

perversos desta recomendação mostram que deve ser desconsiderada na decisão 

final, sendo que levada ao extremo apenas conduzirá à eliminação da 

heterogeneidade e diversidade das ofertas disponibilizadas no mercado, levando a 

uma perda de valor para o mercado como um todo. 

NOWO/ONI 

A NOWO/ONI considera que a comercialização de ofertas do tipo zero-rating se 

traduz numa vantagem concorrencial para os prestadores móveis face aqueles que 
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não dispõem destas ofertas, em particular para os MVNO. Nessa sequência, alerta 

a ANACOM para a necessidade de acompanhamento do mercado grossista de 

MVNO e de uma intervenção regulatória que permita garantir a competitividade e 

sobrevivência dos MVNO existentes. 

OberCom 

Segundo o OberCom, as ofertas comerciais atuais não defendem suficientemente 

a neutralidade da rede, por não explicitarem como os utilizadores podem solicitar a 

inclusão de outras aplicações, além das escolhidas pelos PSAI. Equaciona a 

possibilidade de os prestadores “incentivarem nas suas ofertas, com carácter de 

alternância temporal, Apps com potencialidades/capacidades diferentes, que 

fomentem uma reestruturação positiva do mercado através da diversidade de 

conteúdos e de formas de acesso aos mesmos”. No entanto, reforça que a escolha 

das aplicações deve pertencer ao utilizador, e não ao PSAI. O OberCom entende 

que, desta forma não existiriam barreiras à entrada de novos players no mercado. 

Neste contexto, evidencia a importância do tratamento não discriminatório do 

tráfego e dos conteúdos, salvaguardando que o ecossistema da Internet fomenta a 

inovação, encorajando novos produtores de conteúdos e aplicações a entrar no 

mercado. 

Em concordância com a ANACOM, esta entidade refere ainda que os PSAI devem 

reduzir as diferenças que existem entre plafonds gerais de dados e plafonds 

específicos, nomeadamente aumentando os plafonds gerais de dados sem 

sobrecarregar desproporcionadamente o custo dos mesmos para o utilizador final. 

Em conclusão, o OberCom sugere que a ANACOM oriente o conteúdo da decisão 

final de forma a salientar a necessidade de as ofertas zero-rating e similares 

apresentarem opções claras de escolha para o utilizador, transferindo para estes 

últimos as externalidades económicas que neste momento são decisão dos PSAI. 

RTP 

A RTP atenta que a disponibilização de ofertas, em que o tráfego é discriminado 

em termos de preços, conduz a resultados anti concorrenciais. Nota ainda que, 

“mesmo quando respeitadoras das Linhas de Orientação BEREC, levam 



 
 
 
 
 

37 

 

inexoravelmente a que os prestadores de serviços de acesso à Internet tenham 

capacidade de controlar o mercado dos conteúdos, ao privilegiarem o acesso a 

aplicações e conteúdos específicos em detrimento dos demais”. 

A título exemplificativo, a RTP menciona a aplicação “RTP Play”, referindo que “em 

função das suas obrigações de prestador de um serviço de acesso universal, não 

pode conferir qualquer direito exclusivo a um determinado operador de 

comunicações para distribuição dos respetivos conteúdos; cabe-lhe, ao invés, 

procurar que os conteúdos por si distribuídos possam ser acedidos, na maior 

medida possível, por todos os cidadãos, sem qualquer custo associado. Tal missão 

é severamente dificultada por estas práticas comerciais das operadoras de 

comunicações, que privilegiam o tráfego das suas próprias aplicações, para assim 

colherem benefícios diretos (receitas dos pacotes de subscrição de serviços de 

comunicações) e indiretos (publicitários e outros)”. 

Nesse sentido, e apesar de considerar que estas situações podem ser solucionadas 

por via das recomendações da ANACOM de aumentar os limites dos plafonds de 

dados e salvaguardar a possibilidade de incorporação de novas aplicações nas 

ofertas zero-rating e similares, sugere à ANACOM analisar em maior detalhe as 

consequências no domínio concorrencial da disponibilização deste tipo de ofertas. 

TI-PT 

Dada a importância dos conteúdos, aplicações e serviços de Internet na formação 

pessoal e cívica do segmento jovem da população, a TI-PT evidencia o facto de as 

ofertas zero-rating e similares serem maioritariamente dirigidas a consumidores 

com menos de 25 anos. 

A TI-PT realça que os PSAI, ao escolherem os conteúdos e aplicações que 

revestem as ofertas zero-rating, “se assumem junto dos seus clientes não como 

fornecedores de acesso à rede, mas como gatekeepers que definem acessos 

prioritários (…) a determinadas aplicações e conteúdos, em detrimento dos outros”. 

Considera que esta situação, em que as escolhas são absolutamente 

discricionárias, gera um fator de distorção no mercado, agravado pelo baixo 

rendimento médio das famílias, e consequentemente viola o princípio da 

neutralidade da rede. Entende que o aval dado a posteriori pelos consumidores não 
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justifica a distorção, já que o vício de base se mantém. A TI-PT afirma que “[i]sso 

contribui para criar um mercado de incumbentes, no qual novas plataformas ou 

conteúdos, potencialmente mais inovadores, seguros ou úteis aos consumidores, 

veem barrado ou obstaculizado o seu acesso aos utilizadores”. 

Não obstante, constata que mesmo a disponibilidade manifestada por alguns PSAI 

para incorporarem nas ofertas zero-rating novos conteúdos e/ou aplicações não 

parece estar acompanhada de procedimentos ou regulação interna sobre como 

essa integração deve ser feita. De acordo com a TI-PT, a discricionariedade dos 

PSAI na escolha dos conteúdos pode transformar-se num incentivo à criação de 

sistemas de “pay for play”, em que os CAP seriam fortemente encorajados a pagar 

para conseguir chegar ao respetivo público, o que para além de constituir outra 

violação dos princípios de neutralidade da Internet, também criaria problemas de 

opacidade na relação entre as operadoras e os seus clientes. 

Adicionalmente, esta entidade aceita que a existência de plafond gerais de dados 

com volumes adequados pode reduzir os efeitos das ofertas zero-rating, mas não 

elimina o tratamento diferenciado a determinados conteúdos. Todavia, considera 

admissível a existência de plafonds de dados ilimitados para determinadas 

aplicações, se estas forem escolhidas livremente pelos consumidores. 

A TI-PT releva o papel dos conteúdos, plataformas e aplicações na Internet no 

exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente no direito à 

informação e à livre expressão. Refere que a concessão de poder discricionário aos 

PSAI pode tornar-se numa forma indireta de privilegiar determinados conteúdos 

e/ou aplicações, condicionando assim o comportamento dos consumidores. Por 

isso, fala em “liberdade tutelada”. Para exemplificar as preocupações que decorrem 

deste tipo de situações, a TI-PT referencia a posição tomada pela NOS e 

VODAFONE para impedir a compra do grupo de comunicação social Media Capital 

pela Altice/MEO. Segundo esta associação, os prestadores mencionados alegam 

que a relação de proximidade entre uma produtora de conteúdos e uma 

distribuidora criaria distorções no mercado, limitações à concorrência e danos nos 

consumidores, pondo em causa o próprio pluralismo da comunicação social, e 

consequentemente a qualidade da informação pública. 
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Pelo exposto, a TI-PT recomenda à ANACOM que considere determinar a proibição 

das ofertas zero-rating e plafond preferenciais de dados. Caso esta proibição não 

seja possível, por ser geradora de prejuízos devidamente fundamentados para os 

consumidores, defende que devem ser consideradas as deliberações e 

recomendação previstas no SPD. Esta associação recomenda ainda que a 

ANACOM acompanhe a conduta dos PSAI, não só no cumprimento das 

deliberações que forem adotadas, mas na forma como evoluam no futuro as ofertas 

de zero-rating e similares, tendo em vista a garantia do princípio da neutralidade. 

VODAFONE 

Relativamente à vertente das condições comerciais praticadas pelos PSAI na 

prestação de serviços de acesso à Internet, a VODAFONE saúda a ANACOM por 

efetuar uma avaliação detalhada do mercado e dos eventuais impactos nos direitos 

dos utilizadores finais destes serviços, previamente a uma eventual intervenção 

regulatória. Da análise realizada, a VODAFONE considera que é motivo de 

congratulação ter-se concluído pela conformidade das ofertas disponibilizadas 

pelos PSAI nessa matéria. 

3.1.3. Entendimento da ANACOM 

Das respostas recebidas, há a salientar a concordância na generalidade por parte 

da MEO e da VODAFONE com a análise realizada pela ANACOM sobre as 

condições comerciais dos SAI. Em particular, a ANACOM regista o comentário 

positivo da VODAFONE inerente à avaliação do mercado no que respeita as 

condições comerciais praticadas pelos PSAI na prestação de SAI e dos impactos 

inerentes à aplicação destas condições, antes de uma intervenção regulatória.  

É também de notar que a DECO concorda com o enquadramento das ofertas 

analisadas enquanto ofertas zero-rating e similares.  

Relativamente ao contributo da D3/epicenter.works, a ANACOM considera 

relevante que esta associação tenha remetido para outras ofertas não 

contempladas na análise, para efeitos de aferição da compatibilidade das mesmas 

face às regras da neutralidade da rede. A ANACOM regista esta menção, mas 

reforça que, dada a variedade de ofertas comerciais zero-rating e similares e das 

características das mesmas, a análise realizada não é exaustiva, pelo que, 
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independentemente das ofertas identificadas na análise sobre as condições 

comerciais dos PSAI, o projeto de decisão dirigia-se não só às ofertas identificadas 

nessa análise, mas a qualquer outra oferta onde o mesmo tipo de práticas fosse 

aplicado, conforme aliás referido no SPD. Por conseguinte, qualquer oferta 

comercial zero-rating ou similar tem de estar conforme com o Regulamento TSM, 

para que seja assegurado o acesso à Internet aberta. 

Quanto ao comentário da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade 

Católica Portuguesa no sentido de carecerem igualmente de análise as aplicações 

de streaming de vídeo, a ANACOM releva que se encontram contempladas na 

análise ofertas que incorporam aplicações de diferente natureza, em plafonds 

específicos, adicionais ou ilimitados, que não contabilizam para efeitos de tráfego 

no plafond geral. As ofertas alvo de análise englobam aplicações de comunicação, 

de redes socias, de música, de jogos, mas também de streaming de vídeo, entre 

outras categorias. Em concreto, das ofertas analisadas com aplicações específicas 

de streaming de vídeo, evidenciam-se: 

a) Ofertas da MEO 

-  “Smart Net” na opção “Video”, que engloba diversas aplicações da categoria 

vídeo; 

-  “Moche Legend” nos tarifários 1GB e 5GB, que inclui 5GB por mês de 

tráfego para a aplicação “Youtube” e “Twitch”; 

-  Todos os tarifários com SAI móvel dispõem da aplicação “MEO Go”. 

b) Ofertas da NOS 

-  “NOS Indie”, que engloba aplicações de streaming de vídeo da própria NOS 

(“NPlay” e “NOS TV”); 

-  “WTF”, que nos tarifários “T” e “F” incluem 5GB mensais para tráfego das 

aplicações “Youtube” e “Spotify”. 

c) Ofertas da VODAFONE 

-  “YORN”, que inclui 5GB por mês de tráfego para a aplicação “Youtube” e 

“Twitch”; 

-  Os pacotes convergentes e tarifários de voz móvel que disponibilizam um 

plafond específico de aplicações, incluem neste rol de aplicações a “TV 

Vodafone”.  
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Sem prejuízo, esclarece-se que as ofertas identificadas na análise são meramente 

exemplificativas e não exaustivas. 

Relativamente aos comentários da TI-PT e da Faculdade de Ciências Humanas da 

Universidade Católica Portuguesa sobre as ofertas zero-rating e similares serem 

maioritariamente dirigidas a consumidores mais jovens, a ANACOM reconhece que 

inicialmente o foco deste tipo de ofertas era o segmento jovem da população. 

Segundo a generalidade dos PSAI, as referidas ofertas procuram endereçar a 

evolução dos padrões de consumo e as preferências dos utilizadores, cujas 

alterações têm sido mais evidentes neste segmento do mercado. No entanto, ao 

longo do tempo as ofertas zero-rating e similares têm vindo a ser disseminadas 

junto de outros segmentos, conforme se pode verificar pelas ofertas analisadas no 

âmbito do SPD, ainda que subsista um conjunto de ofertas exclusivo para esse 

nicho do mercado. 

Em relação à escolha das aplicações a integrar nas ofertas zero-rating e similares, 

a ANACOM partilha da apreciação da Faculdade de Ciências Humanas da 

Universidade Católica Portuguesa, segundo a qual a escolha das aplicações deve 

atender aos vários públicos e às diferentes necessidades e preferências destes e 

não ser induzida pelos próprios CAP ou PSAI.  

A ANACOM regista que a MEO incorpora nas ofertas zero-rating e similares as 

aplicações mais utilizadas pelos consumidores portugueses e o facto de esta 

identificação resultar de inquéritos e estudos publicamente disponíveis, assim como 

estatísticas de tráfego. De igual modo, atenta aos esclarecimentos da NOS 

relativamente à oferta “WTF”, esta Autoridade regista que a escolha dos conteúdos 

e/ou aplicações desta oferta tem por base a popularidade e o grau de utilização das 

aplicações, suportando-se em diversos estudos. 

Apesar das preocupações manifestadas pelos vários prestadores em adequar as 

ofertas comerciais às preferências dos utilizadores na sua generalidade ou para 

segmentos específicos da população, considerando os diferentes perfis de 

consumo da população, não é possível concluir de forma inequívoca que tais 

escolhas não poderão comprometer de alguma forma o exercício dos direitos dos 

utilizadores finais. Não obstante não terem sido detetadas até à data quaisquer 
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limitações, eventuais impactos sobre a liberdade de acesso a conteúdos e/ou 

aplicações continuarão a ser objeto de análise por esta Autoridade. 

De notar que diversas entidades – D3/epicenter.works, ESOP, ISOC Portugal 

Chapter e TI-PT – entendem que, pelos efeitos negativos no mercado, a ANACOM 

deveria proibir as práticas comerciais de zero-rating no mercado. A ANACOM releva 

que o Regulamento TSM não proíbe, à partida, as ofertas comerciais zero-rating e 

similares, apesar de algumas práticas poderem ser consideradas contrárias ao 

referido Regulamento. As Linhas de Orientação do BEREC sobre a Neutralidade da 

Rede apontam para uma análise caso-a-caso de cada oferta, para aferir a 

compatibilidade das mesmas de acordo com o quadro legal em vigor. Para o efeito, 

nos termos das referidas Linhas de Orientação devem ser tidos em conta diversos 

elementos, designadamente os direitos dos utilizadores finais e a posição no 

mercado do respetivo PSAI e dos fornecedores de conteúdos, serviços e 

aplicações. Uma proibição genérica das referidas práticas, dada a multiplicidade 

das ofertas zero-rating e similares existentes em Portugal, teria certamente 

implicações a vários níveis, com impactos diversos, muitos dos quais não são 

necessariamente antecipáveis ou com eventuais repercussões negativas que 

poderiam inclusivamente resultar num prejuízo para os utilizadores finais. Acresce 

que, para além de não existir um quadro legal que sustentasse uma decisão de 

proibição (liminar) das ofertas de zero-rating e similares, a ANACOM entende que 

uma intervenção regulatória a este nível poderia ter consequências irreversíveis 

para os utilizadores, pelo que no presente não considera esta uma solução viável, 

nem justificada. Em todo o caso, conforme explicitado no SPD, esta Autoridade 

avança com recomendações para minimizar situações em que considera haver 

margem para que o exercício dos direitos dos utilizadores finais possa ser posto em 

causa e com determinações específicas para endereçar as situações de 

incompatibilidades detetadas face o Regulamento TSM, conforme melhor 

explicitado no capítulo seguinte.   

Relevam-se as diversas abordagens ao tema da liberdade de escolha dos 

consumidores, em particular as que remetem para os impactos que as práticas 

zero-rating e similares têm sobre este direito. A este respeito evidencia-se o 

entendimento da D3/epicenter.works em relação ao conceito de liberdade de 

escolha do consumidor, com o qual a ANACOM concorda, segundo o qual a 
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liberdade de escolha engloba também as potenciais futuras escolhas do 

consumidor. 

De salientar os comentários da MEO e da NOS, com uma posição distinta face os 

restantes contributos recebidos. Estes prestadores consideram que as práticas 

zero-rating e similares não reduzem o exercício da liberdade de escolha dos 

utilizadores finais. Em particular, a MEO afirma que o que é determinante é a 

funcionalidade de cada conteúdo e/ou aplicação, e não tanto o seu caráter de zero-

rating. A ANACOM salienta que todas as características inerentes à oferta de SAI, 

assim como a posição dos PSAI no mercado, devem ser consideradas para efeitos 

de avaliação dos impactos das práticas comerciais dos PSAI nas escolhas dos 

consumidores. 

Dos contributos recebidos sobre as escolhas dos utilizadores finais, evidenciam-se 

também os da TI-PT e da D3/epicenter.works, que alertam para o facto de serem 

os PSAI a selecionar os conteúdos e aplicações que revestem as ofertas zero-

rating, encarando por isso estas ofertas como redutoras da escolha do consumidor, 

por promoverem a utilização de determinadas aplicações em prejuízo de outras. A 

D3/epicenter.works considera que, além dos impactos nos consumidores, estas 

ofertas têm impactos negativos sobre os CAP, ao dificultarem a disponibilização de 

serviços novos e inovadores. 

De notar também os comentários da DECO, do OberCom e da ESOP que defendem 

que a liberdade de escolha das aplicações a incorporar nas ofertas zero-rating e 

similares deve pertencer ao consumidor e não aos PSAI. O OberCom acrescenta 

que as ofertas comerciais atuais não explicitam como os utilizadores podem solicitar 

a inclusão de outras aplicações nas ofertas zero-rating e similares, além das 

escolhidas pelos PSAI, sugerindo por isso que a ANACOM solicite aos PSAI que 

estes permitam aos utilizadores decidir quanto ao conteúdo e/ou aplicações a 

incorporar nos seus tarifários. Por seu turno, equiparando o mercado de 

comunicações eletrónicas a um oligopólio de distribuição e atendendo às 

especificidades dos mercados de oligopólio, a ESOP argumenta que a seleção dos 

serviços que funcionam na Internet não deve ser incumbência dos PSAI, 

antecipando sérias consequências para a Internet. 
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Sobre esta matéria, a ANACOM reitera a complexidade em avaliar de forma 

generalizada o efetivo impacto das ofertas zero-rating e similares de um 

determinado conteúdo e/ou aplicação ao nível da liberdade de escolha dos 

utilizadores, dado o carácter subjetivo que esta componente engloba. A ANACOM 

nota que não dispõe de informação de que os utilizadores possam selecionar os 

conteúdos e/ou aplicações, salvo em algumas ofertas em que o utilizador pode 

escolher as categorias de aplicações de entre várias disponíveis, ainda que para 

aplicações pré-determinadas. A ANACOM admite que, em teoria, o exercício do 

direito de aceder a informações e conteúdos seria assegurado em pleno, caso os 

utilizadores finais pudessem escolher os conteúdos e/ou aplicações a incorporar no 

seu tarifário. Nesse sentido, a ANACOM evidenciou no SPD a importância dos 

conteúdos e/ou aplicações, a integrar neste tipo de ofertas comerciais, serem 

também escolha dos utilizadores. Todavia, são desconhecidas as implicações para 

os PSAI associados a alterações das ofertas comerciais, que permitissem tal 

personalização e flexibilidade na definição das ofertas por parte dos utilizadores, 

pelo que esta poderia não ser uma solução viável a curto/médio prazo. Nota-se, 

adicionalmente, que a possibilidade de os CAP poderem incluir os seus próprios 

conteúdos nas ofertas de zero-rating e similares que se encontram disponíveis, 

conforme referido pela ANACOM, contribui de igual forma para a garantia de acesso 

à Internet aberta, e sem causar a disrupção que a possibilidade de todo e qualquer 

utilizador poder escolher os seus conteúdos e/ou aplicações de zero-rating poderia 

ter para o mercado. 

Acresce que a ANACOM regista a sugestão da D3/epicenter.works para que esta 

Autoridade avalie os efeitos das ofertas comerciais que dão tratamento preferencial 

a aplicações selecionadas do próprio prestador. Note-se que a ANACOM também 

averiguou, na análise realizada no âmbito do SPD, em que medida as aplicações 

próprias da MEO, da NOS e da VODAFONE, por integrarem as ofertas zero-rating, 

têm vantagem sobre outros conteúdos e aplicações que integrem categorias 

semelhantes. Atenta à representatividade dos conteúdos e aplicações dos PSAI 

face a outros conteúdos e aplicações, a ANACOM considerou não ser expetável 

que o zero-rating das aplicações e/ou conteúdos disponibilizados pelos referidos 

PSAI influencie de forma significativa o desenvolvimento do mercado. No entanto, 

esta Autoridade realçou que o desenlace poderia ser distinto caso estivessem em 

causa conteúdos e/ou aplicações menos conhecidos, que pudessem ser afetados 
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por não integrarem as ofertas dos PSAI em condições equivalentes às dos seus 

próprios conteúdos e/ou aplicações. Neste contexto, e para minimizar eventuais 

distorções no mercado e para promover a inovação, a ANACOM evidenciou a 

importância de os PSAI assegurarem plafond gerais de dados com um volume de 

tráfego suficiente e de integrarem conteúdos e/ou aplicações à escolha do 

consumidor, para permitir um acesso pleno à Internet. 

Assinale-se ainda o facto de uma das principais aplicações zero-rating de um PSAI, 

no caso a aplicação “MEO Music”, ter sido descontinuada desde a data de 

publicação do SPD. 

São também de destacar diversos comentários que incidiram sobre os impactos 

das ofertas comerciais do tipo zero-rating e similares no mercado, pela concorrência 

que exercem, constituindo fortes barreiras à entrada de novos players no mercado 

e com implicações sobre os players que, por não comercializarem este tipo de 

ofertas ou por não terem os seus conteúdos e/ou aplicações incorporados neste 

tipo de ofertas, não conseguem competir em igualdade de circunstâncias. Das 

respostas recebidas sobre este tema evidenciam-se as referentes à 

D3/epicenter.works, à NOWO/ONI e à RTP. 

Por um lado, a D3/epicenter.works evidencia as barreiras à entrada no mercado 

que os CAP enfrentam, em resultado do elevado peso dos PSAI com ofertas zero-

rating e similares no mercado, situação agravada pelos acordos comerciais 

existentes entre estes PSAI e players do mercado com posição dominante na área 

em que atuam. A ANACOM entende que, embora possam existir diferenças nas 

posições de mercado relativas dos PSAI em causa, não é expectável que a 

introdução de ofertas com as características zero-rating produza alterações 

significativas nessas posições. No que diz respeito aos acordos comerciais, a 

ANACOM tem conhecimento da existência de acordos preferenciais entre PSAI e 

alguns CAP, conforme já evidenciado no SPD, mas, na medida em que não tenham 

um caráter exclusivo, estes não parecem constituir um entrave ao livre 

desenvolvimento do mercado. Contudo, trata-se de uma temática que, conforme 

referido no SPD, já foi sinalizada para acompanhamento futuro.  

Por outro lado, a NOWO/ONI e a RTP evidenciam que as práticas zero-rating e 

similares constituem uma vantagem concorrencial para os PSAI que as 
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comercializam, quer na ótica dos prestadores que não dispõem desses produtos 

para oferecer, quer na ótica de quem dispõe de conteúdos que não tem 

possibilidade de incorporar nessas ofertas. Neste contexto, a NOWO/ONI refere 

que a desvantagem concorrencial com que se depara decorre das condições dos 

contratos de MVNO, alertando a ANACOM para a necessidade de acompanhar o 

mercado grossista de MVNO e intervir para garantir a competitividade.  

Em relação ao referido sobre os contratos entre os MVNO e os operadores que 

suportam a sua atividade, importa relevar, por um lado, a liberdade contratual que 

está associada a esses acordos, sem prejuízo de existirem obrigações a que os 

operadores móveis estão vinculados no quadro da atribuição de espectro nas faixas 

de frequências dos 800 MHz e dos 900 MHz no âmbito do leilão multifaixa9. Por 

outro lado, pese embora a necessidade de assegurar a conformidade com o 

Regulamento TSM, não existem impedimentos ao lançamento de ofertas de zero-

rating ou similares, dependendo do PSAI, MVNO ou não, a adoção dessas práticas. 

Acresce que não foram apresentadas evidências que sustentem as alegações 

referidas. 

Por fim, ao considerar que as ofertas zero-rating e similares permitem aos PSAI 

controlar o mercado dos conteúdos, a RTP entende que a disponibilização das 

mesmas se traduz em resultados anti-concorrenciais. A este respeito, há que ter 

presente que na relação entre PSAI e CAP não é imediato onde se encontra o poder 

de mercado e a forma como está a ser exercido, designadamente porque existem 

PSAI com posicionamentos diversos e porque existem CAP de vários tipos e com 

dimensões completamente distintas. Neste contexto, não sendo proibidas pelo 

Regulamento TSM as práticas de zero-rating e similares, a recomendação da 

ANACOM de aproximar os plafonds de dados gerais dos plafonds específicos 

contribuirá certamente para que todos os conteúdos possam ser acedidos sem 

limitações independentemente de figurarem entre os conteúdos de zero-rating ou 

similares dos PSAI. 

De salientar ainda o comentário da D3/epicenter.works, da ESOP e da TI-PT, 

segundo os quais as ofertas zero-rating e similares, ao serem escolhidas pelos 

                                                            
9 Leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 
900 MHz, 1800 MHz, 2,1GHz e 2,6 GHz. 
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PSAI, estão a gerar uma distorção do mercado no longo prazo, pondo em causa a 

inovação e comprometendo os serviços, plataformas e conteúdos concorrentes 

futuros. Também a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica 

Portuguesa entende que estas práticas comerciais podem pôr em causa a 

inovação, inibindo a descoberta de novas aplicações, em particular as que se 

destinam a nichos do mercado. A este respeito importa salientar que incumbe à 

ANACOM salvaguardar os direitos dos utilizadores finais na prestação de SAI, 

assegurando o tratamento equitativo do tráfego. O Regulamento TSM também visa 

garantir em simultâneo o funcionamento contínuo da Internet como motor da 

inovação, pelo que esta tem sido também uma preocupação desta Autoridade. 

Note-se, em todo o caso, que algumas das questões suscitadas referem-se a 

questões do foro concorrencial, e nesse caso extravasam o âmbito de atuação da 

ANACOM, sendo algumas destas matérias da competência da Autoridade da 

Concorrência, em particular, mas não exclusivamente, como foi a intenção de 

compra do grupo de comunicação social Media Capital pela Altice/MEO, 

referenciada pela TI-PT. Sem prejuízo do exposto, a ANACOM, no âmbito das suas 

competências, tem procurado aferir em que medida as práticas comerciais 

adotadas pelos PSAI, nomeadamente as zero-rating e similares, impactam no 

mercado e na inovação. A já mencionada recomendação da ANACOM para que os 

PSAI aproximem os plafonds de dados gerais dos plafonds específicos, destina-se 

precisamente a garantir que não há situações de exclusão e potenciadoras de 

distorções quer a nível do acesso dos utilizadores finais, quer a nível da diversidade 

dos conteúdos que podem ser disponibilizados na Internet. Por outro lado, e 

conforme também explicitado no SPD, esta Autoridade entende que ao ser 

assegurada a possibilidade de integração de outros CAP nestas ofertas, é 

minimizado o impacto das ofertas zero-rating e similares no mercado e no próprio 

ecossistema da Internet, principalmente ao nível da inovação e do desenvolvimento 

de conteúdos e aplicações ao longo do tempo. Em alternativa, essas externalidades 

também seriam minimizadas caso fosse deixada aos utilizadores a 

responsabilidade de escolha dos conteúdos e/ou aplicações a incorporar nos seus 

tarifários. Seria expectável que, através destas medidas, fossem eliminadas as 

barreiras à entrada de novos CAP, assim como desencorajada a saída de outros 

CAP do mercado. Contudo, e conforme salientado anteriormente, o impacto desta 

última alternativa para os PSAI não está devidamente avaliado. Dada a relevância 
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destas questões, este tema carece de ser acompanhado, não só ao nível do 

impacto sobre a inovação na Internet, mas também em matéria de concorrência. 

Sem prejuízo do exposto anteriormente, a ANACOM regista as sugestões da RTP 

quanto à análise das consequências no domínio concorrencial da disponibilização 

das ofertas zero-rating e da NOS relativamente à análise concorrencial ex-post das 

práticas comerciais adotadas pelos PSAI.  

De notar que alguns respondentes, com destaque para a D3/epicenter.works e a 

ISOC Portugal Chapter, evidenciam a relevância do preço das ofertas zero-rating, 

além das ofertas per se. A D3/epicenter.works considera que as ofertas zero-rating 

ligam o preço a aplicações específicas, alterando assim a funcionalidade dessas 

aplicações, tendo realizado uma análise que procura evidenciar que os tarifários 

que integram ofertas zero-rating apresentam preços mais elevados 

comparativamente a outro tipo de ofertas. Neste contexto, a D3/epicenter.works 

entende que a ANACOM não teve em consideração na sua análise os preços dos 

vários tipos de volume de dados. Por sua vez, a ISOC Portugal Chapter refere que 

as ofertas zero-rating e similares estabelecem um preço mais baixo por Mbyte 

consumido para as aplicações utilizadas e, por isso, geram uma interferência no 

mercado a jusante. Entendem que tal interferência não existiria caso fosse aplicado 

a todas as aplicações de uma certa categoria, embora admitam que este tipo de 

ofertas não seria tecnicamente implementável na Internet. 

A este respeito, a ANACOM reforça que, atendendo à abrangência do tema, a 

análise realizada no âmbito do SPD não cobre todas as dimensões das ofertas zero-

rating no contexto da neutralidade da rede, como de resto foi explicitado no SPD, 

onde se referiu que a matéria continuará a ser objeto de supervisão. Em todo o 

caso, a questão do preço foi analisada primordialmente numa ótica comparativa, no 

sentido de aferir se existem alternativas viáveis para garantir o acesso à Internet. 

Nesse seguimento, a ANACOM regista a informação disponibilizada pela 

D3/epicenter.works e os argumentos da ISOC Portugal Chapter. 

Da análise realizada pela ANACOM, não foram detetadas evidências de que as 

ofertas específicas atualmente disponibilizadas pelos PSAI constituam um entrave 

ao desenvolvimento sustentável e inovador da Internet e à possibilidade de os 

utilizadores exercerem os seus direitos de escolha e de liberdade no modo como 
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utilizam os seus serviços de acesso à Internet contratados. No entanto, a ANACOM 

frisou no SPD a importância de os CAP terem a possibilidade de integrar os seus 

conteúdos e/ou aplicações neste tipo de ofertas zero-rating e similares, para que 

seja assegurado o tratamento equitativo e não discriminatório do tráfego, bem como 

o respeito dos direitos dos utilizadores finais. Nota-se a este respeito que mais do 

que um operador contempla atualmente esta possibilidade. 

A este respeito a D3/epicenter.works refere ter informação de que terão existido 

pedidos de CAP dirigidos à MEO para inclusão de conteúdos na oferta “Smart Net” 

que não terão tido resposta, considerando, por conseguinte, que a disponibilidade 

anunciada é meramente aparente. Note-se, no entanto, que não existe na ANACOM 

registo dessa situação ou de situações semelhantes. Ainda assim, a ANACOM irá 

solicitar esclarecimentos aos PSAI sobre estes eventuais pedidos. 

Note-se por outro lado que a ISOC Portugal Chapter considera que a opção em que 

os CAP solicitam a integração dos seus conteúdos e/ou aplicações viola o direito 

de escolha dos utilizadores. Em relação a esta questão, a ANACOM entende que, 

existindo a possibilidade de qualquer CAP poder integrar nas ofertas zero-rating e 

similares os seus conteúdos e/ou aplicações, caberá ao utilizador usar ou não os 

conteúdos disponíveis. Entende-se que esta é uma possibilidade que permite 

salvaguardar o ecossistema da Internet, garantindo que a liberdade de escolha dos 

utilizadores não é comprometida.   

Decorrendo dos contributos sobre a eventual complexidade associada à integração 

de novos conteúdos e atendendo à relevância de os CAP poderem integrar os seus 

conteúdos nas ofertas de zero-rating ou similares para garantir a capacidade de 

inovação e desenvolvimento de conteúdos e aplicações ao longo do tempo, 

eliminando o efeito de desencorajamento de entrada no mercado de alguns CAP e 

desincentivando a saída de outros, a sugestão da ANACOM de aceitação de novos 

conteúdos será reforçada com uma recomendação sobre a necessidade de os PSAI 

publicarem informação sobre as condições que devem ser reunidas para que se 

verifique a integração desses novos conteúdos nas suas ofertas zero-rating e 

similares, bem como os respetivos prazos de resposta pelos PSAI. Não obstante, 

deverá ser salvaguardado que a informação a disponibilizar, por parte dos CAP aos 

PSAI, corresponde à estritamente necessária para aferir as compatibilidades 
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técnicas a verificar para a integração dos conteúdos e/ou aplicações em causa, não 

comprometendo a atividade dos CAP. 

Adicionalmente, o OberCom sugere que os PSAI incluam nas suas ofertas, de 

forma alternada, aplicações com potencialidades distintas, que disseminem no 

mercado a diversidade de conteúdos e das formas de acesso aos mesmos. A 

ANACOM nada tem a opor a essa sugestão, salientando, no entanto, que, ainda 

que com caráter provisório, uma tal medida deveria atender às regras da 

neutralidade da rede, garantido a não discriminação a nível da gestão do tráfego 

das aplicações a incorporar nas ofertas zero-rating. 

Em relação à variabilidade nas características das ofertas de acesso móvel à 

Internet, e em particular das ofertas zero-rating e similares, a ANACOM assinalou 

no SPD a existência de diferentes tipos de plafond, sendo tipicamente o plafond 

específico muito superior ao geral. A este respeito, evidencia-se a concordância da 

DECO quanto à criticidade das ofertas com plafond geral muito reduzido, por 

potencialmente comprometerem o acesso pleno à Internet. Por seu turno, a ISOC 

Portugal Chapter entende estas diferenças de plafond como um elemento de 

discriminação de certas aplicações em prejuízo de outras. Já a D3/epicenter.works 

considera que plafonds de dados reduzidos, num contexto de preços elevados, 

reduz materialmente os direitos dos utilizadores finais. 

Para mitigar as discrepâncias dos diferentes tipos de plafond e assegurar a livre 

escolha dos utilizadores, a ANACOM reitera a importância da recomendação aos 

PSAI para que estes procedam à aproximação dos volumes de tráfego incluídos 

nos plafonds gerais de dados aos volumes de tráfego dos plafonds específicos, 

preferencialmente através do aumento dos plafonds gerais de dados. Esta 

recomendação será devidamente monitorizada, podendo a ANACOM tomar 

medidas adicionais no sentido de salvaguardar os princípios previstos no 

Regulamento TSM. 

No que concerne esta recomendação, salienta-se a concordância na generalidade 

da DECO, da RTP, do OberCom e da TI-PT. O OberCom realça, contudo, que um 

eventual ajustamento das ofertas não se deve traduzir numa sobrecarga 

desproporcionada do custo para o utilizador final. A TI-PT acrescenta que, ainda 

que a existência de plafonds gerais de dados com volumes adequados possa 
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reduzir os efeitos das ofertas zero-rating, não elimina o tratamento diferenciado a 

determinados conteúdos. A ANACOM regista estas preocupações e irá continuar a 

efetuar a supervisão do mercado de forma a garantir que as ofertas disponíveis no 

mercado são compatíveis com as disposições do Regulamento TSM, reiterando que 

esta recomendação decorre precisamente da necessidade de minimizar eventuais 

impactos negativos que as ofertas de zero-rating e similares possam ter para os 

utilizadores finais.  

A ANACOM também regista a discordância da MEO e da NOS relativamente à 

recomendação de reduzir as diferenças que existem entre os diferentes tipos de 

plafonds de dados. 

A MEO entende esta recomendação como desnecessária, por considerar que o 

mercado já é competitivo e dinâmico, tendo já refletido uma tendência de aumento 

dos plafonds gerais de dados. Não obstante, justifica este entendimento pela 

existência de aditivos de acesso à Internet e pelo facto de grande parte do acesso 

à Internet ser feito via Wi-Fi. A este respeito releva-se que, embora admitindo que 

os conteúdos e/ou aplicações incorporados nos plafonds específicos sejam 

selecionados atendendo às preferências dos utilizadores finais, conforme exposto 

pelos diversos PSAI, o que permitirá que a utilização do plafond geral seja orientada 

para conteúdos e/ou aplicações que tendencialmente possam ter uma utilização 

inferior, os plafonds gerais de dados deverão ter volumes de tráfego satisfatórios 

que permitam aos utilizadores finais um acesso pleno à Internet, e a todos os seus 

conteúdos e aplicações. Esta recomendação é tanto mais relevante quanto mais 

serão diferenciados os padrões de consumo dos diversos utilizadores, devendo ser 

garantido que esses plafonds não contribuam para limitar o exercício dos seus 

direitos. 

Por seu turno, a NOS argumenta que, sendo os plafonds específicos endereçados 

a segmentos específicos, e por isso apenas utilizados por uma parte dos clientes, 

o eventual aumento dos plafonds gerais de dados para aproximar aos plafonds 

específicos de dados teria fortes implicações em termos técnicos, exigindo 

investimentos significativos para evitar a degradação do serviço e traduzindo-se 

num aumento dos preços para os clientes. A este respeito a ANACOM entende que 

um eventual aumento a muito curto prazo do plafond geral em todas as ofertas 

comerciais poderia eventualmente traduzir-se num considerável esforço em termos 
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de rede para os prestadores. No entanto, o que se encontra aqui em causa é a 

divergência do volume de dados entre plafonds gerais e plafonds específicos, que 

vigoram nas ofertas zero-rating e similares. Naturalmente, conforme decorre do 

SPD, a recomendação tem em vista precisamente estas ofertas, para além de que 

não obriga necessariamente a igualar os plafonds gerais e os específicos, mas a 

aproximá-los, como aliás também é referido no SPD. Por conseguinte, um tal 

aumento de plafonds impacta apenas uma parte dos utilizadores e não a totalidade 

dos mesmos, pelo que este não terá a dimensão nem as repercussões que a NOS 

pretende atribuir-lhe. Acresce que as ofertas zero-rating (e similares) promovem 

precisamente uma utilização mais intensa das aplicações mais utilizadas, pelo que 

são os próprios PSAI, com a criação dessas ofertas, que alteram o padrão de 

consumo e incentivam a uma utilização mais elevada da rede. 

A NOS alega ainda que a recomendação da ANACOM limita a capacidade de definir 

ofertas comerciais orientadas às necessidades dos diferentes segmentos de 

clientes. Sem o intuito de definir as ofertas a serem disponibilizadas no mercado, o 

objetivo da ANACOM, com esta recomendação, é salvaguardar que os utilizadores 

de ofertas com características zero-rating e similares disponham de plena liberdade 

de escolha no acesso à Internet, que se entende poder ser condicionada pelos 

conteúdos e/ou aplicações disponibilizados com plafonds de dados gerais muito 

reduzidos nas ofertas que têm plafonds específicos com volumes de tráfego muito 

superiores ao plafond geral dos respetivos tarifários. A ANACOM considera que, 

para salvaguardar o princípio da Internet aberta, deverá ser assegurada, não só a 

diversidade das ofertas comerciais disponibilizadas no mercado, mas também a 

existência de ofertas que pelas suas características não contribuem para criar 

obstáculos ao tráfego de determinados conteúdos e/ou aplicações, na prestação de 

serviços de acesso à Internet, nem ponham em causa os direitos dos utilizadores 

finais. 

Relativamente ao comentário da NOS quanto à necessidade de ser tida em conta 

a configuração do mercado, a ANACOM esclarece que as condições de mercado e 

as condições comerciais dos serviços de acesso à Internet foram analisadas, por 

comparação às condições praticadas nos restantes países europeus, atendendo 

aos direitos dos utilizadores finais previstos nas disposições do Regulamento TSM. 

Mais se esclarece que a recomendação efetuada procura melhor assegurar livres 
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escolhas dos utilizadores no acesso à Internet, minimizando as situações que 

possam reduzir essa escolha materialmente, sendo este um dos princípios 

fundamentais subjacente às regras da neutralidade da rede. Aliás, a proliferação 

deste tipo de ofertas parece ter uma maior prevalência em Portugal sendo que, 

mesmo as empresas que atuam no mercado nacional e noutros países europeus, 

nomeadamente a VODAFONE e a MEO/Altice, não parecem ter tido necessidade 

de nesses países introduzir uma diversidade de ofertas zero-rating como as que 

introduziram em Portugal, não se vendo que particularidades possam existir nos 

consumidores nacionais face a outros, nos seus padrões de consumo, que possam 

justificar esta opção. 

Adicionalmente, a D3/epicenter.works refere que a decisão da ANACOM pode 

passar pela conversão dos plafonds específicos em plafonds gerais. Relativamente 

a esta proposta, a ANACOM entende que se enquadraria nas regras da 

neutralidade da rede, uma vez que os tarifários passariam a ter um único plafond, 

não se aplicando as incompatibilidades face os requisitos legais em vigor, detetadas 

na análise subjacente ao SPD para as ofertas comerciais zero-rating e similares. 

Note-se, no entanto, que a recomendação em causa teria na prática o mesmo efeito 

que a proibição do zero-rating, já que deixaria de existir um plafond específico, e 

para além disso haveria um aumento dos plafonds gerais que igualariam os 

respetivos plafonds específicos. Atento o já referido em relação à proibição do zero-

rating, entende-se que se trataria de uma recomendação excessiva. Acresce que 

se considera que não seria proporcional impor um acréscimo generalizado do 

tráfego incluído nos plafonds gerais de tal forma que estes igualassem os plafonds 

específicos (que na solução proposta teriam desaparecido). De salientar que, no 

SPD, a ANACOM optou por recomendar uma solução intermédia, principalmente 

orientada para a garantia do exercício do direito dos utilizadores finais, propondo 

que os PSAI aproximem os plafonds gerais dos plafonds específicos, e para o 

tratamento equitativo do tráfego, sugerindo a utilização do plafond específico para 

acesso a qualquer conteúdo e/ou aplicações, quando o plafond geral esteja 

esgotado. 

A D3/epicenter.works propõe ainda que seja oferecido um modo de pouca largura 

de banda que seria ativado quando o limite mensal de dados é esgotado. Ainda que 

se entenda genericamente o propósito desta proposta, considera-se que a mesma 
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levanta algumas questões de natureza jurídica que merecem análise. Esta solução 

não parece poder enquadrar-se nas condições definidas no n.º 3 do artigo 3.º do 

Regulamento TSM, na medida em que os PSAI não podem estabelecer medidas 

de gestão de tráfego que se traduzam no abrandamento ou degradação de 

conteúdos, aplicações ou serviços específicos, ou categorias específicas dos 

mesmos. Do ponto de vista do tratamento equitativo do tráfego na prestação do 

SAI, esta solução só seria possível desde que fosse aplicável a todos os conteúdos 

e aplicações, e não apenas a alguns. 

A ANACOM regista, para eventual análise futura, outras questões evidenciadas na 

consulta pública, como elementos relevantes a considerar no âmbito da temática 

em causa, nomeadamente as referidas pela Faculdade de Ciências Humanas da 

Universidade Católica Portuguesa. Destas destacam-se as relacionadas com o 

comportamento da velocidade e da largura de banda dos SAI, assim como as de 

cariz mais profundo como o impacto das questões éticas e jurídicas associadas à 

neutralidade da rede. Evidencia-se também a sugestão da ISOC Portugal Chapter 

para a realização de uma análise da evolução dos preços praticados nos mercados 

dos serviços móveis e a evolução dos custos da prestação desses serviços em 

função da escala que os mesmos vão atingindo. 

Decorre do exposto que a ANACOM entende ser de manter na decisão final as 

conclusões a que chegou no SPD sobre as condições comerciais dos SAI, 

designadamente dar continuidade à monitorização do assunto e recomendar aos 

PSAI que, nas suas ofertas de acesso móvel à Internet, procedam a uma 

aproximação dos volumes de tráfego incluídos nos plafonds gerais de dados aos 

volumes de tráfego dos plafonds específicos, preferencialmente através do 

aumento dos plafonds gerais de dados, entendendo-se que não estão criadas as 

condições a nível jurídico, nem a nível da análise efetuada sobre as práticas de 

zero-rating e similares em Portugal e sobre o respetivo impacto, para que seja 

determinada uma proibição dessas práticas. Adicionalmente, e conforme 

anteriormente referido, entende-se também ser de incluir uma nova recomendação 

sobre a necessidade de os PSAI publicarem informação sobre as condições que 

devem ser reunidas para que se verifique a integração de novos conteúdos nas 

suas ofertas zero-rating e similares, bem como os respetivos prazos de resposta 

pelos PSAI. 
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3.2. Tratamento equitativo do tráfego (artigo 3.º, n.º 3 do Regulamento TSM) 

3.2.1. Sentido provável de decisão 

“De acordo com os elementos recolhidos no âmbito do pedido de informação aos 

PSAI de agosto de 2017 referido anteriormente, constata-se que todos os PSAI 

questionados (VODAFONE, MEO e NOS) identificaram situações relativas às 

ofertas que comercializam no acesso móvel à Internet (nomeadamente as que 

apresentam características de zero-rating ou comparáveis) em que efetuam gestão 

do tráfego no sentido de aplicar um tratamento diferenciado a determinadas 

aplicações.” 

“As práticas referidas correspondem a um dos exemplos apontados explicitamente 

nas Linhas de Orientação sobre Neutralidade da Rede como não sendo compatíveis 

com o Regulamento TSM, especificamente as situações de ofertas de zero-rating, 

em que todas as aplicações são bloqueadas (ou têm velocidade reduzida) quando 

o plafond geral de dados é atingido, com exceção das aplicações zero-rated ou 

similares.” 

“É também de notar que, ainda que o exemplo referido naquelas Linhas de 

Orientação se limitasse a ofertas estritamente zero-rating e não fosse aplicável a 

algumas das ofertas em análise, as ofertas em que o acesso é permitido apenas 

para determinadas aplicações, ou categorias de aplicações (designadamente 

quando o plafond geral de acesso à Internet é esgotado), ainda que por curtos 

períodos de tempo, consubstanciar-se-iam, em última análise, em ofertas que 

adquirem características de um serviço sub-Internet, correspondendo também a 

ofertas que não são compatíveis com o Regulamento TSM. (…) embora estas 

ofertas não sejam comercializadas isoladamente, dependendo sempre de o 

utilizador possuir um SAI, não podendo portanto ser categorizadas a priori como 

serviços de sub-Internet, o que sucede é que no momento em que o plafond geral 

é esgotado e o acesso fica limitado às aplicações/categorias de aplicações incluídas 

nas ofertas específicas de zero-rating ou similares, na prática estas passam a 

constituir um serviço de sub-Internet, o que é claramente contrário ao Regulamento 

TSM. 
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(…) sem prejuízo de os PSAI manterem a liberdade de optar por introduzir algumas 

medidas no momento em que o plafond geral de acesso à Internet seja esgotado 

(ou seja, de poderem optar, nomeadamente, por bloquear o tráfego na totalidade, 

ou reduzir a sua velocidade) ou por não adotar qualquer medida que promova o 

bloqueio ou o atraso no tráfego em causa, tais prestadores devem garantir, em 

relação a cada oferta, um tratamento equitativo e não discriminatório do tráfego de 

acesso à Internet, seja o incluído no plafond geral, seja o que integra quaisquer 

plafonds específicos, devendo alterar os seus procedimentos, onde aplicável, 

em particular nas ofertas identificadas anteriormente, bem como em 

quaisquer outras não identificadas nesta análise, mas onde o mesmo tipo de 

práticas seja aplicado, no sentido de assegurar a conformidade com o 

Regulamento TSM. Ou seja, não podem existir situações em que apenas estejam 

acessíveis as aplicações/conteúdos de zero-rating ou associados a plafonds de 

dados específicos e o tráfego associado ao plafond geral de dados seja bloqueado, 

ou seja, reduzida a sua velocidade, com a possibilidade de exceção de 

conteúdos/aplicações que viabilizam a aquisição pelos clientes de dados adicionais 

de tráfego quando os seus plafonds tenham sido esgotados, como referido 

anteriormente.” 

3.2.2. Respostas recebidas 

MEO 

Sobre a temática do tratamento equitativo do tráfego, a MEO considera que o 

entendimento da ANACOM é ditado pelas Linhas de Orientação do BEREC sobre 

a Neutralidade da Rede, e não pelo Regulamento TSM. 

No âmbito da definição de práticas comerciais zero-rating e similares, a MEO refere 

que, apesar da ANACOM enquadrar o tema ao nível do artigo 3.º, n.º 2, do 

Regulamento TSM, não retira as devidas conclusões deste enquadramento na 

avaliação feita. Adicionalmente, o prestador refere que “seguindo as Guidelines de 

NN, o SPD sujeita também — indevidamente, no entender da MEO — esta análise 

às ofertas à observância do artigo 3.º, n.º 3”. 

Segundo a MEO, o SPD reflete os principais problemas apontados às Linhas de 

Orientação do BEREC sobre a Neutralidade da Rede, nomeadamente o facto de 
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estas incorporarem regras e obrigações que não estão previstas no Regulamento 

TSM, nem estão suportadas pelo ratio legis que lhe subjaz. 

A MEO discorda da interpretação do BEREC, e consequentemente da ANACOM, 

do n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento TSM relativamente a ofertas de zero-rating 

que são explicitamente proibidas, considerando que esta resulta de uma leitura 

equivocada da referida disposição. 

Segundo o prestador, o Regulamento TSM não proíbe as ofertas zero-rating, nem 

qualquer forma particular deste tipo de ofertas. Na opinião da MEO, “o BEREC foi 

longe demais nesta matéria, criando proibições e entraves que o legislador 

comunitário não considerou relevantes para serem incluídas no texto do 

Regulamento”. É entendido que o BEREC é apenas um órgão especializado da 

Comissão Europeia, pelo que as suas orientações são meras diretrizes, sendo que 

o Tribunal de Justiça é o órgão habilitado para interpretar os atos adotados pelos 

órgãos ou organismos da União. 

Por outro lado, “a MEO considera que o BEREC e a ANACOM fazem uma 

articulação ilegítima dos números 1, 2 e 3 do artigo 3.º do Regulamento”. O 

prestador atenta que o n.º 2 e o n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento TSM têm âmbitos 

de aplicação distintos, não formando um conceito único. Neste contexto, não 

concorda que as situações de ofertas zero-rating, em que todas as aplicações são 

bloqueadas (ou têm velocidade reduzida) quando o plafond geral de dados é 

atingido, com exceção das aplicações zero-rated ou similares, sejam consideradas 

incompatíveis com o n.º 3 do artigo 3.º do referido Regulamento. Segundo a MEO 

este entendimento da ANACOM não é legítimo, é demasiado restritivo e impõe 

limitações indevidas à liberdade de escolha dos utilizadores finais, agindo assim 

contra o propósito central do Regulamento. 

Adicionalmente, a MEO assume que “[a] ANACOM adota uma interpretação 

injustificadamente rígida do artigo 3.º, n.º 3, que a leva a equiparar situações que 

são objetivamente diferentes, em violação do princípio da igualdade e em claro 

desfavorecimento dos interesses dos utilizadores finais, ultima ratio do 

Regulamento e valor que deve nortear a interpretação das suas regras.”  
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O prestador discorda do entendimento da ANACOM de que, no momento em que o 

plafond geral é esgotado e o acesso fica limitado às aplicações ou categorias de 

aplicações incluídas nas ofertas específicas de zero-rating ou similares, o serviço 

prestado passa a constituir um serviço de “sub-Internet”. Entende que a situação 

em causa não é comparável às situações que o BEREC classifica com “sub-

Internet”, sendo que considera que o entendimento da ANACOM não respeita os 

princípios da igualdade, não discriminação, fundamentação plena e 

proporcionalidade, e só seria admissível se as práticas em causa produzissem os 

mesmos efeitos das ofertas verdadeiramente consideradas “sub-Internet”. Mas, 

segundo a MEO, a ANACOM não apresenta quaisquer dados ou análises reais 

deste tipo de situações que sustentem a sua posição que aplica mesmo que as 

práticas em causa se verifiquem por curtos períodos de tempo, indiciando que a sua 

posição será independente da relevância das referidas práticas, o que para a MEO 

constitui uma abordagem sem sustentação. 

A MEO considera a posição da ANACOM paradoxal, na medida em que assume 

que a expectativa dos utilizadores é a de poderem exaurir na totalidade o plafond 

que têm disponível (seja o plafond geral de dados ou qualquer plafond específico), 

no entanto delibera alterações às ofertas mesmo que estas sejam contrárias aos 

interesses dos utilizadores finais (mesmo quando resulta de solicitação do cliente), 

quer de forma direta, quer indireta. Face ao exposto, a MEO sugere à ANACOM a 

eliminação, na decisão final, de qualquer imposição que impeça a disponibilização 

de ofertas de zero-rating em que o tráfego de Internet é barrado uma vez esgotado 

o plafond geral de dados, exceto para os conteúdos e aplicações abrangidas pelo 

zero-rating.  

NOS 

A NOS entende que o Regulamento TSM tem como objetivo, por um lado, garantir 

o acesso aos conteúdos, serviços e aplicações, sem interferência por parte dos 

PSAI, e, por outro lado, salvaguardar que o ecossistema da Internet funciona sem 

distorções.  

No que diz respeito ao n.º 3 do artigo 3.º do referido Regulamento, a NOS refere 

que a ANACOM assume uma interpretação do mesmo, em linha com a visão do 

BEREC, assente no princípio da não discriminação do tráfego. Todavia, a NOS 
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discorda desta interpretação, considerando que a mesma padece de vários vícios 

que a tornam incompatível, quer com os interesses que o Regulamento TSM visa 

proteger, quer com o enquadramento jurídico nacional. Segundo a NOS, esta 

proibição, independentemente dos impactos que possa ter nos utilizadores finais e 

na sua capacidade de exercer os seus direitos de liberdade de acesso e/ou 

divulgação de conteúdos e serviços, e no normal e concorrencial funcionamento do 

ecossistema da Internet, terá efeitos fortemente negativos para o ecossistema 

digital como um todo. 

Evidencia, a título de exemplo, que, na lógica que a ANACOM segue no SPD, as 

ofertas zero-rating que asseguram o acesso a serviços públicos assegurados pela 

Administração Pública sem qualquer condicionamento do tráfego associado são 

liminarmente proibidas, por não verificarem os requisitos definidos para os serviços 

especializados. 

Segundo a NOS, o princípio da não discriminação do tráfego, que não é absoluto, 

pois o próprio Regulamento admite exceções, não pode ser defendido 

independentemente do impacto que a sua aplicação possa ter na capacidade de o 

Regulamento assegurar a proteção dos interesses que visa proteger. Face o 

exposto, “a NOS considera que não deverá haver lugar a proibições ab initio mas 

sempre no seguimento de uma análise do impacto das ofertas no mercado, para a 

qual assumem particular pertinência os fatores que o BEREC identifica nas suas 

Linhas de Orientação”. 

A NOS prossegue com a referência a ofertas específicas. Neste contexto, refere 

que “a ANACOM conclui que a oferta WTF não é compatível com o Regulamento 

TSM”. 

Sobre esta oferta, a NOS indica que foi lançada em setembro de 2013, antes da 

entrada em vigor do Regulamento TSM, destacando que a utilização ilimitada de 

determinadas aplicações reflete o caráter inovador da oferta. O prestador descreve 

detalhadamente a oferta, referindo, entre outros, que o lançamento da oferta 

resultou do reconhecimento da existência de uma alteração das tendências de 

consumo de comunicações do segmento jovem no mercado, que substituíram os 

meios de comunicação tradicionais pelas aplicações de comunicação web based. 

Refere que desde o seu lançamento, foram introduzidas progressivamente, na 



 
 
 
 
 

60 

 

oferta WTF, novas aplicações zero-rated ou com plafonds autónomos de utilização, 

endereçando a evolução dos padrões de consumo, as preferências dos utilizadores 

incluídos no segmento de mercado a que respeita a oferta e as necessidades de 

capacidade de tráfego. 

NOWO/ONI 

Atendendo ao Regulamento TSM e às Linhas de Orientação do BEREC sobre a 

Neutralidade da Rede, a NOWO/ONI conclui que quaisquer ofertas do tipo zero-

rating têm de se caracterizar por um tratamento equitativo do tráfego geral de dados 

e do tráfego das aplicações zero-rated.  

Apesar de não disporem de ofertas zero-rating e similares no seu portefólio, a 

NOWO/ ONI refere que, nas ofertas comercializadas com plafond de dados, o 

acesso à Internet é bloqueado quando esse plafond é esgotado. Apenas em uma 

oferta da ONI, se verifica a taxação do tráfego a uma tarifa extra-plafond, quando 

exaurido o plafond. 

Refere também que “tendo em conta questões de operacionalização, a solução 

mais favorecida por ambas as empresas passaria pelo bloqueio de todo o tráfego, 

quer do acesso geral à Internet, quer das aplicações zero-rating, assim que se 

esgotasse o plafond de acesso geral à Internet”. 

Entende que a situação atual se traduz, entre outros, na infração dos princípios de 

neutralidade de rede previstos no Regulamento TSM, e em vantagens 

concorrenciais dos operadores móveis face à NOWO/ONI, que não disponibilizam 

ofertas zero-rated. 

OberCom 

No que respeita o tratamento equitativo do tráfego, decorrente da aplicação do n.º 3 

do artigo 3.º do Regulamento TSM, o OberCom concorda com a análise da 

ANACOM sobre os comportamentos detetados e as correções propostas.  

RTP 

A RTP observa que as ofertas zero-rating e similares, ao permitirem o acesso a 

conteúdos e/ou aplicações uma vez esgotado o plafond geral de dados, privilegiam 
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o acesso a determinados conteúdos e/ou aplicações em detrimento das restantes 

disponíveis na Internet. Nessa medida, a RTP considera incontestável que estas 

ofertas são violadoras do princípio da neutralidade da rede, conforme resulta do 

Regulamento TSM e das Linhas de Orientação do BEREC sobre o assunto. 

VODAFONE 

Face a análise consubstanciada no SPD, a VODAFONE não entende as conclusões 

apresentadas no Relatório Anual, que apontavam para a não identificação de 

situações de incumprimento face às obrigações decorrentes do Regulamento TSM, 

embora este prestador também refira que o regulador ressalvou a necessidade de 

analisar com maior detalhe algumas práticas comerciais adotadas pelos PSAI, 

nomeadamente as zero-rating. Tendo em conta que já existiam algumas destas 

ofertas aquando da entrada em vigor do Regulamento TSM, a VODAFONE 

questiona qual a razão de só presentemente terem sido detetados incumprimentos 

com o princípio da neutralidade da rede. Não obstante, salienta que “[t]al delonga 

na emissão de uma decisão sobre esta matéria sempre encontraria justificação na 

necessidade de, tal como estabelecido pelo Regulamento TSM, ser efetuada uma 

avaliação sustentada e concreta das práticas em causa antes de uma eventual 

intervenção regulatória.” 

Do ponto de vista da VODAFONE, a avaliação do princípio do tratamento equitativo 

de tráfego não teve em consideração as condições do mercado nacional 

(contrariamente ao efetuado às condições comerciais dos SAI), tendo resultado 

apenas da aplicação automática do que considera ser uma interpretação adotada 

pelo BEREC nas respetivas Linhas de Orientação sobre a Neutralidade da Rede. 

De acordo com a VODAFONE, a atuação da ANACOM “não se revela consentânea 

com as boas práticas de regulação, desconsiderando, de resto, os critérios 

definidos no Regulamento TSM os quais apontam para a realização de uma 

avaliação da conformidade das práticas dos PSAI em momento prévio a uma 

eventual intervenção regulatória, mediante uma análise do caso concreto que tenha 

em linha de conta, nomeadamente i) os efeitos que as práticas comerciais adotadas 

pelos PSAI podem ter nos direitos dos utilizadores do SAI, ii) os efeitos que as 

práticas comerciais adotadas pelos PSAI podem ter nos direitos e interesses dos 
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fornecedores de conteúdos, iii) a dimensão da oferta em causa e iv) a posição de 

mercado dos PSAI e dos fornecedores de conteúdos envolvidos”.  

Por conseguinte, a VODAFONE entende que não é pelo facto do BEREC considerar 

como proibidas as práticas zero-rating em que, após esgotado o plafond de tráfego 

para a generalidade dos conteúdos ou aplicações, é bloqueado ou sujeito a um 

atraso o tráfego para esses conteúdos ou aplicações e não para os que integram o 

zero-rating, que as ofertas como o tarifário “YORN X” não estão conformes o 

Regulamento TSM. O prestador refere que “[a]s Linhas de Orientação emitidas pelo 

BEREC não podem – nem devem – ir além do estatuído pelo Regulamento TSM”, 

sendo estas apenas meras diretrizes que servem o propósito de auxiliar as 

autoridades reguladoras nacionais no cumprimento das suas obrigações de 

controlo e supervisão nesta matéria. 

Segundo a VODAFONE, se a ANACOM tivesse efetuado uma análise à luz dos 

critérios indicados anteriormente, teria sido possível concluir que as práticas em 

causa não são passíveis de limitar o direito de escolha dos utilizadores finais, nem 

de influenciar de forma significativa o desenvolvimento do mercado, uma vez que 

estas ofertas resultam da escolha dos clientes, refletindo as suas preferências. A 

VODAFONE também menciona a liberdade de contratação e escolha que assiste 

aos utilizadores finais estabelecida ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento 

TSM, direito que, segundo o prestador, constitui o corolário da liberdade comercial 

dos PSAI de oferecer tarifários sujeitos a diferentes condições, desde que em 

observância dos princípios subjacentes à neutralidade de rede. Neste contexto, 

questiona como é possível que se tenha concluído que as ofertas zero-rating não 

têm um efeito prejudicial sobre a escolha dos utilizadores finais e se conclua de 

forma diametralmente oposta em relação à concessão de diferentes limites de 

consumo.  

Segundo o prestador, “[a]s ofertas em causa permitem que os utilizadores dos SAI 

acedam aos seus conteúdos/aplicações favoritos sem receio de ficarem sem dados 

ou incorrerem no gasto desmesurado de dados fora do “pacote” contratado”. Nesse 

sentido, caso os utilizadores sejam impedidos de exaurir os diferentes plafonds 

contratados, a VODAFONE é da opinião que esta situação irá gerar insatisfação 

junto dos utilizadores, defraudando as suas expectativas e contribuindo para 

aumentar o volume de reclamações do sector, e isto sem que o regulador tenha 
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considerado as consequências a nível da composição e preço das ofertas e 

desenvolvimento de novos serviços.  

A VODAFONE afirma que nenhuma das soluções alternativas propostas pela 

ANACOM no SPD conseguiria contornar estes efeitos: umas porque não são 

aplicáveis a todos os modelos de tarifários existentes no mercado, outras porque 

“tentam resolver um alegado tratamento diferenciado do tráfego, mediante a 

introdução de uma verdadeira prática discriminatória, qual seja a de possibilitar a 

utilização do plafond específico para aceder a toda e qualquer aplicação ou 

conteúdo, mesmo fora do âmbito originalmente abrangido por esse plafond, nas 

situações em que o plafond geral de tráfego seja bloqueado”. 

A VODAFONE identifica um conjunto de questões que refere ficar por esclarecer 

no SPD: i) qual a razão que fundamenta a utilização do plafond específico fora do 

âmbito para o qual foi contratado quando o inverso não se verifica; ii) qual a razão 

que fundamenta a possibilidade de utilizar um determinado plafond sem quaisquer 

restrições, enquanto se pretendem impor limites à livre utilização do outro; iii) o facto 

de um plafond poder ser utilizado sem restrições até ao seu limite, enquanto que a 

utilização do outro se encontra condicionada, não se traduz num tratamento 

diferenciado do tráfego. 

O prestador afirma que nos tarifários pré-pagos o tráfego referente a cada plafond 

é bloqueado de igual forma uma vez atingidos os respetivos limites, sendo que nos 

tarifários pós-pagos os clientes podem continuar a aceder à Internet uma vez 

esgotado o plafond geral de dados, mediante o pagamento de uma tarifa extra. 

Conclui, assim, que as ofertas disponibilizadas não refletem um tratamento 

diferenciado de tráfego, mas um modo distinto de taxar o tráfego gerado pela 

utilização de determinadas aplicações/conteúdos. 

Refere ainda a VODAFONE que o regulador também procura ancorar-se no 

conceito de serviço “sub-Internet”, naquilo que considera ter sido uma interdição 

instituída pelo BEREC, mas esquecendo o elemento temporal, ou seja, o que 

caracteriza esse serviço é ter sido desenhado com o propósito de permitir o acesso 

apenas a um conjunto de conteúdos ou aplicações e não que se encontre 

temporariamente nessa condição. 
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Em relação aos conteúdos e/ou aplicações do próprio PSAI, incluídos nas ofertas 

zero-rating e similares, em particular o facto dos mesmos continuarem a estar 

acessíveis após o bloqueio do plafond geral de dados, a VODAFONE realça que, 

no caso das aplicações deste prestador (“My Vodafone” e “Vodafone Start”), estas 

constituem ferramentas que permitem ao cliente adquirir dados adicionais, ainda 

que nem todas se restrinjam a essa funcionalidade. Portanto, não consideram que 

estas sejam condicionadoras ou limitadoras da escolha dos utilizadores finais.  

A VODAFONE discorda em absoluto das conclusões retiradas do SPD, no que diz 

respeito às práticas zero-rating e similares e à sua conformidade com o princípio do 

tratamento equitativo do tráfego, considerando que a ANACOM deve reformular a 

abordagem adotada sobre esta matéria, avaliando os impactos que eventuais 

restrições podem ter na sustentabilidade económica das respetivas ofertas, e 

consequentemente nos interesses dos utilizadores finais. 

3.2.3. Entendimento da ANACOM 

Relativamente às pronúncias recebidas no âmbito dos procedimentos de consulta 

sobre o tratamento equitativo do tráfego das ofertas zero-rating e similares, de notar 

a constatação da NOS e da VODAFONE de que algumas das ofertas zero-rating já 

existiam aquando da entrada em vigor do Regulamento TSM, revelando por isso 

alguma estranheza por só presentemente ter sido emitido um SPD sobre o assunto.  

Sobre esta matéria, importa realçar que, no âmbito do primeiro Relatório Anual após 

a implementação do Regulamento TSM, respeitante ao período de 30.04.2016 a 

30.04.2017, a ANACOM referiu o seguinte: “De uma forma geral, no período em 

referência, não se detetaram, à luz da informação recolhida, situações de não 

cumprimento das disposições decorrentes do Regulamento TSM, designadamente 

as constantes do regime previsto no artigo 3.º desse Regulamento. Acresce, no 

entanto, que diversas matérias estão ainda a ser objeto de análises mais 

específicas, como sejam as relativas às ofertas de zero-rating ou de algum modo 

equiparáveis”. 

Decorre do exposto que embora não tenha identificado no âmbito do referido 

Relatório Anual publicado situações de incumprimento das obrigações decorrentes 

do Regulamento TSM, e nem seria curial fazê-lo antes de existir pelo menos um 
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SPD relativo ao assunto, a ANACOM desde logo sinalizou a necessidade de 

analisar com maior detalhe algumas práticas comerciais adotadas pelos PSAI, 

nomeadamente as relativas ao zero-rating. De igual forma sinalizou no relatório em 

causa que não deixaria de supervisionar o cumprimento do Regulamento TSM, 

referindo que iria intervir quando e se necessário. 

Após a finalização desse relatório houve necessidade de solicitar esclarecimentos 

pontuais sobre determinadas ofertas, uma vez que a informação publicitada pelos 

PSAI nem sempre era totalmente clara. 

Neste contexto, era obviamente necessário que fosse efetuada uma avaliação 

sustentada e concreta das práticas em causa antes de se decidir por uma eventual 

intervenção regulatória. E a avaliação em causa foi efetuada, quer em relação a 

práticas introduzidas antes do Regulamento TSM estar em vigor, quer em relação 

a práticas introduzidas posteriormente, já que a todas é aplicável o referido 

Regulamento, tendo a ANACOM que garantir o seu cumprimento. 

Dos contributos recebidos, evidencia-se o entendimento da NOWO/ONI, segundo 

o qual quaisquer ofertas do tipo zero-rating têm de se caracterizar por um 

tratamento equitativo do tráfego geral de dados e do tráfego das aplicações zero-

rated, à luz do exposto no Regulamento TSM e nos termos das Linhas de 

Orientação do BEREC sobre a Neutralidade da Rede. Por oposição, a VODAFONE 

e a MEO consideram que o entendimento da ANACOM na avaliação do princípio 

do tratamento equitativo do tráfego resulta da interpretação exclusiva das Linhas de 

Orientação do BEREC sobre a Neutralidade da Rede, e não do Regulamento TSM. 

Esses prestadores assinalam que as orientações do BEREC, além de não terem 

caráter vinculativo, extravasam as obrigações previstas no Regulamento TSM. A 

VODAFONE realça que estas orientações são apenas diretrizes que servem o 

propósito de auxiliar as ARN no cumprimento das suas obrigações de controlo e 

supervisão nesta matéria, devendo qualquer decisão ser assente nas condições do 

mercado nacional. 

A este respeito, importa referir que o n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento TSM, a fim 

de contribuir para a aplicação coerente do mesmo, determina a incumbência do 

BEREC de emitir orientações para o cumprimento das obrigações das ARN no que 

respeita à supervisão e aplicação do referido Regulamento. Por conseguinte, ainda 
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que se tratem de recomendações para as ARN, a emissão das Linhas de 

Orientação resulta de uma obrigação que advém do próprio Regulamento, tendo 

sido elaboradas em estreita colaboração com a Comissão. Estas orientações 

revelam-se, assim, de extrema importância para garantir a consistência na 

aplicação do Regulamento TSM na UE e, consequentemente, contribuir para o 

estabelecimento de um quadro de certeza regulatória para os agentes do mercado, 

na salvaguarda do acesso à Internet aberta. Sem prejuízo, a ANACOM reconhece, 

naturalmente, que as referidas Linhas de Orientação não dispõem de uma natureza 

vinculativa.  

Ora, independentemente do que resulta das Linhas de Orientação do BEREC sobre 

o assunto, decorre inequivocamente do n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento TSM 

uma obrigação para os PSAI de tratamento equitativo de todo o tráfego de Internet, 

sem discriminações, restrições ou interferências. E foi precisamente com base nas 

disposições constantes do Regulamento TSM, designadamente o referido n.º 3 do 

artigo 3.º, que a ANACOM concluiu no SPD, entendimento que mantém, que 

algumas práticas adotadas pelos PSAI violam o determinado nesse Regulamento10. 

A questão da proporcionalidade da determinação da ANACOM foi igualmente tida 

em consideração. A este respeito importa recordar que o Regulamento TSM admite 

a aplicação de medidas razoáveis de gestão de tráfego. Contudo, da análise 

efetuada pela ANACOM não foi possível concluir que estivessem preenchidos os 

critérios de razoabilidade nas práticas de gestão de tráfego adotadas pelos PSAI 

em que alguns conteúdos/aplicações podem ser acedidos enquanto os restantes 

são sujeitos a bloqueios. Em conformidade com o disposto no segundo parágrafo 

do n.º 3 do artigo 3.º, para que sejam consideradas razoáveis, as medidas de gestão 

de tráfego devem ser transparentes, não discriminatórias e proporcionadas e 

também não se podem basear em questões de ordem comercial, mas na qualidade 

técnica objetivamente diferente dos requisitos de serviço de categorias específicas 

de tráfego. Ou seja, as práticas em causa não podem suportar-se em questões de 

ordem comercial, mas apenas de ordem técnica, só podendo coexistir com 

tratamentos diferenciados do tráfego quando estão em causa questões técnicas 

                                                            
10 As Linhas de Orientação do BEREC sobre a Neutralidade da Rede “apenas” corroboram as 

conclusões do regulador, ilustrando situações específicas de incumprimento do Regulamento TSM 
que correspondem às situações identificadas pela ANACOM no SPD. 
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relacionadas com serviços especializados, o que claramente não é o caso com as 

práticas em causa adotadas pelos PSAI, as quais só têm subjacentes questões de 

ordem comercial. Como tal, a ANACOM considera que não estão preenchidos os 

critérios de razoabilidade exigidos pelo Regulamento TSM para que as práticas de 

gestão de tráfego referidas sejam consideradas aceitáveis e conformes com o 

referido Regulamento. 

Acresce que a gestão de tráfego efetuada não só não preenche os critérios de 

razoabilidade previstos no segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 3.º, como também 

não se enquadra nas exceções previstas nas alíneas a) a c) do quarto parágrafo do 

artigo 3.º (e que se relacionam com o cumprimento de atos legislativos da UE, 

nacionais, ou de decisões dos tribunais, com a preservação da integridade e 

segurança da rede, e com a prevenção de congestionamentos), pelo que também 

por esse motivo estão desconformes com o Regulamento TSM. Não foi, aliás, 

defendido por nenhum dos PSAI que a gestão do tráfego efetuada resulte de fatores 

técnicos ou se enquadre no âmbito das exceções referidas.  

Decorre do exposto que a ANACOM só pode concluir que a gestão de tráfego 

efetuada não cumpre com as determinações do Regulamento TSM, relevando-se 

também que esse Regulamento determina explicitamente que os PSAI não podem 

“bloquear, abrandar, alterar, restringir, ou degradar conteúdos, aplicações ou 

serviços específicos, ou categorias específicas dos mesmos, nem estabelecer 

discriminações entre eles ou neles interferir (…)”. 

De notar a observação da VODAFONE de que as práticas em causa não são 

passíveis de limitar o direito de escolha dos utilizadores finais, nem de influenciar 

de forma significativa o desenvolvimento do mercado, uma vez que estas ofertas 

resultam da escolha dos clientes, refletindo as suas preferências. O prestador 

menciona a liberdade de contratação e escolha que assiste aos utilizadores finais 

estabelecida ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento TSM. Também a MEO 

considera que, apesar da ANACOM ter enquadrado corretamente a definição de 

práticas comerciais zero-rating e similares ao nível do n.º 2 do artigo 3.º do 

Regulamento TSM, não retirou as devidas conclusões. 

Na sequência dos comentários da VODAFONE e da MEO, importa salientar que o 

Regulamento TSM, ao abrigo do seu artigo 3.º, relativo à garantia do acesso à 
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Internet aberta, prevê não só a necessidade de garantir os direitos dos utilizadores 

finais e de liberdade contratual, mas também restrições às práticas de gestão do 

tráfego, determinando, neste contexto, uma regra de tratamento equitativo de todo 

o tráfego. Esclarece-se que, no que diz respeito ao direito de escolha dos 

utilizadores, este constitui um dos direitos salvaguardados no n.º 1 do artigo 3.º do 

Regulamento TSM, tendo a sua análise sido abordada com maior ênfase no âmbito 

das condições comerciais dos SAI. Por conseguinte, esta questão foi analisada no 

capítulo anterior.   

No que respeita aos comentários recebidos sobre o tratamento equitativo do 

tráfego, salienta-se a concordância do OberCom e da RTP relativamente à análise 

da ANACOM ao nível da aplicação do n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento TSM, 

entendendo que as ofertas identificadas no SPD, e outras em que sejam adotadas 

práticas equivalentes, violam o princípio da neutralidade da rede. 

Em contraste, a MEO refere que o n.º 2 e o n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento TSM 

têm âmbitos de aplicação distintos, não formando um conceito único. Por 

conseguinte, não concorda que as situações de ofertas zero-rating, em que todas 

as aplicações são bloqueadas (ou a sua velocidade é reduzida) quando o plafond 

geral de dados é esgotado, com exceção das aplicações zero-rated ou similares, 

sejam consideradas incompatíveis com o n.º 3 do artigo 3.º do referido 

Regulamento. Também a NOS discorda da interpretação da ANACOM do n.º 3 do 

artigo 3.º do Regulamento TSM, que entende estar alinhada com a visão do 

BEREC.  

Não obstante se confirmar que o Regulamento TSM não proíbe à partida as ofertas 

zero-rating, alerta-se, no entanto, para o facto de o referido Regulamento prever, 

nas suas disposições, o tratamento equitativo de todo o tráfego, na prestação de 

SAI. Em linha com o referido no SPD, o artigo 3.º do Regulamento TSM prevê o 

direito de os utilizadores finais acederem “(…) a informações e conteúdos e de os 

distribuir, de utilizar e fornecer aplicações e serviços e utilizar equipamento terminal 

à sua escolha, através do seu serviço de acesso à Internet, independentemente da 

localização do utilizador final ou do fornecedor, ou da localização, origem ou destino 

da informação, do conteúdo, da aplicação ou do serviço” (cfr. o seu n.º 1), não 

devendo os acordos comerciais e técnicos estabelecidos entre os PSAI e os 

utilizadores finais limitar tais direitos (cfr. o respetivo n.º 2). Nesta medida, e de 
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forma coesa, o Regulamento prevê que os PSAI devem tratar “(…) equitativamente 

todo o tráfego, ao prestarem serviços de acesso à Internet, sem discriminações, 

restrições ou interferências, e independentemente do emissor e do recetor, do 

conteúdo acedido ou distribuído, das aplicações ou serviços utilizados ou 

prestados, ou do equipamento terminal utilizado”, sem prejuízo da possibilidade de 

aplicação de medidas razoáveis de gestão de tráfego (cfr. n.º 3 do mesmo preceito). 

No entanto, conforme anteriormente referido, a gestão de tráfego efetuada pelos 

PSAI em atividade em Portugal – quando após exauridos os plafonds gerais de 

dados, o tráfego é bloqueado para a generalidade dos conteúdos/aplicações, 

exceto para alguns conteúdos/aplicações específicos – não preenche os critérios 

de razoabilidade explicitados no segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 3.º, que 

permitiriam a gestão de tráfego, designadamente, porque não têm subjacentes 

questões relativas à qualidade técnica, mas meras questões comerciais. Por outro 

lado, conforme já evidenciado, também não se integram nas exceções elencadas 

nas alíneas a) a c) do terceiro parágrafo do n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento TSM. 

Face ao exposto, é entendimento da ANACOM que qualquer SAI, consubstanciado 

em ofertas comerciais zero-rating, similares ou de outro tipo, deve garantir o 

tratamento equitativo de todo o tráfego, entendendo-se, conforme determinado no 

Regulamento TSM, que esse tratamento equitativo não é garantido nas situações 

em que existe um bloqueio da generalidade dos conteúdos/aplicações quando os 

plafonds gerais de dados são exauridos, exceto para alguns conteúdos/aplicações 

específicos. É esta situação que motiva a intervenção da ANACOM. 

Em adição, a NOS considera que a proibição da aplicação de medidas de gestão 

de tráfego (exceto na medida do necessário) prejudica o ecossistema digital. Por 

conseguinte, depreende que as ofertas zero-rating que asseguram o acesso a 

serviços da Administração Pública sem qualquer condicionamento do tráfego 

associado são proibidas, por não verificarem os requisitos definidos para os 

serviços especializados. A este propósito e, não sendo absolutamente claro o 

sentido da afirmação da NOS, esclarece-se que não haveria qualquer impedimento 

a que tal acontecesse, desde que todo o tráfego tivesse um tratamento equitativo. 

No que respeita aos serviços especializados recorda-se o teor do considerando 16 

do Regulamento TSM, segundo o qual “[o]s fornecedores de conteúdos, aplicações 

e serviços reivindicam a possibilidade de prestar serviços de comunicações 
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eletrónicas, para além dos serviços de acesso à Internet, que exigem níveis 

específicos de qualidade do serviço não garantidos pelos serviços de acesso à 

Internet. Esses níveis específicos de qualidade são exigidos, por exemplo, por 

alguns serviços de interesse público ou por alguns novos serviços de comunicações 

máquina-máquina. Os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas ao 

público, incluindo os prestadores de serviços de acesso à Internet, e os 

fornecedores de conteúdos, aplicações ou serviços deverão, pois, ter a liberdade 

de oferecer serviços diferentes dos serviços de acesso à Internet otimizados para 

conteúdos, aplicações ou serviços específicos, ou para uma combinação dos 

mesmos, caso a otimização seja necessária para cumprir os requisitos dos 

conteúdos, aplicações ou serviços para um nível específico de qualidade.” No 

pressuposto de que os conteúdos e/ou aplicações mencionados pudessem 

enquadrar-se nos referidos serviços especializados, aspecto que não é densificado 

na pronúncia da NOS, poderiam ter o mesmo tratamento que esses serviços. 

A respeito dos comentários da NOS sobre o princípio da proibição da discriminação 

do tráfego e, em particular, sobre a sua aplicação não ser absoluta, devendo antes 

existir uma análise do impacto das ofertas de mercado, importa salientar que o SPD 

já incorpora uma análise às condições comerciais dos serviços de acesso à Internet 

móvel, incluindo também o serviço de Internet no telemóvel. Em paralelo, a 

ANACOM, face às conclusões apuradas, não pode deixar de intervir nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento TSM, que determina que as “[a]s 

autoridades reguladoras nacionais controlam e asseguram rigorosamente a 

conformidade com os artigos 3.o e 4.o, e promovem a disponibilidade contínua de 

serviços de acesso à Internet não discriminatórios e com níveis de qualidade que 

reflitam o progresso tecnológico. Para esse efeito, as autoridades reguladoras 

nacionais podem impor requisitos relativos às características técnicas, requisitos de 

qualidade mínima do serviço e outras medidas adequadas e necessárias a um ou 

mais prestadores de serviços de comunicações eletrónicas ao público, incluindo 

prestadores de serviços de acesso à Internet”, relevando-se também a este 

propósito que o SPD foi sustentado em poderes de natureza estatutária, 

concretamente, nas alíneas a), g) e n), todas do n.º 1, bem como da alínea b) do 

n.º 2 do artigo 9.º dos Estatutos da ANACOM. 
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No mesmo sentido, evidencia-se também a discordância da MEO e da VODAFONE 

relativamente à determinação prevista no SPD sobre esta matéria. A MEO 

considera que a ANACOM não deve impor qualquer condição à comercialização de 

ofertas de zero-rating, nem mesmo quando esgotado o plafond geral de dados. Por 

sua vez, a VODAFONE entende ainda que a ANACOM deveria, antes de uma 

intervenção regulatória, avaliar os impactos que eventuais restrições podem ter na 

sustentabilidade económica das respetivas ofertas e, consequentemente, nos 

interesses dos utilizadores finais. 

Nesta sequência, importa reiterar que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do 

Regulamento TSM, as autoridades reguladoras nacionais têm como obrigações 

controlar e assegurar a conformidade com os artigos 3.º e 4.º do mesmo 

Regulamento, devendo em última instância assegurar que os prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicas ao público, incluindo os PSAI, cumprem as 

obrigações relativas à garantia do acesso à Internet aberta. Sem prejuízo do 

exposto, é de relevar que os argumentos apresentados por alguns dos prestadores 

que manifestaram oposição face ao projeto de decisão não são suficientemente 

fundamentados, não tendo sido apresentadas informações que justifiquem uma 

reconsideração da posição da ANACOM relativamente às desconformidades 

detetadas em diversas ofertas comerciais, nomeadamente em termos de 

tratamento do tráfego quando o plafond geral é exaurido nas ofertas zero-rating e 

similares. 

Acresce ao exposto que a determinação da ANACOM apresentada no SPD no que 

respeita às práticas de gestão de tráfego está alinhada com outras decisões já 

tomadas em diferentes países da UE, refletindo a posição da generalidade dos 

países europeus sobre esta matéria. 

De salientar ainda a observação da NOWO/ONI quanto a uma solução mais 

imediata de alteração das ofertas para garantir a conformidade com o Regulamento 

TSM, passar por bloquear todo o tráfego quando esgotado o plafond geral. A 

ANACOM confirma que a solução referida é efetivamente uma solução possível 

para garantir o tratamento equitativo do tráfego previsto no Regulamento TSM. No 

entanto, alerta para a necessidade de uma tal posição ser completamente 

transparente para o cliente. Conforme referenciado no SPD, a ANACOM apresenta 

uma opção alternativa, também compatível com o Regulamento TSM, mas que visa 
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minimizar eventuais impactos para os utilizadores finais. Esta solução envolve a 

possibilidade de o plafond específico ser usado quando se esgota o plafond geral 

para aceder a qualquer conteúdo ou aplicação, mesmo fora do âmbito originalmente 

abrangido por esse plafond. 

Adicionalmente a VODAFONE, além de indicar que o SPD não fundamenta esta 

última solução apresentada pela ANACOM, menciona que qualquer das soluções 

propostas pela ANACOM no SPD prejudica os direitos e interesses dos 

consumidores e demais utilizadores finais. A este respeito, a ANACOM reitera que 

existirão certamente diferentes soluções para garantir a conformidade das ofertas 

comerciais com o Regulamento TSM no que concerne às práticas de gestão de 

tráfego. Considerando que algumas soluções serão mais benéficas para os 

consumidores do que outras, a ANACOM apresentou no SPD uma opção que 

entende não prejudicar os consumidores, na medida em que uma vez esgotado o 

plafond geral de dados, os utilizadores continuariam a poder aceder à Internet e 

não apenas aos conteúdos e/ou aplicações incluídos no(s) plafond(s) específico(s). 

Esta opção poderia endereçar adequadamente o problema suscitado relativo a uma 

eventual insatisfação dos utilizadores. Contudo, será incumbência dos PSAI definir 

as alterações a introduzir nas suas ofertas, devendo transmitir à ANACOM as 

alterações a implementar. Em todo o caso, a ANACOM releva a importância de que 

qualquer alteração a realizar nas ofertas comerciais, para além de garantir a 

conformidade com o Regulamento TSM, deve minimizar eventuais danos para os 

consumidores. 

No que respeita às alegações da VODAFONE sobre os fundamentos usados pela 

ANACOM para determinar que os conteúdos e/ou aplicações integrados em 

plafonds específicos tenham um tratamento distinto dos conteúdos e/ou aplicações 

integrados em plafonds gerais, estranham-se os comentários apresentadas 

porquanto são os PSAI, incluindo a VODAFONE, que introduziram um tratamento 

diferenciado do tráfego. Note-se que, naturalmente, e contrariamente ao alegado 

pela VODAFONE, a sugestão de que o plafond específico possa ser usado (quando 

esgotado o plafond geral) para aceder a todo e qualquer conteúdo, não promove 

qualquer tratamento diferenciado do tráfego, uma vez que estará em causa 

precisamente a possibilidade de acesso a todo e qualquer conteúdo. Obviamente o 

contrário não acontece, porque estando apenas disponível um plafond que dá 
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acesso a alguns conteúdos e/ou aplicações, os utilizadores são impedidos de usar 

todos os outros conteúdos e/ou aplicações, o que não é legítimo à luz do 

Regulamento TSM. Como tal, contesta-se o referido pela VODAFONE de que a 

solução proposta pela ANACOM introduz uma prática discriminatória. 

Em relação às referências às aplicações próprias destinadas a serviços de apoio 

ao cliente, e a sua integração no zero-rating, reitera-se que se considera que as 

aplicações de zero-rating que viabilizam a aquisição de dados adicionais pelos 

clientes dos PSAI que exauriram os respetivos plafonds de dados podem continuar 

a ser acessíveis ainda que os restantes conteúdos e/ou aplicações sejam 

bloqueados. Esta exceção, de resto referenciada nas Linhas de Orientação do 

BEREC sobre a Neutralidade da Rede, garante que os utilizadores finais têm a 

possibilidade de adquirir dados adicionais o que lhes possibilita continuar a aceder 

à Internet. 

Noutro contexto, releva-se a discordância da MEO quanto ao entendimento da 

ANACOM de que, quando o plafond geral é esgotado e o acesso fica limitado às 

aplicações ou categorias de aplicações incluídas nas ofertas específicas de zero-

rating ou similares, estas ofertas podem constituir um serviço de ”sub-Internet”. Este 

prestador considera que este entendimento não se encontra alinhado com a 

classificação de ”sub-Internet” constante das Linhas de Orientação do BEREC 

sobre a Neutralidade da Rede. Por seu turno, a VODAFONE considera que a 

ANACOM sustenta o seu entendimento em relação às práticas de gestão de tráfego 

no conceito de “sub-Internet”, ignorando que as ofertas de zero-rating e similares 

se encontram nessa condição de forma meramente temporária. 

A este propósito importa referir que, à luz do n.º 5 do artigo 3.º do Regulamento 

TSM, os PSAI “só podem oferecer ou facilitar serviços se a capacidade da rede for 

suficiente para os fornecer além dos serviços de acesso à Internet já fornecidos. 

Esses serviços não podem poder ser utilizados nem oferecidos em substituição dos 

serviços de acesso à Internet, nem podem afetar a disponibilidade ou a qualidade 

geral dos serviços de acesso à Internet para os utilizadores finais.” Além disso, o 

BEREC entende que um serviço de “sub-Internet” é um serviço que restringe o 

acesso a serviços ou aplicações ou permite o acesso apenas a uma parte pré-

definida da Internet, sendo apenas compatível com o Regulamento TSM se se 

qualificar como um serviço especializado (nos termos da linha de orientação 17). 
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Importa referir que para efeitos de avaliação das ofertas zero-rating e similares, a 

ANACOM tem em consideração o exposto no Regulamento TSM quanto à liberdade 

de providenciar serviços especializados assim como às condições de exercício 

dessa liberdade por parte dos PSAI, mas também o constante nas Linhas de 

Orientação do BEREC sobre a Neutralidade da Rede para melhor entendimento do 

que constitui um serviço de “sub-Internet”. Face o exposto, é relevante esclarecer 

que as ofertas zero-rating e similares identificadas na análise do SPD não são 

categorizadas a priori como serviços de “sub-Internet”, por se traduzirem em 

plafonds específicos além dos plafonds gerais de dados. Todavia, quando o plafond 

geral é esgotado, estas ofertas passam a constituir um serviço de “sub-Internet” 

caso o acesso à Internet fique limitado às aplicações ou categorias de aplicações 

incluídas nos plafonds específicos. De salientar ainda que não existe qualquer 

exceção prevista no Regulamento TSM, nem as Linhas de Orientação do BEREC 

sobre a Neutralidade de Rede apontam nesse sentido, quanto à proibição dos 

serviços de “sub-Internet”, pelo que se entende que estes serviços não devem 

existir, ainda que os mesmos se verifiquem apenas por curtos períodos de tempo. 

3.3. Aplicação das regras do Roam Like at Home no Espaço Económico Europeu 

(EEE) nas ofertas zero-rating e práticas similares 

3.3.1. Sentido provável de decisão 

“Conforme se evidenciou na descrição das ofertas efetuada (…) em grande parte 

das situações os PSAI divulgam nos seus sites na Internet que o tráfego de 

determinadas aplicações incluídas nas suas ofertas é válido “para utilização em 

território nacional”, impossibilitando, desta forma, a utilização das referidas 

aplicações em roaming no EEE em condições equivalentes às que são aplicáveis 

em Portugal. 

Dadas as especificidades inerentes às diferentes ofertas, a análise da situação 

atrás descrita à luz das regras do RLAH deve ser efetuada separadamente em 

relação:  

a. às ofertas, como as “Smart Net” da MEO, que, como já atrás indicado, 

consistem em plafonds específicos de dados, que só podem ser adquiridos 

por quem tem acesso à Internet móvel e que podem ser acumulados ao 
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plafond de Internet base do cliente mediante o pagamento de um valor mensal 

específico (doravante designadas “ofertas tipo 1”); 

b. às ofertas em que no próprio tarifário se inclui (sem pagamento adicional) 

o acesso a determinados conteúdos/aplicações específicos com um limite de 

tráfego adicional ao plafond geral de dados do tarifário subscrito pelo cliente 

(ex: tarifários “Vodafone Plus”, “Yorn”19, “M5O Giga” e Moche Legend20)21 

(doravante designadas “ofertas tipo 2”);   

c. às ofertas, que incluem um plafond geral de dados mas em que o tráfego 

da utilização de certas aplicações específicas são zero-rated, ou seja, não 

descontam a esse plafond, sendo de uso ilimitado (ex: tarifário “NOS Cinco”22) 

(doravante designadas “ofertas tipo 3”);  

d. às ofertas que integram as duas situações atrás indicadas em b) e c) (ex: 

tarifários “WTF” e “NOS Indie”) (doravante designadas “ofertas tipo 4”). 

“As ofertas tipo 1 são, na prática, aditivos de dados (não gratuitos) para acesso a 

determinadas aplicações específicas. Desta forma, a impossibilidade de utilização, 

desse tráfego adicional de dados em roaming no EEE nas mesmas condições em 

que são utilizadas em território nacional, configura uma violação das regras do 

Regulamento do Roaming (em concreto, do princípio do RLAH). Com efeito, mesmo 

no caso de aditivos desta natureza classificáveis como open data bundle, os 

clientes deveriam poder utilizar esses aditivos em roaming no EEE, ainda que 

sujeitos a uma eventual PUR.” 

As ofertas tipo 2, 3 e 4 “têm em comum o facto de estarem incluídos no preço do 

tarifário contratado, em território nacional, plafonds específicos adicionais para 

certas aplicações e/ou tráfego ilimitado também para determinadas aplicações. (…) 

a impossibilidade de utilização em roaming no EEE do(s) plafond(s) adicional(is) 

específico(s) para certas aplicações e/ou do tráfego ilimitado para determinadas 

aplicações em condições equivalentes às aplicáveis quando se encontra em 

território nacional, configura, tal como em relação às ofertas tipo 1, uma violação 

das regras do Regulamento do Roaming (em especial do princípio do RLAH).” (…). 

No caso de esses aditivos serem enquadráveis na definição de open data bundles, 

e no caso de ofertas com zero-rating, o PSAI pode26, no entanto, implementar uma 
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PUR para aplicação quando o cliente utilize essas aplicações em roaming no EEE. 

O limite mínimo dessa PUR deve ser calculado nos termos previstos no artigo 3.º 

do já mencionado Regulamento de Execução (UE) 2016/2286.”. No caso de ofertas 

em que existam mecanismos de tarifação distintos consoante o cliente, quando se 

encontre em território nacional, utilize o serviço de dados em geral e/ou 

determinadas aplicações específicas (ex: tarifários com um determinado plafond 

para a utilização de dados em geral e com um ou mais plafonds adicionais 

específicos para acesso a determinadas aplicações), esses mecanismos de 

tarifação distintos (ex: plafond para dados em geral e plafonds adicionais para a 

utilização de aplicações específicas) devem ser aplicados em condições 

semelhantes quando o cliente se encontre em roaming no EEE. No caso de o 

tarifário subscrito pelo cliente incluir tarifas aplicáveis aos dados em geral e/ou à 

utilização de certas aplicações específicas que sejam considerados como open data 

bundles, o PSAI pode aplicar ao cliente, quando este se encontre em roaming no 

EEE, uma PUR relativa a cada uma dessas tarifações consideradas open data 

bundle, devendo o limite mínimo de cada uma dessas PUR ser calculada nos 

termos legalmente previstos. As PUR específicas para utilização de aplicações em 

roaming no EEE que o PSAI entenda implementar são sempre adicionais à PUR 

para utilização geral de dados em roaming no EEE que o PSAI tenha eventualmente 

implementado.”. 

“Verifica-se ainda que as Linhas de Orientação sobre Roaming do BEREC 51 e 52, 

que preveem que a utilização, em roaming no EEE, de aditivos adquiridos pelo 

cliente se processe em moldes equivalentes à sua utilização a nível doméstico e 

que a eventual aplicação de uma PUR aos dados em roaming contidos nesses 

aditivos, bem como do valor da mesma, seja feita em termos separados da PUR de 

dados em roaming eventualmente aplicável ao pacote do cliente, devendo, no 

entanto, ser ambas calculadas em moldes similares e de acordo com o disposto no 

artigo 4.º (2) do Regulamento de Execução (UE) 2016/2286.”. 

“Face ao exposto (…), os PSAI que disponibilizem ofertas com aplicações zero-

rated e/ou ofertas de plafonds adicionais (incluídos ou não no preço do tarifário 

contratado) para acesso a aplicações específicas, devem alterar os seus 

procedimentos, onde aplicável, em particular nas ofertas identificadas 

anteriormente, bem como em quaisquer outras não identificadas nesta 
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análise, mas onde o mesmo tipo de práticas seja aplicado, no sentido de 

assegurar a conformidade com o Regulamento do Roaming.(…)”.  

“Os PSAI devem também adaptar, em conformidade, as condições de oferta e 

utilização dos seus serviços, divulgadas nos respetivos sites na Internet e pontos 

de venda.”. 

3.3.2. Respostas recebidas 

DECO 

Esta entidade concorda com o teor do SPD da ANACOM. Na sua opinião, ofertas 

comerciais em que o tráfego apenas é válido em território nacional não são 

compatíveis com o Regulamento do Roaming, que estabelece o princípio do Roam 

Like at Home na União Europeia, ainda que possam ser aplicados limites, sempre 

que se verifiquem as condições previstas no artigo 4.º Regulamento de Execução 

do Roaming. 

 D3/epicenter works 

A D3/epicenter.works apoia a avaliação da ANACOM relativamente às disposições 

do Regulamento do Roaming, alterado pelo Regulamento TSM. No entanto, propõe 

a proibição das práticas comerciais em análise, caso em que a componente do SPD 

da ANACOM relacionada com a forma de disponibilização destas ofertas em 

roaming deixa de se justificar. 

MEO 

Sobre a questão da impossibilidade de utilização, em roaming no EEE, do tráfego 

ilimitado ou dos plafonds de tráfego específicos referentes a certas 

aplicações/conteúdos, a MEO discorda da análise conduzida pela ANACOM e das 

conclusões a que o Regulador chegou sobre este assunto. A MEO observa que 

nem o Regulamento do Roaming nem o Regulamento TSM impedem os 

prestadores de aplicar tarifas apenas domésticas, ou seja, tarifas não aplicáveis em 

roaming no EEE. A MEO faz igualmente referência a que também o BEREC 

considera que “the Roaming Regulation does not oblige operators to offer roaming 

services in their tariff plans” (ponto 188 das “Retail Roaming Guidelines”).  
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Refere também que cabe ao prestador decidir se presta o serviço de roaming no 

EEE e, caso preste, que tarifários estarão disponíveis. Segundo a MEO, só quando 

o prestador decide que determinada tarifa estará disponível no EEE a mesma fica 

sujeita ao Regulamento do Roaming. 

A MEO considerando não haver dúvidas sobre a admissibilidade de tarifas 

domésticas no âmbito do Regulamento do Roaming, prossegue, referindo que 

importa avaliar o formato que estas tarifas podem assumir. Sobre este formato, a 

empresa conclui, a partir da posição da ANACOM expressa no SPD e das já citadas 

“Retail Roaming Guidelines” do BEREC, que as Autoridades Reguladoras 

Nacionais (doravante ARN) não admitem a possibilidade de os utilizadores finais 

conjugarem tarifas que permitem o consumo dos serviços em roaming com tarifas 

que são aplicáveis apenas a nível doméstico (adquirindo, por exemplo, ofertas do 

tipo 1), nem a possibilidade de os operadores comercializarem este tipo de ofertas 

“mistas” (por exemplo, ofertas do tipo 2). Neste âmbito, a MEO considera que o 

entendimento do BEREC e da ANACOM é mais restritivo do que é exigível pelo 

Regulamento do Roaming, referindo, nomeadamente que: 

- no que toca às ofertas de tipo 1, a empresa entende não existir qualquer 

fundamento para sustentar que o princípio de acordo com o qual os operadores 

não são obrigados a disponibilizar serviços de roaming em todas as suas tarifas 

não é aplicável a tarifas de plafonds específicos de tráfego, como as “Smart 

Net” da MEO (ofertas de tipo 1) ou aditivos de tráfego geral; 

- a ser aceite, o entendimento da ANACOM forçaria no limite a situação em que 

mesmo um utilizador final que tivesse contratado um serviço móvel de acesso 

à Internet disponível apenas a nível doméstico, se quisesse aumentar o seu 

plafond, teria de adquirir plafonds adicionais de tráfego utilizáveis também em 

roaming; 

-   quanto às ofertas de tipo 2, a MEO considera que, por argumentação a maiori 

ad minus, se o Regulamento do Roaming permite aos operadores comercializar 

ofertas que limitam de forma integral a utilização dos serviços ao nível 

doméstico, então, como medida menor, também deve admitir a possibilidade 

de se limitar apenas determinadas componentes tarifárias à utilização 

doméstica. De outra forma, os operadores seriam impedidos de comercializar 
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diretamente ofertas “mistas”, que permitissem aos utilizadores combinar tarifas 

que permitem o consumo dos serviços em roaming com tarifas que são 

aplicáveis apenas a nível doméstico;  

- essa situação constituiria uma limitação injustificada da liberdade de empresa 

garantida nos termos do artigo 16.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, 

com consequências graves para a inovação tarifária e diversidade de opções à 

disposição dos utilizadores finais, sendo certo que, como se referiu, o princípio 

basilar é o de que os operadores não são obrigados a disponibilizar serviços 

de roaming em todas as suas tarifas. Em conformidade com o n.º 1 do artigo 

52.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, tal limitação só seria 

admissível se fosse proporcional à concretização de um fundamento jurídico 

material, o que não se reconhece ser o caso pois nem o objetivo do mercado 

interno justifica, por si só, uma limitação desta natureza, nem a existência das 

ofertas de tipo 2 põe em causa o funcionamento do mercado interno; 

- por outro lado, da mesma forma que não se exigiu a aplicação das tarifas “On-

Net” em roaming para os SMS e chamadas de voz, o tráfego de dados zero-

rated (ou similar) não pode ser disponibilizado, em roaming, exatamente nas 

mesmas condições em que o é a nível doméstico, sob pena dos operadores 

poderem ser forçados a concluir que estas tarifas não são sustentáveis, 

reduzindo-se a diversidade tarifária a nível doméstico e os correspondentes 

benefícios para os utilizadores finais. Tal resultado seria contrário às finalidades 

subjacentes ao próprio Regulamento do Roaming, conforme se refere no 

considerando 13 do Regulamento de Execução do Roaming, relativo às regras 

de aplicação das PUR;  

 - além disso, essa utilização anómala ou abusiva de “pacotes de dados abertos” 

em itinerância pode conduzir ao desaparecimento de tais planos tarifários nos 

mercados nacionais, ou à limitação da itinerância nesses planos tarifários, em 

detrimento dos utilizadores nacionais, o que é o contrário do objetivo do 

Regulamento do Roaming.  

A MEO conclui que as ofertas zero-rating e similares aplicáveis apenas a nível 

doméstico estão em conformidade com o Regulamento do Roaming, não carecendo 

por isso de quaisquer adaptações. Acresce ainda que “[a] serem implementadas, 
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estas adaptações seriam prejudiciais ao interesse dos utilizadores finais já que 

implicariam o ajuste ineficiente de ofertas que estão otimizadas em termos de preço 

e plafonds para os respetivos segmentos-alvo, podendo também resultar na 

redução do leque de escolhas à disposição dos consumidores.”  

Relativamente ao cálculo da PUR, o prestador considera que a metodologia 

proposta pela ANACOM é mais exigente do que o fixado pelo Regulamento do 

Roaming. A MEO entende que os princípios definidos pela ANACOM para cálculo 

da PUR são inconsistentes e originam resultados paradoxais, ao permitir, por 

exemplo, que seja aplicada uma única PUR de valor X no caso de uma oferta com 

tráfego de dados ilimitado com uma determinada mensalidade e que, no caso de 

uma oferta que seja igualmente um “pacote de dados abertos” e que tenha a mesma 

mensalidade mas que, em vez de tráfego ilimitado, inclua três plafonds específicos 

(ex: 5GB de tráfego geral, 5GB para um primeiro conjunto de apps e 15GB para um 

segundo conjunto de apps) sejam aplicadas três PUR, cada uma de valor X. Ou 

seja, no caso desta última oferta é permitida a utilização em roaming no EEE de um 

volume de dados que corresponde ao triplo do permitido em relação à primeira 

oferta, apesar de a primeira ser claramente mais benéfica para o cliente a nível 

doméstico. 

As PUR que resultam de uma única aplicação da regra definida no Regulamento 

de Execução do Roaming (i.e., o dobro da divisão dos PVP das ofertas pelo valor 

do price cap grossista aplicável aos dados) constituem um majorante das restrições 

que podem ser impostas aos operadores nesta matéria. 

NOS 

No que diz respeito à aplicação das regras do RLAH no EEE, para as ofertas zero-

rating e similares, o entendimento da NOS é o de que a ANACOM defende que: i) 

deve ser calculada uma PUR para cada um dos plafonds / tipos de tráfego previstos 

a nível doméstico; ii) as PUR específicas para utilização de aplicações são sempre 

adicionais à PUR para utilização geral em dados em roaming; iii) o preço de 

referência no apuramento de cada uma das PUR (para aplicações específicas e 

para tráfego geral) deve ser o preço global de serviços móveis pago, 

desconsiderando o facto de o cliente pagar uma única vez tal preço. 
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A NOS indica não ter conhecimento de alguma autoridade reguladora ter proposto 

semelhante abordagem, discordando da que foi proposta pela ANACOM, uma vez 

que a metodologia para definição do limite da PUR proposta por esta Autoridade 

não tem suporte no enquadramento jurídico-regulatório em vigor, nomeadamente 

no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento de Execução do Roaming, que estabelece 

que o cálculo do limite da PUR resulta da relação entre o preço global doméstico 

de retalho associado e a tarifa grossista em vigor para os dados em roaming no 

EEE (a multiplicar por dois) e que, no caso de venda agrupada com outros serviços 

ou terminais, deve ser considerado como preço global doméstico de retalho o preço 

aplicado à venda separada da componente de serviços móveis retalhistas do 

pacote, excluindo o IVA, se disponível, ou o preço de venda desse tipo de serviços, 

com as mesmas características, numa base individual. 

Segundo a NOS, o método que a ANACOM apresenta para o cálculo do limite da 

PUR não tem por base o preço global doméstico de retalho, contrariamente ao 

especificado no Regulamento de Execução do Roaming, assentando no 

pressuposto artificial de que o cliente paga n vezes o preço global doméstico de 

retalho, considerando a NOS que tal não decorre também das Linhas de Orientação 

do BEREC sobre o Roaming, nomeadamente as Linhas de Orientação n.° 46, 49 e 

56. A NOS considera que estas reforçam o entendimento de que deve ser 

considerado como preço global doméstico de retalho o valor pago por todos os 

serviços móveis, incluindo no caso das ofertas que incluam outros serviços de 

comunicações eletrónicas para além dos móveis. Nos casos em que não é possível 

apurar o valor da componente móvel deve ser utilizada uma oferta de serviços 

móveis comparável para referência do preço global doméstico de retalho. O preço 

a considerar como referência corresponde ao valor sem IVA que o cliente 

efetivamente paga ao prestador, e não um valor sem correspondência ao valor 

efetivamente pago. 

Na opinião da NOS, ainda que se aceitasse que os plafonds específicos devam ser 

tratados como add-on autónomos (Linha de Orientação n.º 51), o preço que lhe 

seria atribuível não poderia ser o preço global doméstico de retalho, considerando 

que o cliente apenas paga esse valor uma vez para aceder ao tráfego de dados do 

plafond geral e plafond específico. Refere também que a própria ANACOM indica 

que as ofertas tipos 2, 3 e 4 "têm em comum o facto de estarem incluídos no preço 
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do tarifário contratado (...), plafonds específicos adicionais para certas aplicações 

e/ou tráfego ilimitado também para determinadas aplicações", ou seja, que o preço 

global doméstico corresponde ao custo mensal pago em contrapartida pela oferta 

de diferentes plafonds de tráfego. A NOS entende que também a Linha de 

Orientação n.º 52 não traz igualmente luz ao método avançado no SPD da 

ANACOM. 

A NOS considera que a abordagem proposta pela ANACOM deturpa os fins que 

estiveram na base da introdução, nos regulamentos sobre roaming, da possibilidade 

de os operadores definirem uma PUR. Segundo o prestador, decorre do 

Regulamento de Execução do Roaming a possibilidade de os prestadores definirem 

uma PUR para o consumo de dados a preços domésticos em roaming no EEE aos 

tarifários de “pacotes de dados abertos”, que visa prevenir utilizações abusivas 

(como a revenda organizada desses pacotes a pessoas não residentes ou sem 

laços estáveis que impliquem uma presença frequente e significativa no Estado 

Membro do prestador de serviços de itinerância) e assegurar a sustentabilidade dos 

tarifários. Ao contabilizar o preço dos serviços móveis tantas vezes quanto o 

número de plafond de dados, a NOS considera que este processo conduz a uma 

utilização abusiva e anómala de dados em roaming, pondo em causa a 

sustentabilidade das ofertas, e consequentemente os objetivos subjacentes à 

previsão da PUR. 

Adicionalmente, a NOS observa que a proposta de cálculo do limite de consumo de 

dados em roaming apresentado pela ANACOM gera limites de consumo de dados 

em roaming incoerentes e paradoxais com o princípio do RLAH, nomeadamente 

quando confrontadas diferentes ofertas comerciais. Para ilustrar a situação, a 

empresa apresenta o exemplo de duas ofertas subscritas pelo mesmo preço, uma 

das quais com um plafond geral de 5GB e um plafond adicional de 8GB para 

aplicações, tendo a segunda oferta apenas um plafond geral de 30GB. A NOS 

conclui que, de acordo com a metodologia da ANACOM, apesar de a segunda 

oferta ser “melhor” do que a primeira, os respetivos subscritores usufruirão de uma 

PUR de dados em roaming no EEE correspondente a metade do valor que pode 

ser usufruído pelos subscritores do primeiro tarifário.  

Como consequência, refere que haverá um agravamento da balança comercial 

nacional, através de um aumento do valor transferido para prestadores 
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estrangeiros, via tarifas grossistas, sem que exista contrapartida para os 

prestadores nacionais.  

Face ao exposto, a NOS considera que a proposta avançada pela ANACOM para 

apuramento da PUR em roaming quando as ofertas contêm plafonds específicos 

de dados ou tráfego zero-rated deve ser revista. Refere ainda que, caso a ANACOM 

avance com a metodologia proposta, o prestador terá de reavaliar as condições em 

que essas ofertas são comercializadas, designadamente preços e vantagens. Por 

conseguinte, em alternativa, a NOS propõe um limite único para consumo de dados 

em roaming, assente no valor pago pelos clientes para acesso a todos os serviços 

móveis incluídos na oferta, ou seja, no preço doméstico de retalho global. Considera 

que o tráfego efetuado em roaming no EEE deve ser descontado aos respetivos 

plafonds nacionais até ao limite mensal único e comum, aplicável a cada tarifário. 

A NOS preconiza também que o tráfego de roaming no EEE respeitante ao acesso 

a certas aplicações que, a nível nacional, são de uso ilimitado, não deve afetar o 

limite de dados nacional, tal como ocorre quando o cliente está em território 

nacional. Por outro lado, a NOS considera que se quando o cliente entra em 

roaming no EEE o plafond geral de dados for, por exemplo, de apenas 1GB, mesmo 

que tenha sido apurada uma PUR única de 4,55GB, apenas 1GB poderiam ser 

consumidos em tráfego geral de dados de acordo com o princípio do RLAH. A 

empresa considera também que este consumo deve estar condicionado pelas 

regras estipuladas ao nível doméstico, nomeadamente no que respeita à 

neutralidade de rede. 

NOWO/ONI 

Da análise realizada ao Regulamento do Roaming, é entendimento da NOWO/ONI 

que o tráfego associado a qualquer oferta comercial teria de ser disponibilizado em 

roaming em território do EEE, nas mesmas condições de utilização do território 

nacional, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de uma PUR. 

A NOWO/ONI salienta ainda que nos seus tarifários em roaming se aplicam as 

mesmas condições de utilização dos plafonds que em território nacional, não 

estando definida qualquer PUR.  
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OberCom 

Na opinião do OberCom, existe um claro incumprimento do princípio do RLAH no 

EEE, nas ofertas zero-rating e similares. Por conseguinte, esta entidade considera 

que o referido incumprimento deve ser corrigido, de forma a não afetar os equilíbrios 

fundamentais para a preservação dos princípios de igualdade subjacentes. 

TI-PT 

A TI-PT, não obstante centre a sua resposta à consulta na vertente da neutralidade 

da rede, recomenda à ANACOM que, no caso de a proibição total das ofertas de 

zero-rating e similares ser geradora de prejuízos devidamente fundamentados aos 

consumidores, confirme as deliberações constantes do SPD. Esta recomendação 

não se limita à componente da neutralidade da rede mas também à sua 

componente relacionada com a determinação pelos prestadores da alteração dos 

procedimentos adotados nas ofertas em que existem aplicações/conteúdos cujas 

condições de utilização em roaming no EEE não sejam equivalentes às 

disponibilizadas no território nacional, no sentido de assegurar a sua conformidade 

com o Regulamento do Roaming. 

VODAFONE 

A VODAFONE enuncia diversas disposições legais em vigor, nomeadamente os 

artigos 6.º-A, 6.º-B e 6.º-E do Regulamento do Roaming na sua atual versão e o n.º 

2 do artigo 4.º do respetivo Regulamento de Execução. Atendendo ao 

enquadramento regulamentar em vigor sobre o roaming, constata que o princípio 

da abolição das sobretaxas de roaming estabelece que a sua aplicação pode estar 

sujeita à aplicação de uma PUR e que, quando este limite é atingido, o prestador 

pode aplicar o preço doméstico acrescido de uma sobretaxa. Além disso, realça que 

os clientes dos tarifários sujeitos a uma PUR para o serviço de dados em roaming 

devem ter acesso a, pelo menos, um volume de dados equivalente ao dobro do 

volume de dados que resulta da divisão do preço global retalhista que os clientes 

pagam ao seu prestador doméstico pelo custo máximo que esse prestador está 

sujeito por prestar esse volume de dados. 

Realça também que o Regulamento de Execução do Roaming não permite a 

aplicação de uma PUR para outro tipo de tráfego, como seja o tráfego associado 
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ao serviço de voz e o tráfego associado ao serviço de SMS, estabelecendo antes 

que os operadores devem disponibilizar a totalidade dos volumes deste tipo de 

tráfego em roaming no EEE sem a aplicação de qualquer sobretaxa, salvo nas 

situações que extravasem a utilização periódica do serviço de roaming no EEE. Por 

conseguinte, no entender da VODAFONE, esta regra de apuramento da PUR 

pressupõe, à partida, que os operadores têm a capacidade de incorrer em custos 

para a prestação do serviço de roaming de dados que serão inferiores em, pelo 

menos, 50% face aos preços máximos grossistas que são estabelecidos no 

Regulamento do Roaming, bem como de suportar a totalidade dos custos 

acrescidos com a prestação dos serviços de voz e SMS em roaming no EEE. 

Adicionalmente, a regra de apuramento da PUR considera que o valor global 

retalhista pago pelo cliente é todo afeto ao serviço de dados, não tendo em 

consideração que as mensalidades que o cliente paga preveem igualmente o 

consumo de outros serviços regulados, como sejam os de voz e SMS. A aplicação 

desta metodologia de cálculo generosa e benéfica para o pacote de serviços móveis 

subscritos pelo cliente é justificada por, alegadamente, (i) os operadores 

conseguirem ter preços grossistas mais baixos que os máximos estipulados e (ii) 

os clientes não consumirem o pacote integral, conforme patente nas reflexões 

tecidas no considerando 13 do Regulamento de Execução do Roaming. É também 

neste considerando 13 que se refere que estes limites de salvaguarda excecionais 

devem garantir que a aplicação da abolição das sobretaxas de roaming nos moldes 

definidos no Regulamento do Roaming e no respetivo Regulamento de Execução 

não põem em causa os tarifários nacionais e não levam ao seu desaparecimento 

ou à limitação do roaming dos mesmos. 

A VODAFONE indica que é neste contexto regulamentar que disponibiliza nos seus 

planos tarifários de “pacotes de dados abertos” uma PUR com um volume de dados 

correspondente à aplicação da fórmula de cálculo definida no n.º 2 do artigo 4.º do 

Regulamento de Execução do Roaming, sendo tal volume de PUR aplicável a todo 

o pacote de dados móveis disponibilizado domesticamente e sendo o tráfego 

deduzido de igual forma ao seu consumo em território nacional. 

Salienta que, ainda que existam diferentes utilizações do tráfego no pacote de 

serviços móveis subscrito pelo cliente (diferentes volumes de tráfego de voz, SMS 

e dados, podendo cada um destes tipos de tráfego decompor-se em diferentes 
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utilizações, como por exemplo de tráfego on-net/off-net/internacional para o serviço 

de voz e SMS ou de tráfego para todas as aplicações ou tráfego para aplicações 

específicas como sejam MMS, videochamadas e aplicações específicas), o pacote 

subscrito pelo cliente é único, uma vez que o cliente paga um valor único pelo 

mesmo. A empresa considera que é também a esta natureza una e conjunta do 

pacote de serviços móveis do cliente que se tem de atender na análise de ofertas 

comerciais classificadas como sendo do tipo 2, 3 e 4 referidas no SPD. 

Ainda relativamente à possibilidade de utilização em roaming no EEE das 

aplicações incluídas nos tarifários “Vodafone Plus” e “Vodafone Up”, a VODAFONE 

alerta que “os esclarecimentos telefónicos prestados na data de 25.01.2018 pelo 

Serviço de Apoio a Clientes da Vodafone relativamente aos tarifários referidos no 

SPD não se encontravam inteiramente corretos, certamente por lapso do assistente 

que os prestou.” 

Por não circunscrever a utilização dos dados destinados a aplicações específicas 

apenas ao território nacional, a VODAFONE defende a conformidade das suas 

ofertas comerciais analisadas no SPD com o quadro legal aplicável.  Mais adianta 

que as referidas ofertas satisfazem as condições de um “pacote de dados abertos”, 

estando por isso sujeitas a uma PUR em roaming para os dados móveis. Esta PUR 

resulta do dobro da divisão do valor que o cliente paga pela totalidade do pacote de 

serviços móveis pelo preço máximo grossista no mercado grossista de itinerância 

de dados, sendo o tráfego realizado deduzido ao pacote de dados móveis de forma 

equivalente ao verificado em território português. Mais indica que a disponibilização 

de uma PUR para o tráfego de dados móveis subjacente ao pacote de serviços 

móveis está claramente vertida na informação que acompanha os referidos planos 

tarifários. 

No que diz respeito à abordagem e metodologia de cálculo de PUR adicionais 

proposto pela ANACOM no SPD, a VODAFONE evidencia a sua discordância, 

argumentando que estas não estão contempladas nas disposições do Regulamento 

do Roaming nem nas Linhas de Orientação do BEREC sobre o Roaming. De acordo 

com este prestador, a PUR é uma exceção à aplicação do princípio da abolição das 

sobretaxas do roaming, sendo essa exceção destinada a evitar utilizações abusivas 

e proteger a sustentabilidade dos tarifários domésticos. Essa sustentabilidade 

resulta prejudicada se instituídas diversas PUR em roaming para acesso a 
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aplicações/conteúdos específicos, em paralelo e acrescento à PUR geral, uma vez 

que os custos implícitos à disponibilização de várias PUR tornam ainda mais 

desafiantes as particularidades do método de cálculo da PUR acima referida (o 

dobro do volume e a consideração do valor mensal total pago pelo cliente para 

todos os serviços móveis como o valor relevante para o cálculo de uma PUR para 

o serviço de dados). 

A VODAFONE refere ainda que no Anexo ao SPD, a ANACOM enumera as Linhas 

de Orientação n.ºs 14, 49, 51 e 52 do BEREC como sendo pertinentes e 

justificativas do seu entendimento de que a disponibilização dos pacotes de dados 

para acesso a aplicações/conteúdos específicos em roaming no EEE requer que os 

operadores apliquem um PUR específica de roaming adicional à PUR associada ao 

pacote de dados geral. No entanto, o prestador, observando as mesmas Linhas de 

Orientação do BEREC, evidencia no seu entender que i) o valor que deverá ser 

considerado para o apuramento de uma PUR em roaming para o serviço de dados 

deverá considerar o valor que o cliente paga pela totalidade dos serviços que 

subscreve; e ii) quando o cliente adquire um aditivo de dados, os prestadores 

devem calcular uma PUR adicional, aplicando a mesma metodologia, mas com um 

valor distinto. 

Face ao exposto, a VODAFONE refere que a regra de cálculo da PUR de dados em 

roaming deve aplicar-se ao pacote como um todo, sendo que as Linhas de 

Orientação do BEREC sobre o Roaming não obrigam ao apuramento de múltiplas 

PUR segmentadas consoante os diferentes tipos de tráfego (ex: geral, respeitante 

a conteúdos zero-rated ou com limites específicos para certas aplicações) que 

compõem o volume de dados do pacote de serviços móveis, referindo também a 

empresa que tal consideração é, igualmente, corroborada pelo próprio BEREC. A 

este propósito o operador refere ter procurado clarificar junto da ANACOM qual o 

entendimento daquele Organismo relativamente ao tratamento do tráfego zero-

rated no âmbito dos pacotes domésticos e a sua utilização para efeitos de roaming, 

uma vez que tal cenário não era especificamente referenciado nas Linhas de 

Orientação emitidas por este Organismo a 27.03.2017, tendo o Regulador 

português, em maio de 2017, informado que, de acordo com o BEREC, e a existir 

tráfego zero-rated, o plano tarifário em causa poderia ser tratado como um “pacote 

de dados abertos” ilimitado e que, o tráfego associado à utilização em roaming dos 
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serviços zero-rated poderia ser descontado à PUR do roaming desse “pacote de 

dados abertos”.  

O operador refere ainda não ter conhecimento de nenhum regulador nacional ter 

instituído a necessidade de apuramento de PUR adicionais quando os tarifários 

contêm tráfego destinado ao acesso a aplicações/conteúdos específicos.  

A VODAFONE realça também que a aplicação de PUR específicas adicionais 

geraria discrepâncias e conduziria a resultados discriminatórios, por exemplo, entre 

os clientes do prestador que subscrevessem um pacote de serviços com um 

determinado plafond geral (ex: 15GB) e os clientes do mesmo prestador que, pelo 

mesmo preço, subscrevessem o acesso a 5GB de tráfego de dados móveis dito 

geral e 10GB de tráfego para aplicações específicas. Neste contexto, o cliente da 

primeira oferta tarifária seria penalizado e discriminado por subscrever um pacote 

de serviços que lhe permite utilizar tráfego de forma totalmente indiferenciada face 

a um cliente que tem acesso a volumes de tráfego distintos para utilização geral e 

para utilização específica. Com efeito, no primeiro caso, se o tarifário fosse um 

“pacote de dados abertos”, o operador poderia optar, pela implementação de 

apenas uma PUR de dados em roaming, com um valor X (a calcular nos termos do 

Regulamento) sendo que, no segundo caso, se o operador optasse por implementar 

uma PUR teria que implementar três PUR, cada uma com valor X. 

Por outro lado, no segundo cenário as respetivas ofertas comerciais correriam o 

risco de se tornarem insustentáveis a curto ou médio prazo. Nesse sentido, a 

VODAFONE destaca a importância de refletir sobre os potenciais impactos da 

aplicação da PUR específicas adicionais. 

Por último, a VODAFONE indica que no anexo que acompanha o SPD a ANACOM 

propõe que, ao ser ultrapassado o limite de uma das PUR de roaming específicas 

para acesso a determinadas aplicações/conteúdos (no exemplo utilizado pelo 

Regulador, haveria uma PUR de roaming de 4,55GB para as aplicações Youtube e 

Twitch e outra PUR de roaming de 4,55GB para as aplicações Facebook, 

Instagram, Snapchat, WhatsApp e Facetime) o tráfego remanescente deveria, 

primeiramente, ser descontado à PUR de roaming do plafond geral que o operador 

também teria de disponibilizar, não havendo lugar à aplicação de sobretaxa até que 



 
 
 
 
 

89 

 

a PUR de roaming do plafond geral fosse ultrapassada. A empresa considera que 

este entendimento é contrário ao vertido no Regulamento TSM.  

3.3.3. Entendimento da ANACOM 

3.3.3.1. Impossibilidade de utilização, em roaming no EEE, do tráfego ilimitado 

ou dos plafonds de tráfego específicos referentes a certas aplicações e 

conteúdos 

Sobre a liberdade de os operadores definirem tarifas sem possibilidade de utilização 

em roaming de certos aditivos de conteúdos/aplicações, invocada pela MEO na sua 

resposta, cumpre esclarecer e destacar, em primeiro lugar, que: 

- as ofertas de tipo 1 não são tarifários autónomos, ou seja, suscetíveis de 

contratação autónoma, sendo necessário que os clientes tenham, 

previamente a essa subscrição (ou em simultâneo com a mesma), subscrito 

um tarifário que inclua o serviço de acesso à Internet móvel. De outra forma, 

essas ofertas de tipo 1 seriam serviços “sub-Internet”, o que constituiria uma 

clara violação das regras da Internet aberta previstas no Regulamento TSM; 

- as ofertas de tipo 2 (bem como, apesar de não referidas pela MEO, as ofertas 

de tipo 3 e de tipo 4) não são também, por definição, suscetíveis de 

contratação autónoma, sendo sempre associadas a tarifários que incluem o 

serviço de acesso à Internet móvel. 

Desta forma, apesar de a ANACOM concordar que o Regulamento do Roaming 

permite a disponibilização de tarifários sem roaming, isto é, exclusivamente válidos 

em território nacional, não sendo as tarifas em apreço na presente análise 

contratáveis autonomamente, esta Autoridade considera ser desconforme com o 

referido Regulamento (no âmbito do princípio do Roam Like at Home) o 

entendimento da MEO de acordo com o qual tanto as ofertas de tipo 1 (ex: “Smart 

Net”), como as ofertas de tipo 2 e aditivos de tráfego geral, podem ser 

disponibilizadas apenas em território nacional independentemente de serem 

associáveis a tarifários que possibilitem ou não a utilização em roaming dos 

serviços contratados. A ANACOM considera também que esta desconformidade se 

verifica igualmente no caso das ofertas de tipo 3 e de tipo 4, embora estas não 

sejam mencionadas pela MEO. 
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É também certo que, tal como a MEO refere, o BEREC, nas suas Linhas de 

Orientação sobre o Roaming, considera que o Regulamento do Roaming não obriga 

os operadores a oferecer serviços de roaming nos seus planos tarifários. Contudo, 

caso um operador entenda oferecer roaming num determinado plano tarifário, terá 

que cumprir integralmente com os requisitos previstos nos capítulos B, C e D das 

mesmas Linhas de Orientação, referentes a “Abolition of retail roaming surcharges 

- RLAH”, “ Domestic retail price as basis for retail roaming prices” e “Fair Use Policy”, 

respetivamente. 

A ANACOM salienta assim que, apesar de o Regulamento do Roaming permitir a 

disponibilização de tarifários exclusivamente válidos em território nacional, o 

mesmo não permite, contrariamente ao entendido pela MEO, a disponibilização de 

tarifários em que apenas algumas das suas componentes não são utilizáveis em 

roaming, não sendo também possível, à luz do mesmo regulamento, a situação 

inversa, isto é, que seja conferida aos subscritores de tarifários sem roaming a 

opção de adquirirem aditivos de tráfego utilizáveis em roaming. Com efeito, “[c]om 

a abolição das sobretaxas nos serviços de itinerância a nível retalhista na União, 

aplicam-se as mesmas condições tarifárias à utilização de serviços móveis, quer 

em itinerância noutro país da União, quer no país de origem (ou seja, no país da 

assinatura de serviço móvel do cliente) (…)” (considerando 5) do Regulamento do 

Roaming. 

Ou seja, os operadores não podem comercializar ofertas “mistas” que permitam aos 

utilizadores combinar tarifas em que o consumo dos serviços em roaming é apenas 

possível em relação a algumas das suas componentes (nomeadamente, ofertas do 

tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 ou do tipo 4). Se tal possibilidade existisse, a mesma 

colidiria com o princípio do RLAH consagrado no Regulamento do Roaming.  

As atuais regras têm como pressuposto o princípio de aplicação do RLAH a nível 

retalhista. Este princípio inclui a possibilidade de aplicação de PUR nos moldes 

previstos no Regulamento do Roaming e no respetivo Regulamento de Execução, 

sendo que essas PUR nunca permitem a aplicação das referidas regras apenas a 

uma parte das componentes de um mesmo plano tarifário, podendo, no entanto, 

essas regras não se aplicar se esse plano tarifário não tiver roaming incluído ou, 

ainda, em determinados casos expressamente previstos no Regulamento do 
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Roaming, nomeadamente, no artigo 6.º-E (casos em que o operador pode pedir à 

ARN autorização para continuar a aplicar as sobretaxas).  

São variados os exemplos, ao longo do Regulamento do Roaming e do respetivo 

Regulamento de Execução, que refletem o pressuposto de que as regras vigentes 

não incluem a possibilidade de implementação das tarifas “mistas” defendida pela 

MEO. É o caso, nomeadamente, do n.º 1 do artigo 6.º-B e do Considerando 8, 

ambos do Regulamento do Roaming 11 12, nos quais ao ser prevista a obrigação de 

(nos tarifários com roaming incluído) se aplicarem em roaming no EEE  preços e 

limites de dados consentâneos com os previstos em território nacional, está, 

portanto, implícita a impossibilidade de implementação pelos operadores de tarifas 

“mistas” que incluam algumas componentes passíveis de utilização em roaming e 

outras não utilizáveis nesta modalidade. Com efeito, a impossibilidade (defendida 

pela MEO) de, num tarifário com roaming incluído, serem utilizados em roaming no 

EEE determinados volumes de dados disponíveis em território nacional, não 

encontra respaldo no princípio do RLAH conforme previsto no Regulamento do 

Roaming. 

São ainda reflexo desta posição os seguintes Considerandos: 

- o Considerando 12 do Regulamento do Roaming, onde se refere que “A fim 

de permitir que os clientes consumam volumes de serviços regulamentados 

de itinerância a nível retalhista ao preço retalhista doméstico aplicável e 

consentâneos com os respetivos planos tarifários domésticos, o prestador de 

serviços de itinerância não deve impor um limite diferente do limite doméstico 

aos volumes de serviços móveis disponibilizados ao cliente de itinerância 

quando este fizer uma viagem periódica na União. Os limites domésticos 

                                                            
11 O n.º 1 do artigo 6.º-B do Regulamento do Roaming prevê que os prestadores «podem aplicar 
(…) uma [PUR] ao consumo de serviços” de roaming no EEE e que as PUR “devem permitir que os 
clientes do prestador de serviços de itinerância consumam volumes de serviços regulados de 
itinerância a nível retalhista ao preço de retalho doméstico aplicável, compatível com os respetivos 
planos tarifários.”» (sublinhado nosso). 

12 O considerando 8 do Regulamento do Roaming prevê que o regulamento «determina que 
qualquer PUR tem de permitir que os clientes do prestador de serviços de roaming consumam 
volumes de serviços regulamentados de roaming no EEE “ao preço retalhista doméstico aplicável e 
consentâneos com os respetivos planos tarifários domésticos.”» (sublinhado nosso). 
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devem prever a aplicação da política de utilização responsável à utilização 

doméstica do plano tarifário.” (sublinhado nosso); e 

- o Considerando 13 do Regulamento de Execução do Roaming onde se refere 

que nos “pacotes de dados abertos”, uma eventual utilização anómala ou 

abusiva em roaming pode conduzir ao desaparecimento de tais planos 

tarifários nos mercados nacionais, ou à limitação da itinerância nesses planos 

tarifários, em momento algum se refere a possibilidade de uma limitação do 

roaming aplicável apenas a algumas das componentes desses planos. Por 

outro lado, no mesmo Considerando é indicado que a fórmula de cálculo da 

PUR que os operadores podem aplicar aos serviços retalhistas de dados em 

roaming no EEE prevê um multiplicador de dois que reflete adequadamente, 

entre outros aspectos, o facto de os consumidores frequentemente não 

consumirem a totalidade dos volumes de dados previstos nos seus planos 

tarifários. Ou seja, em nenhum momento se indica ou se pode inferir que esse 

multiplicador de dois aplicável à PUR em roaming reflete a possibilidade de 

os operadores vedarem a subscritores de tarifários com roaming incluído a 

utilização em roaming de uma parte das componentes do tarifário. A ser 

assim, o valor do multiplicador seria certamente superior a dois.  

Acresce que no cenário de tarifas “mistas” defendido pela MEO, os utilizadores 

poderiam ser confrontados com tarifários em que apenas alguns dos seus 

componentes seriam consentâneos com o princípio do RLAH. Por exemplo, em 

certos tarifários as chamadas poderiam ser efetuadas ou recebidas em roaming 

enquanto os serviços de dados já não seriam passíveis de tal tipo de utilização. Em 

outros tarifários, os volumes referentes a certos tipos de dados (ex: certas 

aplicações) poderiam ser utilizados em roaming mas não outros. Tal criaria uma 

grande incerteza e falta de transparência no mercado, já que as regras do RLAH 

seriam aplicadas apenas a determinados tipos de componentes dos tarifários.  

A ANACOM não encontra também qualquer paralelo entre a situação invocada pela 

MEO no tocante à possibilidade de, quando o cliente envia SMS ou estabelece 

chamadas de voz em roaming no EEE, o operador aplicar as tarifas “off-net” que 

aplica a nível doméstico, e o cenário de tarifas “mistas” que defende, em relação às 

quais invoca que o tráfego de dados zero-rated (ou o tráfego de ofertas similares) 

pode não ser disponibilizado, em roaming, exatamente nas mesmas condições em 
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que o é a nível doméstico, sob pena de os operadores poderem ser forçados a 

concluir que estas tarifas não são sustentáveis, reduzindo-se a diversidade tarifária 

a nível doméstico e os correspondentes benefícios para os utilizadores finais. Com 

efeito: 

- embora o preço das chamadas de voz e dos SMS relevante para efeitos da 

aplicação do regime RLAH seja o preço que, em território nacional, é aplicável, 

respetivamente, a chamadas e a SMS “off-net”, designadamente porque em 

roaming o cliente não está suportado na mesma rede, essa aplicação é 

completamente distinta de se considerar que não haveria a possibilidade de 

efetuar chamadas de voz ou SMS em roaming, que é efetivamente o 

paralelismo que a MEO pretende defende em relação aos plafonds de dados 

que alega poderem ser usados apenas em território nacional. 

- por outro lado, enquanto a possibilidade de o operador aplicar às chamadas e 

aos SMS enviados em roaming no EEE as tarifas “off-net” vigentes em território 

nacional se encontra prevista no próprio Regulamento do Roaming (alínea r) 

do n.º 2 do artigo 2.º), tal não se verifica em relação ao cenário de tarifas 

“mistas” que a MEO defende. Com efeito, este último cenário, não só não se 

encontra previsto no Regulamento (nem nas “Linhas de Orientação do BEREC 

sobre o Roaming”) como, pelas razões já atrás invocadas, se traduziria na 

impossibilidade de implementação do princípio do RLAH e implicaria uma 

revisão das regras e pressupostos do mesmo. Recorde-se que as referidas 

regras preveem, nomeadamente (artigo 6º-A do Regulamento do Roaming), 

que desde 15 de junho de 2017, os prestadores não podem cobrar aos clientes 

sobretaxas, para além do preço de retalho doméstico, por comunicações de 

roaming no EEE reguladas, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de PUR 

nos termos definidos nos artigos 6.º-B (os quais não incluem a possibilidade de 

aplicação das tarifas “mistas” defendidas pela MEO) ou de, em casos de 

impossibilidade, devidamente fundamentada, de recuperação de custos 

globais, os prestadores poderem solicitar ao regulador autorização para aplicar 

uma sobretaxa, nos termos do artigo 6.º-C. Ou seja, o Regulamento não prevê 

(nem poderia prever, dada a incompatibilidade com a implementação do 

princípio do RLAH), qualquer possibilidade de, para recuperar custos e 
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assegurar a sustentabilidade das tarifas, os prestadores poderem inibir, apenas 

para alguns dos componentes dos tarifários, a respetiva utilização em roaming.  

Quanto ao argumento da MEO (igualmente usado para justificar a possibilidade de 

o tráfego de dados zero-rated ou similar não ser disponibilizado, em roaming, 

exatamente nas mesmas condições em que o é a nível doméstico) de que a 

utilização anómala ou abusiva de “pacotes de dados abertos” em roaming pode 

conduzir ao desaparecimento de tais planos tarifários nos mercados nacionais, ou 

à limitação do roaming nesses planos tarifários, em detrimento dos utilizadores 

nacionais, a ANACOM recorda que esse fundamento, constante do Regulamento 

do Roaming, vem justificar a possibilidade de, nesse tipo de tarifários, serem 

aplicadas PUR. No entanto, como já referido, os termos dessas PUR, que se 

encontram previstos no Regulamento do Roaming e no respetivo Regulamento de 

Execução, não incluem a possibilidade de, em relação a clientes com tarifários que 

permitem a utilização em roaming dos serviços contratados, os prestadores 

impedirem a utilização em roaming de volumes referentes apenas a certos tipos de 

dados (ofertas zero-rated ou similares).   

Além do mais, tendo em consideração que, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do 

artigo 2.º do Regulamento de Execução do Roaming, os “pacotes de dados abertos” 

(que a MEO alega poderem vir a desaparecer nos mercados nacionais) são planos 

tarifários com tráfego de dados móveis ilimitados ou cujo preço global de retalho 

móvel doméstico por Mb (sem IVA) é inferior às tarifas grossistas máximas referidas 

no artigo 12.º do Regulamento do Roaming, sendo esse preço por Mb apurado 

tendo por base o volume total de dados móveis a nível retalhista disponíveis a nível 

doméstico, naturalmente, o pressuposto, subjacente a esta definição, é o de que 

esse volume de dados do plano tarifário é, na sua totalidade, utilizável em roaming, 

e não de que uma parte desse volume é apenas suscetível de ser utilizável em 

território nacional.   

  Em síntese e conclusão, a ANACOM mantém o entendimento de acordo com o qual 

a impossibilidade de utilização em roaming das ofertas de tipo 1 e de tipo 2 nas 

mesmas condições em que são utilizadas em território nacional, configura uma 

violação das regras do Regulamento do Roaming, em concreto, do princípio do 

RLAH, sendo esse entendimento extensivo às ofertas de tipos 3 e 4. Mesmo no 

caso de estas ofertas serem classificáveis como “pacotes de dados abertos”, os 
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clientes devem poder utilizá-las quando se encontrem em roaming no EEE, ainda 

que sujeitos a uma eventual PUR, nos termos que, mais adiante, se indicam no 

ponto 3.3.3.2. do presente Relatório. Este entendimento apenas se aplica no caso 

de as ofertas em causa serem associáveis a tarifários que possibilitem a utilização 

em roaming dos serviços contratados, ou dito de outro modo, não impede a 

possibilidade de os operadores disponibilizarem aos seus clientes tarifários 

exclusivamente utilizáveis a nível nacional. 

Os operadores devem, assim, alterar os seus procedimentos, onde aplicável, nas 

ofertas de tipo 1 (ex: “Smart Net”) que sejam passíveis de utilização apenas em 

território nacional e que sejam suscetíveis de subscrição por clientes de tarifários 

que permitam a utilização dos serviços em roaming. Para o efeito, devem, 

nomeadamente, garantir que os clientes destes tarifários que subscrevem as 

ofertas de tipo 1 conseguem, quando se encontram em roaming no EEE, utilizar 

esses aditivos de tráfego referente aplicações zero-rated ou a aplicações com 

plafonds de tráfego específicos em moldes equivalentes aos moldes de utilização a 

nível doméstico, ainda que sujeitas a uma eventual PUR. Os operadores devem 

também adaptar em conformidade a informação divulgada nos respetivos sites na 

Internet e pontos de venda, bem como nos serviços de apoio ao cliente e restantes 

canais informativos disponibilizados aos utilizadores finais, sobre as condições de 

oferta e utilização dos seus serviços e as respetivas condições contratuais por forma 

a dar cumprimento às regras vigentes sobre esta matéria, nomeadamente ao 

disposto no artigo 47.º da LCE. Essa adaptação deve verificar-se não só em relação 

às situações identificadas no SPD mas também em todas aquelas em que seja 

divulgada informação sobre a impossibilidade de utilização das ofertas em causa 

em roaming no EEE. 

Também nas ofertas de tipos 2, 3 e 4 associadas a tarifários que permitam a 

utilização em roaming dos serviços contratados, os operadores devem garantir que 

os clientes destes tarifários conseguem, quando se encontram em roaming no EEE, 

utilizar essas ofertas (com aplicações zero-rated ou com aplicações com plafonds 

de tráfego específicos) em moldes equivalentes aos de utilização a nível doméstico, 

ainda que sujeitas a uma eventual PUR. Devem também, onde aplicável, adaptar, 

em conformidade, a informação divulgada sobre estas ofertas de tipos 2, 3 e 4 nos 

respetivos sites na Internet e pontos de venda, bem como nos serviços de apoio ao 
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cliente e restantes canais informativos disponibilizados aos utilizadores finais, sobre 

as condições de oferta e utilização dos seus serviços e as respetivas condições 

contratuais (não só em relação às situações identificadas no SPD mas também 

todas aquelas em que seja divulgada informação sobre a impossibilidade da sua 

utilização em roaming no EEE em moldes equivalentes aos aplicáveis em território 

nacional), por forma a dar cumprimento às regras vigentes sobre esta matéria, 

nomeadamente ao disposto no artigo 47.º da LCE. 

Em concreto, a informação a publicar nos sites sobre as ofertas com conteúdos 

zero-rated e ofertas similares, quando as mesmas estejam associadas a tarifários 

que possibilitem a utilização em roaming dos serviços contratados, deve, no 

entender desta Autoridade, ser disponibilizada de modo completo, transparente, 

adequado e encontrar-se atualizada e facilmente acessível, esclarecendo, 

nomeadamente sobre a possibilidade e moldes (ex: PUR) de utilização daquelas 

ofertas em roaming no EEE em moldes equivalentes aos aplicáveis em território 

nacional,. 

Neste contexto, a informação a publicar não deve, assim, envolver quaisquer 

referências, omissões ou inconsistências que possam induzir os utilizadores a 

concluir que, contrariamente ao que decorre das regras do RLAH, as aplicações e 

conteúdos incluídos naquele tipo de ofertas não são suscetíveis de utilização em 

roaming no EEE. 

3.3.3.2. Implementação em roaming das ofertas zero-rating ou similares 

No tocante à implementação em roaming das ofertas de zero-rating e similares, em 

face das respostas recebidas da MEO, da NOS e da VODAFONE, a ANACOM 

salienta, em primeiro lugar, que o Regulamento do Roaming e o respetivo 

Regulamento de Execução vieram estabelecer um conjunto de regras que têm 

subjacente a aplicação do princípio RLAH quando os utilizadores finais estabelecem 

comunicações em roaming entre países do EEE.  

Neste contexto, considera-se importante destacar, para enquadramento da matéria, 

alguns considerandos e disposições, a saber: 

Nos termos dos considerandos do Regulamento de Execução do Roaming “[c]om 

a abolição das sobretaxas nos serviços de itinerância a nível retalhista na União, 
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aplicam-se as mesmas condições tarifárias à utilização de serviços móveis, quer 

em itinerância noutro país da União, quer no país de origem (ou seja, no país da 

assinatura de serviço móvel do cliente) (…)” (considerando 5) e não deve o 

prestador de serviços de roaming “(…) impor um limite diferente do limite doméstico 

aos volumes de serviços móveis disponibilizados ao cliente de itinerância quando 

este fizer uma viagem periódica na União (…).” (considerando 12) e “(…) em 

situações em que não haja preços de retalho domésticos específicos que possam 

ser utilizados como base para o serviço regulado de itinerância (…) (por exemplo, 

no caso de planos tarifários domésticos ilimitados, pacotes ou tarifas domésticas 

que não incluam dados), deverá considerar-se que o preço de retalho doméstico 

tem o mesmo regime de tarifação que teria se o consumidor estivesse a consumir 

o plano tarifário doméstico no seu Estado-Membro.” (considerando 26)13 

(sublinhado nosso). 

O n.º 1 do artigo 6.º-B do Regulamento do Roaming prevê que os prestadores 

“podem aplicar (…) uma política de “utilização responsável” ao consumo de serviços 

regulados de itinerância a nível retalhista prestados a nível do preço de retalho 

doméstico aplicável, a fim de prevenir a utilização abusiva ou anómala (…) como, 

por exemplo, a utilização desses serviços pelos clientes de itinerância num Estado-

Membro que não seja o do seu prestador doméstico para fins diversos do de 

viagens periódicas” e que “As políticas de utilização responsável devem permitir 

que os clientes do prestador de serviços de itinerância consumam volumes de 

serviços regulados de itinerância a nível retalhista ao preço de retalho doméstico 

aplicável, compatível com os respetivos planos tarifários.“ (sublinhado nosso). 

Desta forma, a ANACOM considera que decorre das regras do RLAH que, ao 

implementar em roaming no EEE as ofertas de zero-rating e similares devem ser 

replicados os modelos de tarifação aplicáveis em território nacional. Ou seja, se 

existirem, a nível nacional, plafonds de dados distintos ou regimes de tarifação 

                                                            
13 Também na alínea r) do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento do Roaming a definição de “preço de 
retalho doméstico”, prevê, nomeadamente: ”(…) Se não existir um encargo específico de retalho 
doméstico por unidade, considera-se que o preço de retalho doméstico é o mesmo que o regime 
tarifário aplicável a chamadas efetuadas e a mensagens SMS enviadas (ambas originadas e 
terminadas em diferentes redes de comunicações públicas no mesmo Estado-Membro), e aos dados 
consumidos no Estado-Membro desse cliente;” (sublinhado nosso). 



 
 
 
 
 

98 

 

distintos, estes têm de ser replicados em roaming no EEE, sem prejuízo de poderem 

ser aplicadas PUR em algumas circunstâncias. 

Em caso de aplicação de PUR, estas devem permitir que os clientes utilizem em 

roaming volumes de dados compatíveis/consistentes com os aplicáveis em território 

nacional.  

Também os Considerandos 8 e 13 do Regulamento de Execução do Roaming 

reforçam a necessidade de aplicar em roaming no EEE PUR que permitam aos 

clientes a utilização de volumes de dados consentâneos/coerentes com os 

aplicáveis a nível doméstico14. 

No n.º 2 do artigo 4.º do mesmo Regulamento de Execução15 encontra-se prevista 

a forma de cálculo do valor máximo das PUR16 que, no caso de tarifários que sejam 

“pacotes de dados abertos”, os prestadores podem aplicar ao tráfego de dados em 

roaming no EEE.  

                                                            
14 “(8) O Regulamento (UE) n.º 531/2012 determina que qualquer política de utilização responsável 
tem de permitir que os clientes do prestador de serviços de itinerância consumam volumes de 
serviços regulamentados de itinerância a nível retalhista ao preço retalhista doméstico aplicável e 
consentâneos com os respetivos planos tarifários domésticos.” (sublinhado nosso). 

 “(13) Em certos planos tarifários domésticos, a seguir descritos como pacotes de dados abertos, o 
consumo de dados pode ser ilimitado ou pode proporcionar volumes de dados a um baixo preço 
unitário doméstico implícito, relativamente às tarifas grossistas de itinerância regulamentadas 
máximas referidas no artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 531/2012. (…). o cliente doméstico que 
viaja periodicamente na União deve, em todo o caso, poder consumir pequenos volumes de tais 
serviços de retalho equivalentes ao dobro dos volumes que podem ser adquiridos dentro do limite 
máximo do mercado grossista de itinerância de dados, por um montante igual ao preço global no 
mercado retalhista, excluindo o IVA, da componente de serviços móveis do plano tarifário doméstico 
para todo o período de faturação em questão. Tal representa um volume que é coerente com o 
plano tarifário doméstico, por adaptar o preço de retalho doméstico do plano tarifário em questão, 
podendo, por conseguinte, ser aplicado no caso de pacotes de dados abertos, incluindo quando 
conjugados com outros serviços móveis de retalho. A aplicação de um multiplicador de dois reflete 
adequadamente o facto de os operadores negociarem frequentemente os preços grossistas de 
itinerância de dados inferiores aos limites máximos aplicáveis, e de os consumidores frequentemente 
não consumirem a totalidade dos volumes de dados previstos nos seus planos tarifários (…)” (sublinhado 
nosso). 

15 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1401619&languageId=1. 

16 O n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento de Execução estabelece que os clientes devem ter a 
possibilidade de, quando viajam periodicamente na União, consumir um volume de serviços 
retalhistas de dados em roaming ao preço de retalho doméstico equivalente a, pelo menos, o dobro 
do volume obtido dividindo o preço global doméstico de retalho desse “pacote de dados abertos”, 
excluindo o IVA, correspondente a todo o período de faturação, pela tarifa máxima regulamentada 
a nível grossista a que se refere o artigo 12.º do Regulamento do Roaming. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1401619&languageId=1
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Por sua vez, a alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º do referido Regulamento de Execução 

estabelece a definição de “pacote de dados abertos”17. 

Tanto no cálculo do valor máximo das PUR como para efeito de apuramento de 

tarifários enquadráveis na definição de “pacotes de dados abertos” é considerado 

o “preço de retalho doméstico global” do “pacote de dados abertos”, excluindo o 

IVA.  

Esse preço, nos termos das Linhas de Orientação do BEREC sobre o Roaming, de 

março de 2017, é o preço de retalho dos serviços móveis retalhistas do tarifário. As 

Linhas de Orientação n.ºs 46 e 49 referem que, no caso concreto de um tarifário 

com plafond para dados ou com tráfego de dados ilimitado deve ser considerado 

como “preço de retalho doméstico global” a tarifa fixa periódica paga pelos serviços 

móveis retalhistas do tarifário (serviços de voz, SMS e dados). 

A Linha de Orientação do BEREC sobre o Roaming n.º 51 refere ainda que, no caso 

concreto de aquisição de um aditivo de tráfego de serviços móveis, em adição aos 

plafonds do plano tarifário do cliente, esse aditivo deve ter um tratamento separado, 

embora similar ao do pacote para efeito da verificação da possibilidade de aplicação 

de limites ao consumo de dados em roaming consistentes com o previsto no artigo 

4.º, n.º 2 do Regulamento de Execução sobre o Roaming. 

Neste contexto: 

1. Em relação às ofertas de tipo 1, a ANACOM reitera o entendimento expresso 

no SPD, de acordo com o qual, na situação de aquisição pelo cliente de 

aditivos para utilização de certas aplicações específicas e não se encontrando 

esses aditivos incluídos no preço do tarifário do serviço móvel que o cliente 

contratou, o PSAI deve garantir que tais aditivos possam ser usados nas 

mesmas condições quando o cliente se encontre em roaming no EEE ou em 

                                                            
17 “Pacote de dados abertos: (…) um plano tarifário para prestação de um ou mais serviços móveis 
a nível retalhista que não limita o volume de dados nos serviços móveis a nível da retalhista incluídos 
contra o pagamento de uma taxa periódica fixa, ou cujo preço unitário doméstico dos serviços de 
dados móveis a nível da retalhista calculado através da divisão do preço de retalho doméstico global, 
excluindo o IVA, dos serviços móveis para todo o período de faturação correspondente pelo volume 
de dados nos serviços móveis a nível da retalhista disponíveis a nível doméstico, é inferior às tarifas 
grossistas de itinerância regulamentadas máximas referidas no artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 
531/2012;” (sublinhado nosso). 
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território nacional. No caso de esses aditivos serem enquadráveis na 

definição de “pacote de dados aberto”, o PSAI pode18, no entanto, 

implementar uma PUR aplicável quando o cliente utilize essas aplicações em 

roaming no EEE.  

Apesar de já estar implícito no SPD, sendo, portanto, o entendimento da 

ANACOM subjacente ao mesmo, em face das questões colocadas pela MEO 

na sua pronúncia, importa esclarecer que: 

- o entendimento expresso (neste ponto 1) é, naturalmente, aplicável 

apenas no caso de o tarifário contratado pelo cliente permitir a utilização 

em roaming dos serviços contratados; 

- no caso das ofertas de tipo 1 que sejam pacotes de dados abertos, se o 

PSAI optar por aplicar uma PUR, o cálculo do seu limite mínimo deve ser 

feito nos termos do disposto no artigo 4.º do Regulamento de Execução 

do Roaming, devendo ser, para o efeito, considerado como “preço de 

retalho doméstico global” o preço pago pela aquisição do aditivo19. 

Neste contexto, e como anteriormente referido, os PSAI devem, onde 

aplicável, alterar, em conformidade com o presente entendimento, os 

procedimentos adotados nas ofertas que incluem o SAI móvel (incluindo 

também, naturalmente, o serviço de Internet no telemóvel), devendo 

igualmente proceder à adaptação da informação divulgada nos respetivos 

sites na Internet e pontos de venda, bem como nos serviços de apoio ao 

cliente e restantes canais informativos disponibilizados aos utilizadores finais, 

sobre as condições de oferta e utilização dos seus serviços e as respetivas 

condições contratuais, nos termos detalhados no “Entendimento da 

ANACOM” no ponto 3.3.3.1.  

2. Em relação às ofertas de tipo 2, de tipo 3 e de tipo 4 (ou seja, incluídas no 

                                                            
18 Nos termos do disposto no artigo 4.º do Regulamento de Execução (UE) 2016/2286. 

19 Neste sentido também em linha com o racional de proporcionalidade subjacente à Guideline 51 
do BEREC “When customers purchase an add-on to their bundle for additional mobile retail services 
beyond the allowances included in their bundle, such an add-on shall be subject to a separate but 
similar treatment as the bundle for the purposes of determining whether the roaming provider may 
apply limits to the consumption of data roaming services, consistent with Article 4 (2) CIR.  52”. 
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preço do tarifário que o cliente contratou), a ANACOM reitera que as mesmas 

devem, tal como as ofertas de tipo 1, poder ser usadas nas mesmas 

condições quando o cliente se encontre em roaming no EEE, sendo, no 

entanto, de explicitar que tal deve, naturalmente, ocorrer quando o tarifário 

contratado pelo cliente permita a utilização em roaming dos serviços 

contratados. Caso os tarifários do serviço móvel contratados pelos clientes 

sejam enquadráveis na definição de “pacote de dados aberto”, é também 

possível a aplicação de PUR pelos PSAI20.  

A ANACOM mantém, assim, o entendimento de acordo com o qual a 

implementação do RLAH passa pela replicação em roaming no EEE dos 

diferentes plafonds e/ou regimes de tarifação aplicáveis em território nacional 

e incluídos no tarifário contratado pelo cliente, ainda que sob a forma de 

diferentes PUR eventualmente aplicáveis pelo PSAI em caso de existência de 

“pacotes de dados abertos”. No entanto, após análise das respostas à 

consulta, esta Autoridade, reponderando, conclui existirem argumentos que 

justificam considerar ser adequada a aplicação de uma PUR única (desde que 

o seu valor mínimo seja calculado tomando como referência o preço fixo 

periódico global dos serviços móveis do tarifário e desde que, no caso de 

ofertas de tipo 2, para verificar se os tarifários são “pacotes de dados abertos” 

sejam considerados não só esse mesmo preço global mas também a soma 

dos diferentes plafonds de dados incluídos no mesmo tarifário), sem prejuízo, 

de os PSAI não estarem impedidos de implementar, neste tipo de ofertas, 

PUR específicas para os diferentes tipos de dados incluídos no tarifário (que 

poderiam ser calculadas com base em preços parcelares indicados para o 

efeito). 

Sistematizando, importa recordar previamente que, quanto aos moldes de 

implementação e cálculo da PUR para as ofertas de tipo 2, de tipo 3 e de tipo 

4, a ANACOM, no SPD: 

2.1. Considerou que no caso de ofertas em que existam regimes de tarifação 

distintos consoante o cliente, quando se encontre em território nacional, 

utilize o serviço de dados em geral e/ou determinadas aplicações 

                                                            
20 Nos termos do disposto no artigo 4.º do Regulamento de Execução do Roaming. 
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específicas, esses regimes (ex: plafond para dados em geral e plafonds 

adicionais para a utilização de aplicações específicas e/ou tráfego 

ilimitado para certas aplicações específicas) deveriam ser aplicados em 

condições semelhantes quando o cliente se encontrasse em roaming 

no EEE. No caso de o tarifário subscrito pelo cliente incluir tarifas 

aplicáveis aos dados em geral e/ou à utilização de certas aplicações 

específicas que fossem considerados como “pacotes de dados 

abertos”, essa consistência com as condições tarifárias e limites 

aplicáveis a nível nacional poderia ser assegurada pelo PSAI mediante 

aplicação ao cliente, quando este se encontrasse em roaming no EEE, 

de uma PUR relativa a cada uma dessas tarifações consideradas 

“pacotes de dados abertos”, devendo o limite mínimo de cada uma 

dessas PUR ser calculada nos termos legalmente previstos;  

2.2. Apresentou, no respetivo Anexo, um exercício de cálculo das PUR no 

caso de numa oferta hipotética de tipo 4 (tarifário com uma determinada 

mensalidade que incluía três tipos de tarifas de dados21), no qual foram 

calculadas três PUR de dados em roaming no EEE (uma para cada tipo 

de tráfego), todas elas baseadas no valor mensal do preço global 

associado ao tarifário móvel, dado o desconhecimento, contrariamente 

ao verificado no caso das ofertas de tipo 1, dos preços parcelares de 

cada um dos três tipos de tráfego incluídos no tarifário do cliente. Esse 

foi também o preço utilizado no mesmo exercício como referência para 

verificar (exceto para a tarifa de tráfego ilimitado) se cada uma das três 

tarifas de dados incluídas no tarifário se reconduzia, ou não, a um 

“pacote de dados abertos”.  

O entendimento acima expresso resultou da conjugação das diversas regras 

do RLAH, na medida em que: 

                                                            

21 Tarifário hipotético que incluía: 

a. 5 GB/mês de plafond geral; 

b. “Tráfego ilimitado” para as aplicações Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp 
e Facetime; 

c. um plafond adicional de 5 GB/mês para tráfego de YouTube e Twitch. 
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i) determinam que as PUR eventualmente aplicadas pelos PSAI devem 

permitir que, quando em roaming no EEE, os clientes consumam volumes 

de serviços de dados consentâneos com os respetivos planos tarifários, 

pagando o mesmo preço que em território nacional e mantendo o mesmo 

regime de tarifação; e 

ii) estabelecem que tanto no cálculo do valor máximo das PUR como para 

efeito de apuramento de tarifários enquadráveis na definição de “pacotes 

de dados abertos” deve ser considerado o “preço de retalho doméstico 

global” dos serviços móveis do “pacote de dados abertos”, excluindo o 

IVA. 

Com efeito, a ANACOM salienta que nem o Regulamento do Roaming, nem 

o respetivo Regulamento de Execução, definem a metodologia a utilizar no 

cálculo da PUR no caso de ofertas de tipo 2, de tipo 3 e de tipo 4, pelo que a 

ANACOM preconizou uma aplicação estrita das regras vigentes, já que estas 

apenas explicitam que, no caso de “pacotes de dados abertos”, pode ser 

utilizado para cálculo das PUR o preço de retalho doméstico global do tarifário 

dos serviços móveis, além de obrigarem também à aplicação de PUR que 

permitam ao cliente consumir em roaming no EEE volumes consentâneos e 

coerentes com os do plano tarifário contratado. 

Essa abordagem era também aquela que, na ausência de uma metodologia 

especificamente aplicável a este tipo de ofertas (de tipo 2, tipo 3 e tipo 4 que 

sejam “pacotes de dados abertos”), mais beneficiaria o cliente, conferindo-lhe 

a possibilidade de auferir em roaming no EEE de maiores volumes de dados 

dos que os que resultariam da aplicação de uma PUR única. 

No entanto, após análise das respostas à consulta, a ANACOM considera ser 

de relevar que na génese da PUR estão objetivos de prevenção de utilizações 

abusivas e de sustentabilidade dos tarifários domésticos, pelo que reconhece 

que a implementação das PUR, incluindo o seu cálculo, deve, em observância 

do princípio da proporcionalidade, perseguir tais desideratos. Desta forma, 

esta Autoridade entende que, em tarifários que incluam plafonds de dados 

distintos e/ou determinadas aplicações de utilização ilimitada, cada uma das 

correspondentes PUR de dados, eventualmente aplicáveis em roaming no 
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EEE, poderia ser calculada com base no correspondente preço parcelar, ou 

seja, num preço proporcional, respeitante apenas à parte do preço global fixo 

periódico dos serviços móveis do tarifário especificamente associada à 

utilização do plafond de dados ou às aplicações de uso ilimitado em causa. 

Esses preços parcelares, uma vez somados, totalizariam um valor igual ao do 

preço fixo global periódico dos serviços móveis do tarifário.  

A ANACOM considera, assim, que um cumprimento estrito do princípio da 

proporcionalidade, levaria a que, em relação às ofertas de tipo 2, de tipo 3 e 

de tipo 4 (pacotes com diferentes tarifas de dados incluídas no preço do 

tarifário) e para efeito de determinação do valor mínimo de cada uma das 

correspondentes PUR de dados em roaming no EEE eventualmente 

aplicáveis, fossem indicados pelos PSAI os preços parcelares de cada uma 

dessas diferentes tarifas de dados contidas no tarifário. Neste caso, os PSAI 

calculariam as diferentes PUR associadas a diferentes tipos de tráfego tendo 

por base preços mais reduzidos, em linha também com o racional de 

proporcionalidade aplicável às ofertas de tipo 1, endereçadas, 

nomeadamente, na já referida Linha de Orientação n.º 51 do BEREC, racional 

esse que a ANACOM admite poder ser também aplicável às ofertas de tipos 

2, 3 e 4.  

Este entendimento obrigaria à especificação pelos PSAI, para efeito de 

cálculo da PUR, de preços parcelares de referência, sendo de notar que 

obrigação semelhante existe em relação à generalidade dos pacotes tarifários 

que, além do serviço móvel, incluem outros serviços. Com efeito, neste tipo 

de pacotes os PSAI que possam e queiram implementar uma PUR única têm 

de proceder à especificação, para efeito de determinação da PUR de dados 

em roaming no EEE, do preço de referência a usar, preço esse que não é o 

preço total de subscrição dos pacotes mas sim o preço fixo periódico dos 

serviços móveis do tarifário. Este preço é também utilizado como referência 

para verificação da possibilidade da sua classificação como “pacote de dados 

abertos”.  

A ANACOM entende, portanto, que a implementação de PUR parcelares 

calculadas nos moldes descritos nos parágrafos anteriores seria conforme 

com as regras do RLAH.  
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Não obstante, em termos práticos o volume total de dados consumíveis em 

roaming no EEE que resultasse da soma das PUR parcelares (calculadas 

com base em preços parcelares que os PSAI indicariam) seria, por regra, 

equivalente ao valor que resulta da implementação de uma PUR única 

calculada com base no preço fixo periódico dos serviços móveis do tarifário. 

Assim, sem prejuízo, de, em caso de existência de “pacotes de dados abertos” 

os PSAI não estarem impedidos de implementar, neste tipo de ofertas, PUR 

específicas para os diferentes tipos de dados incluídos no tarifário (que 

poderiam ser calculadas com base em preços parcelares que fossem 

indicados para o efeito), a ANACOM, reponderando, considera adequada a 

aplicação de uma PUR única, uma vez que, na prática, não resulta dessa 

aplicação um volume total de dados utilizáveis pelos clientes em roaming no 

EEE inferior ao que resultaria da soma das referidas PUR parcelares, não 

desvirtuando, portanto, os objetivos que estão na génese da previsão de PUR 

e não penalizando os clientes. 

Ao aplicarem, no âmbito destas ofertas de tipo 2, de tipo 3 ou de tipo 4, uma 

PUR única, os PSAI, além de calcularem o seu valor mínimo tomando como 

referência o preço fixo periódico global dos serviços móveis do tarifário, terão 

de verificar se as mesmas são “pacotes de dados de abertos” com base na 

soma dos diferentes limites de tráfego de dados incluídos no tarifário e não 

apenas com base no plafond geral de dados do mesmo22.  

No contexto vindo a expor, os PSAI devem, onde aplicável, alterar, em 

conformidade com o presente entendimento, os procedimentos adotados nas 

ofertas de tipos 2, 3 e 4, devendo igualmente proceder à adaptação da 

informação divulgada respetivos sites na Internet e pontos de venda bem 

como nos serviços de apoio ao cliente e restantes canais informativos 

disponibilizados aos utilizadores finais, sobre as condições de oferta e 

utilização dos seus serviços, bem como as respetivas condições contratuais, 

nos termos detalhados no “Entendimento da ANACOM” no ponto 3.3.3.1.  

                                                            
22 Caso o tarifário inclua tráfego geral de dados (ou certas aplicações) de uso ilimitado, é sempre 
um “pacote de dados abertos”, nos termos do artigo 2º do Regulamento de Execução (EU) 
2016/2286, de 15 de dezembro de 2016. 
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Relativamente a outros aspectos, relacionados com as PUR suscitados nas 

respostas recebidas, importa referir o seguinte: 

- A ANACOM considera correto o entendimento da NOS em relação a situações 

em que, quando o cliente entra em roaming no EEE, já foi esgotada uma parte 

do plafond nacional.  

- Em relação ao entendimento expresso pela VODAFONE (que a empresa indica 

não ser o refletido no exemplo contido no anexo ao SPD da ANACOM) e pela 

NOS, de acordo com o qual não deve ser deduzido, ao limite de dados nacional 

do tarifário, o tráfego de roaming no EEE respeitante ao acesso a certas 

aplicações que, a nível nacional, são de uso ilimitado, a ANACOM considera ser 

essa regra conforme com o princípio da aplicação, em roaming, do mesmo 

regime de tarifação aplicado em território nacional, previsto no Regulamento 

TSM. Esta regra não foi efetivamente a vertida no anexo do SPD, que aliás é 

eliminado na decisão final.  

- Esta Autoridade esclarece também que, como é aliás do conhecimento público, 

o BEREC não aprovou nem publicou qualquer posição sobre as ofertas zero-

rated ou similares nem nas Linhas de Orientação publicadas em março de 2017 

nem em qualquer relatório ou outro tipo de documento por si produzido. Através 

do email da ANACOM, de maio de 2017, referido pela VODAFONE a empresa 

foi informada, na sequência de um pedido de esclarecimentos inicialmente 

apresentado por telefone, da forma como algumas ARN estariam, à data, de 

acordo com o International Roaming Expert Working Group do BEREC, a 

endereçar a questão da aplicação de PUR no âmbito concreto de ofertas zero-

rated (ofertas de tipo 1). Foi, neste contexto específico, que na referida 

comunicação foi usada a expressão “de acordo com o BEREC”. Ainda sobre a 

referida comunicação, esclarece-se que a mesma respeitou às ofertas 

puramente de zero-rating, sendo que, tanto quanto a ANACOM conhece, no 

mercado nacional, na generalidade dos tarifários que incluem diferentes tipos de 

tráfego de dados, essas ofertas são “similares” e não zero-rated.  

- Sobre os exemplos que a MEO, a NOS e a VODAFONE apresentam nas suas 

respostas para demonstrar que a metodologia preconizada no SPD da ANACOM 

para calcular as PUR origina situações paradoxais, a ANACOM entende que os 
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mesmos partem de um pressuposto incorreto e, esse sim, paradoxal. Tomando 

como exemplo o caso da MEO, é apresentada a comparação entre duas ofertas 

que têm a mesma mensalidade, a primeira das quais com tráfego de acesso à 

Internet totalmente ilimitado, tendo a segunda oferta três limites específicos de 

dados (um limite geral de dados e dois limites adicionais para determinadas 

aplicações específicas). A ANACOM entende que esta comparação (e, de forma 

análoga, também as comparações apresentadas nas respostas da NOS e da 

VODAFONE) enferma de um vício de base que é o pressuposto de que é 

plausível que tenham a mesma mensalidade uma oferta em que o tráfego geral 

de dados é de uso ilimitado e uma oferta em que o tráfego ilimitado apenas pode 

ser usado para certas aplicações específicas. Com efeito, a ser assim, tal 

significaria que os PSAI não seriam afetados na sua margem se passassem a 

disponibilizar apenas ofertas com tráfego geral de dados de uso ilimitado (as 

quais, como as próprias empresas invocam, são mais benéficas para os 

utilizadores), deixando de existir justificação para a disponibilização pelos 

prestadores no mercado de ofertas de tipos 2, 3 e 4. Neste cenário, as questões 

objeto do SPD da ANACOM, relacionadas com a Internet aberta e as regras do 

RLAH, nem se colocariam.  

Ou seja, a ANACOM entende que, à partida, as ofertas “melhores” 

disponibilizadas pelos PSAI nos seus exemplos terão sempre subjacentes 

mensalidades superiores, caso em que, se fossem “pacotes de dados abertos”, 

as correspondentes PUR seriam calculadas com base num preço de referência 

superior ao avançado nos exercícios apresentados. Por outro lado, sendo esse 

preço superior, existiria também uma maior probabilidade de esses tarifários não 

serem “pacotes de dados abertos” (exceto no caso do tarifário de tráfego 

totalmente ilimitado), caso em que lhes seriam aplicados em roaming os plafonds 

nacionais. 

3.4. Prazos de implementação da decisão  

3.4.1. Sentido provável de decisão 

“O Conselho de Administração da ANACOM, (…), delibera: 
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i. Determinar a alteração, no prazo máximo de 40 dias úteis, dos 

procedimentos adotados nas ofertas que incluem o SAI móvel (incluindo 

também, naturalmente, o serviço de Internet no telemóvel), onde aplicável, em 

particular nas ofertas identificadas anteriormente, designadamente no que 

respeita ao tratamento do tráfego, nos casos em que este tem estado sujeito a 

tratamento diferenciado após esgotados os plafonds gerais de dados, entre as 

aplicações/conteúdos que integram plafonds específicos de dados ou que são 

disponibilizados sem limite de tráfego e as demais aplicações/conteúdos que 

integram os plafonds gerais de dados, bem como em quaisquer outras ofertas 

não identificadas nesta análise, mas onde o mesmo tipo de práticas seja 

aplicado (…) 

ii.  Determinar a alteração, no prazo máximo de 40 dias úteis, dos 

procedimentos adotados nas ofertas que incluem o SAI móvel (incluindo 

também, naturalmente, o serviço de Internet no telemóvel), onde aplicável, em 

particular nas ofertas identificadas anteriormente, designadamente nos casos 

em que existem aplicações/conteúdos cujas condições de utilização em 

roaming no EEE não sejam equivalentes às disponibilizadas no território 

nacional (…). 

iii. Determinar a adaptação em conformidade da informação divulgada 

respetivos sites na Internet e pontos de venda, sobre as condições de oferta e 

utilização dos seus serviços, bem como as respetivas condições contratuais.  

iv. Determinar aos prestadores do SAI móvel o envio à ANACOM, no prazo de 

20 dias úteis, de informação detalhada sobre: 

-  o modo concreto como se propõem dar cumprimento ao determinado em 

(i) e (ii) e, em particular, o detalhe das alterações que se propõem introduzir 

para o efeito nas respetivas ofertas; 

-  a informação mencionada no ponto (iii) em relação às ofertas sujeitas a 

alterações; e  
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-  as condições específicas que impõem ou consideram vir a impor às 

entidades potencialmente interessadas para inclusão das respetivas 

aplicações/conteúdos nas ofertas de zero rating e similares do PSAI”. 

3.4.2. Respostas recebidas 

MEO 

A MEO considera insuficiente o prazo de 40 dias úteis para proceder às alterações 

preconizadas no SPD, no que respeita ao consumo, em roaming, de tráfego zero-

rated a nível doméstico, evidenciando que tais alterações só poderão ser 

conseguidas num prazo mínimo de 60 dias úteis. 

NOS 

Sem prejuízo da posição defendida no sentido de entender que não está em causa 

nenhum incumprimento do Regulamento TSM, a NOS alerta para o prazo proposto 

para proceder às alterações preconizadas no SPD no que respeita às ofertas de 

zero-rating e similares, evidenciando que tais alterações só poderão ser 

conseguidas num prazo mínimo de 3 meses, dando como exemplo as alterações 

que terão de ser introduzidas na oferta WTF, envolvendo a reflexão sobre o 

redesenho da oferta, reconfiguração de sistemas de informação de gestão de 

clientes, reconfiguração e reparametrização dos recursos de rede, atualização dos 

formatos de comunicação das ofertas, sendo que as reconfigurações estão 

contratadas a terceiras entidades. O prazo proposto considera as limitações 

apresentadas e visa minimizar os impactos e transtornos para os clientes das 

alterações a efetuar. 

Quanto ao prazo proposto pela ANACOM, relativamente à disponibilização a esta 

entidade de informação relativa às alterações a introduzir, às adaptações a realizar 

no respetivo site na Internet e pontos de venda e as condições para aceitação de 

novos conteúdos e/ou aplicações nas ofertas zero-rating e similares, a NOS 

considera insuficiente, solicitando o seu alargamento para 40 dias úteis. 
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VODAFONE 

A VODAFONE considera o prazo especificado para a implementação das 

adaptações propostas pela ANACOM reduzido, aludindo o caso alemão em que foi 

dado um prazo de 90 dias para correção das ofertas. Atendendo às alterações 

administrativas, comerciais e técnicas que eventuais adaptações acarretam, e à 

maior diversidade e complexidade das ofertas zero-rating em Portugal, a 

VODAFONE salienta que seriam necessários no mínimo 6 meses para proceder à 

respetiva implementação, sob pena de a empresa poder ser colocada numa 

situação involuntária de desconformidade com a decisão final da ANACOM.  

3.4.3. Entendimento da ANACOM 

Conforme explicitado no SPD, face à análise realizada, a ANACOM propõe 

determinar, no prazo máximo de 40 dias úteis, a alteração dos procedimentos 

adotados nas ofertas que incluem o SAI móvel, nos casos em que o tráfego esteja 

sujeito a um tratamento diferenciado após esgotados os plafonds gerais de dados, 

com vista a assegurar a sua conformidade com o Regulamento TSM (n.º 3 do artigo 

3.º). 

Em relação ao prazo referido para a concretização das devidas alterações às 

ofertas comerciais que se encontram em incumprimento do Regulamento TSM, 

quer a VODAFONE quer a NOS consideram-no reduzido. A VODAFONE compara 

o prazo para a correção das ofertas com o atribuído no caso alemão, que indica ter 

sido de 90 dias. Atendendo às alterações necessárias a realizar, a VODAFONE 

indica ser necessário um prazo mínimo de 6 meses. A NOS, por sua vez, evidencia 

que as alterações propostas no SPD só poderão ser conseguidas num prazo 

mínimo de 3 meses. No entanto, a MEO, que é também um PSAI afetado pela 

determinação da ANACOM não solicita qualquer alteração do prazo fixado pelo 

regulador. 

A este respeito importa evidenciar que, na definição do prazo para correção das 

ofertas, a ANACOM procurou atender aos prazos considerados por outras ARN em 

tomadas de decisão semelhantes. Os 40 dias úteis, que constituem 

aproximadamente 2 meses, equiparam aos prazos definidos por países como a 

Áustria e a Eslovénia. Efetivamente a Alemanha, na sua decisão, considerou um 
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prazo mais alargado, comparativamente aos países referidos, tendo aplicado um 

prazo de cerca de 3 meses (em dias corridos) para que o PSAI efetuasse as devidas 

alterações à oferta “StreamOn”.  

Atendendo às alterações administrativas, comerciais e técnicas que possam ser 

necessárias realizar, face ao exposto pela VODAFONE e pela NOS, e considerando 

a introdução de uma nova recomendação sobre a publicação das condições 

específicas impostas às entidades potencialmente interessadas para inclusão das 

respetivas aplicações e/ou conteúdos nas ofertas de zero-rating e similares do 

PSAI, entende-se que o prazo em causa poderá ser um pouco alargado. Em todo 

o caso, considerando que é prioritário que as ofertas comerciais estejam em 

conformidade com o referido no Regulamento TSM para salvaguardar o princípio 

da Internet aberta, a ANACOM não pode estabelecer um prazo tão alargado como 

o proposto pelos dois PSAI, pelo que repondera o prazo de 40 dias úteis, 

determinando que este passe a ser de 50 dias úteis (aproximadamente 2,5 meses). 

Em relação ao prazo referido para a concretização das devidas alterações às 

ofertas comerciais que se encontram em incumprimento do Regulamento do 

Roaming, quer a VODAFONE quer a MEO consideram-no reduzido. No entanto, a 

NOS, que é também um PSAI afetado pela determinação da ANACOM não solicita 

qualquer alteração do prazo fixado pelo regulador. 

A ANACOM entende que o alargamento dos prazos de implementação relacionado 

com as regras da Internet aberta deve ser permitido também em relação aos prazos 

de implementação relacionados com as regras do RLAH, até porque algumas 

ofertas serão abrangidas por ambos os tipos de alterações a implementar e não 

fará sentido, em particular nesses casos, que os dois tipos de alterações ocorram 

desfasadamente, o mesmo se verificando em relação à implementação das 

medidas de transparência.  

Desta forma, em relação às alterações das ofertas comerciais, a ANACOM 

reconsidera o prazo de 40 dias úteis, determinando que este passe a ser de 50 dias 

úteis (aproximadamente 2,5 meses). 

Obviamente o prazo em causa – 50 dias úteis – é também aplicável à adaptação 

da informação divulgada nos respetivos sites na Internet e pontos de venda bem 
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como nos serviços de apoio ao cliente e restantes canais informativos 

disponibilizados aos utilizadores finais, sobre as condições de oferta e utilização 

dos seus serviços, bem como as respetivas condições contratuais. 

Quanto ao pedido da NOS de alargamento do prazo proposto pela ANACOM para 

que os PSAI comuniquem (i) o detalhe das alterações que se propõem introduzir 

para o efeito nas respetivas ofertas, (ii) a informação sobre as condições de oferta 

a divulgar nos sites e pontos de venda, assim como as condições contratuais, das 

ofertas sujeitas a alterações, e (iii) as condições específicas que impõem ou 

consideram vir a impor às entidades potencialmente interessadas para inclusão das 

respetivas aplicações/conteúdos nas ofertas de zero-rating e similares do PSAI, a 

ANACOM considera que face à extensão do prazo anterior, este deve passar a ser 

de 30 dias úteis, em vez dos 20 dias úteis preconizados no SPD. 

3.5. Práticas internacionais relativas à aplicação do Regulamento TSM, em 

particular quanto ao zero-rating e práticas similares 

3.5.1. Sentido provável de decisão 

“Desde a adoção do Regulamento TSM (e nalguns casos ainda anteriormente) 

algumas ARN têm vindo a analisar questões relacionadas com o mesmo, em 

particular no que se refere a ofertas zero-rating lançadas por alguns PSAI. Muito 

embora em muitos casos não exista ainda uma conclusão final sobre a análise, são 

de relevar os casos específicos verificados em alguns países onde as ARN 

adotaram decisões sobre esta matéria, com vista a evidenciar os argumentos 

utilizados e a sua relação com o disposto no Regulamento TSM. 

Neste enquadramento são de destacar os casos da Bélgica, Hungria, Holanda, 

Suécia, Itália, Noruega, Áustria e Alemanha. De acordo com informação disponível, 

embora algumas ARN tenham introduzido regulação quanto a estas matérias antes 

da entrada em vigor do Regulamento TSM (Eslovénia e Holanda), a maioria das 

que decidiram sobre o assunto adotou uma abordagem de análise caso-a-caso.” 
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3.5.2. Respostas recebidas 

NOS 

Na sequência da análise à oferta “WTF”, a NOS remete a título comparativo a oferta 

“Proximus” na Bélgica. Atenta que esta última disponibiliza em todas as suas ofertas 

de serviços móveis a possibilidade de escolha de uma entre seis aplicações, 

número inferior às aplicações disponibilizadas pela NOS na sua oferta “WTF”. Esta 

oferta foi objeto de análise pelo regulador belga, tendo sido concluído que a oferta 

estaria conforme as regras sobre a neutralidade da rede.  

No que respeita a aplicação nas ofertas zero-rating e similares das regras do RLAH 

no EEE, a NOS sublinha não ter conhecimento de alguma autoridade reguladora 

ter proposto uma abordagem semelhante à proposta pela ANACOM para efeitos de 

cálculo de PUR específicas e cumulativas, atendendo aos diferentes tipos de 

plafonds disponibilizados numa determinada oferta comercial.  

VODAFONE 

No que respeita ao tratamento equitativo do tráfego, a VODAFONE sublinha que 

“(…) nem mesmo a prática decisória a nível europeu parecer corroborar as 

conclusões retiradas pela ANACOM no SPD sobre esta matéria em particular.” O 

prestador destaca que apenas dois reguladores europeus analisaram ofertas 

similares e adotaram uma posição semelhante à da ANACOM, tendo essas 

decisões sido contestadas em Tribunal, e em ambas as situações o Tribunal decidiu 

pela anulação ou suspensão das referidas decisões. Nessa medida, entende que, 

se o objetivo do BEREC é harmonizar a aplicação das disposições do Regulamento 

TSM, então deve passar pela adoção de uma solução apoiada pela maioria dos 

países.   

Relativamente à metodologia de cálculo da PUR apresentada pela ANACOM no 

SPD, e por comparação às decisões dos restantes reguladores europeus, a 

VODAFONE assume não ter conhecimento de nenhum regulador ter instituído a 

necessidade de apuramento de PUR adicionais quando os tarifários contêm tráfego 

destinado ao acesso a conteúdos e/ou aplicações específicas. 
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3.5.3. Entendimento da ANACOM 

Ao nível do que foi explicitado no SPD sobre as práticas internacionais relativas à 

aplicação do Regulamento TSM, em particular quanto ao zero-rating e práticas 

similares, salienta-se que apenas existiram dois comentários sobre o assunto, o da 

NOS e o da VODAFONE.  

A respeito do alegado pela NOS importa referir que, no caso particular da oferta 

“Proximus”, para efeitos de análise da conformidade da respetiva oferta com as 

regras da neutralidade da rede, foi sustentada no facto de não ser aplicado um 

tratamento distinto à aplicação zero-rated, após consumo da totalidade do plafond 

geral de dados, num contexto em que são disponibilizados plafonds gerais de 

acesso à Internet significativos. No que concerne as ofertas analisadas no SPD, é 

de relevar que compreendem práticas de gestão de tráfego diferenciadas, nem 

todas acautelando o princípio de tratamento equitativo e não discriminatório do 

tráfego na prestação de SAI, conforme previsto no Regulamento TSM, além de que 

se inserem num contexto distinto do verificado na Bélgica em termos de volume dos 

plafonds gerais, pelo que não são totalmente comparáveis. Face o exposto, a 

ANACOM reitera que, ainda que se procure assegurar coerência e homogeneidade 

na aplicação das disposições do Regulamento TSM, atendendo à diversidade e 

especificidades das diferentes práticas comerciais, é relevante avaliar 

individualmente as ofertas para salvaguardar os direitos dos utilizadores finais no 

acesso à Internet aberta, que constitui o fim último do Regulamento TSM.  

Em relação ao comentário da VODAFONE de que apenas duas ARN tomaram uma 

posição semelhante à ANACOM em matéria de gestão de tráfego, tendo as 

decisões das mesmas acabado por serem anuladas em tribunal, importa referir que 

diversas ARN se têm pronunciado sobre as práticas de gestão de tráfego. Conforme 

referido no SPD, constituem exemplo, os casos verificados na Hungria, na Itália, na 

Áustria, e mais recentemente na Alemanha. Além disso, é de notar que, embora 

exista uma intenção de harmonização na aplicação do disposto no Regulamento 

TSM, as pronúncias refletem as análises caso-a-caso levadas a cabo por cada 

ARN, sendo, contudo, unânime para os países referenciados que não deve existir 

um tratamento discriminatório na gestão do tráfego, designadamente quando estão 

em causa bloqueios ao tráfego geral quando subsiste a possibilidade de o tráfego 

de zero-rating ou similar continuar a ser usado. 
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A propósito da aplicação das regras do RLAH no EEE, ambos os prestadores – 

NOS e VODAFONE – manifestaram desacordo quanto à abordagem apresentada 

no SPD pela ANACOM, argumentando que nenhuma outra entidade reguladora terá 

tomado decisão semelhante. Sobre este assunto, a ANACOM refere que 

efetivamente têm existido mais pronúncias pelas ARN ao nível das práticas de 

gestão de tráfego do que ao nível do roaming, embora já tivesse existido uma 

decisão por parte do regulador alemão relativamente à aplicação do princípio RLAH 

na oferta “StreamOn”, conforme constatado no SPD.  

Sem prejuízo da abordagem apresentada pela ANACOM para o cálculo da PUR, 

importa evidenciar que, em qualquer oferta esse cálculo deve estar conforme o 

Regulamento do Roaming. Para o efeito, as condições de utilização em roaming no 

EEE devem ser equivalentes às disponibilizadas no território nacional. 

Relativamente ao processo de cálculo da PUR, e dado o reduzido número de 

decisões sobre esta matéria, a ANACOM procurou, à luz do exposto no 

Regulamento do Roaming e do Regulamento TSM, assegurar que os utilizadores 

finais possam exercer em pleno o princípio do RLAH, sendo de destacar que o 

entendimento agora expresso por esta Autoridade sobre o cálculo das PUR passou 

a permitir a aplicação de uma PUR única, no caso de “pacotes de dados abertos” 

com diferentes limites de tráfego/regimes de tarifação aplicáveis em território 

nacional.  

3.6. Outros assuntos 

3.6.1. Transparência 

3.6.1.1. Respostas recebidas 

ISOC Portugal Chapter 

Segundo a ISOC Portugal Chapter, o Regulamento TSM obriga a que a definição 

contratual dos serviços de acesso à Internet pelos prestadores seja clara, porém 

constata que a situação no mercado em Portugal está longe da recomendada no 

artigo 4.º do referido Regulamento e nas Linhas de Orientação do BEREC sobre a 

matéria. Esta associação salienta que, maioritariamente, a informação detalhada 

dos serviços apenas se encontra nos sites da Internet dos prestadores, sendo que 

geralmente apenas reflete informação teórica. 
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Em concreto, a ISOC Portugal Chapter dá exemplos de práticas relacionadas, entre 

outros, com a aquisição de serviços em pacote e vendas por telefone por oposição 

a rescisões em que se exige o envio de cartas ou a comparência presencial numa 

loja, considerando que as mesmas ferem o estipulado nas alíneas c) e d) do n.º 1 

do artigo 4.º do Regulamento TSM e nos parágrafos 139 a 157 das Linhas de 

Orientação do BEREC sobre Neutralidade da Rede.  

Em linha com as questões de transparência, a ISOC Portugal Chapter sugere a 

reestruturação do serviço COM.escolha do Portal do Consumidor da ANACOM, no 

que diz respeito à especificação técnica associada aos serviços de acesso à 

Internet. A título de exemplo, atenta que no COM.escolha, apesar de a informação 

disponibilizada ser da responsabilidade dos operadores, é veiculada por um canal 

oficial da ANACOM, pelo que os valores apresentados deveriam ter em 

consideração a região do país e a densidade de acesso na zona, além de que os 

débitos dos serviços móveis atualmente divulgados na ferramenta refletem valores 

máximos teóricos e não os disponíveis.  

NOS 

No entender da NOS, o tratamento dado pela ANACOM em relação às temáticas 

inerentes ao SAI tem sido marcado por um relevante equilíbrio, com enfoque numa 

primeira instância na transparência da informação disponibilizada aos clientes. 

Deste percurso, a NOS evidencia a criação das ferramentas NET.mede e 

COM.escolha, que resultaram do envolvimento e participação dos diferentes 

stakeholders. Em prol da transparência, a NOS destaca ainda a realização de 

estudos de aferição da qualidade do SAI, bem como a decisão da ANACOM de 

alteração da deliberação sobre o objeto e forma de divulgação das condições de 

oferta e utilização de serviços de comunicações eletrónicas de 10.10.201123 e o 

Regulamento da ANACOM n.º 829/2016, de 23 de agosto, sobre a informação pré-

contratual e contratual no âmbito das comunicações eletrónicas24. Segundo este 

prestador, a transparência, aliada a um ambiente concorrencial assente em 

investimentos significativos dos diferentes players de mercado, tem permitido a 

                                                            
23 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1100354. 
24 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1393513. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1100354
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1393513
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disponibilização de um vasto número de ofertas, com diversas funcionalidades a 

preços competitivos, que constituem uma mais valia para os utilizadores finais. 

3.5.1.2. Entendimento da ANACOM 

Das respostas recebidas no âmbito da consulta pública, há a salientar a referência 

positiva por parte da NOS ao tema da transparência da informação. O prestador, 

além de evidenciar os estudos de aferição da qualidade do SAI realizados pela 

ANACOM e as decisões desta Autoridade em matéria de transparência, destaca as 

plataformas NET.mede e COM.escolha da ANACOM, que envolveram a 

participação dos diversos stakeholders. Por oposição, a ISOC Portugal Chapter 

sugere a reestruturação da ferramenta COM.escolha do Portal do Consumidor da 

ANACOM, por não refletir as realidades técnicas associadas aos SAI. 

A ANACOM regista as referências feitas pelo ISOC Portugal Chapter relativamente 

ao comparador COM.escolha. 

Não obstante esta não ser a sede adequada para uma pronúncia sobre esta 

ferramenta, esta Autoridade realça que: 

- a mesma se encontra em permanente evolução e avaliação, havendo, no 

entanto, que fazer opções equilibradas em termos do esforço que é exigível 

aos operadores/prestadores em termos de carregamento da informação e/ou 

de investimento nos seus próprios sistemas; 

- encontra-se em curso, no âmbito das ações do “Plano de Atividades 2018” 

relacionadas com o COM.escolha, uma adaptação da informação sobre 

velocidades de transmissão do serviço de acesso à internet, por forma a 

torná-la mais completa e transparente.  

A ISOC Portugal Chapter manifesta ainda algumas reservas quanto à conformidade 

dos contratos que incluem SAI com as medidas de transparência previstas no 

Regulamento TSM para garantir o acesso à Internet aberta, evidenciando que a 

informação detalhada dos serviços apenas se encontra nos sites da Internet. A este 

respeito, a ANACOM releva que tem monitorizado a informação disponibilizada 

pelos PSAI, quer nos contratos remetidos aos utilizadores, quer nos respetivos sites 

dos prestadores. Da análise realizada até à data, constata-se um esforço por parte 

dos PSAI na disponibilização da informação relevante sobre as condições dos SAI 
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comercializados por estes. Pese embora algumas melhorias registadas no último 

ano a este nível, subsistem situações que poderão ser melhoradas, por via de uma 

maior clareza e detalhe, assim como o mais fácil acesso, a determinadas 

informações. Não obstante não ter existido até à data qualquer intervenção 

regulatória sobre esta matéria por parte da ANACOM, o tema continua a ser objeto 

de análise por esta Autoridade, no sentido de aferir a compatibilidade da informação 

publicada pelos PSAI com as disposições do Regulamento TSM em matéria de 

transparência. 

3.6.2. Outros aspectos 

3.5.2.1. Respostas recebidas 

DECO 

No entender da DECO, a deliberação da ANACOM deve assegurar que os 

consumidores não são prejudicados na utilização que fazem da Internet e das 

aplicações que entendem usar, salvaguardando as situações em que estejam a 

decorrer prazos de fidelização. Segundo esta entidade, deverá ser permitido que 

todas as alterações contratuais realizadas pelos PSAI sem benefício para os 

consumidores deem lugar ao direito de rescisão antecipada, sem qualquer encargo. 

SINDETELCO 

No entender do SINDETELCO, a proposta de decisão, refletida no SPD 

relativamente às práticas comerciais zero-rating e similares em Portugal, irá afetar 

diretamente as ofertas comerciais das empresas onde este sindicato tem 

associados, e indiretamente os PSAI. O referido sindicato alerta que estes 

associados trabalham em funções que estão diretamente relacionadas com as 

ofertas “Moche”, “Yorn” e “WTF”, quer na vertente de criação de conteúdos, quer 

no tratamento do tráfego. Por isso, não descarta a possibilidade dos trabalhadores 

dos PSAI serem realocados em outras funções dentro da empresa, não havendo 

essa garantia para os associados que se encontram nas empresas prestadoras de 

serviços afetas às ofertas em causa, caso a proposta de decisão seja aprovada. No 

que diz respeito aos associados da ANACOM, o SINDETELCO afirma que a 

decisão afeta os associados da ANACOM apenas enquanto consumidores. 
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3.5.2.2. Entendimento da ANACOM 

Quanto ao observado pela DECO, esclarece-se que, em matéria de alterações aos 

contratos que têm por objeto a prestação de serviços de comunicações eletrónicas, 

a ANACOM não deixará de verificar o cumprimento do disposto no n.º 16 do artigo 

48.º da Lei das Comunicações Eletrónicas e demais legislação aplicável, sendo 

certo que a observância do disposto no referido preceito está reservada aos casos 

em que a(s) alteração(ões) contratual(ais) proposta(s) seja(m) da iniciativa do 

prestador de serviços.  

Por seu turno, a SINDETELCO manifesta preocupações, não na ótica do 

consumidor, mas na ótica dos recursos humanos que exercem funções 

relacionadas com as ofertas zero-rating e similares. O referido sindicato alerta para 

as eventuais implicações que possam decorrer da decisão final da ANACOM, em 

prejuízo dos trabalhadores dos diversos prestadores, com vínculo interno, mas em 

especial os que se encontram em regime de outsourcing. A este respeito, a 

ANACOM regista a preocupação, no entanto atenta que o teor do exposto extravasa 

o âmbito de atuação desta Autoridade, uma vez que remete para questões 

inerentes à gestão dos recursos humanos da responsabilidade dos diversos 

prestadores, e não para as comunicações que constituem o cerne da regulação por 

parte desta Autoridade. Não obstante o exposto, e atendendo que o que está em 

causa não é a eliminação das ofertas comerciais zero-rating e similares, mas tão só 

a reformulação das mesmas, não parecem existir razões que justifiquem a extinção 

de postos de trabalho nos prestadores que comercializam este tipo de ofertas.  

4. Conclusão 

Atentos os contributos recebidos, de natureza muito diversa – uns apoiando a análise e 

propostas de determinações da ANACOM, outros pugnando por uma atuação mais 

interventiva, designadamente a proibição das ofertas zero-rating, e outros ainda no extremo 

oposto contestando a necessidade de qualquer intervenção da ANACOM ou opondo-se a 

algumas das medidas previstas no seu SPD, nomeadamente relacionadas com a 

implementação das regras do RLAH –, esta Autoridade, considerando os fundamentos 

expostos nos entendimentos constantes do presente relatório, para além de densificar o 

enquadramento regulatório da decisão final, na linha do explicitado nos referidos 

entendimentos, considera que se justifica ajustar a decisão nos seguintes aspectos: 
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 Especifica-se que o entendimento segundo o qual os aditivos de aplicações não 

incluídos no preço dos tarifários contratados (ofertas de tipo 1) são utilizáveis 

igualmente em roaming no EEE, podendo, no caso de “pacotes de dados abertos” 

ser aplicável uma PUR de dados em roaming, apenas se aplica, naturalmente, no 

caso de esses aditivos serem adquiridos por subscritores de tarifários que permitem 

a utilização, em roaming no EEE, dos serviços contratados. 

 No que respeita às ofertas que incluam no preço global dos serviços móveis do 

tarifário plafonds de dados distintos e/ou determinadas aplicações de utilização 

ilimitada (ofertas de tipo 2, de tipo 3 ou de tipo 4), considera-se adequada a 

aplicação de uma PUR única, calculada tomando como referência o preço fixo 

global periódico dos serviços móveis do tarifário aplicável em território nacional 

(caso em que, para ofertas similares que não tenham aplicações zero-rated, a 

prévia verificação pelos PSAI da existência de “pacotes de dados de abertos” deve 

basear-se na soma dos diferentes limites de tráfego de dados incluídos no tarifário 

e não apenas no plafond geral de dados do mesmo), sem prejuízo, de, em caso de 

existência de “pacotes de dados abertos”, os PSAI não estarem impedidos de 

implementar, neste tipo de ofertas, PUR específicas para os diferentes tipos de 

dados (que fossem “pacotes de dados abertos”) incluídos no tarifário (que poderiam 

ser calculadas com base em preços parcelares que fossem indicados para o efeito). 

 É eliminado o anexo do SPD, por o mesmo ter deixado de estar conforme com a 

flexibilização do entendimento da ANACOM em relação à possibilidade de 

aplicação de uma PUR única no caso de ofertas de tipo 2, de tipo 3 e de tipo 4 que 

sejam “pacotes de dados abertos”, entendendo-se também não se justificar a 

inclusão de um novo anexo em sua substituição, dado que, em face do exposto no 

presente relatório, esse novo anexo não introduziria valor acrescentado. 

 Clarifica-se expressamente que a determinação de alteração pelos PSAI, onde 

aplicável, da informação sobre os moldes de utilização em roaming no EEE das 

ofertas zero-rated e das ofertas similares, divulgada nos respetivos sites na Internet 

e pontos de venda, sobre as condições de oferta e utilização dos seus serviços, 

bem como as respetivas condições contratuais, abrange também as informações 

em causa divulgadas através dos serviços de apoio ao cliente e dos restantes 

canais informativos disponibilizados aos utilizadores finais; 
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 Fixa-se um prazo de 50 dias úteis (em vez dos 40 dias úteis previstos no SPD) para 

alteração, onde aplicável, dos procedimentos adotados nas ofertas do SAI móvel 

em que o tráfego tem estado sujeito a tratamento diferenciado após esgotados os 

plafonds gerais de dados, entre as aplicações/conteúdos que integram plafonds 

específicos de dados ou que são disponibilizados sem limite de tráfego e as demais 

aplicações/conteúdos que integram os plafonds gerais de dados, no sentido de 

assegurar a sua conformidade com o Regulamento TSM (artigo 3.º, n.º 3); 

 É igualmente alargado, de 40 dias úteis para 50 dias úteis, o prazo máximo de 

alteração, onde aplicável, dos procedimentos adotados nas ofertas que incluem o 

SAI móvel (incluindo também, naturalmente, o serviço de Internet no telemóvel) em 

que existem aplicações/conteúdos cujas condições de utilização em roaming no 

EEE não sejam equivalentes às disponibilizadas no território nacional, no sentido 

de assegurar a sua conformidade com o Regulamento do Roaming e o 

Regulamento de Execução; 

 Clarifica-se que o prazo de 50 dias úteis é também aplicável à adaptação da 

informação divulgada nos respetivos sites na Internet e pontos de venda, bem como 

nos serviços de apoio aos clientes e restantes canais informativos disponibilizados 

aos utilizadores finais, sobre as condições de oferta e utilização dos seus serviços, 

bem como as respetivas condições contratuais; 

 Fixa-se um prazo de 30 dias úteis para que os PSAI enviem à ANACOM informação 

detalhada (i) sobre o modo como irão dar cumprimento às determinações da 

ANACOM, (ii) sobre a informação relativa às alterações introduzidas que será 

divulgada e publicada nos respetivos sites na Internet e pontos de venda bem como 

nos serviços de apoio ao cliente e restantes canais informativos disponibilizados 

aos utilizadores finais, sobre as condições de oferta e utilização dos seus serviços, 

bem como as respetivas condições contratuais, e (iii) sobre as condições 

específicas impostas às entidades potencialmente interessadas para inclusão das 

respetivas aplicações/conteúdos nas ofertas de zero-rating e similares do PSAI; 

 Em relação às condições específicas que os PSAI impõem ou consideram vir a 

impor às entidades potencialmente interessadas para inclusão das respetivas 

aplicações e/ou conteúdos nas ofertas de zero-rating e similares do PSAI, inclui-se 

uma recomendação no sentido de serem publicadas as referidas condições, sendo 
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que nesse contexto se considera adequado que a informação requerida aos CAP 

corresponda à que é estritamente necessária para aferir as compatibilidades 

técnicas a verificar para a integração dos conteúdos e/ou aplicações em causa, não 

comprometendo a atividade dos CAP. Também se considera adequada a 

publicação do prazo em que o prestador se compromete a dar resposta às 

solicitações apresentadas.  
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Lista de acrónimos e abreviaturas 
 

 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

ARN Autoridade Reguladora Nacional 

BEREC 

Body of European Regulators for Electronic Communications - 

Organismo de Reguladores Europeus de Comunicações 

Eletrónicas 

CAP 
Content and Application Provider –  

Prestadores de Conteúdos e/ou Aplicações 

EEE Espaço Económico Europeu 

LCE Lei das Comunicações Eletrónicas 

MVNO 
Mobile Virtual Network Operator – 

Operadores Móveis Virtuais 

PSAI Prestadores de Serviços de Acesso à Internet 

PUR Política de Utilização Responsável 

RLAH Roam like at Home 

SPD Sentido Provável de Decisão 

SAI Serviços de Acesso à Internet 

TSM Telecom Single Market 

 

 

 

 

 


