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Deliberação de 19.12.2007 

DELIBERAÇÃO 

Resolução de um litígio entre a Tele2 e a PT Comunicações quanto à 
suspensão da prestação do serviço de activações de pré-selecção  

I 
FACTOS 

1. O pedido da Tele2 

1.1. Em 7 de Setembro de 20071, a Telemilénio – Telecomunicações, 

sociedade unipessoal, Lda. (Tele2) apresentou à ANACOM um pedido de 

resolução de um litígio surgido entre esta empresa e a PT Comunicações, 

S.A. (PTC), ao abrigo do disposto no art.º 10º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas – LCE) relativo à resolução 

administrativa de litígios. 

1.2. No seu requerimento, a Tele2 relembra que havia chamado a atenção 

para diversas desactivações de clientes em pré-selecção (PS), incluindo 

com factura única, que lhe tinham sido enviadas pela PTC “à revelia do 

disposto nos regulamentos aplicáveis e nas deliberações da ANACOM 

sobre esta matéria”. 

1.3. Refere a Tele2 que, no seguimento desta conduta, a PTC a informou que 

pretende suspender o acesso ao serviço de activação, no âmbito do 

acordo de interligação vigente entre as partes (carta de 22/8/2007, que 

anexa). 
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1.4. Entende a requerente “que se trata de mais uma violação do disposto na 

Oferta de Referência de Linha Assinante (ORI) e na Oferta de Referência 

de Realuguer da Linha Assinante (ORLA)”, pois, embora estas prevejam 

que a falta de pagamento constitui causa de suspensão dos serviços ou 

de perda do direito à ORLA, a Tele2 considera que não se encontra numa 

situação de incumprimento por nada dever à PTC no âmbito destas 

ofertas. 

1.5. Recorda a Tele2 que, em 24/11/2006, havia já pedido a intervenção do 

Regulador, solicitando que a PTC fosse proibida de lhe suspender os 

serviços de PS e outros deles decorrentes, como a ORLA. Esse pedido 

teve na base o temor de que a PTC viesse a penalizar um concorrente por 

defender os seus interesses e zelar pelo respeito do Regulamento de 

Selecção e Pré-selecção (SPS), nomeadamente quanto aos processos de 

desactivação, o que, segundo a Tele2, se veio a comprovar. 

1.6. De acordo com a Tele2 e conforme já anteriormente comunicado à 

ANACOM, o desrespeito dos procedimentos de desactivação da PS pela 

PTC e consequente desactivação ilícita de inúmeros clientes da Tele2 

causou avultados prejuízos a esta empresa, os quais, decorrendo de uma 

conduta ilícita e culposa, conferem à Tele2 um crédito indemnizatório no 

montante equivalente aos prejuízos sofridos.  

1.7. Assim sendo, a Tele2 decidiu fazer operar o mecanismo da compensação 

de créditos, a qual se torna efectiva mediante declaração de uma das 

partes à outra (art.º 848º do Código Civil). Entende a requerente que tal 

significa que a obrigação de pagamento de serviços grossistas de 

interligação da Tele2 à PTC se extinguiu, pelo que não pode considerar-

se haver incumprimento de obrigações já inexistentes.  

1.8. Conclui a Tele2 que, face ao exposto, nenhum fundamento assiste à 

argumentação invocada pela PTC para a suspensão dos serviços de 

interligação, pelo que esta empresa “pretende ignorar o disposto na ORI e 

na PRI (que taxativamente fixam as condições de suspensão do serviço)”. 
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1.9. A requerente relembra ainda que, em resposta ao seu pedido de 

intervenção de 24/11/2006, a ANACOM absteve de se pronunciar sobre 

esta questão por ter entendido tratar-se de uma mera hipótese. Porém, 

face à carta enviada pela PTC em 22/8/2007, entende a Tele2 não se 

tratar já de uma mera hipótese, tendo a PTC deixado bem claro que 

pretende suspender a prestação de serviços no âmbito da ORLA. 

1.10. Pelo exposto, veio a Tele2, nos termos do art.º 10º da LCE requerer a 
intervenção urgente da ANACOM, proibindo a PTC de suspender a 
prestação de serviços à Tele2, pelo menos até que a matéria seja 
definitivamente resolvida no foro judicial. 

 

2. A resposta da PTC 

2.1. Por ofício de 02/10/20072, a ANACOM notificou a PTC do pedido de 

resolução de litígios apresentado pela Tele2, tendo-lhe concedido um 

prazo de 10 dias úteis para se pronunciar. Na mesma data, foi dado 

conhecimento deste ofício à Tele23. 

A PTC foi notificada em 03/10/2007, tendo apresentado a sua resposta à 

ANACOM em 18 de Outubro de 2007, ou seja, dentro do prazo fixado.4

2.2. Considera a PTC que a questão essencial que o pedido da Tele2 encerra 

é a de saber se pode legitimamente suspender a prestação do serviço de 

activações de PS à Tele2 com fundamento na falta do seu pagamento.  

2.3. Neste contexto, a PTC menciona diversas cláusulas do acordo de 

interligação celebrado entre as partes (cujo extracto anexa), de acordo 

com as quais: 

- A PS é abrangida pelo acordo; 

- As activações de PS são pagas e facturadas nos termos acordados; 

                                                           
2 ANACOM-S46111/2007 
3 Ofício ANACOM-S46112/2007 
4 ANACOM-E62251/2007 
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- A falta ou atraso no pagamento de qualquer das prestações devidas no 

âmbito do acordo, por um período superior a 60 dias, dá direito à 

suspensão da respectiva prestação do serviço. 

2.4. Relembra também a respondente que a Tele2 já reconheceu que o 

serviço de activações de PS faz parte do acordo de interligação, juntando 

uma carta da requerente nesse sentido, e que a ANACOM, na sua 

deliberação de 20/6/2007, registou que, verificando-se falta de 

pagamento pelo OPS, a PTC poderá legitimamente suspender ou 

interromper a prestação dos respectivos serviços, nos termos previstos, 

nomeadamente, na cláusula 27ª do acordo. 

2.5. Entende a respondente que outra coisa não seria de esperar, não só por 

resultar da lei, mas também porque, apesar de a PTC «“suportar” e 

ajudar, de acordo com a regulamentação assimétrica em vigor, muitos 

serviços prestados pelos seus concorrentes, é uma sociedade comercial 

que, como todas as outras, visa o lucro (…)». Adita que o único serviço 

que é obrigada a prestar, ainda que o beneficiário não pague, é o serviço 

telefónico fixo (por ser prestadora do serviço universal) e, mesmo neste 

caso, só após a prestação de garantia que lhe tenha sido exigida. 

2.6. Relativamente à compensação legal de créditos, a PTC relembra que, na 

deliberação de 20/6/2007, a ANACOM se havia considerado competente 

para tratar, em sede de resolução de litígios, a questão da suspensão 

dos serviços, mas incompetente para tratar do recurso à compensação 

legal de créditos para fundamentar a suspensão dos pagamentos, o que 

a PTC considera avisado por nada ter a ver com o sector. 

2.7. Quanto à dívida da Tele2, afirma a PTC que não é verdade que, aquando 

da notificação da suspensão do serviço de activações de PS, a Tele2 

nada lhe devesse. Pelo contrário, segundo a PTC, a Tele2 devia 

precisamente os [INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL] referidos na carta de 

22/8/2007 que remeteu à Tele2. 

2.8. Informa a PTC que só foi exigido à Tele2 o pagamento de 

[INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL] por terem sido deduzidos 
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[INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL] à importância total, relativos a uma 

factura com vencimento a 9/7/2007, uma vez que, naquela data, ainda 

não tinham decorrido os 60 dias previstos no acordo de interligação para, 

com referência a essa factura, legitimar a suspensão do serviço. 

2.9. A PTC junta ainda um e-mail da Sonaecom, de 14/9/2007, informando-a 

que havia procedido ao pagamento do montante referido no ponto 

anterior, por conta da sua participada Telemilénio. 

2.10. Finalmente, a PTC faz referência a “outras confusões” da Tele2 sobre 

ofertas da PTC, bem como a uma afirmação da requerente de que a PTC 

“pretende suspender a prestação de serviços no âmbito da ORLA”, as 

quais considera falecerem de razão e carecerem de demonstração. 

2.11. Considera a PTC que, embora a Tele2 pareça continuar “zangada” com 

acções de desactivação de PS já resolvidas noutra sede, “não demonstra 

o mínimo prejuízo que alega ter sofrido”, enquanto que a PTC está a 

tentar demonstrar, em sede própria, os prejuízos que sofreu com os 

atrasos da Tele2 na apresentação dos pedidos electrónicos de 

desactivação da PS. 

2.16.Pelo exposto, a PTC entende que a ANACOM deve reconhecer-lhe o 
direito de suspender o serviço de activações de PS, com 
fundamento na falta de pagamento, arquivando o procedimento 
quanto ao restante.  

 

II 
ANÁLISE 

1. Como decorre dos factos expostos em I, por deliberação de 20/6/20075, a 

ANACOM indeferiu o pedido da Tele26, consubstanciado na proibição de a 

PTC suspender os serviços de PS e outros dele dependentes por não se 

verificar, então, nenhum facto que correspondesse à existência de um 

                                                           
5 Disponível em http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=246222  
6 Pedido apresentado em 24/11/2006, ao abrigo do art.º 10º da LCE. 
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litígio, mas apenas um “temor” da Tele2 de que a PTC viesse a suspender 

estes serviços por falta de pagamento. 

2. Em 22/8/2007, a PTC veio efectivamente a notificar a Tele2 para proceder 

ao pagamento da quantia em dívida, sob pena de suspender a prestação 

do serviço de activações de PS a partir de 17/9/2007, tendo a Tele2, na 

sequência desta comunicação, solicitado nova intervenção da ANACOM 

no sentido de proibir que a PTC efectivasse tal suspensão.  

3. A ANACOM entende que, aquando da apresentação deste pedido, ou seja, 

em 7/9/2007, existia efectivamente um litígio para efeitos do art.º 10º da 

LCE, o qual justificava a intervenção do Regulador restrita à matéria da 

suspensão dos serviços de interligação. 

4. Tal como exposto na deliberação de 20/7/2007 (ponto II – 2), a questão da 

suspensão dos serviços de interligação com fundamento na falta de 

pagamento constitui matéria sectorialmente tratada e regulada nos 

seguintes termos: 

• Em primeiro lugar, a Oferta de Referência de Interligação (ORI) da PTC 

estabelece que a falta ou atraso no pagamento de qualquer das 

prestações devidas no âmbito do acordo de interligação ou, 

eventualmente, no quadro da própria Oferta constitui causa de 

interrupção ou suspensão dos serviços [ponto 29, 2º §, c)]. 

• No mesmo sentido e em seu desenvolvimento dispõe a cláusula 27ª, 

nºs 1, 2 e 3, alínea c) do acordo de interligação celebrado entre a PTC e 

a Tele2. 

• Por seu turno, a Oferta de Referência de Realuguer da Linha de 

Assinante (ORLA) da PT, de acordo com o ponto VII dos Elementos 

Mínimos definidos por deliberação da ANACOM de 29/4/2005, prevê 

que a beneficiária perde automaticamente o direito à ORLA, por um 

período de 3 meses, caso incorra em 3 incumprimentos do prazo de 

pagamento, à PT, das facturas relativas à ORLA, dentro do período de 

1 ano, voltando a PT a facturar e a cobrar todas as respectivas linhas 

de rede. 
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5. Considerando este enquadramento e face à situação concreta de 

incumprimento da Tele2 supra descrita, a PTC teria o direito de suspender 

o serviço de activações de PS, com fundamento na falta de pagamento. 

6. Esta conclusão não tem subjacente qualquer apreciação das matérias 

exclusivamente do foro do Direito Civil, invocadas pela Tele2 para 

fundamentar a alegada inexistência da dívida. Como já referido na 

deliberação de 20/6/2007, tais matérias extravasam o poder de intervenção 

desta Autoridade no âmbito do processo de resolução administrativa de 

litígios. 

7. À ANACOM apenas compete reconhecer o direito da PTC de suspender o 

serviço por não pagamento atempado, nos termos da regulamentação 

sectorial. As circunstâncias que conduziram a esse incumprimento, que 

sejam eventualmente analisadas pelos tribunais e que possam conduzir a 

um direito de indemnização da Tele2 perante a PTC não são objecto da 

presente deliberação. 

8. Sucede, porém, que, no período de tempo que decorreu entre a 

apresentação à ANACOM do pedido de resolução de litígios da Tele2 e a 

resposta da PTC apresentada no presente processo, a Sonaecom em 

nome da sua participada Tele2 pagou à PTC a quantia em dívida 

relativamente ao serviço de activações de PS. 

9. A liquidação desta dívida por parte da requerente pôs termo ao conflito 

existente entre as partes, determinando a extinção do presente processo 

de resolução de litígios. 

10.  Tendo em conta o exposto e designadamente o facto de ter havido um 

anterior processo de resolução de litígios, já concluído, com os mesmos 

intervenientes e sobre a mesma matéria, bem como a extinção do presente 

processo de acordo com o referido no ponto anterior, entende a ANACOM 

que a audiência de interessados não teria qualquer resultado útil ou 

significativo. 

Assim, com fundamento na alínea a) do n.º 2 do art.º 103º do Código do 

Procedimento Administrativo, considerando que os interessados já se 
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pronunciaram sobre todas as questões relevantes, a ANACOM entende 

dispensar a audiência prévia no presente procedimento. 

 

III 
DELIBERAÇÃO 

Assim, tendo em conta o vindo de expor, o Conselho de Administração da 
ANACOM, no exercício da atribuição que lhe é conferida pela alínea q) do n.º 

1 do art.º 6º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 309/2001, de 

7 de Dezembro, e na prossecução do objectivo de regulação previsto na 

alínea a) do n.º 1 do art.º 5º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, delibera, 
no âmbito do processo de resolução administrativa de litígios, previsto 
no artigo 10º da LCE: 

1. Extinguir o processo administrativo de resolução de litígios iniciado 

pelo pedido da Tele2 de 7/9/2007, ao abrigo do art.º 10º da LCE, por ter 

cessado o litígio existente entre as partes; 

2. Dispensar da audiência prévia dos interessados, ao abrigo da alínea 

a) do n.º 2 do artigo 103º do Código de Procedimento Administrativo, o 

ponto 1 da presente deliberação. 
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