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1. Introdução 

O Conselho de Administração da ANACOM, por deliberação 12.08.20211, aprovou o 

sentido provável de decisão (SPD) relativo ao conceito de encargo excessivo com o 

fornecimento do serviço de acesso à Internet em banda larga, em cumprimento do disposto 

no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, o qual foi submetido ao 

procedimento de audiência prévia de acordo com o disposto nos artigos 121.º e 122.º do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA) e ao procedimento geral de consulta 

previsto no artigo 8.º da Lei das Comunicações Eletrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro, na sua atual redação) nos termos do que estabelece o n.º 1 do artigo 11.º dos 

Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, ambos por um prazo 

de vinte dias úteis.  

Foram recebidas dentro do prazo pronúncias das seguintes entidades: 

• Prestadores de serviços de comunicações eletrónicas: 

− FastFiber – Infraestruturas de Comunicação, S.A. (FastFiber); 

− Fibroglobal – Comunicações Electrónicas, S.A. (FIBROGLOBAL); 

− Gardunha Networks, Lda. (GARDUNHA NETWORKS); 

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

− NOS, SGPS, S.A em nome das suas participadas NOS Comunicações, S.A., NOS 

Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira Comunicações, S.A. (Grupo NOS); 

− NOWO – Communications, S.A. (NOWO); 

− SUMA MOVIL Portugal, S.A. (SUMAMOVIL). 

• Organizações da sociedade civil:  

                                                           

1 Disponível em  

https://www.anacom.pt/streaming/SPDEncargoExcessivodec12082021.pdf?contentId=1695372&field=ATTAC
HED_FILE. 

https://www.anacom.pt/streaming/SPDEncargoExcessivodec12082021.pdf?contentId=1695372&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/SPDEncargoExcessivodec12082021.pdf?contentId=1695372&field=ATTACHED_FILE
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− Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL); 

− Associação IUS OMNIBUS (IUS OMNIBUS). 

• 3 cidadãos.  

Nos termos da alínea d) do n.º 3 da decisão relativa aos procedimentos de consulta da 

ANACOM, aprovados por deliberação de 12.02.20042, a ANACOM disponibiliza no seu 

sítio da Internet todas as respostas recebidas, salvaguardando as informações que os 

respondentes qualificaram como confidenciais e que como tal sejam reconhecidas por esta 

Autoridade. De acordo com a mesma alínea dos referidos procedimentos de consulta, o 

presente relatório contém uma referência a todas as respostas recebidas e uma apreciação 

global que reflete o entendimento da ANACOM sobre as mesmas. Atendendo ao carácter 

sintético do mesmo, tal não dispensa a consulta das respostas recebidas. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa ao conceito de encargo 

excessivo com o fornecimento do serviço de acesso à Internet em banda larga. 

2. Apreciação na generalidade 

a) Respostas recebidas 

APRITEL 

A APRITEL expõe a sua concordância com o conceito de encargo excessivo – «a prestação 

do serviço representa um encargo excessivo caso impacte na situação financeira ou 

competitiva da empresa que presta esse serviço» – uma vez que este permite assegurar 

que a política de SU não causa distorções ao funcionamento competitivo do mercado. 

Acrescenta à sua pronúncia a necessidade de definição da metodologia de cálculo do custo 

líquido já que no seu entender essa definição e o conceito de encargo excessivo são 

questões interdependentes, considerando que o limiar de 3% pode ou não ser adequado, 

dependendo de como irá ser definida essa metodologia. A APRITEL pronuncia-se contra 

a aplicação de uma exceção ao conceito de encargo excessivo e defende a introdução de 

um critério de materialidade.  

                                                           
2 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715
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Cidadãos 

Uma cidadã considera despropositado o encargo excessivo, por ser, nas suas palavras, 

«(…) uma vez mais, ser a população a pagar um encargo que compete às empresas que 

obtém lucros de milhões (…)». 

FastFiber 

A FastFiber entende que a ausência de definição da metodologia de apuramento dos 

custos líquidos resultantes da aplicação da tarifa social de fornecimento de serviços de 

acesso à Internet em banda larga, compromete os comentários realizados ao conceito de 

encargo excessivo e os resultados e conclusões obtidos na sequência desta consulta, uma 

vez que, na sua opinião, existe uma interdependência significativa entre as duas 

componentes. Entende que a definição referida deve ser feita o quanto antes e nunca 

posteriormente à data de início de aplicação da tarifa social. 

Acresce à sua pronúncia a proposta de introdução de um critério de materialidade e solicita 

a definição a priori dos critérios que norteiam a avaliação da exceção ao critério do conceito 

de encargo excessivo.  

FIBROGLOBAL 

A FIBROGLOBAL [Início de Informação Confidencial - IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx                  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Fim de Informação Confidencial - FIC]  

Neste contexto, refere ser [IIC] xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [FIC]. O que considera ser o caso do primeiro critério proposto 

pela ANACOM – existência de um encargo excessivo quando o montante dos CLSU, 

verificável e verificado, for igual ou superior a 3% das receitas do PSU obtidas com a 

prestação da tarifa social – o que apelida de critério do “impacto financeiro” na situação da 

empresa. Mas não considera ser o caso do critério - excecionalmente, mesmo nos casos 

em que os CLSU, verificável e verificado, sejam inferiores ao limiar de 3% das receitas 

geradas pela oferta da tarifa social, se ficar demonstrado que a prestação da tarifa social 

de acesso à Internet em banda larga gera um impacto significativo na concorrência, que 

denomina de impacto na concorrência – para o qual menciona ser [IIC]  xxxxxx xxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[FIC] 

Gardunha Networks 

Esta empresa menciona que a obrigação de fornecer um serviço de acesso à Internet nas 

condições estabelecidas no Decreto-Lei n.º 66/2021 resultará num encargo excessivo. 

Estando a operar há menos de 2 meses afirma que o fornecimento de tarifa social nesta 

fase inicial levaria a empresa à falência financeira.  

GRUPO NOS 

O Grupo NOS nota que as condições da TSI devem minimizar as distorções no mercado e 

o encargo excessivo gerado pela prestação da tarifa deve ser minimizado ou eliminado. 

Para tal, releva, na sua opinião, as condições da TSI, o preço, a metodologia de 

apuramento dos CLSU e a definição de encargo excessivo. 

Na sua pronúncia destaca ainda a importância de definição da metodologia de apuramento 

dos custos líquidos, que deverá ser colocada pela ANACOM em consulta ao mercado, 

manifesta a sua discordância com a existência de exceções ao critério de aferição de 

encargo excessivo e sugere a introdução de dois critérios adicionais, um relacionado com 

a materialidade do encargo excessivo e outro relacionado com a quota de clientes de TSI 

e a quota de mercado de banda larga.  

IUS OMNIBUS 

A associação de consumidores IUS OMNIBUS subscreve o conceito de encargo excessivo 

previsto no SPD e os respetivos termos do seu apuramento. Adicionalmente, menciona 

concordar com avaliação anual do impacto financeiro dos custos e da situação competitiva. 

MEO 

A MEO remete o seu contributo para a posição da APRITEL.  
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NOWO 

A NOWO não se opõe à definição proposta para encargo excessivo, sem prejuízo dos 

esclarecimentos que solicita, considerando crítica a liberdade de escolha do operador 

prestador quanto à modalidade de prestação que permita minimizar os custos líquidos, ou 

seja, prestação, no caso da NOWO, apenas sobre a sua própria rede fixa.  

Adita, também, ser expectável o seu recurso ao mecanismo de financiamento previsto no 

artigo 6.º do Decreto-Lei. De facto, este prestador indica que a prestação da TSI com os 

valores propostos pela ANACOM implica uma «operação largamente deficitária», quer 

essa prestação seja suportada na rede fixa (própria ou de terceiros), quer se suporte na 

rede móvel (modalidade MVNO). 

Este prestador tece ainda considerações sobre a origem dos fundos para compensação do 

encargo excessivo, defendendo que o financiamento desta medida de carácter social devia 

ser assegurado por fundos públicos.  

SUMAMOVIL 

A SUMAMOVIL indica que está numa fase avançada de implementação do seu projeto, 

mas ainda não se encontra numa fase que lhe permita efetuar comentários detalhados 

relativamente à maioria das questões que o SPD suscita. Ainda assim, refere esta 

empresa, que as caraterísticas da oferta tornam a operação deficitária o que menciona 

poder, face ao número real de clientes da TSI, colocar em causa a viabilidade da operação.   

b) Entendimento da ANACOM 

Constata-se que parte das entidades que responderam ao SPD manifestaram 

expressamente a sua concordância, ou não se opõem ao conceito de encargo excessivo 

definido. Em contraposição com o definido no SPD manifestaram-se a APRITEL, a MEO, 

a FIBROGLOBAL e o GRUPO NOS no que respeita ao segundo critério mais lato previsto 

para aferição da existência de encargo excessivo.  

No que respeita às restantes questões abordadas nos contributos recebidos estas serão 

apreciadas nos pontos seguintes deste relatório.  
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3. Apreciação na especialidade 

3.1. Primeiro critério para aferição de encargo excessivo e metodologia de cálculo 

dos CLSU 

No SPD ora em apreço encontra-se previsto que o fornecimento do serviço de acesso à 

Internet em banda larga, em cumprimento do exigido no Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de 

julho, constitui um encargo excessivo quando se verifique que o custo líquido decorrente 

da prestação desse serviço, verificável e verificado, é igual ou superior a 3% das receitas 

obtidas com essa prestação. 

a) Respostas recebidas 

APRITEL 

A APRITEL refere concordar com a definição de um critério simples e objetivo para a 

definição do conceito de encargo excessivo, contudo, menciona não estar em condições 

de formular uma opinião sobre este, por não serem conhecidos os contornos da 

metodologia de apuramento dos CLSU. Na sua opinião, o limiar proposto – CLSU iguais 

ou superiores a 3% das receitas da TSI – pode ser adequado, ou não, dependendo da 

metodologia definida para o cálculo dos CLSU, pelo que considera que «o conceito de 

encargo excessivo e a definição da metodologia de apuramento dos CLSU são questões 

interdependentes, não sendo possível uma avaliação totalmente informada da primeira 

sem se conhecer a segunda». 

Esta associação menciona que nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei cabe à 

ANACOM definir a metodologia de cálculo dos CLSU e que a sua definição, 

nomeadamente quanto aos princípios concetuais de base da metodologia de cálculo, como 

a natureza dos custos elegíveis ou o tipo de valorização contabilística, também deveria ter 

sido alvo de atenção no âmbito das presentes consultas públicas. 

A este respeito menciona ainda que a premência da definição da metodologia de cálculo 

dos CLSU decorre: do desafio de harmonização da metodologia e de densificação das 

eventuais vantagens de mercado adicionais de que beneficiam os prestadores, num 

contexto em que a TSI é uma obrigação de todos os prestadores de serviços de banda 

larga, independente das respetivas estratégias, tecnologias, topologias de rede, modelos 

de negócio e formas de organização; e da data limite para submissão de eventuais pedidos 



 

VERSÃO PÚBLICA  7 

 

de compensação relativos à atividade de 2021 em 31.01.2022, que menciona decorrer da 

intenção do Governo inscrita no Decreto-Lei.  

No que concerne à data limite estabelecida no n.º 3 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, 

de 30 de julho, para submissão de eventuais pedidos de compensação, esta associação 

salienta que as contas oficiais das empresas não estão fechadas, nem os custos 

estabilizados, nessa data. O que a seu ver, origina incerteza sobre o processo e reforça a 

necessidade de complementar o conceito de encargo excessivo com a metodologia para 

o cálculo dos custos líquidos. 

Neste contexto, também refere que o cálculo dos CLSU requererá a implementação e 

parametrização de um modelo de informação de gestão com informação específica da 

oferta, num prazo reduzido, incorporando as orientações adicionais a divulgar pela 

ANACOM sobre critérios e metodologia, ainda desconhecidas. 

FastFiber 

A FastFiber considera que a avaliação do critério proposto no SPD para aferir da existência 

de encargo excessivo apenas é possível de efetuar com o conhecimento de informação 

detalhada da metodologia de apuramento dos custos líquidos resultantes da aplicação da 

tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga. 

Por essa razão e também por uma questão de transparência e previsibilidade do sector, 

considera ser de maior importância a definição dessa metodologia o quanto antes, a seu 

ver, nunca depois da data de início da aplicação da tarifa social.  

FIBROGLOBAL 

A FIBROGLOBAL menciona que se está perante um critério claro e objetivamente 

verificável: através de uma simples operação contabilística poder-se-á apurar (e antecipar) 

a existência de encargos excessivos, pelo que refere nada ter a «acrescentar a respeito do 

critério relativo ao “impacto financeiro” na situação da empresa», constatando que o 

mesmo se encontra em linha com a prática do sector postal em jurisdições estrangeiras. 

GRUPO NOS 

O GRUPO NOS centra o seu contributo na importância de definir a metodologia de cálculo 

dos custos líquidos.  



 

VERSÃO PÚBLICA  8 

 

Para o GRUPO NOS apesar de o Decreto-Lei focar a urgência na definição do encargo 

excessivo é também fundamental e urgente, previamente à implementação da TSI, a 

definição da metodologia que será utilizada para determinar os custos líquidos.   

Na opinião do GRUPO NOS a definição dessa metodologia é uma condição prévia à 

avaliação da existência de encargo excessivo, uma vez que a aferição sobre o encargo 

excessivo apenas ocorre após determinada a existência de custos líquidos. Acresce este 

grupo que, dado o impacto que a metodologia tem no montante de custos líquidos, a sua 

definição atempada e prévia à implementação da TSI constitui um fator decisivo para a 

previsibilidade e certeza regulatória a que deve obedecer a prestação e financiamento da 

TSI.  

Sobre a metodologia de cálculo dos custos líquidos o GRUPO NOS também refere que 

esta tem um enorme impacto no apuramento do montante dos custos líquidos, por exemplo 

através do tipo de custos a considerar («custos incrementais? E custos fixos e comuns?»), 

de receitas («que tipo de proveitos são considerados além dos diretamente imputáveis à 

TSI») e de benefícios intangíveis («quais são relevantes?») e o modo como são 

considerados para o apuramento. Refere também ser necessário definir o tipo e os critérios 

de contabilização dos custos e proveitos elegíveis, bem como o tipo de demostração/prova 

que os operadores terão de fazer desses custos e proveitos. 

No que concerne à metodologia ainda adianta que a mesma deve promover a eficiência da 

prestação da TSI, desincentivando comportamentos no mercado que visam captar clientes 

de TSI sem preocupações de eficiência na aquisição de clientes, algo que entende poder 

ocorrer se existir o pressuposto de que todos os custos são compensados pelo sistema. 

Na sua opinião uma forma de evitar estas distorções de comportamento é garantir uma 

compensação unitária por cliente TSI igual para todos os prestadores.  

NOWO 

A NOWO não se opõe à definição proposta para encargo excessivo, sem prejuízo dos 

esclarecimentos que efetua no seu contributo. A este propósito, menciona que não é claro 

quais são os «eventuais benefícios» que serão considerados para ajustar as receitas na 

determinação dos CLSU. Apesar de o Decreto-Lei, no n.º 1 do artigo 6.º mencionar «o 

crescimento do mercado de utilizadores destes serviços», a NOWO não identifica 
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vantagens para os prestadores no cenário de uma grande adesão de beneficiários, dado o 

que alega ser o carácter expectavelmente deficitário da TSI.   

b) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista a preocupação manifestada por vários dos respondentes com a 

definição de metodologia de cálculo dos custos líquidos.  

A ANACOM pretende lançar, oportunamente, um projeto de decisão relativo à definição da 

metodologia de cálculo dos custos líquidos, que, em tempo, será submetido a 

procedimento de audiência prévia dos interessados e a consulta pública. O prazo imposto 

pelo Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, para a aprovação pela ANACOM de um 

conjunto de matérias necessárias à implementação da TSI e, de entre estas, do conceito 

de encargo excessivo, determinou que o procedimento destinado à concretização da 

metodologia de cálculo dos custos líquidos não ocorresse em simultâneo com o da 

concretização do conceito de encargo excessivo. Por outro lado, tendo presente que a 

entrada em vigor da TSI depende da publicação de uma Portaria, esta Autoridade, não 

controlando esse processo, também não pode garantir que haja uma tomada de decisão 

sobre a metodologia em momento anterior à entrada em vigor da TSI. Em todo o caso, a 

metodologia será  aprovada com brevidade e de modo a não prejudicar o cumprimento do 

prazo previsto no n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 66/2021 para os prestadores 

apresentarem o pedido de ressarcimento.   

Quanto ao limiar que é usado (3%), a ANACOM entende que, independentemente da 

concretização da metodologia e do tipo de custos considerados, se trata de um critério 

objetivo. Entendendo-se que, de modo geral, as empresas têm margem para internalizar 

um certo nível de custos sem impacto na sua situação competitiva, concluiu-se que esse 

patamar é alcançado a partir do limiar referido (3%), pelo que nesse caso os CLSU serão 

objeto de ressarcimento. Assim, calculados os CLSU e apuradas as receitas geradas pela 

tarifa social não existe discricionariedade associada à conclusão de existência, ou não, de 

encargo excessivo. Releve-se ainda que o valor do percentual definido é igual ao utilizado 

no contexto da concretização do conceito de encargo financeiro não razoável previsto no 

quadro das regras que regem a prestação do serviço postal universal, aspecto este que 

aliás é relevado pela positiva numa das pronúncias. 
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No que respeita às dúvidas e considerações efetuadas em relação aos custos e benefícios 

que serão relevantes para determinar a existência de custos, as mesmas serão 

ponderadas no âmbito do procedimento de definição da metodologia de cálculo dos CLSU. 

Em todo o caso, e especificamente sobre o referido pelo GRUPO NOS quanto à 

possibilidade de ausência de preocupações de eficiência na aquisição de clientes por parte 

de prestadores visando a captação de clientes de TSI, cumpre notar que as condições de 

atribuição da TSI estão definidas no Decreto-Lei n.º 66/2021, devendo as mesmas ser 

respeitadas. De qualquer modo, a metodologia naturalmente definirá de forma clara, 

objetiva e transparente a forma de apuramento dos CLSU sendo que, na eventualidade de 

estarem reunidas as condições para a existência de CLSU que sejam considerados um 

encargo excessivo, as empresas devem ser compensadas pelo custo líquido específico 

envolvido, não devendo a prestação do serviço em causa constituir uma forma de 

desvirtuar a concorrência.  

Quanto ao prazo para solicitar o ressarcimento dos custos líquidos, final do mês de janeiro 

por referência às prestações realizadas no ano civil anterior acompanhado de toda a 

informação relevante para apreciação desse pedido, nota-se que tal disposição decorre do 

n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 66/2021 pelo que, pretendendo os prestadores de 

serviços de acesso à Internet serem ressarcidos por eventuais CLSU associados à oferta 

de TSI, terão necessariamente de cumprir com o estabelecido no referido Decreto-Lei. 

Assim terão de apresentar os cálculos e os documentos que resultarem da aprovação da 

metodologia de cálculo dos CLSU.  

Relativamente às preocupações manifestadas com a ausência de contas oficiais 

aprovadas e custos estabilizados no prazo definido, não se antecipa que tal constitua uma 

limitação relevante, atendendo a que a serem apresentados valores de CLSU pelos 

prestadores, mesmo que suportados em documentos provisórios, o apuramento dos CLSU 

é objeto de auditoria (realizada pela ANACOM ou por entidade externa ), que avaliará essa 

informação bem como demais informações, inclusive já contas finais auditadas que, 

entretanto, tenham sido produzidas.   

Por fim, e no que respeita às várias preocupações manifestadas sobre a necessidade de 

definição atempada da metodologia de cálculo dos CLSU incluindo a forma como os 

prestadores terão de gerir a informação a prestar para o efeito e o tipo de informação que 

devem reunir, a ANACOM conforme referido acima definirá o mais breve possível a 

metodologia de cálculo dos CLSU, sendo que nesse âmbito especificará todos os aspectos 
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referidos. Sem prejuízo, a informação de suporte à metodologia assentará sobretudo em 

dados contabilísticos e documentação relevante que ateste a ativação e prestação do 

serviço aos beneficiários, desagregando os elementos referentes aos custos aplicáveis 

com a instalação e/ou equipamento, caso existente, incluindo discriminação da rede de 

suporte utilizada para a satisfação dos pedidos da TSI. 

3.2. Segundo critério para aferição de encargo excessivo  

Excecionalmente, mesmo nos casos em que os CLSU, verificáveis e verificados, sejam 

inferiores ao limiar de 3% das receitas geradas pela oferta da tarifa social, se ficar 

demonstrado que a prestação da tarifa social de acesso à Internet em banda larga gera um 

impacto significativo na concorrência, afetando a capacidade de uma dada empresa de 

competir em termos equivalentes aos dos seus concorrentes, a ANACOM poderá 

considerar essa situação, se devidamente fundamentada pelo interessado, concluindo pela 

existência de encargo excessivo. 

a) Respostas recebidas 

APRITEL 

A APRITEL «entende que não devem ser admitidas exceções à aplicação do conceito de 

encargo excessivo», tendo em conta o caráter transversal da obrigação de disponibilização 

da TSI e a sua natureza social e de inclusão, manifestando a sua oposição ao previsto no 

SPD.  

Acresce, sem conceder, que no caso de se manter essa exceção, devem ser desde já 

identificados os requisitos que terão de ser cumpridos para benefício de tal exceção, 

garantindo-se deste modo um critério objetivo e estável para a aferição de encargo 

excessivo. Tal, na sua opinião, tem em vista a promoção da objetividade, previsibilidade e 

certeza regulatória que diz serem identificados pela ANACOM, e bem, como princípios a 

seguir na definição do conceito de encargo excessivo. 

FastFiber 

A FastFiber menciona o caso espanhol – que baseia a sua decisão de encargo excessivo 

no valor dos custos líquidos do SU, no impacto financeiro dos CLSU e na capacidade 

competitiva do prestador de SU – para referir que é importante considerar alguns dos 
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elementos dessas experiências (Espanha e Irlanda) para estabelecer um modelo mais 

adequado à realidade que se perspetiva para o caso português. 

A FastFiber entende, assim, que a possibilidade prevista no SPD dos CLSU serem 

excecionalmente considerados encargo excessivo, mesmo nos casos em que os CLSU 

sejam inferiores ao limiar de 3% das receitas geradas pela oferta da tarifa social, se se 

demostrar que a prestação da tarifa social de acesso à Internet em banda larga gera um 

impacto significativo na concorrência, afetando a capacidade de uma dada empresa de 

competir em termos equivalentes aos dos seus concorrentes, carece de definição a priori, 

para garantir a transparência e previsibilidade regulatória, de procedimentos e indicadores 

que permitem suportar esta análise e suas conclusões.  

FIBROGLOBAL 

A FIBROGLOBAL entende que o SPD não estabelece critérios claros e objetivos para a 

apreciação do critério que denomina de «impacto na concorrência».  

A respeito da lista do ERGP refere que é efetuada uma tentativa de mapear critérios que 

concretizam o impacto na concorrência, o que adensa «dúvidas no intérprete», uma vez 

que o SPD também menciona que a «situação do serviço postal universal é relativamente 

distinta da existente no sector das comunicações eletrónicas (… ) não se afigura adequado 

aplicar alguns dos indicadores mencionados ao conceito de encargo excessivo», 

estabelecendo em simultâneo que «[s]em embargo, a ANACOM recorrerá aos indicadores 

adequados para avaliar a eventual existência de um encargo excessivo nestas situações». 

Na opinião da FIBROGLOBAL, [IIC] xxxxx xxxxxxxxxxx                                            x 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [FIC] 
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A FIBROGLOBAL [IIC] X                              x 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [FIC] 

Na sua pronúncia efetua ainda um contributo para a concretização desse objetivo – 

definição de critérios claros e objetivamente verificáveis – através do apelo expresso a 

critérios específicos que permitam avaliar o impacto da disponibilização da Tarifa Social de 

Internet na situação competitiva da empresa e prever uma eventual ativação do fundo de 

compensação do SU, elencando os seguintes: i) a situação financeira global da empresa; 

ii) a capacidade da empresa para obter uma taxa justa de retorno do capital; iii) as 

alterações na rentabilidade e nos rácios financeiros; e iv) as quotas de mercado.  

Por fim, [IIC]                                                                                                x 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx  xx x[FIC]. 

GRUPO NOS 

O GRUPO NOS menciona que o SPD não esclarece como será avaliado o impacto 

significativo que poderá servir de justificação para a aplicação de uma exceção ao conceito 

de encargo excessivo.  

De qualquer modo, este grupo releva ser contra a admissão de exceções à definição do 

conceito de encargo excessivo, mencionando não encontrar motivos para a sua previsão.  

Em todo o caso, menciona, sem conceder, que caso a ANACOM decida manter a 

possibilidade de exceções deverá identificar desde já os requisitos a observar pelas 

empresas para beneficiarem dessa exceção. Na sua visão tal é essencial para promover a 

objetividade, previsibilidade e certeza regulatória que a ANACOM identifica como princípios 

a observar na definição do conceito de encargo excessivo.  
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b) Entendimento da ANACOM 

Quanto às preocupações manifestadas pelos respondentes sobre a possibilidade de, 

excecionalmente, ainda que não cumprido o primeiro critério, se poder considerar que a 

prestação da TSI constitui um encargo excessivo nos casos em que os CLSU, verificáveis 

e verificados, sejam inferiores ao limiar de 3% das receitas obtidas pela oferta da tarifa 

social, a ANACOM entende, pelas razões que se enumeram de seguida que este segundo 

critério de âmbito mais lato que o primeiro é plenamente justificável.  

Em primeiro lugar é importante referir que a introdução deste critério é amplamente 

justificada pela necessidade de assegurar que o conceito de encargo excessivo a aplicar 

é robusto, considerando não só o impacto da prestação do serviço na situação financeira 

das empresas (que, em consequência, também se considera que impactará na sua 

situação competitiva), mas também o impacto na sua situação competitiva, ainda que o 

impacto financeiro possa ser menor. 

Note-se que o facto de uma qualquer empresa disponibilizar a TSI não deve diminuir a sua 

capacidade de concorrer no mercado, entendendo-se que, para a generalidade das 

empresas, essa capacidade só é afetada quando é cumprido o primeiro critério. No entanto, 

não se pode afastar por completo a possibilidade de ocorrem situações, ainda que 

excecionais, em que, apesar dos custos líquidos serem inferiores a 3% das receitas de 

TSI, se verifique a existência de um impacto significativo na capacidade competitiva da 

empresa.  

Neste sentido, este segundo critério visa captar as situações que não sejam abrangidas 

pelo primeiro critério que é de âmbito mais restrito, ou seja, quando o montante dos CLSU, 

verificáveis e verificados, é inferior a 3% das receitas do PSU obtidas com a prestação da 

tarifa social e mesmo assim se constata que a prestação do serviço afeta a dinâmica 

competitiva, de tal forma que possa comprometer a capacidade de uma empresa específica 

de competir em termos equivalentes aos dos seus concorrentes. 

Releve-se ainda, conforme aliás explicitado no SPD, que não se antecipa que da sua 

aplicação resultem muitas situações em que se considere que os custos correspondam a 

encargos excessivos. Acresce que a empresa terá de apresentar elementos que permitam 

suportar a análise a efetuar, de forma a que se possa eventualmente concluir no sentido 
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referido. Este segundo critério, contrariamente ao alegado, não constitui uma exceção ao 

conceito de encargo excessivo.  

Quanto à especificação deste critério, atenta a natureza do impacto que está em causa, a 

consideração de uma única condição, por exemplo, uma quota de mercado de um 

determinado valor, como sugerido, poderá não ser suficiente ou até adequado para se 

concluir da existência de um impacto significativo na situação competitiva da empresa 

devendo ser consideradas outras que, designadamente possam ser relevantes para aferir 

do impacto na situação financeira da empresa (para além do critério relativo às receitas), 

e que assim lhe permitam avaliar a eventual existência de um encargo excessivo nestas 

situações. 

Sem prejuízo, e atendendo às observações feitas nesta sede pelos prestadores , a 

ANACOM entende ser relevante incluir na decisão referência indicativa dos indicadores 

cuja evolução será observada e considerada neste segundo critério, designadamente: a 

evolução dos indicadores de rentabilidade do prestador com a sua atividade no âmbito das 

comunicações eletrónicas e métricas relacionadas (como por exemplo o EBITDA e a 

margem EBITDA); a evolução da quota de mercado no sector das comunicações 

eletrónicas; a evolução dos preços praticados no mercado pelo prestador e 

concorrentes; a evolução do rácio de clientes e/ou acessos em TSI para clientes e/ou 

acessos em mercado não regulado (para efeitos da aplicação da TSI). 

Releve-se a este propósito que o universo de prestadores da TSI é constituído por todos 

os prestadores de serviço de acesso à Internet em banda larga fixa ou móvel pelo que é 

natural que, em face de um leque alargado e distinto de empresas, possa ser necessário 

atender a particularidades que se enquadrem no segundo critério definido e que pretende 

abranger, como já referido, um leque mais alargado de situações que importa ter em conta 

na aferição de encargo excessivo, designadamente quando estão em causa operações de 

menor dimensão. Acresce, reiterando-se o já referido, que se pretende que este segundo 

critério acolha situações particulares, sendo que, naturalmente, qualquer decisão referente 

à aplicação do critério será submetida a consulta pública, antes da tomada de decisão final 

sobre a matéria. 

Assinala-se ainda que, conforme apresentado no capítulo 3.3 do SPD as experiências de 

outros países nesta matéria relevam que não é prática comum a fixação fechada de 
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critérios a adotar, tendo os reguladores elencado premissas a atender, sem 

necessariamente especificar com detalhe os critérios aplicáveis.  

Atento o exposto a ANACOM considera que se justifica manter o segundo critério definido 

no SPD, concretizando-o com a inclusão de uma lista indicativa dos indicadores que serão, 

designadamente, objeto de consideração na avaliação do seu cumprimento. 

Não obstante a conclusão da relevância em se atender ao impacto na situação competitiva 

da empresa, que decorre da obrigatoriedade de disponibilizar a oferta da TSI, para aferição 

da existência de encargo excessivo, a ANACOM considera, conforme mais à frente se 

especifica na secção 3.4., que este segundo critério deixa de ser aplicado caso, como 

proposto pela ANACOM, o Governo venha a alterar o regime da TSI isentando os 

prestadores de menor dimensão da obrigatoriedade de prestação da TSI.  

Por esta via entende-se que é assegurado aos referidos prestadores um mecanismo de 

proteção da sua capacidade competitiva, o que torna dispensável a aplicação do segundo 

critério, o que assim deixa se justificar manter, sendo apenas aplicável o primeiro critério, 

para efeitos da determinação de encargo excessivo. 

O que acima se refere, não impede os prestadores abrangidos por essa isenção, querendo, 

prestem a TSI e que, ao abrigo da legislação em vigor, solicitem o ressarcimento de 

eventuais CLSU que sejam considerados encargo excessivo. 

3.3. Outros critérios para aferir o conceito de encargo excessivo 

a) Respostas recebidas 

APRITEL 

A APRITEL defende a introdução de um critério de materialidade por referência aos custos 

administrativos de gerir um mecanismo de compensação, nos termos do qual, abaixo de 

um determinado limiar o valor agregado dos pedidos de compensação submetidos pelos 

prestadores não deverá originar a ativação do fundo de compensação. Na sua opinião, a 

ANACOM estará em condições de apurar esse limiar tendo por base a experiência 

adquirida na gestão do fundo de compensação do serviço universal estabelecido pela Lei 

n.º 35/2012, de 23 de agosto. 
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FastFiber 

A FastFiber considera insuficiente um critério único para aferir sobre a existência de 

encargo excessivo, dado que o «valor absoluto eventualmente a compensar poderá ser 

inferior aos custos administrativos incorridos com a gestão do próprio mecanismo de 

compensação». Neste particular, menciona o exemplo da Irlanda que entre os critérios 

enumerados no SPD inclui um de materialidade dos custos líquidos.  

Este prestador concretiza este critério adicional como a comparação do valor absoluto do 

custo líquido total a financiar com os custos administrativos de gerir um mecanismo de 

compensação em cada prestador será, simultaneamente, recebedor e pagador, não sendo 

o fundo acionado se os custos administrativos forem superiores. 

Para fundamentar a introdução de um segundo critério refere a forte probabilidade de os 

valores absolutos em causa serem pequenos – a estimativa de universo potencial de 

beneficiários é de 800 mil, sendo possível que os mesmos já tenham subscritas ofertas e 

não tenham vantagem em mudar para a tarifa social – não se justificando o recurso ao 

mecanismo de compensação.  

GRUPO NOS 

O GRUPO NOS defende o estabelecimento de um montante mínimo de encargo excessivo 

abaixo do qual não seria acionado o fundo de compensação. Quanto a esse limiar de 

materialidade o GRUPO NOS entende que devem ser considerados os custos de 

acionamento do mecanismo de compensação referindo já ter sido utilizado noutros 

mercados, designadamente na Irlanda.   

Este grupo na sua pronúncia também defende que a aferição do encargo excessivo deve 

considerar o desvio entre as quotas de clientes TSI e a quota de mercado de banda larga. 

Este critério, na sua visão, deve ser cumulativo ao já previsto no SPD.  

O GRUPO NOS defende que o custo líquido «incorrido por uma empresa na prestação da 

TSI, independentemente do peso em termos de receitas auferidas com a TSI, apenas seja 

considerado encargo excessivo se a quota de clientes de TSI for superior à quota de 

mercado de clientes de serviços em banda larga (banda larga em local fixo e banda larga 

assente em placas). Pois, tal constitui um bom indicador se a prestação da TSI representa 
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um esforço desproporcional (excessivo) para a empresa em causa face à sua posição no 

mercado.». 

b) Entendimento da ANACOM 

São diversos os operadores que propõe a introdução de um algum tipo de critério de 

materialidade para acionar o fundo de compensação.  

Sobre as observações apresentadas quanto à possibilidade de limitar o ressarcimento dos 

CLSU em função dos custos necessários à operacionalização do mecanismo de 

compensação, importa ter presente que a TSI deve ser disponibilizada por todas as 

empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda larga fixa ou móvel, sendo 

necessário garantir o ressarcimento de custos líquidos associados a operações de 

dimensão diversificada, incluindo de dimensão reduzida. A ser fixado, esse limiar 

prejudicaria essencialmente esse tipo de operações, na medida em que pudessem gerar 

CLSU suscetíveis de ser ressarcidos. 

No que concerne à proposta do GRUPO NOS de introdução de um critério complementar 

em que o custo líquido apenas seja considerado um encargo excessivo se a quota de 

clientes de TSI for superior à quota de clientes de serviços de banda larga, a ANACOM 

entende, mais uma vez, que essa proposta não tem em consideração a especificidade da 

obrigação de oferecer TSI recair sobre todas as empresas de serviços de acesso à Internet 

em banda larga. De facto, podem existir situações em que a empresa possui uma quota de 

clientes TSI inferior à quota de clientes de banda larga e ainda assim tal representar um 

esforço excessivo, por exemplo em situações em que a magnitude do prejuízo de prestar 

esse serviço superar em muito as receitas de prestar o serviço aos restantes clientes.   

3.4. Impacto na situação financeira ou competitiva da empresa 

a) Respostas recebidas 

Gardunha Networks 

A Gardunha Networks considera que a obrigação de disponibilizar uma tarifa social de 

acesso à Internet consiste num encargo excessivo para as suas operações, no âmbito do 

estabelecido no ponto 3.2.2. do SPD (impacto na situação financeira ou competitiva da 

empresa). Segundo esta empresa o preço proposto constitui uma perda substancial por 
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cliente sendo financeiramente insustentável, pelo que, afirma que «o fornecimento de 

tarifas sociais nesta fase inicial levaria à falência financeira da Gardunha Banda Larga e 

não poderíamos continuar a operar».  

A empresa apresenta valores relativos ao custo do equipamento e de mão de obra, 

referindo que [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxx                                                                                                    X [FIC]. 

NOWO 

A NOWO indica que a prestação da TSI nos termos definidos nos SPD resulta numa 

operação deficitária, quer a TSI seja prestada na rede fixa (própria ou de terceiros), quer 

seja suportada na rede móvel (MVNO), mencionado que os custos líquidos ultrapassarão 

em todos os casos o limite proposto de 3% das receitas.  

Prossegue a sua resposta com [IIC] xxx                                                                                x 

x x x.  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

[FIC]. 

Neste âmbito, questiona se o prestador poderá limitar a prestação da TSI aos cenários em 

que minimiza os custos líquidos. No seu caso em particular, a TSI seria prestada 

unicamente sobre a sua própria rede fixa. Se tal não for possível, coloca, este prestador, 

«à consideração da ANACOM vir a impor aos prestadores grossistas a que o operador 

prestador da TSI recorre valores máximos aos preços grossistas dos seus fornecimentos 

que sejam usados para a prestação da TSI e apenas quando usados para este fim». 

SUMAMOVIL 

A SUMAMOVIL indica que as características da TSI, tal como previstas no SPD aprovado, 

tornam a operação deficitária o que menciona poder, face ao número real de clientes dessa 

oferta, colocar em causa a viabilidade da sua operação.   

b) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista as preocupações referidas pelas empresas acima identificadas sobre 

o impacto na situação financeira ou competitiva das mesmas. A este respeito, salienta-se 

que o Decreto-Lei que cria a TSI nos termos do disposto no artigo 1.º determina a obrigação 

de todas as empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda larga fixa ou 

móvel de fornecerem a TSI aos consumidores com baixos rendimentos ou com 

necessidades sociais especiais, não prevendo qualquer isenção de prestação de serviço a 

determinadas empresas. 

Atento este contexto, importa notar que o referido Decreto-Lei contém também disposições 

que permitem às empresas virem a ser ressarcidas nos casos aplicáveis. 

Independentemente do valor de custos líquidos ser elevado ou não, uma vez este apurado 

e considerado excessivo haverá lugar ao ressarcimento. Esta previsão assegura que 

nenhuma empresa suportará encargos excessivos para as suas atividades.  

Assinala-se ainda que as condições que determinam a obrigação de disponibilizar a TSI 

encontram-se definidas no Decreto-Lei n.º 66/2021, sendo entendimento da ANACOM que 

as mesmas não devem constituir um obstáculo à entrada e expansão de novas operações 

no mercado nem devem constituir per si uma forma de inviabilizar a continuação da 

operação das empresas em atividade. Neste sentido, importa notar que a disponibilização 
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da TSI pelos prestadores se traduz no imediato na obtenção de uma receita mensal a qual 

também tem de ser considerada no apuramento do eventual prejuízo ou custo líquido que 

decorra dessa prestação. Por outro lado, não estando a ser fixada uma obrigação de 

disponibilização do acesso, pretende-se que o serviço seja prestado onde a empresa já 

tem infraestruturas/rede. Note-se a este respeito que o n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 66/2021, de 30 de julho, determina que «[o] serviço prestado no âmbito da tarifa social 

de fornecimento de serviços de acesso à Internet é disponibilizado através de banda larga 

fixa ou móvel, sempre que exista infraestrutura instalada e ou cobertura móvel que permita 

essa prestação (…)» (sublinhado nosso). 

Conforme apresentado no SPD com base na informação existente quanto à dispersão 

geográfica dos beneficiários da tarifa social de energia elétrica no Continente, a ANACOM 

tem a expectativa de que a adoção desta medida de acessibilidade tarifária não terá uma 

incidência localizada, sendo que, em princípio, os beneficiários da TSI deverão estar 

dispersos pelas várias zonas do território e, bem assim, não é expectável uma 

concentração de beneficiários da TSI em operadores de menor dimensão. Esta dispersão 

também contribuirá para um menor impacto que a prestação possa ter nos respetivos 

prestadores. 

Sem prejuízo, reconhece-se que a prestação do fornecimento da tarifa social de acesso à 

Internet em banda larga poderá constituir um encargo excessivo, designadamente para 

uma empresa que se encontra no início de atividade ou com uma dimensão pequena. 

Reconhece-se, também, que a existir um CLSU decorrente da prestação do serviço, 

existirá um desfasamento temporal entre o momento inicial de prestação do serviço e a 

possibilidade de ressarcimento dos CLSU que sejam considerados encargo excessivo. 

Perante o acima exposto e com o objetivo de permitir que as empresas de menor dimensão 

possam adotar medidas destinadas a salvaguardar a sua posição competitiva a ANACOM 

entende recomendar ao Governo que pondere a introdução de um mecanismo de 

salvaguarda para este tipo de situação. Em concreto, a ANACOM irá recomendar ao 

Governo que proceda a uma alteração ao Decreto-Lei n.º 66/2021, prevendo a isenção de 

obrigação de oferta da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em 

banda larga para as empresas que prestam serviços de acesso à Internet em banda larga 

fixa ou móvel, cujo valor do volume de negócios elegível no segundo ano anterior (ano N - 

2) ao que vigora a isenção (ano N), lhes confira um peso inferior a 1% do volume de 
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negócios elegível global do sector das comunicações eletrónicas, aferido nos termos do 

estabelecido na Lei n.º 35/2012 de 23 de agosto (Lei do fundo). A utilização do limiar de 

1% do volume de negócios elegível global do sector das comunicações eletrónicas justifica-

se pelo facto de este ser o valor que isenta as empresas de contribuir para o fundo de 

compensação do serviço universal.  

3.5. Outras questões 

3.5.1. Mecanismo de financiamento dos custos líquidos 

a) Respostas recebidas 

NOWO 

A NOWO pronuncia-se sobre a origem dos fundos para ressarcimento dos CLSU e 

manifesta «a sua convicção de que o financiamento dos encargos excessivos com a 

prestação da TSI pelos operadores de comunicações eletrónicas devia ser assegurado por 

fundos públicos e não pelo próprio sector das comunicações eletrónicas».  

Este prestador justifica o seu posicionamento com o fundamento de que a TSI é uma 

medida de caráter social com benefícios para os seus utilizadores e para a sociedade como 

um todo, para a economia e para a melhor eficiência dos serviços públicos.  

b) Entendimento da ANACOM 

A matéria relacionada com o mecanismo de financiamento integra-se na área de 

competências do Governo, não cabendo à ANACOM analisar essa temática no âmbito do 

procedimento em curso, tanto mais que o Decreto-Lei que cria a TSI, no n.º 6 do artigo 6.º, 

já concretizou que os custos líquidos que se traduzem num encargo excessivo serão 

financiados nos termos previstos na Lei n.º 35/2012, de 23 de agosto.  
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3.5.2. Valor a considerar para o ressarcimento dos custos líquidos 

c) Respostas recebidas 

NOWO 

A NOWO sobre o ressarcimento dos CLSU questiona se esse será pela totalidade dos 

CLSU ou apenas na parcela acima dos 3% do valor das receitas. Acrescenta, que na sua 

opinião, o ressarcimento deve ser efetuado pela totalidade dos custos líquidos.  

d) Entendimento da ANACOM 

No que concerne à questão de saber se o ressarcimento dos CLSU será efetuado pela sua 

totalidade ou apenas na parcela acima dos 3% do valor das receitas, esclarece-se que uma 

vez declarada a existência de encargo excessivo o financiamento se aplica à totalidade 

dos custos líquidos apurados.  

Tendo em conta que na aferição de encargo excessivo são aplicáveis dois critérios 

resultando que, no caso de uma empresa cumprir o critério dos 3%, ultrapassando esse 

limiar a ANACOM não avalia se os seus custos têm impacto na sua situação competitiva 

(já que o mesmo é presumido pelo facto de ultrapassar esse limiar) e, no caso do segundo 

critério, ainda que uma empresa não chegue ao limiar de 3% pode ser ressarcida da 

totalidade dos seus custos porque os mesmos impactam na sua capacidade competitiva, 

não se considera adequado proceder ao ressarcimento apenas do valor acima do referido 

limiar.  

Assim, se uma empresa só recebesse o remanescente dos custos para além desse limiar 

ficaria em situação de desigualdade face a outra empresa que sem chegar ao limiar seria 

ressarcida da totalidade dos respetivos custos. 

Nas condições descritas a ANACOM considera que o limiar determinado é aplicável para 

aferição da existência de encargo excessivo, sendo que após essa aferição e 

concluindo-se pela existência de encargo excessivo os CLSU a compensar terão de ser 

obrigatoriamente os que resultarem da metodologia de cálculo que será objeto de definição 

pela ANACOM.  
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4. Conclusão 

Na sequência da análise efetuada aos contributos recebidos no âmbito do procedimento 

de consulta pública e audiência prévia dos interessados, na decisão final relativa ao 

conceito de encargo excessivo com o fornecimento do serviço de acesso à Internet em 

banda larga a ANACOM inclui a referência ao procedimento de consulta e aos seus 

resultados e apresenta uma maior densificação do segundo critério que é passível de ser 

aplicado até ao momento que seja aprovado o critério de isenção que a ANACOM 

recomenda ao Governo.  

A ANACOM juntamente com a presente decisão irá recomendar ao Governo que proceda 

a uma alteração ao Decreto-Lei n.º 66/2021, introduzindo  a isenção de obrigação de oferta 

da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga para as 

empresas que prestam serviços de acesso à Internet em banda larga fixa ou móvel e cujo 

valor do volume de negócios elegível lhes confira um peso inferior a 1% do volume de 

negócios elegível global do sector das comunicações eletrónicas, aferido nos termos do 

estabelecido na Lei n.º 35/2012 de 23 de agosto. 

Foram ainda introduzidos alguns ajustes editoriais que, pela sua natureza, não são 

evidenciados nos entendimentos supra. 

 

 


