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 1. Introdução 

O Conselho de Administração da ANACOM, por deliberação de 15.10.2021, determinou o 

início do procedimento de elaboração do regulamento sobre a metodologia de cálculo dos 

custos líquidos da prestação da tarifa social, bem como a publicitação deste procedimento, 

nos termos previstos no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA). 

Subsequentemente à publicação do anúncio foram recebidos cinco contributos, um dos 

quais apresentado por um particular e desenquadrado do procedimento em curso, os 

restantes quatro remetidos por empresas prestadoras de serviços de comunicações 

eletrónicas - 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. (NOS); NOWO Communications, 

S.A. (NOWO) e Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE).  

Por deliberação de 27.07.2022, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou o 

projeto de regulamento da metodologia de cálculo dos custos líquidos da prestação da 

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

do disposto no artigo 10.º dos seus Estatutos e dos artigos 99.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, a ANACOM deu conhecimento deste Projeto de 

Regulamento ao membro do Governo responsável pela área das comunicações, procedeu 

à sua publicação no seu site institucional1, bem como na 2.ª série do Diário da República 

– tendo o mesmo sido publicado através do Aviso n.º 15443/2022, de 5 de agosto2 –, e 

fixou um prazo de 30 dias (úteis), a contar da data da respetiva publicação no jornal oficial, 

para pronúncia dos interessados. 

Até ao termo do referido prazo, foram recebidas seis pronúncias, a saber: Associação 

Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), FastFiber – Infraestrutura de 

Comunicações, S.A. (FASTFIBER), MEO, NOWO, VODAFONE e NOS.  

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

ANACOM, aprovados por deliberação de 12.02.2004, a ANACOM disponibiliza no seu sítio 

da Internet todas as respostas recebidas, salvaguardando qualquer informação a que os 

 
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1726316. 
2 Disponível em https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/15443-2022-187100867. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1726316
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/15443-2022-187100867
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respondentes atribuíram natureza confidencial e que esta Autoridade reconheceu como tal. 

De acordo com a mesma alínea da referida decisão sobre os 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. 

 2. Apreciação na generalidade 

a) Respostas recebidas 

DECO 

A DECO refere que a compensação pela tarifa social de fornecimento de serviços de 

acesso à Internet em banda larga (TSI) deve ser economicamente sustentável e 

transparente, permitindo que o cliente final conheça quem suporta o custo desta política 

social e quanto é suportado.  

Afirma também a DECO que um procedimento menos burocrático seria mais eficiente e, 

por via de uma maior facilidade na obtenção de compensação pelos custos incorridos, 

reduziria o risco de criação, por partes dos prestadores, de entraves à prestação da TSI. 

Sobre a metodologia que estabelece o cálculo dos custos líquidos da prestação da tarifa 

social de acesso à Internet (CLSU) menciona não ter comentários a apresentar.  

Não obstante elenca um conjunto de princípios que, na sua opinião, devem estar presentes 

na formulação da metodologia, designadamente a salvaguarda do reforço da informação 

ao consumidor quanto aos custos que lhe estão a ser imputados no âmbito da aplicação 

da TSI, propondo que os mesmos constem de forma explícita, clara e simples na fatura do 

serviço em termos semelhantes ao que ocorre na fatura da tarifa social de energia e a 

garantia de que os consumidores são informados previamente, em suporte duradouro, 

sobre as condições, associadas ao tráfego adicional, incluindo confirmação de que 

dispõem de informação sobre os custos adicionais.  

A DECO considera ainda que deveria ser recomendado o reforço da cobertura da rede em 

determinadas zonas do país mencionando que a premissa de que a tarifa social é prestada 

«sempre que exista infraestrutura instalada e ou cobertura móvel» pode eventualmente 
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condicionar o acesso ao serviço uma vez que existem diversos problemas de cobertura de 

rede móvel. 

A DECO solicita ainda que seja promovida a clarificação de cada uma das rubricas de 

custos com a especificação detalhada das mesmas de modo a evitar interpretações 

excessivas. 

FASTFIBER 

A FASTFIBER faz notar que, apesar de endereçar apenas o mercado grossista, não deixa 

de ter interesse na definição da metodologia atendendo a que é, potencialmente, 

contribuinte para o financiamento da TSI, considerando por isso relevante contribuir para 

garantir a sua correta definição.  

A empresa nota que «não [coloca] em causa a integridade da metodologia proposta como 

um todo», mas que, em face da adesão atual, a ANACOM deveria optar por uma 

metodologia mais simples até que se atinjam níveis de adesão significativos e se verifiquem 

pedidos de compensação de encargos por parte das empresas. Considera ainda que esta 

apenas deve ser empregue quando o valor absoluto da compensação seja superior aos 

custos administrativos incorridos pela gestão do próprio mecanismo de compensação. 

A FASTFIBER menciona também considerar não ser claro, nesta fase, a necessidade de 

introdução de incentivos adicionais à eficiência.  

MEO 

A MEO regista positivamente o detalhe da nota justificativa, o nível de especificação e 

sistematização da informação de base ao cálculo do CLSU a reportar pelos prestadores, 

assim como a tipificação dos suportes para este reporte.  

Considera, ainda assim, que a metodologia não é totalmente transparente, nem de 

compreensão simples ou interpretação inequívoca propondo até que, a manter-se a 

complexidade e sofisticação que atribui ao projeto de regulamento, se pondere a realização 

de ações complementares de esclarecimento sobre a metodologia como, por exemplo, a 

realização de um workshop.  

A MEO refere concordar com os critérios e princípios seguidos na elaboração da 

metodologia, os quais decorrem do enquadramento legal e regulamentar. 
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A empresa apresenta vários contributos específicos ao nível das premissas da metodologia 

e da própria metodologia, manifestando, em vários aspetos, discordâncias com as opções 

propostas no projeto de regulamento, nomeadamente com a exclusão dos custos de 

reforço da rede e dos custos iniciais de implementação da TSI e com a inclusão de 

mecanismos adicionais de incentivo à eficiência. 

NOS 

A NOS inicia a sua pronúncia reiterando a posição que defendeu em 2021 a qual, em 

termos sintéticos, se resume na defesa de uma metodologia que, segundo a empresa, 

assegure o apuramento de custos líquidos de um operador eficiente, não penalize 

prestadores detentores de infraestrutura própria, não repercuta opções comerciais na 

prestação da TSI, não considere os benefícios indiretos e que preveja mecanismos de 

garantia de transparência no cálculo e respetiva auditoria. Para a NOS a metodologia deve 

observar os critérios constantes da parte A do Anexo VII da Diretiva UE 2018/1972 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018. 

Para além das diversas observações específicas que esta empresa efetua ao projeto de 

regulamento, que se detalham na secção relativa à apreciação na especialidade, a NOS 

efetua comentários sobre a importância de se analisar a necessidade de se proceder a 

uma alteração da Lei n.º 35/2012 para que o fundo de compensação nela previsto possa 

efetivamente ser utilizado para o financiamento de CLSU cuja determinação não decorre 

de qualquer concurso. 

Em matéria do fundo de compensação solicita igualmente confirmação de que o volume 

de negócios relevante para efeitos da definição da contribuição de cada empresa sobre os 

CLSU 2022 será o que resultar do reporte efetuado até final de junho de 2023 e que a 

eventual contribuição/compensação será concretizada no 1.º trimestre de 2024. Pretende 

também confirmação da aplicação de calendário semelhante aos anos subsequentes a 

2022. Caso tal não seja assim, a NOS solicita esclarecimento sobre o calendário aplicável. 

Em relação à apresentação da informação para fundamentar os CLSU, a NOS efetua um 

apelo à uniformização dos critérios usados para estimar a informação de custos e receitas 

e reitera que em janeiro as contas das empresas ainda não estão fechadas, nem auditadas, 

facto que entende dever ser considerado na definição do calendário de auditoria aos dados 
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submetidos, sugerindo que este siga o calendário da auditoria aos rendimentos relevantes 

que são submetidos no final de junho de cada ano.  

NOWO 

A NOWO manifesta a sua satisfação pelo facto de o projeto de regulamento endereçar 

várias das preocupações que manifestou nos seus contributos aquando do início do 

procedimento de elaboração do regulamento.  

Em concreto, assinala positivamente a avaliação separada de custos para cada 

combinação de rubrica de custos e tipo de beneficiários e a preocupação do projeto de 

regulamento em estabelecer um equilíbrio entre a eficiência na prestação do serviço, 

traduzida pelos custos associados, e a dimensão da empresa. Esta empresa manifesta ter 

a expectativa de que a combinação das opções na definição das fórmulas de custos 

permita uma contabilização equilibrada dos custos incorridos por operadores de dimensões 

e características muito diferentes entre si e evite distorções competitivas.  

A NOWO refere concordar com o previsto a nível das receitas no projeto de regulamento 

e aceitar o estabelecido para os benefícios indiretos. Já ao nível dos custos a empresa 

apresenta comentários específicos sobre algumas rúbricas que se apresentam em secção 

própria.  

VODAFONE 

Como ponto prévio, a VODAFONE refere que considera não haver motivos que 

fundamentem a necessidade de implementação do serviço de acesso à Internet em banda 

larga no âmbito do SU. Este prestador menciona, neste contexto, que a inclusão desse 

serviço no SU não dá resposta ao problema maior: a baixa adesão a serviços de banda 

larga em Portugal, que decorrem de constrangimentos do lado da procura e não do lado 

da oferta, em particular a elevada iliteracia digital. Salienta que Portugal tem dos mais 

elevados níveis de cobertura das redes de nova geração e de redes móveis; e que existe 

no mercado um elevado número de opções tarifárias que, pela elevada contestabilidade 

do mercado, são prestadas a preços competitivos, estando assegurada a acessibilidade 

tarifária.  

A VODAFONE refere ainda que o financiamento da TSI deve privilegiar o financiamento 

público, ou uma combinação de financiamento público e privado. Nota também que o leque 
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de entidades que financiam o serviço universal deve ser alargado, nomeadamente aos 

prestadores de serviços over the top, os quais, na sua opinião, beneficiam da inclusão dos 

serviços de banda larga no âmbito do serviço universal, como meio de acesso às suas 

plataformas e aos seus serviços.  

Em concreto sobre o projeto de regulamento em apreciação, a VODAFONE congratula a 

ANACOM pela promoção da presente consulta, sem prejuízo nota que a metodologia 

continua a não dar resposta às questões elencadas pela empresa aquando do início de 

procedimento para a elaboração do projeto de regulamento.  

Para a VODAFONE a proposta apresenta-se como desequilibrada na sua abordagem, quer 

pela introdução de complexidade acrescida quando tal é, na sua opinião, evitável, dando 

como exemplo a estratificação de custos por 6 tipos de beneficiários e 14 categorias de 

custos, quer pelo tratamento simplista em matérias estruturais, referindo a exclusão de 

custos relevantes e significativos como os custos iniciais de implementação da TSI. Realça 

que um pedido de ressarcimento com o grau de exigência proposto no projeto de 

regulamento não se coaduna com uma oferta de cariz obrigatório. Neste seguimento 

entende que a metodologia deve ser simplificada nos termos do que propõe no seu 

contributo.  

Por fim, a VODAFONE entende ser essencial que a metodologia concretize a 

caracterização da oferta de banda larga móvel da TSI, esclarecendo que custos deverão 

ser imputados a uma oferta de TSI por via desta tecnologia. Este pedido enquadra-se no 

entendimento deste prestador de que, nem o Decreto-Lei n.º 66/2021, nem as decisões 

posteriormente tomadas pela ANACOM, esclarecem se a prestação de um serviço de 

banda larga através de tecnologia móvel deverá permitir a mobilidade ou se a prestação 

deste serviço deverá ser limitada à morada fiscal que os beneficiários da TSI terão de 

fornecer para ter acesso a esta tarifa.  

Sobre este particular, a VODAFONE questiona ainda se, num cenário em que a oferta TSI 

é disponibilizada por tecnologia móvel que deve permitir a mobilidade do acesso, as 

velocidades a disponibilizar terão de ser verificáveis na morada fornecida pelos 

beneficiários da TSI ou em todos os locais em que esse acesso venha a ser utilizado.  
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b) Entendimento ANACOM 

Regista-se que a generalidade das entidades que responderam à consulta pública não 

colocam em causa todas as opções apresentadas no projeto de regulamento, embora seja 

manifestada discordância relativamente a vários aspectos. 

O principal ponto contestado prende-se com a complexidade inerente à metodologia, em 

particular no que respeita ao número de tipologias de clientes e rubricas de custos. 

Contudo, um prestador, a NOWO, manifesta de forma explícita a sua concordância com a 

avaliação de custos separadamente para cada combinação de custos e tipo de beneficiário. 

Esta temática é analisada na secção 3.2.2.  

Outro ponto que suscitou considerações de índole muito variada refere-se ao tema da 

garantia de eficiência na prestação da TSI, com prestadores a defenderem não ser 

necessário introduzir incentivos adicionais à eficiência na metodologia – MEO e 

FASTFIBER (no atual momento) –, prestadores a efetuar propostas de alteração – 

VODAFONE e NOS – e um prestador – a NOWO – a assinalar que a solução encontrada 

procura estabelecer um equilíbrio entre a promoção de eficiência na prestação do serviço 

tendo em consideração a dimensão da empresa. Esta matéria será detalhada na secção 

3.1.  

Quanto às preocupações manifestadas pela DECO associadas a possíveis entraves à 

prestação da TSI dependentes de uma menor facilidade de obtenção de compensação 

pelos custos incorridos, importa notar que a metodologia proposta visa determinar de forma 

transparente e proporcional os CLSU decorrentes da prestação da TSI, não podendo a sua 

definição deixar de ser menos rigorosa ou precludir o respeito pelos princípios que deve 

observar. Releve-se ainda a este respeito que a obrigação de prestação está determinada 

por diploma próprio constituindo uma contraordenação muito grave a não aplicação da TSI 

aos consumidores que reúnam as condições para a sua atribuição (cf. alínea b) do n.º 2 do 

artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho). 

No que respeita ao referido pela DECO sobre a divulgação de informação referente à TSI, 

nota-se que o Decreto-Lei n.º 66/2021 acautelou esse tipo obrigações de divulgação, pelo 

que os valores associados à sua contratação foram amplamente difundidos, 

designadamente, pela ANACOM. De igual modo, as empresas que oferecem serviços de 

acesso à Internet em banda larga devem promover a divulgação de informação sobre a 
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existência da TSI e a sua aplicação aos consumidores com baixos rendimentos ou com 

necessidades sociais especiais, através dos meios considerados adequados ao seu efetivo 

conhecimento, designadamente, nas suas páginas na Internet, em todos os pontos de 

atendimento presencial, sempre que prestem informações sobre os serviços que oferecem, 

e em documentação que acompanhe as faturas enviadas aos clientes consumidores. 

Ademais, a ANACOM ao abrigo das competências que lhe foram conferidas pelo n.º 5 e 

n.º 6 do artigo 14.º desse Decreto-Lei verificou a conformidade das ofertas disponibilizadas 

pelos prestadores, incluindo a forma como os prestadores pretendiam dar cumprimento ao 

previsto n.º 6 do artigo 5.º sobre o tráfego adicional. Deste modo, entende-se que os 

beneficiários da oferta dispõem de toda a informação relevante estando os seus direitos 

devidamente assegurados. Não obstante, a ANACOM não deixará de exercer as suas 

competências de supervisão e não hesitará em intervir caso tome conhecimento de 

ocorrências que comprometam os direitos dos consumidores, no caso em concreto que 

obstaculizem o acesso à TSI. 

Sobre o comentário da DECO relativo à necessidade de recomendar o reforço da rede em 

determinadas zonas de modo a não ser colocado em causa o acesso à tarifa social, a 

ANACOM esclarece que a TSI é uma medida de SU que visa assegurar a acessibilidade 

tarifária e não de disponibilidade de serviço. Nota-se que eventuais obrigações de 

cobertura no âmbito do SU, não são uma prerrogativa da ANACOM, só podendo ser 

impostas pelo Governo quando, atendendo aos elementos apurados através do 

levantamento geográfico previsto no artigo 173.º da Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, se 

disponíveis, assim como de quaisquer outros elementos de apreciação suplementar 

recolhidos, se verifique que a disponibilidade dos serviços previstos nas alíneas a) e b) do 

n.º 1 do artigo 148.º não pode ser assegurada em circunstâncias comerciais normais ou 

por outros potenciais instrumentos de políticas públicas no território nacional ou em 

diferentes partes do mesmo [cf. n.º 1 do artigo150.º da Lei n.º 16/2022]. De qualquer modo, 

sempre se esclarece que a ANACOM tem adotado medidas com vista ao reforço de rede 

no território nacional, sendo disso exemplos, as obrigações adotadas no Regulamento n.º 

987- A/20203 e na Decisão da ANACOM de 08.07.20214, sendo naturalmente desejável 

 
3 Regulamento do leilão de atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 
MHz, 900 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz. Disponível em: 
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1567663 
4 Decisão relativa à renovação dos direitos de utilização da MEO e da VODAFONE nas faixas de 
frequência de 900 MHz e 1800 MHz. Disponível em: 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1673641 
 

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1567663
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1673641
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que os prestadores continuem a reforçar as respetivas redes fixas e móveis de forma a 

garantir um acesso generalizado aos serviços de comunicações eletrónicas. Nota-se ainda 

a este respeito, que o Governo pretende a curto prazo adotar uma medida de implantação 

de redes de capacidade muito elevada em áreas brancas (áreas com elevados défices de 

cobertura) com recurso a financiamento público. 

De qualquer modo, esclarece-se que a oferta de tarifa social assegura um acesso à Internet 

em banda larga fixa ou móvel, independentemente da tecnologia de suporte para prestar 

esses serviços, abrangendo, portanto, a tecnologia satélite, que, pelas suas características, 

está disponível na grande maioria do território nacional.  

No tocante à sugestão da FASTFIBER de apenas se calcular o CLSU quando o valor 

absoluto a compensar superar os custos administrativos de gestão do mecanismo de 

financiamento, releva-se que a introdução de um critério de materialidade por referência 

aos custos administrativos de gerir um mecanismo de compensação foi suscitada no 

processo de consulta pública sobre o conceito de encargo excessivo5, remetendo-se para 

a posição da ANACOM nesse procedimento. Em concreto foi esclarecido que é necessário 

«(…) 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.», entendimento este que se mantém. 

A outra sugestão da FASTFIBER, de se definir uma metodologia mais simples até que a 

oferta da TSI atinja maior expressão no mercado, parte da premissa de que a metodologia 

em consulta é complexa e de difícil interpretação, facto que se refuta, remetendo-se para 

o entendimento da secção 3.2.2, notando-se que a abordagem proposta pela FASTFIBER 

(a de na prática adotar uma metodologia mais simples seguida de uma mais complexa 

decorrente de maior adesão à TSI) resultaria num ónus acrescido para os prestadores que 

saberiam desde já que iriam existir duas metodologias, ainda que sequenciais, o que 

 
5 Ver Relatório de audiência prévia e consulta pública referente ao sentido provável de decisão sobre o conceito 
de encargo excessivo com o fornecimento do serviço de acesso à Internet em banda larga, nos termos do n.º 
5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho. Disponível em  
https://www.anacom.pt/streaming/RelaConsultaEncExcessivo2021.pdf?contentId=1704848&field=ATTACHED
_FILE 
 

https://www.anacom.pt/streaming/RelaConsultaEncExcessivo2021.pdf?contentId=1704848&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/RelaConsultaEncExcessivo2021.pdf?contentId=1704848&field=ATTACHED_FILE
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poderia resultar na necessidade de adoção de procedimentos distintos,  além de não 

permitir garantir uma maior previsibilidade regulatória.  

Já no que respeita às questões colocadas pela NOS sobre a operacionalização do fundo 

de compensação dos CLSU, cumpre informar que a ANACOM pretende seguir calendários 

semelhantes aos que no passado praticava na administração deste fundo. Em todo o caso, 

assinala-se que o calendário para auditoria aos valores de CLSU da TSI que venham a ser 

submetidos pelos prestadores ainda não está definido sendo que dependerá da existência 

e do número de pedidos rececionados por esta Autoridade. De qualquer modo, toma-se 

nota da sugestão da NOS de que essa auditoria siga o calendário da auditoria aos 

rendimentos relevantes no contexto do apuramento das taxas de regulação. 

A ANACOM regista a sugestão da MEO de realização de um workshop para prestar 

esclarecimentos aos prestadores sobre o modo de implementação da metodologia, 

considerando-se que os elementos disponibilizados no âmbito da consulta sobre o projeto 

de regulamento, nomeadamente o documento contendo a apresentação da metodologia, 

bem como o ficheiro de suporte em Excel disponibilizado permitem aos prestadores 

implementarem a metodologia. De qualquer modo, a ANACOM está disponível para prestar 

esclarecimentos a quaisquer dúvidas dos prestadores no processo de cálculo dos CLSU, 

como aliás tem estado ao longo de todo o processo de implementação da TSI, onde 

ocorreram a pedido de diversos prestadores sessões de esclarecimentos, por exemplo, 

sobre o desenvolvimento da plataforma de gestão dos pedidos de verificação de 

elegibilidade por parte dos interessados na oferta.  

Por fim, e no que respeita à questão específica da VODAFONE sobre se a oferta da TSI 

disponibilizada por tecnologia móvel deve permitir a mobilidade do acesso, refira-se que o 

Decreto-Lei n.º 66/2022 estipula a obrigação das empresas que oferecem serviços de 

acesso à Internet em banda larga fixa ou móvel disponibilizarem a TSI. Em momento algum 

são colocadas restrições aos serviços de banda larga móvel. No entanto, é necessário 

notar que a tecnologia móvel permite disponibilizar serviços de acesso à Internet em banda 

larga fixa, facto reconhecido na metodologia – ver tipologia de beneficiário do tipo 2, 4 e 6 

–, o que tem impacto ao nível do tipo de custos aceites. Refira-se ainda, neste contexto, o 

entendimento já expresso pela ANACOM, no relatório da consulta pública sobre a proposta 
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de valor de TSI6, no qual esta Autoridade, reconhecendo que a prestação do serviço 

através de tecnologias de suporte distintas terá custos que poderão ser díspares, assinalou 

que «(…) o prestador é livre de optar pela modalidade que entender mais adequada e 

oferecer a TSI utilizando a tecnologia mais custo-eficaz de que dispõe.» 

No que respeita às restantes questões abordadas relacionadas especificamente com a 

metodologia, as mesmas serão apreciadas nas secções seguintes deste relatório.  

No que concerne às matérias fora do âmbito da consulta em curso, em específico aos 

comentários relacionados com a solução a adotar no que respeita ao mecanismo de 

financiamento – origem dos fundos para ressarcimento do CLSU, alargamento das 

entidades que contribuem para o mesmo e a necessidade de alteração da Lei n.º 35/2012 

–, cumpre apenas referir que a ANACOM, enquanto entidade administrativa independente, 

se encontra vinculada pelo princípio da legalidade, não se incluindo no âmbito das suas 

atribuições legais e estatutárias a definição do modo de financiamento das prestações do 

SU ou o âmbito subjetivo das obrigações de contribuição para o fundo de compensação a 

constituir para o efeito. Nessa medida, a análise dessas temáticas excede o âmbito do 

procedimento em curso.  

Já a inclusão do serviço de fornecimento de acesso à Internet em banda larga no SU resulta 

da transposição da legislação europeia para o quadro nacional, tendo o Governo em 

antecipação à aprovação da Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, decidido aprovar uma 

medida de acessibilidade tarifária no acesso a este serviço. De qualquer modo, esclarece-

se que apesar da iliteracia digital ser de facto a principal razão para a não utilização de 

Internet em Portugal (13% do total de alojamentos que não tinha acesso à Internet 

apontaram, em 2019, a iliteracia como razão para não disporem deste serviço), as 

questões financeiras também são relevantes, com 10% dos agregados a referirem 

questões de cariz financeiro como justificação para não disporem de Internet no 

alojamento. O custo do serviço não é, assim, de somenos.  

 
6 Vide Relatório de consulta pública da proposta relativa ao valor de tarifa social de fornecimento de serviços 
de acesso à internet em banda larga. Disponível em: 
https://www.anacom.pt/streaming/RelatorioConsultaPreco.pdf?contentId=1704854&field=ATTACHED_FILE  

https://www.anacom.pt/streaming/RelatorioConsultaPreco.pdf?contentId=1704854&field=ATTACHED_FILE
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 3. Apreciação na especialidade 

3.1 Premissas da metodologia 

a) Respostas recebidas 

MEO 

A MEO refere concordar com os princípios a seguir na elaboração da metodologia de 

cálculo dos CLSU.   

No entanto, refere não compreender totalmente a referência que é feita no projeto de 

regulamento a «outros princípios de recuperação de custos e preços», que parecem, na 

sua opinião, ser de reduzida relevância, mencionando que a maior parte desses princípios 

parece poder subsumir-se nos princípios já inscritos no enquadramento legal e 

regulamentar. 

b) Entendimento ANACOM 

A ANACOM regista com agrado a concordância com as premissas e princípios 

estabelecidos pela ANACOM aquando da construção da metodologia de apuramento dos 

CLSU.  

No que concerne aos «outros princípios» mencionados pela MEO, nomeadamente de 

causalidade dos custos, de minimização de custos, de distribuição dos benefícios, de 

concorrência efetiva, de reciprocidade e de praticidade, a ANACOM adotou estes seis 

princípios em linha com as práticas já estabelecidas a nível internacional7. Neste sentido, 

esta Autoridade procurou analisar o impacto de cada opção tomada na metodologia à luz 

de cada uma destas seis dimensões.  

De notar, conforme se refere na nota justificativa do projeto de regulamento, que se 

entendeu considerar para além das premissas previstas na legislação, esses «outros 

princípios» no exercício de concretização da metodologia de cálculo dos custos líquidos e 

que, naturalmente não colocam em causa a metodologia, visando apenas aumentar a 

robustez da mesma. 

 
7 Veja-se, a título de exemplo, a listagem dos mesmos na secção 5 do seguinte documento de consulta da 
Ofcom https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/24955/tps.pdf 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/24955/tps.pdf
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3.1.1 Incentivos à eficiência 

a) Respostas recebidas 

FASTFIBER 

A FASTFIBER considera que não é clara, nesta fase, a necessidade de introdução de 

incentivos adicionais à eficiência e entende que estes devem ser aplicados apenas no ano 

seguinte ao da prestação de, pelo menos, 25% do mercado potencial para serviços no 

âmbito da TSI e desde que haja pedidos de compensação por parte de mais do que uma 

empresa.  

Refere ainda a FASTFIBER que a utilização do mecanismo de calibração de custos e a 

definição de tipologias de beneficiários parece ser uma solução adequada quando exista 

um volume de beneficiários relevante e várias empresas a solicitar o ressarcimento. 

No entanto, esta empresa alerta para o facto de, à luz da metodologia, caso as empresas 

mais eficientes tenham um volume de negócios comparativamente baixo, as empresas que 

se suportam em tecnologias mais dispendiosas (por exemplo, acessos por satélite) 

poderão ter um problema de recuperação de custos, já que verão uma parte significativa 

dos seus custos apresentados «substituídos pelos custos das empresas mais eficientes», 

«caso tenham um volume de negócios elegível equivalente ao das mais eficientes». 

Ademais, refere a FASTFIBER que «não parece adequado onerar o setor com custos de 

soluções dispendiosas se o mesmo serviço puder ser prestado de forma mais eficiente, por 

outras empresas no mercado», sugerindo, por fim, «a libertação das empresas que se 

suportam em tecnologias mais dispendiosas da obrigação de fornecimento de serviços no 

âmbito da TSI, sempre que existam alternativas mais eficientes disponíveis.». 

MEO 

A MEO menciona que as quatro opções ponderadas para assegurar incentivos à eficiência 

cobrem os vários cenários que se podem considerar. No entanto, refere não concordar com 

a ponderação que a ANACOM faz dos vários fatores de análise e, consequentemente, com 

a opção escolhida, manifestando uma divergência de fundo relativamente ao projeto de 

regulamento, pois considera que, atualmente, a opção mais adequada seria a de não 

introduzir incentivos adicionais à eficiência, ou seja, a opção 1.  
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A MEO, justifica esta posição sustentando que o conceito de encargo excessivo, a 

incerteza quanto ao financiamento de eventuais custos líquidos e o mecanismo de 

financiamento constituem, por si só, um estímulo à eficiente prestação do serviço, não 

sendo assim necessário, no seu entender, que a ANACOM recorra a todos os meios de 

incentivo à eficiência elencados para atingir uma abordagem adequada, com o benefício 

inerente de menor complexidade. Salienta ainda a MEO que a adesão à TSI é muito baixa, 

o que só por si torna improvável que um ou mais prestadores da TSI apurem custos líquidos 

e decidam submeter pedidos de compensação.  

Argumenta também que não existem evidências de desvios aos critérios de eficiência, 

assinalando a este propósito que, no seu caso [Início de Informação Confidencial - IIC] 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [Fim de Informação Confidencial - FIC].  

A MEO refere ainda que o cumprimento das obrigações de SU de forma economicamente 

eficiente não implica que sejam adotados todos os critérios de eficiência apresentados no 

projeto de regulamento, em observância do critério da adequação. 

Esta empresa entende que as escolhas que a ANACOM propõe seguir não estão 

devidamente fundamentadas e criam um risco significativo de erro regulatório de tipo I, de 

intervenção excessiva, manifestada sob a forma de uma metodologia demasiado complexa 

e sofisticada, cuja correção dificilmente ocorrerá, mesmo que a prazo se confirme a sua 

inadequação. Sugere, então, a MEO que se opte pela implementação de uma metodologia 

«mais simples e consentânea com as evidências existentes e com a dimensão que se 

espera para a TSI».  

Refere ainda a MEO que «não há atualmente razões, nem expectativas razoáveis de que 

venha a haver, que justifiquem a necessidade de entrar num nível de detalhe e 

desagregação» presente no mecanismo de calibração de custos, considerando assim que 

a introdução desse mecanismo é desnecessária e introduz uma complexidade excessiva. 

Para a MEO seria mais prudente e equilibrado promover a revisão da metodologia em face 

de evidências que confirmem desvios aos critérios de eficiência. 

A MEO esclarece que «não partilha a convicção da ANACOM de que o mecanismo de 

calibração dos custos “endereça a eficiência ao nível do sector e ao nível de cada 

empresa”, tendo como base a eficiência relativa na prestação do “serviço TSI”» 

argumentando que «as estruturas de custos dos prestadores de serviços de 
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telecomunicações são naturalmente distintas atendendo às suas especificidades, 

designadamente as opções tecnológicas e estratégicas, que são determinadas em função 

do conjunto de produtos com que se apresentam no mercado. Uma empresa pode, assim, 

ser relativamente mais eficiente, por exemplo, na prestação do serviço telefónico do que 

na prestação do serviço de acesso à internet, enquanto noutra empresa pode acontecer o 

contrário, e ambas terem um nível de eficiência global semelhante».  

Para a MEO a comparação entre uma empresa e a empresa eficiente compromete os 

princípios da causalidade de custos, reciprocidade ou ainda de praticidade.  

Na ótica da MEO as empresas relativamente mais eficientes na prestação da TSI não são, 

necessariamente, empresas relativamente mais eficientes no conjunto da sua atividade, 

pelo que, no seu entender, a metodologia de utilização de um benchmark de custos é não 

só redutora como pode provocar distorções no mercado. Assinala ainda a este respeito 

que tem reservas quanto a que caiba à ANACOM promover uma maior convergência de 

custos na prestação da TSI entre empresas, bem como quanto à desejabilidade desse 

resultado para o sector.  

De resto, prevê esta empresa que a possibilidade de haver várias empresas a reportar 

custos líquidos «se afigura inverosímil» e que é plausível que o prestador com a operação 

mais eficiente, à luz do regulamento, nem sequer apresente os seus custos por, 

nomeadamente, conseguir atingir custos abaixo do limiar definido para a existência de 

encargo excessivo, inquinando a comparação proposta no mecanismo de cálculo para 

apurar os CLSU, que nesse caso se limita a comparar as empresas relativamente menos 

eficientes, colocando em causa a sua eficácia e adequação. 

Em relação ao fator de ajustamento β, embora a MEO concorde que o mesmo permite de 

modo muito transparente indicar a todos os intervenientes no processo de apuramento e 

financiamento dos custos líquidos o peso que se atribui à eficiência, considera que tal 

propósito, só por si, não legitima a concretização do parâmetro. Para a MEO, esta 

componente da metodologia faz depender o cálculo do CLSU de critérios e pressupostos 

subjetivos que aumentam, a seu ver injustificadamente, o grau de arbitrariedade, de 

complexidade e também de erro da metodologia. Neste sentido, a MEO considera que a 

ANACOM se deve abster de introduzir critérios de eficiência adicionais na metodologia. 
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Sobre a formulação apresentada na metodologia para a concretização do critério de 

eficiência, este prestador sugere que se utilize uma fórmula alegadamente equivalente, 

mas simplificada, com ajuste feito por tipologia, agregando todas as rubricas de custo, a 

qual refere apresentar a adicional vantagem de melhor garantir confidencialidade dos 

custos específicos da empresa eficiente para cada tipologia de beneficiário. 

NOS 

A NOS menciona que, não tendo sido aceite a sua proposta de apurar os CLSU com base 

nos custos de um operador eficiente, é positivo o mecanismo de eficiência introduzido na 

metodologia.  

Em concreto sobre o critério de eficiência previsto no n.º 2 do artigo 11.º do projeto de 

regulamento, a NOS, que menciona concordar com o estabelecido no n.º 1 (consideração 

dos custos correspondentes à solução tecnológica que se afigure menos onerosa) e n.º 2 

(necessidade de demostração) desse artigo, entende que não é necessária a demostração 

de eficiência ao nível da tecnologia para os beneficiários do tipo 2 – beneficiários da TSI 

cuja oferta é suportada em rede móvel e que à data de subscrição da oferta TSI eram 

clientes através da tecnologia fixa da mesma empresa. 

Segundo a NOS, os clientes com serviço suportado na rede fixa têm de devolver os 

equipamentos quando cancelam o serviço, conforme decorre das condições contratuais. 

Deste modo, a hipótese de que, do ponto de vista do prestador, é mais eficiente manter os 

equipamentos e a ligação que existia previamente através da rede fixa não será, a seu ver, 

tão imediata, porque os equipamentos devolvidos são recondicionados para utilização 

posterior. Identifica, portanto, um custo com a manutenção do equipamento de ligação à 

rede fixa pelo beneficiário da TSI que é a necessidade de alocar equipamento novo, 

tendencialmente mais caro. Por estes motivos, a NOS menciona que a prestação de TSI a 

estes clientes é mais eficiente com suporte na rede móvel.  

A NOS adita, ainda, que prever procedimentos distintos para os clientes que cessam o 

contrato para aderir à TSI, de modo a dispensar estes clientes de devolverem os 

equipamentos afetos à prestação do serviço de Internet, implicaria custos adicionais em 

termos de implementação de procedimentos, o que, menciona, potencia erros na ativação 

e desativação de serviços.  
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Deste modo, a NOS defende a revisão da metodologia no sentido de excluir da última linha 

da tabela constante no Anexo II a referência aos beneficiários tipo 2, devendo, a seu ver, 

essa referência ser incluída na antepenúltima linha dessa mesma tabela.  

NOWO 

A NOWO assinala a preocupação constante do projeto de regulamento em estabelecer um 

equilíbrio entre eficiência na prestação do serviço, traduzida pelos custos associados, e a 

dimensão dos operadores, através da inclusão de fatores relativos aos custos do operador 

mais eficiente, os volumes de negócio dos operadores em comparação e um limite máximo 

de eficiência com um glide path associado. 

A NOWO manifesta assim a sua expetativa de que o sistema desenvolvido pela ANACOM 

permita uma contabilização equilibrada dos custos incorridos por prestadores de 

dimensões e caraterísticas muito diferentes entre si na prestação da TSI.   

VODAFONE 

A VODAFONE entende que a ponderação de custos sujeita à representatividade que 

determinada empresa tem no volume de negócios elegível do sector não deve constar da 

metodologia, devido ao grau de discricionariedade que introduz. 

No mesmo sentido, considera que o ponderador de eficiência introduz tratamento 

discriminatório entre empresas e dificulta a possibilidade de os prestadores preverem, de 

forma razoável, o valor da compensação, dado que a aplicação de um método cherry-

picking de custos mais baixos por tipologia de beneficiário resultará no apuramento de um 

custo hipotético.   

Adita, sobre o tratamento discriminatório entre prestadores, o exemplo de um operador que 

preste a TSI a vários beneficiários numa mesma rua ou num mesmo bairro e que terá, por 

essa razão, um nível de custos inferior a outro prestador cujos clientes se encontrem 

dispersos geograficamente, sem que tal resulte necessariamente de ser mais eficiente, 

sendo sim fruto de circunstâncias externas à sua atuação.  

A VODAFONE prossegue a sua pronúncia com uma proposta para tornar a metodologia 

proporcional e eficaz, sugerindo que se considere um custo médio por cliente TSI, 
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abrangendo todos os custos que concorrem para a TSI de todos os prestadores e todos os 

beneficiários desta oferta, independentemente do seu prestador. 

Ainda sobre a eficiência a VODAFONE descreve também o que considera ser uma 

situação discriminatória de uma tecnologia em relação às restantes, entendendo que a 

metodologia não é tecnologicamente neutra ao privilegiar a prestação do serviço através 

de rede móvel - a que não necessita de demostração de maior eficiência de custos. Na sua 

opinião está disposição não só limita a liberdade dos prestadores em relação à tecnologia 

utilizada na prestação do serviço como poderá originar distorções no mercado. Para a 

VODAFONE, o prestador deverá selecionar a tecnologia que melhor satisfaça as 

necessidades do cliente, designadamente em termos da qualidade do serviço prestado. 

b) Entendimento ANACOM 

A posição dos prestadores sobre os mecanismos de eficiência introduzidos na metodologia 

oscila entre a concordância e a total discordância. A NOS e a NOWO concordam com o 

proposto, enquanto a FASTFIBER e a MEO, manifestam não concordar com o proposto, 

subscrevendo antes a opção 1 do projeto de regulamento – não introduzir incentivos 

adicionais à eficiência e a VODAFONE defende a aplicação de uma metodologia mais 

simples. 

Em relação à preferência expressa pela opção 1, a ANACOM entende que, sendo verdade 

que os argumentos apresentados pela MEO – conceito de encargo excessivo e incerteza 

quanto ao financiamento – constituem um incentivo à prestação do serviço considerando 

critérios de eficiência, facto aliás reconhecido no projeto de regulamento, é também 

verdade que, em casos específicos, esses fatores poderão não ser suficientes para garantir 

que a TSI é prestada com a menor onerosidade possível. Note-se que, alguns dos 

incentivos elencados poderão não estar presentes em todas as situações, como é o caso, 

por exemplo, da mutualização do fundo de financiamento mencionada pela MEO (quando 

a empresa que presta a TSI está isenta de contribuições para o fundo de compensação).  

Com efeito, os incentivos que existem para garantir a eficiência na opção 1 poderão não 

ter o mesmo nível de eficácia em todas as empresas com obrigação de prestar a TSI. 

Perante essa possibilidade a ANACOM ponderou a introdução de mecanismos adicionais 

de eficiência. Nota-se que o modelo de financiamento, que permite a externalização dos 

custos da prestação do serviço, obriga a um exercício de equilíbrio entre os direitos dos 
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eventuais contribuintes para o fundo de compensação e as obrigações de cálculo e de 

reporte dos prestadores de serviços. A ponderação que a ANACOM efetuou quando 

considerou ser adequado e proporcional aumentar o nível de escrutínio no processo de 

cálculo dos CLSU teve em conta essa circunstância e também o facto de a Diretiva (UE) 

2018/1972, estabelecer, no respetivo anexo VII, que as autoridades reguladoras nacionais 

considerarão «todos os meios» para assegurar incentivos adequados ao cumprimento das 

obrigações de serviço universal de forma economicamente eficiente. Uma abordagem 

menos rigorosa não seria assim adequada, podendo inclusive onerar os contribuintes para 

o fundo, razão pela qual se mantém o entendimento expresso na nota justificativa do 

projeto de regulamento.  

Adicionalmente, entende-se que a complexidade acrescida na metodologia é relativa, 

nomeadamente na operacionalização da opção 4 onde o nível de reporte exigido aos 

prestadores é semelhante ao da opção 1. As tarefas adicionais requeridas com a 

concretização desta abordagem são efetuadas pelo regulador. Com efeito, a informação a 

solicitar aos prestadores, no cenário hipotético de se ter optado pela opção 1, continuaria 

a exigir um reporte de informação detalhado que, podendo não respeitar a apresentação 

constante na tabela do anexo II, continuaria a exigir a apresentação de informação por 

rubrica, desagregada por tecnologia de suporte e, nalgumas rubricas, separada para 

clientes novos e existentes. Na comparação entre a opção 1 e 3, é inevitável concluir que 

a opção 3 representa um maior ónus de reporte de informação por parte dos prestadores. 

No entanto, na implementação deste requisito, a ANACOM também procurou diminuir o 

encargo para os prestadores, restringindo ao mínimo o leque de situações que obrigam os 

prestadores a efetuarem demonstração adicional ao nível da tecnologia utilizada no caso 

em que o serviço de acesso à Internet possa ser prestado mediante o recurso a mais do 

que uma tecnologia, [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX [FIC].  

Neste enquadramento, a ANACOM discorda da consideração da MEO de que a 

metodologia encerra um erro regulatório do tipo I. Conforme se mencionou acima, não só 

a adoção de mecanismos de eficiência que excedem a opção 1 é fundamental para garantir 

que, em todas as circunstâncias, existem incentivos suficientes para garantir a eficiência, 

como foram implementadas, na medida do possível, opções que permitem diminuir o ónus 

de reporte por parte dos prestadores.   
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No que respeita à proposta da FASTFIBER de a possibilidade de as opções 3 e 4 serem 

implementadas apenas quando atingido 25% do mercado potencial e serem apresentados 

pedidos de compensação por mais do que uma empresa, a ANACOM entende que a 

mesma não se encontra justificada parecendo estar assente apenas na preferência pela 

adoção de uma metodologia mais simples. Ademais, importa relevar que a atuação da 

ANACOM deve pautar-se, em primeiro lugar, pela garantia da definição de uma 

metodologia que observe o quadro regulamentar existente e, bem assim, respeite as 

premissas já referidas e atenda, na medida do necessário equilíbrio, a que não sejam 

impostas obrigações excessivas ou desnecessárias aos prestadores que reportam 

estimativas de CLSU.  

Acresce ainda que o proposto pela FASTFIBER, numa primeira fase privilegiaria a adoção 

e aplicação de uma metodologia mais simples, mas que, resultaria necessariamente, num 

momento posterior, na necessidade de definição de uma nova metodologia mais robusta, 

que obrigaria os prestadores, já após terem adaptado os seus serviços/sistemas para 

endereçar a apresentação de CLSU, a efetuar novas adaptações para apresentar CLSU 

de acordo com essa «nova» metodologia. Tal também não se coaduna com a maior 

previsibilidade regulatória que deve ser promovida pelo regulador. 

Pelas razões enumeradas no projeto de regulamento e nos parágrafos acima não pode a 

ANACOM concordar com essa abordagem, pois, por um lado, justifica-se plenamente a 

necessidade de implementar face à opção 1 mecanismos de eficiência adicionais, como, 

por outro lado, se refuta o entendimento de que a metodologia se releva complexa e 

desproporcional, conforme se detalha na secção 3.2.2.  

Deste modo, reitera-se que, nos termos do regime legal, a ANACOM deve assegurar que 

a prestação da TSI é assegurada de modo economicamente eficiente, existindo a 

possibilidade de empresas prestadoras da TSI não terem os incentivos existentes na opção 

1, quer porque têm expetativas elevadas de verem os seus custos líquidos financiados, 

quer por terem expectativa de não serem contribuintes para o fundo, pelo que a introdução 

de mecanismos adicionais de incentivo à eficiência é, não só proporcional, como 

fundamental para garantir o desígnio de assegurar a prestação da TSI de modo eficiente. 

Ademais, a existência ou inexistência de incentivos não está relacionada com a expressão 

da TSI no mercado, estes devem existir em todas as prestações de TSI, pelo que se 

entende ser de afastar a pretensão da FASTFIBER de isentar os prestadores dos critérios 
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de eficiência adicionais até que os beneficiários da TSI sejam no mínimo 25% do seu 

universo potencial. 

Quanto às preocupações, também manifestadas pela FASTFIBER, das empresas com 

tecnologia mais dispendiosas terem um problema de recuperação dos custos devido à 

substituição dos seus custos pelos de empresas mais eficientes, nota-se que a metodologia 

identifica diferentes tipologias de beneficiários permitindo endereçar em termos gerais a 

questão de diferentes tecnologias. Acresce que não sendo possível autonomizar todas as 

possibilidades tecnológicas para a prestação do serviço, a concretização da opção 4 ao 

introduzir um fator que permite captar a diferença de escala na operação TSI entre a 

empresa que solicita o ressarcimento e a empresa eficiente para cada tipologia de 

beneficiário, que está traduzido na fração entre o volume de negócios elegível da empresa 

que solicita o ressarcimento e o da empresa mais eficiente, permite endereçar igualmente 

as situações de empresas que utilizam tecnologias mais dispendiosas para responder a 

nichos de mercado. Esse fator, em empresas de reduzida presença no mercado – o que 

ocorre para a generalidade das empresas que disponibilizam serviço através de satélite–, 

terá um valor mais reduzido que o β e será por isso o fator considerado. A possibilidade de 

empresas com tecnologias mais dispendiosas terem volumes de negócios semelhantes às 

empresas mais eficientes é endereçada pelo fator β que garante menor ónus para o sector.  

Pela explicação acima se compreende que a ANACOM não possa aceitar a sugestão da 

VODAFONE de excluir da ponderação de custos a representatividade que cada empresa 

tem no volume de negócio elegível, já que este critério permite endereçar a situação de 

empresas que atuam através de soluções tecnológicas específicas para satisfazerem 

pedidos de nicho e que têm baixa representatividade (quota de mercado) no mercado.  

Ainda sobre a «libertação das empresas com tecnologias mais dispendiosas da obrigação 

de fornecimento de serviços no âmbito da TSI», cumpre referir que a ANACOM se encontra 

limitada pelo princípio da legalidade, não lhe cabendo, na aprovação do regulamento da 

metodologia de cálculo dos custos líquidos da prestação da TSI, em cumprimento do 

disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, divergir ou ir além do que resulta 

do enquadramento legal aplicável. Uma eventual alteração do âmbito subjetivo da 

obrigação de disponibilização da referida tarifa social requereria uma alteração ao regime 

legal vigente, a implementar pelos órgãos com poder legislativo, designadamente pelo 

Governo.  
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Quanto ao que é referido pela MEO sobre o mecanismo de calibração não endereçar 

corretamente a eficiência, em face de estruturas de custos distintas, nota-se que é do 

interesse de cada empresa que os seus custos sejam ressarcidos, pelo que a introdução 

do benchmark visa promover o aumento da eficiência na prestação da TSI e, bem assim, 

encoraja as empresas a assegurar a disponibilização da tarifa social de modo menos 

oneroso, uma vez que o valor de custo líquido apresentado por cada empresa pode 

constituir um travão aos valores de custo líquido apresentados pelas restantes empresas. 

Por outro lado, importa ainda notar que a nível do sector tal poderá incentivar as empresas 

menos eficientes a procurar implementar medidas de promoção da eficiência.  

Em relação ao que menciona a MEO sobre a «inquinação do mecanismo de cálculo para 

apurar os CLSU» por não incluir as empresas eficientes cujos CLSU não representem um 

encargo excessivo, esclarece-se que a metodologia de cálculo dos CLSU considerará os 

valores reportados por todas as empresas independentemente de os seus custos virem a 

ser considerados como representando um encargo excessivo. Sucede, porém, que para 

efeitos de financiamento só poderão ser considerados os CLSU apurados referentes às 

empresas em que os mesmos representem um encargo excessivo.  Em todo o caso, 

mesmo que as empresas mais eficientes não submetam estimativas de CLSU, o 

mecanismo continuará a incentivar a eficiência pelo facto de os valores apresentados 

constituírem efetivamente um limite ao financiamento de operações menos eficientes. A 

alternativa – eliminar o mecanismo de calibração – prejudicaria todos os possíveis 

contribuintes para o fundo, incluindo as empresas cuja prestação da TSI não resulta em 

encargo excessivo, mas que são contribuintes do fundo. Sobre esta matéria esclarece-se 

ainda que para apuramento da existência de encargo excessivo são considerados os 

custos líquidos apurados de acordo com a metodologia aprovada pelo respetivo 

regulamento.  

No que concerne à alegada dificuldade dos prestadores preverem, de forma razoável, o 

valor da compensação, reconhece-se que tal sucede resultando da necessidade de 

equilibrar os interesses das empresas que têm obrigação de prestar a TSI e as que têm a 

obrigação de a financiarem. Em todo o caso, os prestadores têm noção da grandeza dos 

valores de CLSU. 

Sobre a alegada ausência de fundamentação que sustente o valor determinado para o fator 

de ajustamento β, em particular o que é referido pela MEO - «ANACOM reconhece que 

não dispõe de informação de benchmark para determinar o valor deste parâmetro, mas 
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ainda assim não se coíbe de o definir» - a ANACOM não pode deixar de assinalar a sua 

discordância com o referido. A ANACOM considera que a ausência de benchmark sobre a 

matéria torna mais exigente a fixação deste valor, não significando que a sua 

implementação, na metodologia em apreço, não seja adequada e fundamentada. Com 

efeito, a ação do regulador não está limitada pelas soluções adotadas noutros países, 

sendo que fixação deste parâmetro, ao contrário do que alega a MEO, não é nem subjetiva, 

nem sem fundamentos reais.  

A ANACOM efetuou um exercício de ponderação para fixar o valor de β, tendo concluído 

que, em defesa do interesse dos eventuais contribuintes do fundo e também do bem-estar 

social que se alcança com maiores eficiências na prestação de serviço, se justifica exigir 

uma prestação da TSI com um elevado nível de eficiência. Assim, não se considerando 

razoável para a ANACOM concluir em sentido diverso, também não seria razoável ou 

mesmo justificado fixar valores reduzidos para β. Neste mesmo exercício de ponderação 

esta Autoridade entendeu ser razoável permitir aos prestadores menos eficientes na 

prestação deste serviço efetuarem ajustamentos ao modo como prestam o serviço para 

obterem níveis de eficiência superiores em prestações de anos seguintes, razão pela qual 

se fixou um glide-path para o valor do β, o qual é fixado no valor de 0,4 (por oposição a 

0,8) no primeiro ano em que um dado prestador submete um pedido de ressarcimento de 

custos e de 0,6 no ano subsequente se houver, neste, lugar a novo pedido de 

ressarcimento. 

Nas condições descritas, a ANACOM rejeita existir uma falta de fundamentação para a 

fixação desta componente da metodologia, notando-se que as razões que justificam a 

adoção do mecanismo de eficiência de calibração dos custos estão amplamente 

explanadas na nota justificava do projeto de regulamento, em concreto: i) promoção da 

eficiência na prestação da TSI; e ii) ajustamento dos custos da empresa tendo em conta 

os custos da empresa mais eficiente por tipologia de clientes ou a dimensão da empresa, 

assegurando que o sector não é onerado com custos associados a ineficiências de 

prestadores. Ademais, nota-se que a própria MEO reconhece que a consideração do β tem 

a vantagem de permitir de modo muito transparente indicar a todos os intervenientes no 

processo de apuramento e financiamento dos custos líquidos o peso que se atribui à 

eficiência. 

Ainda sobre o mecanismo de calibração de custo, a ideia expressa pela VODAFONE de 

que é efetuado um cherry picking de custos mais baixos por tipologia de beneficiário 
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atribuindo a esse exercício uma semelhança com a utilização de um custo hipotético não 

corresponde à verdade. Os custos apurados resultam de operações concretas, não existe 

um prestador eficiente hipotético, como existia nos modelos de custeios de terminação de 

chamadas de voz, situação que correspondia à opção 2 elencada na nota justificativa e 

que foi afastada com os fundamentos apresentados nessa nota. No modelo apresentado 

os custos correspondem efetivamente aos suportados pelos prestadores para a 

disponibilização da oferta, existindo efetivamente uma escolha do custo mais baixo por 

tipologia de cliente, porque se entendeu que entre as diferentes tipologias se identificam 

as principais razões que justificam custos díspares (por exemplo, a oferta de TSI ser 

suportada em tecnologia móvel ou fixa, ou tratar-se de novos clientes) e que dentro da 

mesma tipologia essas razões são esbatidas não existindo em princípio motivos para não 

aceitar as empresas mais eficientes por tipologia de cliente como benchmark para o 

mecanismos de calibração.  

A substituição da abordagem de identificação de custos eficientes por tipologia de 

beneficiário por uma que considere os custos médios por cliente abrangendo todos os 

custos que concorrem para a TSI independentemente do prestador, conforme sugerido 

pela VODAFONE, não permite atender à diferença na prestação de serviços por razões 

iminentemente tecnológicas, nem às particularidades inerentes à situação prévia do cliente, 

razão pela qual não se considerou adequado avançar nesse sentido. De notar que se 

pretendeu, não tornando demasiado complexa a metodologia, incluir as tipologias 

avançadas que permitem assim considerar os custos específicos associados a cada uma 

delas. 

No que respeita ao aludido pela MEO sobre a promoção de uma maior convergência de 

custos na prestação da TSI entre empresas, assinala-se que com a presente metodologia 

a ANACOM não está de forma alguma a determinar uma convergência de custos, tão 

somente se pretende que a TSI seja prestada de forma sucessivamente mais eficiente. 

Assim, a convergência de custos, se se verificar, decorrerá da política adotada por cada 

empresa, na prossecução dos seus próprios interesses, sendo certo que as escolhas 

metodológicas aqui tomadas incentivam a que este movimento ocorra na direção de uma 

prestação mais eficiente do serviço associado à TSI, objetivo expresso pela ANACOM.  

No que se refere à alegada vantagem referida pela VODAFONE ao nível dos custos de um 

prestador com vários beneficiários da TSI na mesma zona, importa salientar que a TSI é 

uma medida de acessibilidade tarifária que assenta numa infraestrutura já construída e 
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disponível, pelo que, conforme explícito no projeto de regulamento e reiterado no presente 

relatório, são apenas aceites os custos incrementais desta prestação, o que elimina 

eventuais vantagens ao nível dos custos para prestações de TSI concentradas numa 

mesma zona, sendo que, para que tal ocorresse, seria necessário que eventuais 

deslocações de técnicos acontecessem no mesmo espaço de tempo, o que não é muito 

verosímil. De facto, não se identificam custos incrementais que beneficiem da densidade 

de rede numa dada zona, quando a rede já se encontra instalada.   

Sobre a crítica à alegada ausência de neutralidade tecnológica na metodologia importa 

esclarecer que os prestadores são livres de escolher a tecnologia de suporte à prestação 

do serviço de acesso à Internet no âmbito da tarifa social, não existindo assim qualquer 

restrição na sua utilização. No entanto, quando é efetuado o pedido de ressarcimento dos 

custos dessa prestação é importante assegurar que, essa escolha recaiu sobre a 

tecnologia, ou mix de tecnologias, que representa um menor encargo financeiro para as 

empresas que irão financiar esses custos. O facto de na metodologia não ser necessário 

demostrar que os serviços de TSI prestados através de tecnologia móvel são os que 

apresentam melhor desempenho ao nível dos custos resulta da própria informação que foi 

prestada pelos prestadores à ANACOM aquando das reuniões técnicas havidas em 

outubro de 2021. Acresce ainda que, de acordo com as respostas transmitidas pelos 

prestadores no âmbito de pedido de informação da ANACOM sobre a prestação da TSI 

não foi colocada em causa essa mesma constatação. Sem prejuízo, assinala-se que as 

empresas podem utilizar outras tecnologias para prestar a TSI, e os custos dessa 

prestação serão igualmente considerados, desde que essa constitua a opção 

economicamente mais vantajosa.  

Em relação à escolha da tecnologia incidir sobre a melhor opção para o cliente, a ANACOM 

assinala que a tarifa social tem associados requisitos técnicos que necessitam de ser 

respeitados independente da tecnologia utilizada para a prestação dos serviços, pelo que 

do ponto de vista dos utilizadores a experiência de utilização deverá ser semelhante 

independentemente da tecnologia de suporte. A este respeito nota-se que no relatório de 

consulta pública sobre a proposta de valor para a TSI, aprovado em 27.09.2021, este 

aspecto foi relevado, tendo sido esclarecido que cabe ao prestador efetuar a escolha da 

tecnologia com base no critério do menor custo.  

No que se refere à possibilidade de isentar os prestadores de demostrarem a eficiência na 

prestação da TSI ao nível da tipologia de beneficiário do tipo 2, verifica-se que apenas a 
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NOS apresenta esta sugestão, não tendo sido apresentada uma oposição a esta medida 

em concreto por parte de outros prestadores.  

A este respeito importa notar que o que refere a NOS para sustentar esta sua posição 

assenta no facto que os clientes com serviço suportado na rede fixa terem de devolver os 

equipamentos quando cancelam o serviço, conforme decorre das condições contratuais. 

Ora esta condição que é aplicável pela NOS aos seus clientes, poderá não suceder para 

todos os restantes prestadores de serviços. Por outro lado, nota-se que, a eventual 

demostração que a NOS terá de efetuar para demostrar que é mais custo-eficiente prestar, 

para atuais clientes da rede fixa, o serviço de TSI através da rede móvel, resume-se a uma 

demostração anual, na medida em que o critério e os cálculos que suportam essa 

demostração, pela natureza da justificação por ela apresentada na sua pronúncia, se 

aplicarão a todos os beneficiários dessa tipologia. Nas condições descritas, não se 

considera razoável suprimir da metodologia a isenção da demonstração de eficiência para 

a tipologia de beneficiário tipo 2. 

Por fim, esclarece-se que sugestão apresentada pela MEO de simplificação da fórmula 

apresentada no n.º 3 do artigo 11.º não pode ser acolhida na medida em que, conforme 

resulta dos n.ºs 4, 5 e 6 desse artigo, o número de meses-beneficiário (variável no 

denominador da fração) é uma função da rubrica de custos em consideração e, como tal, 

a expressão sugerida pela MEO não é equivalente.  

3.1.2 Mínima distorção do mercado 

a) Respostas recebidas 

FASTFIBER 

A FASTFIBER concorda com a lógica de custos evitáveis seguida na metodologia, 

referindo que não devem ser considerados na metodologia custos associados a 

investimentos em expansão da rede e custos associados a produtos grossistas sem 

natureza incremental, alertando para o facto de a natureza dos custos grossistas poder 

não ser fácil de detetar, dependendo dos modelos contratuais vigentes, e da respetiva 

estrutura de preços que nem sempre funcionam com valores por unidade contratada.  



 

31 
 

Já quanto aos investimentos de reforço da capacidade da rede, entende esta empresa que, 

num cenário em que os níveis de adesão à TSI sejam significativos e concentrados 

geograficamente, estes custos devem ser elegíveis por ocorrerem por consequência direta 

da existência da TSI. 

Quanto à não inclusão de custos grossistas entre operadores do mesmo grupo económico, 

a FASTFIBER refere que «não se encontra justificação para que não sejam incluídos como 

custos elegíveis, desde que sejam evitáveis ou incrementais, ao nível do grupo», estando-

se a criar uma distorção no mercado, ao invés de assegurar a sua minimização. 

MEO 

A MEO refere que alguns dos pressupostos que a ANACOM propõe seguir não são 

corretos e põem em causa a premissa metodológica que impõe o quadro regulamentar – 

tomar em consideração os custos evitáveis e avaliar corretamente os custos que qualquer 

empresa teria decidido evitar se não existisse a obrigação de prestar a TSI. 

Neste contexto, a MEO refere não concordar com o princípio da exclusão dos custos de 

infraestrutura associados ao reforço da rede argumentando que, à medida que os 

beneficiários da TSI aumentam, a capacidade existente para atender outros clientes 

diminui o que poderá criar ou antecipar a necessidade de realizar investimentos com vista 

ao reforço da rede, situação cuja probabilidade de se vir a materializar é qualificada como 

«reduzida» pela própria MEO na pronúncia remetida. Em todo o caso, no entender da MEO, 

importa acautelar a consideração deste tipo de custos na metodologia se a empresa 

fundamentar devidamente a relação de causalidade com a prestação da TSI. 

A MEO menciona ainda que a exclusão deste tipo de custos constitui uma discriminação 

entre modelos de negócio favorecendo as empresas sem rede própria em desfavor 

daquelas mais verticalmente integradas. Não obstante, a MEO reconhece que a 

metodologia opta pela não consideração dos custos grossistas no cálculo dos CLSU 

sempre que estes não tenham uma natureza incremental realçando a importância de a 

ANACOM aferir o modelo de preços subjacente à contratação grossista de acesso à rede 

das empresas que incluam este tipo de custos nos seus pedidos de compensação. 

Segundo a MEO, estes acordos procuram, cada vez mais, aproximar a estrutura de custos 

do prestador sem rede à de prestadores que fornecem o acesso à sua rede, o que 

determina a existência de custos grossistas no fornecimento da TSI que não são evitáveis. 
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Quanto à não consideração dos custos grossistas que tenham origem em empresas do 

mesmo grupo económico, a MEO refere merecer a sua oposição por criar uma 

discriminação indevida entre as empresas e penalizar injustificadamente modelos de 

negócio que são prosseguidos na procura da maior eficiência, pelo que propõe que o n.º 5 

do artigo 9.º do projeto de regulamento seja suprimido. Sem prejuízo, a MEO refere que 

esta opção terá um impacto tendencialmente nulo pela não verificação da natureza 

incremental necessária para que os custos grossistas sejam considerados. 

Por fim, a MEO releva que atento o carácter residual da TSI, não estará em causa prevenir 

que as empresas adotem estratégias organizativas e de gestão com o objetivo de potenciar 

o ressarcimento pelos CLSU que possam ter. 

NOS 

A NOS considera que a proposta da ANACOM discrimina, prejudicando, as empresas com 

infraestruturas próprias face às empresas que recorrem a infraestruturas de terceiros, 

entendendo que deve ser permitido o ressarcimento do investimento realizado pelos 

prestadores que investem em infraestrutura própria. Sem prejuízo, refere que, em qualquer 

caso, deve ser garantido um tratamento similar, defendendo que não sendo permitida a 

remuneração das infraestruturas próprias também não deveria ser permitido o 

ressarcimento dos custos de aluguer com infraestrutura de terceiros.  

Não obstante este posicionamento, a NOS menciona concordar com o proposto no projeto 

de regulamento em consulta, no sentido de não serem considerados como custos elegíveis 

os relativos ao aluguer de infraestrutura entre empresas do mesmo grupo económico, pelo 

que se manifesta a favor do previsto no n.º 5 do artigo 9.º do referido projeto. Na sua 

opinião, tal minimiza as distorções em termos de custos líquidos e financiamento da TSI, 

sendo compatível com a lógica de grupo económico que tem sido considerada no 

financiamento dos custos líquidos do serviço universal e dos custos regulatórios da 

ANACOM. 

Num cenário em que sejam aceites os custos grossistas de empresas que recorrem a 

infraestrutura de terceiros, também é a favor das condições previstas no n.º 6 do artigo 9.º 

– nos casos em que as empresas recorram a serviços grossistas de empresas terceiras, 

só são aceites como custos evitáveis os custos diretamente imputáveis aos beneficiários 

da oferta de TSI.  
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NOWO 

A NOWO releva que é sua expetativa que o proposto no projeto de regulamento ao nível 

da avaliação de custos e da aplicação de um fator de eficiência evite distorções 

competitivas. 

VODAFONE 

Para a VODAFONE a metodologia penaliza os prestadores que investem em rede própria 

face aos que recorrem a rede de terceiros, quando «tem de ser totalmente imune ao modelo 

de exploração do prestador da TSI, não podendo dar origem a distorções de mercado que 

não só alteram os incentivos destas entidades, como também prejudica[m] exatamente os 

agentes que se propõem a dotar o país das infraestruturas necessárias à sua digitalização, 

através da implementação de redes de nova geração de comunicações eletrónicas», 

considerando que «tal é frontalmente contrário aos desígnios nacionais e europeus».   

Apresentado o exemplo do prestador “A”, que baseia a disponibilização da oferta de TSI 

exclusivamente através do aluguer de infraestrutura de terceiro, e que poderá apresentar 

como custo evitável o valor integral que suporta com o acesso grossista, e do prestador 

“B”, que incorre num conjunto de custos para prestar a TSI através do recurso a 

infraestrutura própria – o investimento no desenvolvimento e implantação das redes de 

suporte ao serviço, o custo de disponibilidade e capacidade do serviço, o custo de suporte 

e apoio a cliente ou o custo de espectro (no caso de uma tecnologia móvel) –  que, na sua 

opinião, são custos efetivos e resultantes da prestação da TSI e, portanto, 

«obrigatoriamente elegíveis no âmbito do apuramento dos custos líquidos». Entende que 

a sua «não consideração ou exclusão resulta num tratamento desigual de operadores e 

totalmente injustificado».  

A VODAFONE nota que, para além da discriminação em relação ao prestador “A”, também 

existe discriminação em relação a um prestador que tenha anteriormente detido uma rede 

de comunicações eletrónicas e que tenha optado por aliená-la a um operador terceiro, 

continuando a aceder a essa rede através do pagamento de um preço de acesso grossista 

(prestador “C”), tendo com essa operação tornado a sua estrutura de custos em 

variáveis/evitáveis. A este propósito, menciona que este tipo de operações já se verifica no 

mercado português e que, a seu ver, é uma tendência crescente no futuro, face ao previsto 
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no Regulamento do Leilão para a Atribuição de Direitos de Utilização de Frequências nas 

faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz. 

Neste sentido, considera «crucial que este tipo de situações seja tratado pela metodologia 

da mesma forma e tal consegue-se se forem considerados os custos de rede própria na 

provisão da TSI para o cálculo dos custos líquidos dos operadores que optem por fazê-lo 

através das suas redes».  

A VODAFONE também alerta para o impacto da metodologia nos planos de negócios e de 

investimento das empresas. Nota que as insuficiências da metodologia aumentam o risco 

e incerteza dos prestadores que atuam no sector, prejudicando a sua atuação e estratégia, 

com efeitos não só ao nível da TSI, como ao nível da disponibilização de produtos e 

serviços inovadores a preços mais competitivos.  

Refere que os riscos e incertezas condicionam os projetos de expansão e reforço da rede 

e que o «efeito de deterioração das condições de investimento não pode ser desvalorizado 

ou negligenciado, como parece indicar a ANACOM no SPD, “pelo universo de potenciais 

beneficiários da tarifa social ser limitado”». Sobre este último aspeto, faz notar que a 

metodologia deve assegurar uma definição e aplicação eficiente e relevante 

independentemente do número de adesões à TSI. Neste ponto, menciona, ainda, que o 

atual contexto macroeconómico e os efeitos socioeconómicos que dele emergirão, bem 

como as evoluções de que a TSI possa vir a ser alvo nas revisões anuais previstas no 

Decreto-Lei n.º 66/2021, contribuirão para o aumento dos níveis de utilização desta oferta.  

b) Entendimento ANACOM 

Verifica-se que não existe uma posição comum entre os prestadores que responderam à 

consulta pública no que respeita ao princípio da exclusão dos custos com investimento em 

infraestrutura própria. Assim, a NOS e a VODAFONE defendem que o ressarcimento deste 

investimento deve estar contemplado na metodologia. Já a FASTFIBER concorda com a 

exclusão do mesmo e a MEO pronuncia-se em exclusivo sobre o investimento de reforço 

na rede, argumentando existir discriminação entre os prestadores com rede própria e 

prestadores que utilizam redes de terceiros. 

O cerne do argumento apresentado pelas empresas que discordam da opção vertida no 

projeto de regulamento é a alegada discriminação entre prestadores, penalizando-se, no 

entendimento destas, os que efetuam investimento em rede própria.  
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Como ponto prévio, importa notar que esta preocupação foi apresentada pelos prestadores 

nos contributos que remeteram no contexto da publicitação do início do procedimento 

regulamentar, tendo sido devidamente ponderada pela ANACOM na elaboração do projeto 

de regulamento.  

Conforme resulta do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, a tarifa social é 

disponibilizada «sempre que exista infraestrutura instalada e ou cobertura móvel que 

permita essa prestação». O modo de acesso a essa infraestrutura, próprio ou através de 

redes de terceiros, resulta das decisões de investimentos efetuadas pelos prestadores, que 

terão em consideração as estratégias e planos de negócios de cada empresa. Em geral, 

essas decisões são anteriores à obrigação de disponibilizar a TSI e, portanto, quando 

foram tomadas, no caso dos prestadores que investiram em infraestrutura própria, terão 

tido como pressuposto o respetivo financiamento pelos clientes comerciais que a empresa 

estimou vir a servir.  

A possibilidade de os clientes de TSI serem chamados a financiar esses investimentos 

poderá ter impactos na posição concorrencial das empresas. Conforme se detalha no 

projeto de regulamento, a concretização dessa pretensão «permitiria aos operadores de 

rede diluir parte da sua estrutura de custo fixa através da tarifa social, o que proporcionaria 

uma vantagem competitiva indevida decorrente de uma prestação que não obrigaria a esse 

tipo de investimento e criaria previsivelmente, distorções de mercado.». De facto, não é por 

acaso que os CLSU são calculados como a diferença entre os custos líquidos, para 

qualquer empresa, do funcionamento com as obrigações de SU e do funcionamento sem 

essas obrigações (cf. Parte A Anexo VII do CECE), dado que é essa a abordagem que 

permite reconstituir as condições de mercado que a empresa enfrentaria se não existisse 

obrigação de TSI, assegurando a minimização das distorções no mercado decorrentes da 

introdução desta medida. E é essa a abordagem que reflete o cenário contrafactual que se 

preconiza no projeto de regulamento quando se defende a não remuneração dos custos já 

afundados com o investimento em infraestrutura. 

A razão pela qual a metodologia preconiza uma solução distinta para os custos grossistas 

incrementais está igualmente relacionada com a manutenção das condições 

concorrenciais que a empresa enfrentaria se não existisse a obrigação da TSI. No cenário 

sem obrigações de TSI, um prestador que utiliza infraestrutura de terceiros não suportaria 

os custos grossistas (incrementais) com a disponibilização daquelas ofertas, porque não 

contrataria os serviços grossistas necessários para a prestação de serviço num dado 
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acesso. Esta situação é materialmente diferente da de um prestador que suporta a sua 

atividade em rede própria porque, neste caso, o custo do investimento já foi efetuado (é 

um custo afundado).  

A eventual não consideração dos custos grossistas de acesso na metodologia de cálculo, 

abordagem sugerida pela NOS como solução para eliminar a alegada discriminação entre 

prestadores, teria impacto na posição concorrencial das empresas, com as empresas que 

suportam a sua atividade em produtos grossistas a enfrentar custos adicionais que os 

prestadores de infraestrutura não enfrentariam, o que teria impacto ao nível concorrencial 

no mercado. 

Assim, a abordagem preconizada no projeto de regulamento, ao contrário, do que é referido 

pelos prestadores, não discrimina uns prestadores face aos outros – as situações são 

materialmente diferentes e, como tal, a abordagem seguida também diverge. Com efeito, 

em ambos os casos, o que existe é uma aproximação às condições concorrenciais que 

existiriam se a obrigação da TSI não existisse, ou seja, aplicando o cenário contrafactual.  

Quanto ao comentário da VODAFONE sobre a ANACOM desvalorizar a deterioração das 

condições de investimento atenta a expressão reduzida da TSI, cumpre assinalar que, 

independentemente do número de adesões à TSI, as decisões de investimento terão 

sempre subjacentes as dinâmicas concorrenciais e o universo de clientes comerciais. 

Acresce que a ANACOM considera excessivo considerar que a oferta da TSI, quer com um 

nível de adesão reduzido, quer com um maior nível de adesão, possa vir a ser efetivamente 

considerada como promotor de «riscos e incertezas» que «condicionem projetos de 

expansão e reforço de rede» atendendo a que se trata de uma medida enquadrada no 

âmbito do SU (apenas existente quando o mercado por si só não permite responder às 

necessidades identificadas) que se cinge a uma medida de acessibilidade tarifária, a ser 

disponibilizada apenas e só quando existe infraestrutura instalada e ou cobertura móvel 

que permita a sua prestação e ainda objeto de financiamento se a sua prestação constituir 

uma encargo excessivo para o prestador. Em face do exposto, não se acompanha a 

preocupação expressa pela VODAFONE. 

Sobre a não inclusão de investimento em reforço de rede na metodologia, esclarece-se, 

novamente, que: i) o regime fixado pelo Decreto-lei n.º 66/2021 não é 

compatível com a consideração de custos de reforço de rede, uma vez que dele não 

decorre a obrigação de reforço de capacidade da rede para disponibilização da TSI; ii) a 
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prestação da TSI pressupõe a existência de uma rede pré-existente, não estando os 

prestadores obrigados a prestar serviço se a rede existente não tiver capacidade para 

assegurar a prestação do serviço associado à TSI; e iii) a opção adotada salvaguarda as 

condições no mercado ao impossibilitar que empresas concorrentes do prestador de TSI 

financiem investimento de rede que suporte a atividade comercial do prestador da TSI. 

A eventual adoção da proposta de consideração dos custos de reforço de rede não seria 

evidente ao nível da estimativa do cenário do contrafactual, nomeadamente, porque, ao 

contrário do referido pela MEO a antecipação da necessidade de realizar novos 

investimentos não é suficiente para concluir que no cenário contrafactual esse investimento 

não seria realizado. Por outro lado, nota-se que os potenciais beneficiários da TSI 

encontram-se dispersos geograficamente, pelo que também não é plausível o cenário de 

se assistir a grandes concentrações geográficas de adesões de TSI que despoletem as 

necessidades de reforço de rede referidas. 

Não obstante alguns investimentos de reforço de infraestrutura possam vir a ser 

aparentemente antecipados pelo impacto da prestação da TSI, uma análise mais fina 

permite chegar à conclusão de que tais custos não são verdadeiramente incrementais e 

tais investimentos são, sim, propiciados pela expansão das necessidades dos clientes não-

regulados. Com efeito, numa situação hipotética em que um cliente adicional de TSI satura 

a capacidade de uma dada infraestrutura, pode a empresa em questão recusar a atribuição 

da TSI a outro cliente adicional e, tanto mais que os clientes TSI estão sujeitos a uma oferta 

com limites de velocidade e tráfego claramente definidos, apenas será necessário reforçar 

a infraestrutura em causa se as necessidades dos restantes clientes crescerem e assim o 

motivarem, ou se a empresa desejar oferecer serviços a novos clientes. 

Quanto à adoção de uma opção distinta da selecionada no projeto de regulamento, 

nomeadamente no cenário descrito pela FASTFIBER, de elevada concentração geográfica 

na adesão da TSI, importa esclarecer que a informação existente permite uma expectativa 

fundamentada de dispersão geográfica dos pedidos de adesão à TSI. Não só a informação 

estatística sobre a localização dos beneficiários da tarifa social de energia elétrica – o 

mesmo universo de beneficiários – permite concluir que não existe uma incidência 

localizada desses beneficiários, como os dados estatísticos sobre os níveis de utilização 

da tarifa social demonstram que a distribuição geográfica dos beneficiários não diverge 

significativamente da dispersão da população geral.  
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No que concerne ao n.º 5 do artigo 9.º - não inclusão de custos grossistas entre empresas 

do mesmo grupo -, a MEO e a NOS subscrevem posições distintas. A MEO entende que 

esta especificação deve ser eliminada, uma vez que se opõe à não consideração dos 

custos incrementais entre empresas do mesmo grupo, e a NOS manifesta ser a favor dessa 

exclusão. A FASTFIBER tem o mesmo entendimento que a MEO e considera que devem 

ser incluídos os custos evitáveis ou incrementais ao nível do grupo.  

No projeto de regulamento a ANACOM entendeu que para promover a equidade entre as 

empresas verticalmente integradas e as empresas inseridas em grupos económicos 

verticalmente integrados não seria adequado prever a inclusão na metodologia os custos 

grossistas entre empresas do mesmo grupo económico. Os custos grossistas abrangidos 

por esta especificação são os relativos à mensalidade grossista do acesso fixo, do acesso 

móvel e do cartão SIM. A ANACOM mantém o entendimento de que esses custos entre 

empresas do grupo não devem ser considerados, no entanto, considera razoável e 

adequado incorporar na metodologia o proposto pela MEO e pela FASTFIBER de 

considerar os custos grossistas incrementais que ocorram ao nível do grupo, desde que 

seja possível estabelecer uma causalidade inquestionável entre esse custo e a TSI, e seja 

facultado o acesso a toda a informação necessária da empresa do grupo, que não é 

necessariamente a empresa prestadora da TSI, para a realização de auditoria aos CLSU. 

O regulamento será alterado no artigo 11.º para refletir esta alteração.    

3.2 Metodologia 

3.2.1 Base contabilística 

a) Resposta recebidas 

FASTFIBER 

A FASTFIBER menciona concordar com a utilização dos registos contabilísticos e 

indicadores operacionais das empresas como base contabilística e com a uniformização 

da forma de cálculo dos custos líquidos entre as empresas. 

MEO 

A MEO congratula a decisão da ANACOM de considerar os custos fundamentados em 

dados internos da empresa e em sistemas de contabilidade analítica por entender ser 
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promotora de maior transparência. A MEO releva que, a bem do critério da equidade e 

transparência, os sistemas devam ser auditados pelo regulador. 

NOS 

A NOS manifesta concordância com a necessidade de os valores apresentados pelas 

empresas para apuramento dos CLSU terem de ser passíveis de verificação e confirmação, 

alertando, contudo, para a possibilidade de não ser possível extrair diretamente dos 

registos contabilísticos oficiais, e mesmo dos registos internos das empresas, os valores 

concretos e específicos relativamente aos custos e receitas dos clientes da TSI em geral 

e, menos ainda, por tipologia de beneficiário, cenário que refere ser muito provável.  

Neste contexto, a NOS descreve a [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[FIC]. 

Deste modo, a NOS menciona ser seu entendimento que os custos podem ser apurados 

considerando os custos médios para a base total de clientes relevantes da empresa. Sobre 

esta matéria refere ainda que os prestadores de TSI não têm obrigações de separação de 

contas, nem de contabilidade analítica para a oferta. Adita, que, na sua opinião, seria 

desproporcional e irrazoável impor aos prestadores a obrigação de definirem e 

implementarem procedimentos para garantir a total autonomização dos registos de custos 

e receitas dos clientes de TSI.  

No tocante à informação a remeter, identificada no Anexo I da metodologia, este prestador 

solicita esclarecimentos sobre o preenchimento das tabelas, nomeadamente se apenas 

devem ser reportadas as receitas já faturadas ou se devem ser reportados os valores 

relativos a mensalidades e tráfego adicional mesmo que não tenham sido faturados. Sobre 

este assunto, menciona que se forem incluídos unicamente os valores efetivamente 

faturados pode ocorrer o reconhecimento de um custo sem a respetiva contrapartida 

(receita), porque existe um desfasamento entre a faturação e o período da prestação do 

serviço.  
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VODAFONE 

A VODAFONE assinala que os requisitos da metodologia requerem a reformulação dos 

sistemas de informação e, eventualmente, a criação de sistemas de contabilidade analítica 

detalhados, que permitam um mecanismo de imputação e apuramento detalhado de 

custos, algo que a grande maioria dos prestadores de TSI não detém e que entende 

implicar custos muito significativos e desproporcionais face ao objetivo. 

b) Entendimento ANACOM 

Quanto às preocupações da MEO com a observância do critério da equidade e 

transparência requerer auditoria aos sistemas dos prestadores, informa-se que todas as 

estimativas de custos líquidos serão sujeitas a auditorias que efetuarão o escrutínio de 

todos os elementos essenciais para garantir o rigor e aderência à realidade dos custos 

apresentados.  

Sobre o período de reporte das receitas, e também de custos, esclarece-se que deve ser 

respeitado o princípio da especialidade do exercício, ou seja, os custos e receitas devem 

ser reconhecidos no exercício em que ocorrem, independente do período em que é 

efetuado o fluxo financeiro.  

Por fim, no que concerne às considerações efetuadas sobre a autonomização dos registos 

de custos e receitas e os custos médios e remete-se para o entendimento expresso na 

secção 3.2.2. Nota-se que a aceitação de custos médios quando os prestadores 

fundamentem a impossibilidade de rastreamento de custos obvia as preocupações 

manifestadas pela VODAFONE, nomeadamente as relativas à necessidade de 

desenvolver sistemas de contabilidade analítica especificas para apuramento de custos de 

TSI.  

3.2.2 Custos evitáveis e tipologia de clientes 

a) Respostas recebidas 

DECO 

A DECO menciona considerar pouco adequada a consideração da rubrica de custos 

evitáveis “angariação de beneficiário” no âmbito da tarifa social, mencionando que muitas 
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vezes o consumidor acede ao serviço através de orientação de outras 

entidades/instituições. Acresce que entende existir uma duplicação de custos incluídos 

nessa rubrica com as rubricas de ativação técnica, de equipamento, faturação e gestão de 

clientes. 

Neste enquadramento solicita a clarificação de cada uma das rubricas com a especificação 

detalhada das mesmas de modo a evitar interpretações excessivas. 

FASTFIBER 

A FASTFIBER considera incompatível com o princípio de consideração dos custos 

evitáveis, a opção seguida pela ANACOM de não elegibilidade dos custos associados ao 

cumprimento da obrigação de divulgação de informação sobre a medida, dos custos de 

interoperabilidade com os sistemas da ANACOM, dos custos de adaptação dos sistemas 

de informação e dos custos de formação das equipas envolvidas na tarifa social, ainda que 

conceda que «os argumentos da ANACOM devem ser incorporados na metodologia, de 

forma a evitar abusos.». 

MEO 

A MEO considera que a quantidade de tipologias é excessiva e que, além do mais, a 

definição das mesmas deve ser completada para que a interpretação seja entendida de 

igual forma por todas as empresas («por exemplo, a definição de novo cliente deve 

estipular se deve ser considerado algum período mínimo, anterior à adesão à TSI, em que 

o beneficiário não é subscritor do serviço de acesso à Internet do operador fornecedor da 

TSI»). 

Para este prestador, o facto de a metodologia ser complexa poderá tornar mais exigente 

para as empresas o exercício de alocação de custos, referindo também a MEO não 

concordar, considerando mesmo ilegítima, a pretensão da ANACOM de que não sejam 

considerados na metodologia de cálculo dos CLSU os custos i) iniciais de implementação, 

ii) associados ao cumprimento da obrigação de divulgação da informação, iii) de 

interoperabilidade com a plataforma a disponibilizar pela ANACOM com vista à 

confirmação da elegibilidade do interessado, iv) de adaptação dos sistemas de informação 

e v) de formação das equipas envolvidas na tarifa social. No entender da MEO esses custos 

são claramente incrementais e têm uma relação direta com a prestação da TSI, pelo que 

refere que a sua não consideração é contrária ao enquadramento legal regulamentar. 
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Argumenta a MEO que é seu entendimento que o n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

66/2021 (que determina que «[a] compensação pela tarifa social de fornecimento de 

serviços de acesso à Internet em banda larga depende de pedido […] por referência às 

prestações realizadas no ano civil anterior») não implica a existência de clientes 

beneficiários ou, por outras palavras, de prestação efetiva de serviços, considerando assim 

equivocada a conclusão da ANACOM apresentada no projeto de regulamento, ou seja, o 

entendimento de que os pedidos de ressarcimento apenas podem ser apresentados pelas 

empresas que tenham clientes beneficiários da tarifa social. 

Além do mais, a MEO declara que a não consideração destes custos iniciais promoveria 

distorção do mercado referindo também não aceitar que o montante de custos iniciais de 

implementação da TSI possa variar significativamente, considerando que a posição da 

ANACOM assenta «sobre cenários meramente teóricos e especulativos», o que não é, na 

sua opinião, admissível, uma vez que a TSI já foi implementada pelos vários operadores 

presentes no mercado. Neste sentido, a MEO considera que se a ANACOM tem evidências 

de que há prestadores que incorreram em esforços de implementação e divulgação da TSI 

adicionais ao que seria necessário, deve afirmá-lo claramente e sustentar dessa forma a 

sua opção. Caso contrário, a MEO defende que a ANACOM reveja a sua posição. 

Adita este prestador que, na metodologia, não está considerada a totalidade de custos 

evitáveis, mencionando o caso particular da taxa devida pelo exercício da atividade de 

prestação de redes e serviços de comunicações eletrónicas, que destaca ser sensível ao 

volume de negócios das empresas. Além disso, considera que a definição das rubricas de 

custos apresentada no artigo 9.º deve ser complementada «para que a interpretação das 

naturezas a incluir em cada ponto seja simples e inequívoca». A este propósito, a MEO 

questiona, a título de exemplo, que natureza de custos e que eventos devem ser 

considerados em «manutenção do acesso» numa ótica nominal de cliente TSI. 

NOS 

Apesar de compreender o intuito do nível de desagregação da informação por tipologia de 

beneficiários e rubricas de custos, a NOS considera-o exigente, sugerindo a sua 

ponderação e uma eventual revisão da matéria em próximos exercícios de apuramento, 

em função da sua efetiva utilidade prática e proporcionalidade. 
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Em matéria de cálculo das diferentes rubricas dos custos elegíveis, este prestador 

menciona ser seu entendimento que estes podem ser apurados tendo como referência os 

dados disponíveis sobre os custos médios apurados para diferentes rubricas de custos 

elegíveis, assinalando que as empresas podem não dispor de registos em que seja 

possível extrair essa informação para os clientes TSI e, menos ainda, para as diferentes 

categorias de beneficiários da TSI.  

Sobre as rubricas de custos apresentadas no projeto de regulamento, este prestador: i) 

solicita esclarecimentos sobre o tipo de custos incluídos na rúbrica «Manutenção do 

acesso» [artigo 9.º, n.º 1, alínea j)], referindo que, ao contrário do que foi efetuado para 

outras rubricas, esta não apresenta explicação sobre o tipo de custos em causa; ii) 

menciona que as rubricas das alíneas k), l) e m) do n.º 1 do artigo 9.º só devem ser 

consideradas se for prevista uma componente relativa à remuneração do investimento em 

infraestrutura própria. 

No tocante à informação a remeter, identificada no Anexo I da metodologia, a NOS solicita 

confirmação de que, na tabela referente aos custos evitáveis, os valores deverão 

corresponder ao montante acumulado do ano em causa, não sendo necessário apresentar 

o valor por mês.   

NOWO 

[IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [FIC] 

VODAFONE 

A VODAFONE não concorda com a aplicação dos custos evitáveis ou incrementais nos 

termos em que é efetuada na metodologia, que, a seu ver, não permite determinar os 

efetivos custos líquidos do serviço universal em causa e, portanto, não cumpre o seu 

objetivo último.  

Para este prestador, todos os custos incorridos com a prestação da TSI devem ser 

considerados. O contrário, defende, implicará um tratamento diferenciado e discriminatório 
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dos prestadores consoante os modelos de negócio. Adita, mesmo, que essa opção é a 

«única que salvaguarda o tratamento equitativo e consistente dos diversos operadores 

sobre os quais a obrigação de TSI incide». 

Refere, assim, que devem ser considerados todos os custos incorridos pelo prestador para 

o fornecimento do serviço – incluindo custos de rede, custos com sistemas, custos de 

estrutura, custos de espectro e de regulação, custos associados a upgrade ou reforço da 

rede, custos de capital, entre outros – uma vez que, se a empresa não cobre estes custos, 

não tem viabilidade económica a médio e longo prazo. Adita que a metodologia prevista no 

projeto de regulamento obriga a que parte dos custos sejam recuperados pela atividade 

comercial da empresa, o que pode consubstanciar uma situação de subsidiação cruzada 

entre produtos e serviços.  

No que respeita aos custos evitáveis, menciona que a metodologia deve ser mais clara 

sobre a forma de apuramento destes custos, esclarecendo se estes devem ser apurados 

ao nível dos eventos gerados, com uma relação inequívoca entre o evento e cada 

beneficiário da TSI, ou se pode ser aplicado um custo médio ao cliente da TSI. Nota que a 

demostração inequívoca de que os custos resultam de ações concretas dos clientes 

aderentes requer um rastreamento exaustivo.  

Na sua pronúncia, este prestador dedica uma secção ao tema dos custos iniciais de 

implementação da TSI8 para mencionar que «é inequívoco que operadores incorreram 

nestes custos devido à imposição da obrigação da prestação da TSI e, logo, elegíveis a 

serem compensados». Segundo a VODAFONE, os prestadores adotaram, sobre esta 

matéria, as decisões mais racionais e eficientes. Refere não existir incentivo a 

comportamentos estratégicos que resultem no prejuízo dos demais prestadores de TSI, 

mencionando que essas decisões foram tomadas sem conhecimento do número de 

adesões à TSI, do número de adesões que os prestadores tenham sido capazes de 

angariar e da metodologia. A estes argumentos acresce que é incontestável que estes 

custos são incorridos unicamente pela determinação da obrigação de prestação de TSI. 

 
8 A metodologia identifica os seguintes custos iniciais de implementação da TSI: i) custos associados ao 
cumprimento da obrigação de divulgação da informação sobre a medida, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do 
Decreto-Lei n.º 66/2021; ii) custos de interoperabilidade com os sistemas da ANACOM; iii) custos de adaptação 
dos sistemas de informação; e iv) custos de formação das equipas envolvidas na tarifa social. 
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b) Entendimento ANACOM 

Em resposta à preocupação expressa pela DECO, a ANACOM faz saber que a rúbrica de 

custos respeitante à angariação do beneficiário apenas compreende os custos 

relacionados com o estabelecimento da primeira relação comercial com o beneficiário da 

TSI, custos esses que, precisamente por ser possível que o beneficiário seja redirecionado 

para o prestador por um terceiro, são de cariz incremental e frequentemente correspondem 

à prestação de um serviço externo. Esclarece-se, ainda, que estes custos não são de 

natureza publicitária, incluindo, sim, os custos de atendimento. Os custos de divulgação da 

medida foram analisados na nota justificativa do projeto de regulamento e excluídos do 

cálculo dos CLSU. Assim, entende a ANACOM que é claro que esta rúbrica não dará azo 

à duplicação de custos com qualquer outra rúbrica, tanto mais que o número 2 do artigo 

9.º do projeto de regulamento prevê que cada custo possa ser alocado a uma só rúbrica. 

Com efeito, a rubrica ativação da TSI tem como objetivo a contabilização de custos 

administrativos associados à ativação inicial da prestação da TSI e a rubrica ativação 

técnica contabiliza os custos da instalação desse serviço. Em ambos os casos os custos 

considerados não se confundem com o custo de atendimento de clientes nos canais de 

distribuição das empresas. No caso específico da rubrica de gestão de cliente também são 

considerados custos de atendimento de clientes, mas esta rubrica, ao contrário da rubrica 

angariação de clientes, pretende captar os custos da gestão do cliente ao longo de toda a 

prestação do serviço e não apenas no momento inicial, como acontece na rubrica de 

angariação do beneficiário. Não obstante, no regulamento serão introduzidas alterações 

na descrição da rubrica angariação de beneficiários para melhor clarificar o seu conteúdo.  

É importante sublinhar que, mesmo no caso em que possa existir alguma dúvida, por parte 

do prestador, sobre a que rubrica alocar um dado custo a metodologia apresenta um grau 

de robustez a «trocas» de rúbricas. Com efeito, para efeitos do cálculo dos CLSU, as 

rúbricas são agregadas em três grupos de rúbricas (o grupo que inclui b), g), j), m), e n); o 

grupo que inclui h), k) e l) e, por fim, o grupo que inclui a), c), d), e), f) e i) ). Assim, dentro 

de cada grupo, a consequência de uma alocação à rúbrica errada de um dado custo 

elegível é nula. 

Em relação ao pedido de esclarecimento da MEO sobre o tipo de custos elegíveis para a 

rúbrica que diz respeito à manutenção de acesso a ANACOM esclarece que nesta rubrica 

devem ser contabilizados, caso existam, custos de reparação com a ligação do troço final 

de rede de acesso à casa do beneficiário, incluindo reconfiguração de equipamentos. No 
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entanto, analisadas as rubricas de custos constantes no projeto de regulamento entende-

se que a natureza dos custos de manutenção do acesso é idêntica à assistência técnica, 

razão pela qual no regulamento as despesas de manutenção serão incluídas na rubrica da 

assistência técnica. 

A ANACOM entende que a configuração da metodologia é adequada ao tipo de prestação 

que a TSI representa, nomeadamente dada a sua característica de transversalidade a 

todos os prestadores do serviço de acesso à Internet em banda larga, os quais têm 

características muito distintas (ao nível do seu posicionamento no mercado, dimensão, 

tecnologia, etc.) que têm de ser, necessariamente, acauteladas na metodologia de cálculo 

do CLSU, até porque nada impede que a evolução futura possa propiciar ainda maior 

divergência. Em todo o caso, a ANACOM considera razoável que a quantidade de 

tipologias de clientes da TSI de um dado prestador corresponda a um conjunto mais 

limitado face ao total de tipologias admitidas no projeto de regulamento (a título de 

exemplo, um prestador que apenas recorra a tecnologia móvel para a prestação do serviço 

apenas terá clientes enquadráveis nas tipologias 2, 4 e 6) e que, em qualquer caso, haverá 

uma preponderância de beneficiários dos tipos 1 e 4 nos exercícios de apuramento de 

CLSU que se sucederem ao primeiro, o que tenderá a simplificar o cálculo dos CLSU em 

futuros exercícios. 

Quanto à clarificação solicitada pela MEO em relação à definição de um cliente como sendo 

“novo cliente” (tipologias 5 e 6) em concreto, sobre a existência de algum período mínimo 

definido, anterior à adesão à TSI, em que o beneficiário não é subscritor do serviço de 

acesso à Internet do operador fornecedor da TSI, esclarece-se que todo o cliente que não 

tenha instalação/equipamentos no dia em que lhe é comunicada a sua elegibilidade para 

a TSI é considerado um “novo cliente” para efeitos da metodologia proposta. A fim de o 

regulamento ser claro sobre esta questão, será aditado um novo número 4 no artigo 10.º.  

Em resposta ao comentário da NOS sobre a eventual revisão da metodologia em momento 

posterior, considera-se que é prematuro estar já a equacionar uma revisão da metodologia 

quando não existe ainda experiência na sua aplicação. Assim, entende-se que uma 

eventual revisão apenas poderá ser equacionada em face dos resultados e experiência 

entretanto adquirida. 

A NOS questiona ainda a ANACOM sobre a forma de apuramento dos custos evitáveis, 

desejando saber, concretamente, se estes devem ser apurados ao nível dos eventos 



 

48 
 

gerados (rastreamento exaustivo), com uma relação inequívoca entre o evento e cada 

beneficiário da TSI, ou se pode ser aplicado um custo médio ao cliente da TSI. Quanto a 

esta matéria, a ANACOM esclarece que, nos casos em que o prestador demostre 

cabalmente não ser possível efetuar o rastreamento individual será adequado que um 

prestador submeta a sua melhor estimativa de custo médio da rúbrica em questão, 

justificando e documentando, em todo o caso, o processo para apuramento desse custo 

médio (por exemplo, se realizada a estimativa por amostragem deve o prestador aparentar 

os dados da amostra em causa e mostrar que esta é representativa). Neste sentido, a 

ANACOM entende ser de clarificar no artigo 9.º do regulamento as rubricas sobre as quais 

será aceitável a apresentação de custos médios, quando o prestador demonstre da 

dificuldade/onerosidade em apresentar custos específicos.  

Quanto à questão levantada pela NOS respeitante à informação a remeter, identificada no 

Anexo I da metodologia, os valores reportados para os custos evitáveis, deverão 

efetivamente corresponder ao montante acumulado para todo o período ao qual diz 

respeito o pedido de ressarcimento dos CLSU, notando-se que o modelo apresentado no 

ANEXO I do regulamento encontra-se igualmente disponibilizado em formato Excel no sítio 

da Internet da ANACOM 

Sobre a taxa devida pelo exercício da atividade de prestação de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, nota-se que a Portaria n.º 296-A/2013, de 2 de outubro, 

clarificou que que o disposto nos números 4 e 5 do anexo II da Portaria n.º 1473-B/2008, 

de 17 de dezembro, não é aplicável no contexto da prestação do serviço universal pelos 

prestadores designados de acordo com o novo processo de seleção, resultando ainda da 

Lei n.º 16/2022 que a Portaria n.º 1473 -B/2008, de 17 de dezembro, se mantém em vigor 

até à sua revogação por novo instrumento legal.   

De qualquer modo, clarifica-se que a atual prestação de serviço universal é uma medida 

transversal, pelo que a obrigação de prestar a TSI tem impacto no valor de proveitos 

relevantes reportados por todas as empresas no sector, sendo expectável que no cálculo 

do contrafactual o impacto da consideração destas receitas seja muito reduzido.  

No que respeita a outros custos mencionados pela FASTFIBER, como sejam custos de 

estrutura, custos de espectro, custos associados a upgrade ou reforço da rede, custos de 

capital, entre outros, a ANACOM entende que estes custos não poderão ser elegíveis pois 

não têm natureza incremental, nem a empresa apresenta qualquer justificação que indicie 
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que essa possa ser a sua natureza. Em concreto sobre os custos relacionados com o 

reforço de rede ver entendimento da secção 3.1.2. 

Em resposta à sugestão da NOWO [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX [FIC] 

Sobre os custos iniciais de implementação da TSI, concorda-se que a disponibilização da 

TSI implicará custos de publicitação, implementação, formação e outros afins, no entanto, 

a ANACOM considera que a inclusão destes custos one-off na metodologia acarreta duas 

consequências que devem ser evitadas.  

Em primeiro lugar, há que considerar os termos em que o legislador previu o modo de 

apresentação do pedido de ressarcimento dos custos líquidos com a prestação deste 

serviço que configurem um encargo excessivo, prevista no n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 66/2022. Nos termos da referida disposição, o pedido de compensação destes 

custos deve fazer-se «por referência às prestações realizadas no ano civil anterior» 

(sublinhado nosso), motivo pela qual a ANACOM considerou e considera, do ponto de vista 

jurídico, ter sido intenção do legislador limitar os custos a ressarcir aos efetivamente 

resultantes da prestação da TSI. De facto, a expressão «prestações realizadas» aponta 

claramente para a efetiva prestação do serviço de TSI, não se antecipando outro alcance 

que lhe pudesse ter querido dar o legislador. De notar que, apontando um alegado 

equívoco nesta interpretação da ANACOM, a MEO não apresenta qualquer construção 

jurídica que permita sustentar um entendimento diverso do defendido no projeto de 

regulamento, limitando-se a afirmar a sua discordância. Neste contexto, e partindo do 

pressuposto (que é o aplicável) de que a apresentação de custos apenas pode ser feita 

caso exista uma prestação efetiva da TSI, se fossem aceites os custos iniciais de 

implementação da TSI, as empresas que incorressem nestes custos num dado ano, mas 

que, por qualquer motivo, não fossem procuradas por qualquer beneficiário elegível 

estariam em desvantagem comparativa.  

Em segundo lugar, a inclusão destes tipo de custos no apuramento de CLSU teria 

consequências também ao nível da estrutura de incentivos à operação eficiente desta 

prestação de SU, uma vez que facilmente um prestador (especialmente um novo entrante) 

poderá tirar partido desta categoria de custos para onerar toda a indústria com as despesas 
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de publicitação ou outras da TSI, ao mesmo tempo que retiraria benefícios privados, ao 

nível da promoção da marca ou do desenvolvimento de estruturas comerciais mais 

robustas, deste tipo de ações. 

Refere a VODAFONE que a metodologia obriga a que parte dos custos sejam recuperados 

pela atividade comercial da empresa o que pode consubstanciar uma situação de 

subsidiação cruzada entre produtos e serviços. Com efeito, o custo da obrigação de serviço 

universal é calculado como a diferença entre os custos líquidos, para uma organização, do 

funcionamento com as obrigações de serviço universal e do funcionamento sem essas 

obrigações, o que, na prática, garante que os custos e investimentos da atividade regular 

da empresa são financiados exclusivamente pelos seus clientes comerciais, sendo certo 

que os clientes da TSI beneficiam de investimentos passados da empresa é também um 

facto que esses não resultam diretamente da prestação da TSI e que teriam de ser 

financiados pela atividade regular da empresa na ausência de obrigação de serviço 

universal.  

De notar que a ANACOM verificou que a fórmula constante no n.º 7 do artigo 11.º do projeto 

de regulamento considerava de igual maneira custos recorrentes e não recorrentes 

carecendo da introdução de um ponderador adequado. Deste modo, foi clarificada a 

respetiva fórmula de apuramento do prestador eficiente.  

Foi igualmente clarificada a fórmula constante do n.º 3 do artigo 11.º do projeto de 

regulamento sobre o volume de negócios elegível da empresa mais eficiente, o qual é 

distinto para cada por tipologia de beneficiário, conforme constava da redação deste 

número, mas que não estava adequadamente refletido na fórmula.  

3.2.3 Receitas perdidas 

a) Respostas recebidas 

FASTFIBER 

A FASTFIBER concorda com a abordagem metodológica proposta para o cálculo das 

receitas perdidas. 
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MEO 

A MEO menciona concordar com o previsto em relação às receitas perdidas. 

NOS 

A NOS regista positivamente a proposta efetuada para as receitas relevantes, 

nomeadamente, o uso dos preços máximos da TSI, excluindo, eventuais descontos que os 

prestadores por sua iniciativa decidam conceder.   

Este prestador solicita que a ANACOM confirme que o preço médio da contrapartida pela 

ativação e ou equipamento deve ser apurado através da divisão do total faturado a título 

de ativação e ou equipamento pelo número de beneficiários alvo de faturação dessas 

rubricas. Caso esse entendimento não se confirme, a NOS pretende que seja efetuada 

uma explicação sobre o modo como o mesmo deve ser apurado.  

NOWO 

A NOWO concorda com o projeto de regulamento de considerar unicamente as receitas 

associadas à prestação da TSI. 

b) Entendimento da ANACOM 

A generalidade dos prestadores que se pronunciou sobre metodologia aplicada às receitas 

perdidas manifestou-se no sentido da concordância quanto às opções vertidas na referida 

metodologia, existindo apenas um pedido de esclarecimento sobre a matéria.  

Sobre esse pedido de clarificação confirma-se que o entendimento da NOS está correto. 

O preço médio da contrapartida pela ativação e ou equipamento deve ser apurado através 

da divisão do valor total faturado a título de prestação desses serviços pelo número total 

de beneficiários que foram objeto da faturação dessas rubricas.  
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3.2.4 Receitas associadas à migração de clientes para a tarifa social 

a) Respostas recebidas 

FASTFIBER 

Esta empresa manifesta o seu acordo com o apresentado no projeto de regulamento de 

não incluir na metodologia as receitas associadas à migração de clientes para a TSI, 

atendendo às dificuldades elencadas pela ANACOM.  

MEO 

A MEO menciona concordar com a não inclusão das receitas perdidas pela migração de 

clientes de outras ofertas para a TSI dada a complexidade e grau de incerteza que a sua 

inclusão acarretaria.  

VODAFONE 

A VODAFONE não concorda com a exclusão das receitas associadas à migração de 

clientes para a tarifa social, nem com os argumentos apresentados no projeto de 

regulamento para justificar essa opção. 

Para este prestador a metodologia deve incorporar a perda de receita decorrente da 

migração de tarifários dos clientes do prestador para a oferta da TSI. Assim, refere que o 

apuramento deve considerar a perda de receitas devido à migração que ocorre no mesmo 

prestador e nos casos em que o cliente cesse a oferta num prestador para subscrever a 

TSI noutro prestador. Contudo, admite, na sua pronúncia, que na impossibilidade de se 

identificar as razões que levam um cliente a cessar a subscrição de uma oferta comercial, 

sejam apenas consideradas as situações referentes à migração dentro do mesmo 

prestador.  

A VODAFONE faz notar que a migração de clientes entre tarifários resulta numa redução 

da receita da empresa, sendo, na sua opinião, razoável admitir-se que um contrato se 

mantenha em vigor durante o seu período de vigência, como as condições e preços 

aplicáveis no âmbito do contrato de fidelização. Também admite prever, por precaução e 

segurança, as condições a aplicar no caso de incumprimento ou renúncia de uma (ou várias 

partes). Deste modo, a VODAFONE considera que a metodologia deverá considerar como 
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um custo as receitas perdidas com a migração de clientes que estejam vinculados a um 

período de fidelização antes de migrarem para a TSI. 

b) Entendimento ANACOM 

Entre os contributos rececionados apenas a VODAFONE se manifestou contra a exclusão 

de receitas associadas à migração de clientes para a TSI. Nota-se que a FASTFIBER e a 

MEO, referiram expressamente concordar com a opção vinculada no projeto de 

regulamento.  

Na nota justificativa do projeto de regulamento, a ANACOM identificou diversos 

condicionalismos que contribuem para a elevada incerteza na estimação do cenário 

contrafactual. A VODAFONE, apesar de não concordar com os fundamentos apresentados 

na nota justificativa, também antecipa alguns constrangimentos como a impossibilidade de 

se determinar as razões que levam um cliente a cessar a subscrição de uma oferta 

comercial, nomeadamente quando este efetua uma mudança de prestador de serviço, 

admitindo assim que sejam consideradas unicamente as perdas de receitas associadas à 

migração do cliente dentro do mesmo prestador.  

A ANACOM entende que mesmo nos casos em que a migração de clientes ocorra dentro 

do mesmo prestador não é possível estimar, com uma elevada previsibilidade, o 

comportamento dos clientes num cenário de ausência de obrigação de disponibilização da 

TSI. No contrafactual, sem obrigação de TSI, é necessário introduzir o efeito da 

concorrência ao nível dos novos contratos destes clientes. Assim, o facto de um cliente 

cessar a oferta comercial e subscrever a TSI, no mesmo prestador, não significa que, num 

cenário de ausência de obrigação de TSI, se mantivesse cliente nas mesmas condições, 

nem que se mantivesse cliente do prestador.   

Nas condições descritas, a ANACOM considera não se justificar proceder a uma alteração 

da metodologia neste aspecto em particular, associado à possibilidade de inclusão de 

efeitos de migração de clientes comerciais para a TSI. 
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3.2.5 Benefícios indiretos 

a) Respostas recebidas 

FASTFIBER 

A FASTFIBER considera que, numa fase inicial, devem ser excluídos todos os benefícios 

indiretos, devendo ficar prevista a possibilidade de reavaliação da sua inclusão no ano 

seguinte àquele em que se atinja pelo menos 25% do mercado potencial de TSI e desde 

que tenham existido previamente pedidos de ressarcimento por parte de mais do que uma 

empresa.  

MEO 

A MEO refere concordar com a ANACOM e considera que não se justifica a inclusão na 

metodologia de cálculo dos custos líquidos dos benefícios indiretos da reputação 

empresarial, efeitos do ciclo de vida, mailing, venda cruzada e marketing,  «dada a natureza 

atual do serviço universal: obrigação de acessibilidade tarifária, transversal a todos os 

operadores e destinada a um universo bem definido de consumidores em condições 

socioeconómicas desfavorecidas», e cuja inclusão aumentaria, a seu ver, 

injustificadamente o grau de arbitrariedade e complexidade da metodologia. 

Especificamente sobre a inclusão do mailling a MEO considera que não se justifica, pelo 

facto de ser um benefício previsivelmente residual e gerador de esforço desproporcionado.  

Adita que o processo de mensuração dos benefícios indiretos é gerador de custos 

adicionais e específicos da TSI. 

NOS 

A NOS entende que a metodologia não deveria considerar benefícios indiretos. Não 

obstante, solicita esclarecimento sobre o cálculo dos benefícios indiretos, questionando se 

o benefício indireto decorrente da inclusão de publicidade em faturas corresponde 

exatamente ao custo de faturação e cobrança imputável a esses clientes.  

NOWO 

A NOWO menciona concordar com a abordagem seguida no projeto de regulamento para 

os benefícios indiretos. 
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b) Entendimento ANACOM 

A ANACOM constata que os contributos sobre a matéria são dispares, existindo 

prestadores que concordam com a abordagem seguida pela ANACOM e outros que 

manifestaram a sua discordância, nomeadamente com a inclusão do benefício de mailing. 

Sobre a possibilidade de a metodologia de cálculo não prever qualquer tipo de benefícios 

indiretos nota-se que a parte A do anexo VII da Diretiva (UE) 2018/1972, menciona que no 

cálculo dos custos líquidos devem ser tidos em conta todos os benefícios, incluindo os 

benefícios não materiais, obtidos pelas empresas que disponibilizam a tarifa social. Desta 

forma, a ANACOM procedeu ao exercício de identificação de eventuais benefícios indiretos 

e à ponderação da razoabilidade e proporcionalidade da sua adoção no âmbito da 

metodologia de CLSU, tendo concluído que se justifica contemplar no contexto da 

metodologia o benefício indireto de mailing.  

Conforme expresso na nota justificativa, a ANACOM na concretização dos benefícios 

indiretos pretendeu garantir a robustez e rigor da metodologia sem comprometer a sua 

simplicidade, não tendo ignorado que a medida é transversal a todo o sector. Neste sentido 

analisou um conjunto de possíveis benefícios indiretos: i) reputação empresarial e reforço 

da marca; ii) efeitos de ciclo de vida; iii) venda cruzada e iv) marketing, e concluiu não se 

justificar a sua inclusão, posição que não foi contestada por nenhuma das entidades que 

remeteu contributo específico sobre esta matéria na consulta pública.  

O que os prestadores contestam – FASTFIBER, MEO e NOS – é a inclusão do benefício 

indireto de mailing. A NOS porque considera que a metodologia não deveria contemplar 

benefícios indiretos, a FASTFIBER porque entende que, numa fase inicial, não devem ser 

considerados benefícios indiretos e a MEO por defender que o mesmo é residual não se 

justificando o esforço da sua inclusão.  

A hipótese de se excluir do cálculo dos CLSU os benefícios indiretos pela mera razão do 

número de beneficiários da oferta ser inferior a certo limite é um posicionamento que não 

merece o acordo da ANACOM. Por um lado, a ANACOM no desenho de metodologias 

procura efetuar uma conceptualização genérica que garanta, tanto quanto possível, 

resposta aos cenários de evolução da oferta, neste sentido, seria sempre relevante prever, 

desde já, a concretização de eventuais benefícios indiretos a constarem da metodologia. 

A abordagem, proposta pela FASTFIBER necessitaria da concretização de um valor limite 
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não sendo apresentado qualquer racional ou fundamentação para o limiar referido. O facto 

de o cálculo do benefício indireto do mailing ter por base dados concretos de fácil obtenção 

não deve ser ignorado na ponderação que se efetua sobre a proporcionalidade de se impor 

a obrigação de cálculo desta rubrica, nem sobre a apreciação que se efetua sobre a 

garantia de simplicidade metodológica.  

Pelas mesmas razões não se acompanha o posicionamento da MEO. De facto, a 

ponderação efetuada pela ANACOM teve em consideração a premissa de simplicidade da 

metodologia, bem como da proporcionalidade de impor este ónus de cálculo aos 

prestadores. Reitera-se que este benefício é facilmente verificado e verificável, tem por 

base informação disponível nos prestadores e constitui uma vantagem para a empresa que 

resulta da prestação a TSI.  

Quando à clarificação solicitada pela NOS, esclarece-se que este benefício não está 

relacionado com o custo de faturação e cobrança imputável a esses clientes, ou seja, não 

se consideram para efeitos de apuramento deste benefício os custos com o processo de 

emissão de fatura e sistemas informáticos de gestão de cobrança. Este benefício está 

associado à disponibilidade de espaço de envio de publicidade nas faturas da TSI, 

utilizando o processo de faturação para colocação de mensagens publicitárias, sem custos 

adicionais de envio. Deste modo, e conforme apresentado no documento de suporte Excel, 

disponibilizado no site da ANACOM que corresponde ao modelo apresentado no Anexo I 

do regulamento, o valor deste benefício será apurado considerando a proporção de faturas 

enviadas a beneficiários da TSI que incluíram mensagens publicitárias, no total de faturas 

enviadas e o custo associado ao envio de faturas aos beneficiários de TSI enquadráveis 

nas tipologias de cliente tipo 5 e tipo 6.  

3.2.6 Pedido de ressarcimento 

a) Respostas recebidas 

MEO 

A MEO congratula a ANACOM pelo desenvolvimento de um formulário de apresentação 

do pedido de ressarcimento, com a tipificação dos suportes, no entanto, refere que a 

metodologia beneficiaria se complementarmente antecipasse o âmbito de suportes 

adicionais a disponibilizar para evidência dos custos reportados. 
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NOS 

A NOS considera que para formalizar o pedido de ressarcimento o preenchimento do 

formulário deverá ser suficiente, sugerindo que a informação de suporte ao preenchimento 

desse formulário não acompanhe o pedido de compensação e seja exibido no decurso da 

auditoria.  

Não obstante, caso a sua proposta não seja aceite, solicita esclarecimento sobre o tipo de 

informação de suporte que será necessário transmitir em paralelo ao pedido de 

compensação. 

Ademais, a NOS efetua um apelo à uniformização dos critérios usados para estimar a 

informação de custos e receitas. 

Sobre o preenchimento das tabelas a apresentar no pedido de ressarcimento, questiona 

também a necessidade de apresentar de modo desagregado, por tipologia de cliente, a 

informação relativa ao número de mensalidade e tráfego adicional, uma vez que o valor 

das mensalidades e do tráfego adicional é transversal a todas as tipologias de cliente. 

VODAFONE 

A VODAFONE refere que o processo de formalização do pedido de compensação é 

«extremamente exigente e oneroso», o que na sua opinião tem como efeito desincentivar 

os pedidos de ressarcimentos, o que, a seu ver, prejudica as intenções legítimas dos 

prestadores de serem compensados pelos prejuízos que incorrem com a prestação da 

oferta TSI.  

b) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM regista a concordância com a proposta de formulário para a apresentação do 

pedido de ressarcimento de CLSU. Faz também notar, ao contrário do pretendido pela 

NOS, que o preenchimento deste formulário não é suficiente para efetuar o pedido de 

ressarcimento. Pelo menos até que se atinjam níveis de experiência significativos no 

cálculo dos CLSU, considera-se relevante efetuar, previamente à auditoria, o estudo da 

documentação de suporte ao cálculo dos CLSU com o objetivo de identificar aspetos 

críticos que careçam de verificação no âmbito da auditoria, tanto ao nível do prestador 

como a nível transversal.  
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Note-se que, ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, o 

pedido de compensação pela TSI «deve ser acompanhado de toda a informação 

necessária e relevante para a sua apreciação», entendendo a ANACOM que os elementos 

fixados são, efetivamente, necessários e relevantes para a apreciação do pedido de 

compensação. No mesmo sentido, o n.º 3 do artigo 157.º da nova Lei das Comunicações 

Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, estabelece que compete à 

ANACOM «definir os prazos e a informação que deve acompanhar o pedido» de 

compensação pela prestação do serviço universal.  

Já sobre a uniformização de critérios para estimar custos e receitas a apresentar no cálculo 

dos CLSU é matéria que será devidamente considerada no âmbito das auditorias que irão 

decorrer ao cálculo dos custos líquidos, podendo em face da experiência adquirida ser algo 

a ponderar. De qualquer modo, seria prematuro desde já concretizar estes critérios dada a 

ainda ausência de conhecimento detalhado sobre as diferentes fontes de informação a que 

os prestadores irão recorrer para a apresentação dos seus cálculos.  

Na mesma medida considera-se prematuro avançar com a concretização do sugerido pela 

MEO de tipificação dos modelos de informação de suporte ao preenchimento do formulário. 

Tal aliás poderia resultar na limitação das opções que os prestadores têm disponíveis para 

apresentar toda a informação relevante ao cálculo dos CLSU, sem que ainda esteja 

normalizado o processo de apresentação de estimativas dos CLSU e existir experiência 

consolidada sobre a matéria. 

Sobre a frustração da intenção dos prestadores serem financiados pelos custos líquidos 

que incorreram com a prestação da TSI, alegadamente em resultado de um processo de 

ressarcimento exigente e oneroso, a ANACOM considera que a metodologia tem o nível 

de detalhe necessário para assegurar o rigoroso apuramento dos custos líquidos. Ademais, 

a adoção de soluções menos detalhadas ao nível do reporte poderia comprometer as 

legítimas expetativas de eventuais contribuintes do fundo de só lhes ser exigido o 

pagamento de CLSU apurados de forma rigorosa com base numa metodologia definida 

que observe os princípios estabelecidos.  

Quanto ao preenchimento das tabelas e possibilidade de apresentar de forma agregada a 

informação relativa ao número de mensalidades e tráfego adicional de cada tipologia de 

cliente, esclarece-se que tal não permitiria o cálculo da fórmula apresentada no n.º 3 do 

artigo 11.º do projeto de regulamento, na medida em que a variável correspondente ao 
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número de meses-beneficiário é uma função da tipologia de cliente e da rubrica de custos, 

havendo rubricas para as quais são tidas em conta as mensalidades, como por exemplo a 

mensalidade do cartão SIM, ou a assistência técnica, enquanto que outras rubricas 

também tomam em consideração a prestação do serviço de tráfego adicional, como sejam 

as rubricas de gestão do cliente e de mensalidade grossista.  

3.3 Outros aspectos 

a) Respostas recebidas 

NOS 

Em relação ao ponto de contato previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º, a NOS indaga 

se tal tem como objetivo o acompanhamento da auditoria ou se se pretende um ponto de 

contacto mais genérico/transversal sobre o pedido de compensação. Adita que é 

expectável que nessas situações o interlocutor seja distinto.  

A NOS solicita também esclarecimento sobre qual o meio de comunicação eletrónico que 

deve ser utilizado para remeter o pedido de compensação dos CLSU, se deve ser remetido 

através da plataforma que tem vindo a utilizar para a avaliação da elegibilidade dos 

potenciais beneficiários, ou através de correio eletrónico, ou outra alternativa.   

b) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM esclarece que o ponto de contato previsto na alínea c) do artigo 5.º do projeto 

de regulamento é o interlocutor que no prestador acompanha todo o processo de cálculo 

dos CLSU, incluindo, mas não se limitando, o processo de auditoria ao cálculo dos CLSU.  

Sobre as formas de comunicação, importa notar que a plataforma da TSI foi desenvolvida 

unicamente com o propósito de dar resposta às obrigações que recaem sobre a ANACOM 

decorrentes do Decreto-Lei n.º 66/2022, de 30 de julho, designadamente no que respeita 

ao procedimento de atribuição da tarifa social (artigo 9.º do referido Decreto-Lei). Deste 

modo, atualmente a mesma não prevê um mecanismo para a receção dos pedidos de 

ressarcimento dos CLSU, nem se antevê que seja necessário proceder a esse 

desenvolvimento, devendo os prestadores utilizar os meios eletrónicos que habitualmente 

utilizam para comunicar e partilhar informação com o regulador. 
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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, e decorrente da reponderação 

efetuada, a ANACOM considera ser pertinente introduzir as seguintes alterações ao 

articulado do regulamento da metodologia de cálculo dos custos líquidos da prestação da 

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

− Aditar um novo artigo 5.º referente ao prazo transitório para a apresentação do 

pedido de compensação. 

− Clarificar a definição da rubrica constante da alínea a) do n.º 1 do antigo artigo 9.º 

do projeto de Regulamento (atual artigo 10.º do Regulamento) «angariação do 

beneficiário». 

− Alterar o antigo artigo 9.º do projeto de Regulamento (atual artigo 10.º do 

Regulamento) com supressão da alínea j) do n.º 1 - «manutenção do acesso» e 

integrar a mesma na rubrica constante da alínea b) do n.º 1 «assistência técnica». 

− Introduzir um novo n.º 6 no antigo artigo 9.º do projeto de Regulamento (atual artigo 

10.º do Regulamento) para permitir que a consideração dos custos grossistas que 

são incrementais ao nível do grupo, incluindo aditamento que essa exceção só é 

aplicável se for facultado acesso a toda a informação da empresa do grupo sobre 

a qual não recai a obrigação de TSI para efeitos de auditoria. 

− Clarificar as alíneas e) e f) do n.º 1 do antigo artigo 10.º do projeto de Regulamento 

(atual artigo 11.º do Regulamento) sobre «novo cliente» em relação às tipologias 

de beneficiário tipo 5 e tipo 6. 

− Alterar a fórmula do n.º 7 do antigo artigo 11.º do projeto de Regulamento (atual n.º 

8 do artigo 12.º do Regulamento) para corrigir lapso detetado. 

− Alterar o n.º 3 do antigo artigo 11.º do projeto de Regulamento (atual artigo 12.º do 

Regulamento) para clarificar que o  𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  corresponde ao volume de 

negócios elegível da empresa mais eficiente por tipologia de beneficiário. 
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