
 
 
http://www.anacom.pt/template15.jsp?categoryId=173842  
 

 
 
 
MEDIDAS RESTRITIVAS DE ACÇÕES DESENCADEADAS PELAS 
EMPRESAS DO GRUPO PT PARA RECUPERAÇÃO DE CLIENTES PRÉ-
SELECCIONADOS 
 
 
I. ENQUADRAMENTO 
 

Em 17 de Julho de 2003, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM deliberou o 
seguinte: 

1. Impor às empresas do Grupo PT prestadoras de serviço fixo de telefone em acesso 
directo, no âmbito da Especificação de Pré-Selecção, a obrigação de respeitar um 
período de guarda de 6 meses, após a activação da pré-selecção, durante o qual se 
encontram impedidas de realizar quaisquer acções, designadamente através de 
contactos individualizados, destinadas a recuperar o cliente (win-back); 

2. A PTC, enquanto entidade com PMS no mercado das redes telefónicas fixas e/ou do 
serviço fixo de telefone deve respeitar a confidencialidade da informação disponibilizada 
no âmbito da pré-selecção e não pode transmiti-la às empresas subsidiárias ou 
associadas nem aos seus próprios serviços, nomeadamente os comerciais, pelo que tais 
dados não podem ser por aqueles acedidos, de nenhuma forma, nomeadamente através 
de bases de dados. 

3. Para efeitos do número anterior, devem ser eliminados dos sistemas de informação da 
PTC quaisquer dados que permitam aos seus serviços comerciais, empresas subsidiárias 
ou associadas relacionar os seus clientes com os dados de pré-selecção. 

4. O ICP-ANACOM acompanhará e fiscalizará a implementação do período de guarda 
agora imposto, com o objectivo de reavaliar, no prazo máximo de um ano, a necessidade 
da sua manutenção. 

 

Em Novembro de 2004 o ICP-ANACOM procedeu, através da lista de contactos do IRG, 
ao envio aos reguladores europeus de um questionário sobre esta matéria.  
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No âmbito da deliberação relativa à imposição de obrigações nos mercados retalhistas de 
banda estreita, aprovada em 14 de Dezembro de 2004: 

- foi, entre diversas outras barreiras ao desenvolvimento da concorrência, identificada a 
persistência de pedidos de vários operadores, denunciando acções de win-back e uso 
abusivo de informação por empresas do Grupo PT e solicitando a intervenção do ICP-
ANACOM; 

- concluiu-se, face à análise de mercados efectuada, tenderem a manter-se a 
curto/médio prazo as barreiras ao desenvolvimento de uma concorrência efectiva nos 
mercados dos serviços retalhistas de banda estreita, exigindo por conseguinte 
intervenção regulatória proporcional e a imposição de medidas correctivas através de 
controlos regulamentares ex-ante; 

- a par da imposição de outras obrigações, foram, neste contexto, mantidas as medidas 
estabelecidas pela deliberação ICP-ANACOM de 17 de Julho de 2003 (período de 
guarda de seis meses e respeito pela confidencialidade da informação disponibilizada 
no âmbito da pré-selecção), explicitando-se no entanto a possibilidade de reavaliar 
esta matéria, bem como diversas outras questões no domínio da pré-selecção, face à 
evolução das condições de mercado.  

Em conformidade com a deliberação de 14 de Dezembro de 2004, estas medidas 
relacionadas com a questão do win-back foram mantidas no projecto de Regulamento da 
Selecção e Pré-Selecção (RSPS) submetido a consulta, designadamente no respectivo 
artigo 7º, Obrigações específicas do Prestador de Acesso Directo (PAD) com poder de 
mercado significativo (PMS), nº 2, onde se lê: “O PAD com PMS está obrigado a respeitar 
um período de guarda que terminará 6 meses após a activação da pré-selecção, durante 
o qual se encontra impedido de dar início a quaisquer acções, designadamente através 
de contactos individualizados, destinadas a recuperar o assinante.”. 

Também, nos nºs 3 e 4 do mesmo artigo, se estipula, respectivamente: “O PAD com PMS 
deve respeitar a confidencialidade da informação disponibilizada no âmbito da pré-
selecção e não pode transmiti-la às empresas subsidiárias nem aos seus próprios 
serviços, nomeadamente os comerciais, pelo que tais dados não podem ser por aqueles 
acedidos, de nenhuma forma, nomeadamente através de bases de dados.” e “Para 
efeitos do número anterior, devem ser eliminados dos sistemas de informação das 
empresas, quaisquer dados que permitam aos seus serviços comerciais, empresas 
subsidiárias ou associadas relacionar os seus assinantes com os dados de pré-
selecção.”.  

 

Este projecto de Regulamento foi submetido a consulta em 26 de Julho de 2005, tendo o 
prazo para recepção de respostas terminado a 7 de Setembro de 2005. Na medida em 
que através desta consulta se iriam obter, entre outros, contributos sobre a questão do 
win-back, considerou o ICP-ANACOM ser a ocasião oportuna para proceder a um ponto 
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de situação mais completo sobre a matéria, tendo em vista a reavaliação prevista na 
deliberação de 14 de Dezembro de 2004.  

 

Com este objectivo, procedeu-se ao envio aos operadores nacionais e aos reguladores 
europeus de questionários específicos para apuramento de informação complementar 
considerada relevante sobre esta matéria. Com este último questionário pretendeu-se 
uma actualização da informação recebida em resposta ao questionário similar remetido 
aos reguladores europeus em Novembro de 2004.  

Os questionários destinados aos operadores foram expedidos em 5 de Setembro de 
2005, tendo a actualização da informação a obter dos reguladores europeus sido 
solicitada em 22 de Setembro de 2005. 

A síntese das respostas obtidas a estes dois questionários é apresentada nos pontos II e 
III.1 do presente documento. 

No ponto III.2 são sumariamente apresentadas as medidas preventivas de práticas de 
win-back existentes no Canadá. 

No ponto IV incluem-se a análise e as conclusões do ICP-ANACOM sobre o assunto.  

Pelos motivos indicados no relatório da consulta sobre o regulamento da selecção e pré-
selecção, o ICP-ANACOM entendeu retirar daquela sede as obrigações sobre win-back, 
inicialmente previstas no artigo 7º do projecto de regulamento e proceder, com base na 
presente análise, à aprovação de um projecto de decisão específico sobre esta matéria, a 
submeter a consulta aos interessados.  

Não obstante, enquanto não for aprovada a decisão final subsequente a tal consulta, 
aquelas obrigações mantêm-se, de momento, em vigor nos termos estabelecidos nas já 
referidas Deliberações do ICP-ANACOM, de 17 de Julho de 2003 e de 14 de Dezembro 
de 2004.  

 

II. RESPOSTAS RECEBIDAS DOS OPERADORES NACIONAIS 
 

Na sequência dos questionários enviados, em 05.09.2005, aos operadores de serviço 
telefónico fixo, foram recebidas, pela ordem a seguir indicada, respostas da Colt Telecom 
- Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda., Refer Telecom - Serviços de 
Telecomunicações, S.A., SGC Telecom (em nome da AR Telecom – Acessos e Redes de 
Telecomunicações, S.A. e da Netvoice - Comunicações e Sistemas, Lda.), Vodafone 
Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., OniTelecom – Infocomunicações, S.A., 
Sonaecom SGPS, S.A. (em nome da ClixGest S.A. e da Novis Telecom S.A.) e Portugal 
Telecom, SGPS, S.A. (em nome da PTC, PT Prime e TMN, no tocante à resposta à Parte 
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I do Questionário, sendo que a Parte II foi remetida directamente por cada uma das 
referidas empresas do Grupo),  

As referidas respostas deram entrada no ICP-ANACOM dentro do prazo requerido (15 
dias úteis a contar da data de recepção do questionário por cada prestador), tendo a 
última destas respostas sido recebida em 28.09.2005.  

A resposta da TeleMilénio – Telecomunicações, Sociedade Unipessoal, Lda (TELE 2) 
deu entrada no ICP-ANACOM a 30.09.2005, fora do prazo requerido para recepção de 
respostas, pelo que não foi considerada para efeitos da presente análise. 

 

ASPECTOS DE NATUREZA GERAL  
 

A maioria das entidades que responderam ao questionário indicaram alguns elementos 
que consideram confidenciais, nomeadamente, indicadores estatísticos facultados no 
âmbito da Parte II do Questionário e informação relativa a custos e receitas, invocando, 
como motivo que justifica a sua não divulgação, o facto de conterem dados sensíveis da 
sua actividade comercial e operacional susceptíveis de revelar segredos de negócio. 

Assim sendo, em respeito pela confidencialidade dos dados, os elementos anteriormente 
referidos, apenas serão divulgados, e sempre de forma genérica ou agregada, na medida 
em que sejam considerados relevantes para sustentar a posição do ICP-ANACOM.    

 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA IMPOSIÇÃO DA PROIBIÇÃO DE WIN-BACK NO ÂMBITO DA PRÉ-
SELECÇÃO  
 

Questão 1: Justificar-se-á a manutenção de uma medida que imponha restrições 
à prática de contactos individualizados, destinados a recuperar o cliente (win-
back)? Fundamente. 
 

Todos os respondentes ao questionário, com excepção das empresas do Grupo PT, 
defenderam a manutenção da medida. Para sustentar esta posição foram, entre outros, 
invocados os seguintes aspectos: 

• A manutenção dos fundamentos que estiveram na origem da decisão da ANACOM, 
de 17 de Julho, sobre a matéria, nomeadamente: 

 .. a existência de queixas dos operadores alternativos relativas a acções de assédio 
comercial a clientes seus  em fases críticas do ciclo de vida do cliente, como seja 
logo após a sua activação no novo operador; 
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 .. o direito dos clientes à fruição plena e sem pressões do seu anterior prestador do 
serviço escolhido; 

 .. o facto de o período de guarda em nada impedir a liberdade do cliente de, a 
qualquer momento, solicitar por sua iniciativa a mudança do seu prestador de 
serviço; 

 .. a manutenção de quotas de mercado elevadíssimas por parte do Grupo PT; 

 .. o papel de fornecedor grossista desempenhado pela PT Comunicações na 
maioria dos serviços retalhistas dos seus principais concorrentes, o qual favorece 
a partilha ilícita de informações entre os seus serviços grossistas e retalhistas, 
extraindo daí uma vantagem adicional em benefício das empresas do Grupo PT. 

• O facto de a mera imposição de confidencialidade da informação trocada pelos 
prestadores não pertencentes ao Grupo PT com os serviços grossistas da PT ser 
insuficiente para dissuadir a sua utilização abusiva, já que o controlo do fluxo de 
informação dentro do Grupo PT é impossível de controlar, pelo que a verificação do 
cumprimento dessa obrigação se tem revelado extremamente difícil. 

• O facto de a detenção de informação histórica dos clientes pelo operador incumbente 
bastar por si mesma para lhe conferir uma vantagem competitiva (histórica), 
intrínseca à condição de incumbente. 

• A posição dominante do operador incumbente permite-lhe o acesso à factura do 
cliente, possibilitando-lhe a utilização de mensagens de marketing e a imposição de 
barramentos a 10xy. 

• Com o contínuo domínio dos dados do cliente por parte da PTC, a abordagem via 
telemarketing e apresentação de propostas de pacotes de minutos é extremamente 
facilitada. 

• A necessidade de criação de condições para um relacionamento estável com o 
cliente, sem perturbações decorrentes de um marketing agressivo e persistente, que 
os enormes recursos do operador incumbente propiciam, e para o desenvolvimento 
sustentável do negócio de acesso indirecto, que é incompatível com alterações 
permanentes da base de clientes face ao elevado custo de aquisição e ARPU gerado 
(podendo uma eventual supressão da obrigação relativa ao período de guarda para 
comunicações win-back impossibilitar que seja garantida a rentabilidade do mercado 
de voz de acesso indirecto num quadro de recuperação maciça de clientes por parte 
do operador incumbente, comprometendo também o desenvolvimento da ORLA em 
Portugal).  

• Ainda recentemente, outros países com níveis de concorrência mais elevados que em 
Portugal (Espanha e Canadá) decidiram não só manter mas alargar o período de 
guarda contra actividades de win-back por parte do operador incumbente.     
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A PT SGPS, em representação da PT Comunicações, da PT Prime e da TMN defende a 
eliminação da medida em vigor, considerando que: 

• A mesma tem sido extremamente gravosa para o exercício da actividade das 
empresas do Grupo PT, acarretando custos muito significativos para as mesmas e 
introduzindo profundas restrições ao exercício da respectiva actividade comercial 
(sendo que no caso de possíveis mudanças consecutivas de prestador pré-
seleccionado, a impossibilidade de contactar os clientes pode mesmo atingir vários 
anos); a Deliberação win-back, para além de condicionar fortemente o planeamento e 
a estratégia de execução das acções comerciais das empresas do Grupo PT, tem 
associados custos, de natureza administrativa, muito significativos decorrentes da 
necessidade de controle permanente do seu cumprimento. 

• Os respectivos efeitos da medida são também nefastos para os clientes, na medida 
em que os impedirá de experimentar os produtos e serviços das empresas do Grupo 
PT.   

• No caso do cliente não desejar ser alvo de contactos, por parte das empresas do 
Grupo PT, poderá sempre exercer o seu direito de oposição a esse tipo de acções, 
facultando-lhe a lei de protecção de dados pessoais todos os meios necessários para 
o efeito. 

• Se alteraram os pressupostos subjacentes à deliberação de 17 de Julho de 2003, 
existindo hoje no mercado das comunicações electrónicas condições concorrenciais 
significativamente distintas (elevado número de acessos em pré-selecção, 
diversidade de ofertas bastante agressivas, sobretudo a nível de preços, colocando 
as empresas do Grupo PT, sujeitas ao cumprimento desta obrigação, em 
desvantagem competitiva); actualmente a concorrência é global, fazendo-se notar já, 
não só a nível dos serviços, que a Deliberação win-back visa salvaguardar, mas 
também a nível do próprio acesso, encontrando-se disponíveis diversas formas de 
concorrer na prestação do acesso: para além da instalação de infra-estrutura 
alternativa de acesso directo, particularmente através de FWA, qualquer operador 
pode recorrer designadamente à desagregação do lacete local e a circuitos last mile, - 
sem esquecer a possibilidade de recurso a soluções do tipo Optimus Home. 

• Sendo, actualmente, o acesso à informação extremamente fácil, célere e sem custos 
relevantes, os potenciais utilizadores e assinantes do serviço telefónico fixo, dispõem 
hoje de um bom grau de conhecimento das condições de oferta dos serviços, 
encontrando-se na posse da informação que lhes permite efectuar escolhas livres e 
esclarecidas. 

• A medida em questão concede uma vantagem competitiva artificial aos concorrentes. 

• Não existe, no actual quadro regulamentar, fundamento legal para a sua manutenção. 

• Trata-se de uma medida cuja necessidade, adequação e proporcionalidade não foram 
ainda demonstradas. 
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• Em mais nenhum Estado-Membro da União Europeia foi adoptada uma medida 
equivalente, nomeadamente em termos de duração do período de guarda (este é de 
quatro meses em Espanha e três meses na Irlanda, aplicando-se a medida a todos os 
operadores, independentemente do seu poder de mercado). 

• Têm vindo a ser estabelecidos acordos entre a PT Comunicações e os prestadores 
de serviço telefónico fixo com vista a simplificar e agilizar os processos de mudança 
de prestador (ORALL, ORLA, portabilidade de número e pré-selecção). 

• A proibição de acções de recuperação de clientes não encontra paralelo em qualquer 
outro sector da actividade, sendo o contacto directo com o cliente o meio mais eficaz 
de promoção e divulgação de produtos e serviços. 

 

Questão 2: Caso se mantenha em vigor a imposição de um período de guarda, 
qual considera ser a duração do mesmo? Fundamente. 
 

A Refer e a Vodafone sugerem a manutenção do prazo de 6 meses, estabelecido pela 
Deliberação de 17 de Julho de 2003 e mantida em vigor através da Deliberação do ICP-
ANACOM de 14.12.2004, que aprovou as obrigações a impor nos mercados retalhistas 
de banda estreita. Ambas as empresas consideram que este período corresponde ao 
tempo necessário e suficiente para o cliente avaliar o novo operador e para a 
estabilização da relação contratual estabelecida. 
 

A AR Telecom, Netvoice, ClixGest, Novis Telecom e OniTelecom defendem o 
alargamento do prazo para um período de 12 meses. Para sustentar esta posição foram 
invocadas as seguintes razões: 

• A agressividade comercial e práticas de win-back por parte das empresas do Grupo 
PT, para além de obrigarem os restantes operadores a diminuir as tarifas (o que 
conduz a baixo ARPU de clientes de acesso indirecto), têm, em simultâneo, originado 
um aumento dos custos de angariação de clientes. Esta situação conduz a um 
elevado período de pay back dos custos de angariação que excede claramente o 
período de 6 meses. 

• Atendendo a que as taxas de churn associadas ao serviço de voz indirecta em pré-
selecção registam níveis elevados e têm vindo a aumentar, o alargamento do período 
de guarda contribui para incentivar o desenvolvimento de uma concorrência efectiva 
no serviço telefónico fixo, dando ao cliente tempo para conhecer melhor o novo 
operador, dado que é a partir de 12 meses de antiguidade dos clientes que se 
verificam reduções drásticas das taxas de churn e que o novo operador fica em pé de 
igualdade face ao incumbente em termos de conhecimento das suas necessidades e 
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padrões de consumo. Esta constatação foi também observada no Canadá, conforme 
decorre da Decisão CRTC 2004-04 de 27.01.04 do Regulador Canadiano. 

A este respeito é ainda referido que os elevados valores que se têm vindo a verificar 
no churn no acesso indirecto não devem ser interpretados como indicação da 
irrelevância da medida, uma vez que se constatou que uma percentagem muito 
elevada de saídas de clientes ocorridas em 2005 se refere a clientes com mais de 6 
meses (não se divulgam os valores apresentados neste âmbito, atendendo ao 
carácter de confidencialidade da informação), resultando o elevado churn nesta oferta 
de (i) concorrência acrescida por parte dos demais operadores de acesso indirecto; 
(ii) acções de win-back sistemáticas e mais explícitas que o incumbente, após o 
período de 6 meses, efectua junto dos clientes pré-seleccionados, salientando-se 
neste âmbito as cartas remetidas pela PT Comunicações com a introdução: 
“Verificámos que deixou de realizar chamadas pela rede fixa PT há mais de 6 
meses…”, as quais apresentam ofertas específicas a cada cliente individual e fazem 
uso da informação de tráfego histórica do cliente.  

  

A PTC, a PT Prime e a TMN, caso se mantenha em vigor a imposição de um período de 
guarda (medida com a qual não concordam), entendem que o período de guarda deverá 
ser significativamente reduzido, parecendo-lhes adequada e razoável a fixação do 
mesmo em 3 meses, nomeadamente, pelo seguinte: 

• Corresponde ao período mais baixo existente nos países da União Europeia, no caso 
a Irlanda, o que parece fazer todo o sentido tendo em atenção que a medida a que as 
empresas do Grupo PT têm estado sujeitas apresenta um maior período de duração, 
sendo, portanto, a mais gravosa, sem paralelo na União Europeia. 

• Configura um prazo adequado para facultar ao cliente o tempo necessário para 
usufruir plenamente do serviço do prestador pré-seleccionado, ou seja, para permitir 
ao cliente efectuar uma escolha livre e esclarecida.  

• Se afigura razoável e proporcional face ao actual estádio de desenvolvimento da 
concorrência e do mercado. 

As empresas do grupo PT referem ainda que, caso se mantenha a imposição de um 
período de guarda (mais reduzido), decorrido um prazo de 6 meses sobre aquela 
decisão, o ICP-ANACOM deverá proceder à análise do mercado e a uma nova 
reavaliação da obrigação da proibição de win-back, de molde a verificar em que medida 
se mantêm os pressupostos para a sua manutenção ou se já se encontram reunidas as 
condições para a supressão total desta obrigação regulamentar.   
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Questão 3: Apresente elementos sobre o impacto (em termos de retenção de 
clientes, evolução de receitas e/ou margens) da implementação do período de 
guarda, expurgando-se efeitos relacionados com a variação de despesas de 
mercadologia e/ou com economias de aprendizagem dos utilizadores face ao 
produto de pré-selecção.  
 

Estes elementos foram solicitados às empresas não pertencentes ao Grupo PT. 

A informação recebida no âmbito desta questão foi muito incompleta, alegando os 
prestadores na sua generalidade não dispor de elementos para fundamentar a análise 
requerida. 

Nenhum dos respondentes disponibilizou informação sobre o valor das despesas de 
mercadologia imputáveis à oferta de pré-selecção, com excepção da OniTelecom, que 
apresenta uma estimativa relativamente a esta rubrica, acrescentando não dispor, 
contudo, de elementos para fundamentar minimamente a análise de impacto solicitada.  
 

A Sonaecom apresenta dados demonstrativos de que, de 2003 para 2005: 

- se registou um aumento na longevidade média da carteira de clientes residenciais de 
pré-selecção da Novis Telecom; 

- a percentagem de clientes que desistiram do serviço sem libertar margem suficiente 
para permitir recuperar os custos em que a Novis incorreu na sua angariação se 
mantém extremamente elevada.   

Na resposta enviada por esta empresa é ainda referido que o período de pay-back de um 
cliente residencial de pré-selecção era, em Outubro de 2002, de 27 meses e que 
presentemente o período correspondente para o mesmo segmento é de 20 meses. Tal 
evolução reflecte, segundo a empresa não apenas alterações na rentabilidade desta 
oferta (nomeadamente a redução do custo de activação da pré-selecção) mas também o 
efeito da decisão do regulador relativa à proibição de win-back. Adicionalmente, a 
redução dos clientes que desistem do serviço não tendo ainda assegurado à Novis a 
recuperação do seu custo de angariação, bem como o aumento progressivo da 
longevidade média da carteira de clientes de pré-selecção residencial são sinais 
positivos, embora insuficientes (em 2005, a longevidade média da carteira de clientes de 
pré-selecção residencial da Novis ultrapassava em 6 meses o período necessário ao pay-
back dos custos de angariação) do impacto da proibição de win-back vigente no período 
em apreço. 
 

Alguns respondentes forneceram ainda dados sobre a evolução do número de clientes de 
pré-selecção, que evidenciam que os prestadores alternativos que se encontravam já em 
actividade anteriormente à Deliberação do ICP-ANACOM de 17 de Julho de 2003 
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registaram, após a imposição do período de guarda relativo a práticas de win-back, um 
crescimento da sua base de clientes de pré-seleccionados. 

 

Questão 4: Indique o custo estimado para a angariação de um cliente de pré-
selecção. Fundamente. 

 

Estes elementos foram solicitados às empresas não pertencentes ao Grupo PT, tendo as 
mesmas apresentado, na generalidade, estimativas relativas ao custo de angariação do 
cliente. 

Somente a Colt referiu não dispor de tal estimativa, indicando apenas não ser o 
correspondente valor significativo.  

As estimativas apresentadas variam entre um valor mínimo de 8,6€/cliente e um máximo 
de 165€/cliente. Sem prejuízo de outros factores explicativos relacionados com 
processos/economias de escala inerentes a cada empresa, esta discrepância é, em 
certos casos, parcialmente explicada pelo segmento de cliente (residencial ou 
empresarial) a que as estimativas respeitam. Em outros casos, deve considerar-se 
também o facto de alguns respondentes não incluírem nas respectivas estimativas 
componentes como custos associados a marketing e publicidade, contratos, imposto de 
selo, etc. De referir ainda que noutros casos é apresentado um custo fixo por cliente a 
que acresce um custo por acesso (custo de activação1), sendo que o valor mínimo atrás 
indicado corresponde a um desses casos e é calculado em relação ao caso de um cliente 
com apenas um acesso activado.  

 

Questão 5: Tem conhecimento de que os seus clientes tenham sido sujeitos a 
“acções de win-back” por parte de empresas do Grupo PT, prestadoras de serviço 
telefónico fixo em acesso directo, e que tenham ocorrido em data posterior a 17 
de Julho de 2003? Em caso afirmativo, quantifique mediante preenchimento da 
tabela seguinte, e anexe documentação ilustrativa.  
 

Estes elementos foram apenas solicitados às empresas não pertencentes ao Grupo PT. 

A maioria dos operadores respondentes (empresas do Grupo SGC, Refer, Sonaecom e 
OniTelecom) afirmou ter conhecimento de que os seus clientes foram sujeitos a acções 
de win-back por parte de empresas do Grupo PT, prestadoras de serviço telefónico fixo 
em acesso directo, ocorridas em data posterior a 17 de Julho de 2003.  

                                                 
1 A ORI actualmente em vigor estabelece como preço máximo de activação de pré-selecção um valor de €5,6. 
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Não obstante, destas empresas, apenas a Refer informa explicitamente que recebeu 2 
denúncias naquelas circunstâncias em 2004. As restantes empresas referem não lhes ser 
possível quantificar o número de comunicações/denúncias recebidas sobre acções de 
win-back das empresas do Grupo PT, tanto dentro como fora do período de guarda de 6 
meses, por não disporem de registos ou de informação estatística ou sistematizada sobre 
a matéria. 

É ainda salientado, nomeadamente pela OniTelecom e Sonaecom, que este tipo de 
comunicações são normalmente verbais, existindo relutância generalizada dos clientes 
em passá-las a escrito, mesmo quando instados nesse sentido, sendo que em muitos 
casos não existem provas documentais das mesmas (devido ao facto de, muitas dessas 
acções, serem efectuadas via telemarketing ou, mesmo, pelo receio que os clientes têm 
de serem prejudicados pelo facto de denunciarem a situação). 

A OniTelecom acrescenta ainda a este respeito (na carta de remessa das respostas ao 
questionário) que no seu entender o processo mais eficaz neste momento para detectar 
situações em que os clientes tenham sido sujeitos a acções de win-back por parte das 
empresas do Grupo PT passa por uma auditoria completa e rigorosa aos registos dos 
processos outbound da PT Comunicações.  
 

Embora algumas destas empresas (nomeadamente, do Grupo SGC) refiram ter enviado 
ao ICP-ANACOM várias queixas de casos extremos de que tiveram conhecimento e 
provas, apenas a Sonaecom anexa alguma informação ilustrativa sobre o assunto, 
acrescentando tratarem-se de casos pontuais que foram identificados e em que os 
clientes manifestaram disponibilidade para dar informação documental. 

De entre a informação apresentada (que inclui situações de win-back puro e acções de 
retenção no âmbito de vários serviços de acesso directo e indirecto), consta a seguinte 
informação no âmbito da pré-selecção:  

• Declaração de uma cliente que evidencia que o formulário de Desistência de Pré-
Selecção que lhe foi remetido pela PT Comunicações não foi por ela solicitado. 

Relativamente a este documento a Sonaecom comenta que o facto de o campo 
relativo ao prestador pré-selecionado ir já preenchido evidencia a utilização indevida 
de informação confidencial por parte dos serviços de retalho da PT Comunicações. 

• Cópia de carta-tipo que a PT Comunicações remete aos clientes quando o prazo de 6 
meses da proibição de win-back é ultrapassado. 

 

Relativamente às 2 empresas (Vodafone e Colt) que responderam não ter conhecimento 
de acções de win-back das empresas do grupo PT verificadas após o período de guarda, 
é também possível acrescentar que a Vodafone referiu que todas as acções de que teve 
conhecimento têm data anterior a 17 de Julho de 2003 e que a Colt (que não assinala 
qualquer acção verificada após o período de guarda) informou, a título de comentário 
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geral ao questionário, que não se dedica ao mercado de pré-selecção em Portugal e que, 
no total, o número de clientes de voz pré-seleccionados de que dispõe (todos individuais 
ou micro-empresas) não ultrapassa uma dezena.   

Questão 6: Considera importante a introdução de alguma outra medida que 
previna a realização de acções destinadas a recuperar clientes? Fundamente. 

Questão 7: Para além das respostas, poderão ser apresentados outros 
comentários e informação que entenda por relevantes sobre esta questão.2

 

Responderam à Questão 6 o Grupo SGC (AR Telecom/ Jazztel e Netvoice), a Refer, a 
Sonaecom, a OniTelecom e a Portugal Telecom, SGPS (em representação da PT 
Comunicações, PT Prime e TMN) e a Vodafone. 

No âmbito da Questão 7, foram apresentados comentários adicionais pela Vodafone, 
OniTelecom, Sonaecom (ClixGest e Novis Telecom) e Grupo PT (PT Comunicações, PT 
Prime e TMN).  
 

A Vodafone considera que a prática em vigor pode ser melhorada, com reflexos positivos 
nas condições de concorrência do mercado, defendendo que a contagem do período de 
guarda seja iniciada na data de apresentação do pedido de pré-selecção ao PAD. Esta 
posição é também defendida pela OniTelecom, por forma a garantir que a medida produz 
efeitos no período mais crítico que medeia entre a recepção daquele pedido e a activação 
efectiva.   
 

A SGC defende que devem ser definidas com clareza as penalizações (inibidoras) 
associadas ao incumprimento das obrigações fixadas sobre esta matéria e propõe que 
sejam definidas compensações ao operador lesado por parte da PTC, referindo que de 
outra forma o impacto das medidas é muito inconsequente e ilimitado. Também a 
OniTelecom propõe que se equacione, a título complementar ou alternativo, o reembolso 
do novo operador por parte da PT Comunicações dos custos de activação da pré-
selecção e de angariação do cliente por ela recuperado durante um período razoável 
(não inferior a um ano). 
 

A OniTelecom entende que a deliberação deverá especificar que a interdição de 
contactos com vista à recuperação de clientes se refere a qualquer tipo de contacto por 

                                                 
2 De salientar que se optou por proceder à sistematização conjunta das respostas às Questões 6 e 7 e por incluir ainda na 
mesma síntese, para além das respostas efectivamente apresentadas no âmbito das mesmas: 
- alguns comentários incluídos pelos respondentes nas próprias cartas de remessa das respostas ao questionário; 
- algumas respostas a outras questões do mesmo questionário mas que extravasam de alguma forma o pretendido nas 

mesmas.  
De igual forma, com vista a uma melhor organização do documento, também algumas respostas às Questões 6 e 7 foram 
incluídas nas sistematizações referentes a outras questões. 
 

 12



iniciativa das empresas do Grupo PT (carta, telefone, mailing directo, e-mail), tendo por 
pretexto a oferta de qualquer tipo de serviço, uma vez que de outra forma se abrirão as 
portas a intervenções com o objectivo que se pretende prevenir. 
 

A Sonaecom e a OniTelecom referem ser essencial um controlo apertado das acções 
ilícitas na fonte, isto é, a partir dos serviços dos operadores notificados, devendo ser 
especificado que o controle de chamadas para clientes no período de guarda não pode 
ser remetido para estes clientes, tendo as empresas do grupo PT de garantir que as suas 
bases de dados se encontram devidamente actualizadas.    

A OniTelecom defende que deverá estar sempre disponível, para verificação, o 
comprovativo de que as propostas enviadas resultam de solicitação do cliente, dado que 
se constata que abusivamente se enviam propostas com este argumento. Com vista ao 
controle da implementação efectiva da deliberação, entende também que deveria ser 
imposta às empresas do Grupo PT uma obrigação complementar, semelhante à 
determinada na Irlanda, de manter, por um período de duração dupla da interdição de 
actividades de win-back, um registo de todos os contactos havidos, seja por que forma 
for, com clientes recuperados (win-back). Tais registos deverão incluir data e hora do 
contacto, agente comercial que procedeu ao contacto, objectivo do mesmo; devendo 
ainda ser mantida uma gravação, nos termos legais, de pelo menos 10% das chamadas 
telefónicas efectuadas neste âmbito.                                                                                                             

Também a Sonaecom sublinha a importância de uma fiscalização pró-activa do ICP-
ANACOM no que se refere às práticas de win-back e retenção das empresas com poder 
de mercado significativo em cada mercado relevante. No âmbito da fiscalização, dada a 
dificuldade intrínseca à recolha de informações sobre as práticas de win-back, 
nomeadamente no que se refere à obtenção de provas documentais, a Sonaecom urge o 
regulador no sentido de efectuar simulações de denúncias junto dos serviços de apoio ao 
cliente das empresas do Grupo PT no sentido de obter, em primeira mão, provas das 
práticas ilícitas dessas empresas. Entende também que conforme já implementado em 
outros países da Europa se deverá impor a obrigação de gravação aleatória de 
chamadas efectuadas pelos serviços de atendimento a clientes em situações associadas 
a clientes que tenham manifestado a intenção de cessar a sua relação contratual com as 
notificadas (serviços de retenção) e no âmbito de promoções ou venda de serviços 
(serviços de telemarketing e vendas por telefone). 
 

A Sonaecom aponta também a necessidade de proibição de práticas difamatórias dos 
serviços das empresas não pertencentes ao Grupo PT por parte de pessoal ao serviço 
dos operadores notificados, conforme também em vigor em outros países da Europa. 
 

A OniTelecom e a Sonaecom consideram essencial a extensão da obrigação sobre o 
período de guarda aos serviços associados ao fornecimento de acessos em banda larga 
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(OLL, Rede PT ADSL) e/ou o reembolso dos custos fixos iniciais suportados pelo novo 
operador com a angariação e activação dos seus clientes finais suportados nestas 
ofertas.  
 

A Refer menciona a importância de incentivar acções de verificação por parte da 
ANACOM sobre a existência de subsídios cruzados ou práticas predatórias de preços 
pela PT, uma vez que esta empresa tem economias de escala e pode manipular os 
preços de forma a recuperar clientes perdidos. 
 

Também a Sonaecom defende a necessidade de controle das ofertas e promoções das 
empresas notificadas com poder de mercado significativo em cada mercado retalhista, 
como forma de garantir que os princípios de não discriminação, transparência e 
orientação para os custos são respeitados, considerando fundamental que aquelas 
procedam (i) à notificação prévia ao regulador de todas as ofertas e promoções que 
disponibilizam no mercado, com informação sobre a sua duração e (ii) tais ofertas sejam 
sujeitas a uma análise prévia de esmagamento de margens ou preços predatórios antes 
da sua aprovação pelo regulador. Considera ainda importante que, no âmbito do 
processo de avaliação destas ofertas, o regulador proceda à consulta dos demais 
interessados, à semelhança do que sucede no Reino Unido. 
 

A Vodafone aponta a importância da concretização da ORLA, considerando que esta 
contribuirá para prevenir a realização de acções destinadas a recuperar clientes, dado 
que termina a relação contratual entre o cliente e a PT Comunicações. 
 

A Portugal Telecom, SGPS, considera não dever ser introduzida qualquer outra medida, 
invocando razões de natureza legal e apresenta ainda os seguintes comentários: 

• «Não obstante não se haverem conformado com tal medida e terem contra ela reagido, 
em momento oportuno, pelos meios ao seu alcance, as empresas do Grupo PT têm 
dado escrupuloso cumprimento a esta obrigação, conforme o comprovam os resultados 
das acções de fiscalização, oportunamente realizadas pelo ICP-ANACOM, e as 
decisões tomadas nos processos de contra-ordenação instaurados com fundamento na 
alegada violação da Deliberação win-back. 

• Na Deliberação win-back, o ICP-ANACOM assumiu o compromisso de acompanhar e 
fiscalizar a implementação do período de guarda imposto, com o objectivo de reavaliar, 
no prazo máximo de um ano, a necessidade da sua manutenção. 

 Apesar de tal prazo se ter completado no dia 17 de Julho de 2004, em Outubro do 
mesmo ano, o ICP-ANACOM limita-se a informar que “está a reavaliar a necessidade 
de manutenção da deliberação relativa ao período de guarda, consistindo elementos 
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fundamentais dessa reavaliação, a análise das respostas à consulta pública sobre a 
imposição de obrigações nos mercados retalhistas de banda estreita”.     

• Já na posse das respostas à consulta pública, na Decisão de 14 de Dezembro de 2004 
sobre a imposição de obrigações naqueles mercados, o período de guarda foi mantido, 
mas o ICP-ANACOM volta a anunciar a sua intenção de proceder a uma reavaliação da 
medida face à “evolução das condições de mercado”. 

  Decorridos quase dois anos sobre a data de imposição da obrigação, tendo em 
consideração o número de acessos em pré-selecção e o “momento próprio” para 
manutenção, alteração ou imposição de obrigações regulatórias, seria, de todo, 
expectável que o ICP-ANACOM tivesse ponderado a hipótese de rever a obrigação no 
sentido da sua eliminação ou encurtamento. No entanto, tal não sucedeu. 

• Contudo, surpreendentemente, no Projecto de Regulamento de Selecção e Pré-
Selecção, objecto de recente consulta pública, é clara a intenção do ICP-ANACOM 
transpor, para essa sede, a obrigação de respeitar um período de guarda na pré-
selecção, nos precisos termos em que se encontra formulado na Deliberação win- back, 
isto é, sem qualquer alteração. 

 Tendo mediado mais de sete meses entre a Decisão, a que se refere o ponto anterior, e 
a aprovação do Projecto de Regulamento, as empresas do Grupo PT não 
compreendem a razão pela qual tal reavaliação não foi, entretanto e mais uma vez, 
feita. 

Como quer que seja, a realização da presente consulta, para efeitos de recolha de 
informação complementar, tendo em vista a reavaliação da medida de proibição de win-
back, teria feito todo o sentido e assumiria toda a pertinência se realizada em momento 
anterior ao da colocação do projecto de Regulamento em consulta pública. 

• Em qualquer caso, a aprovação do Regulamento de Pré-Selecção só deverá ter lugar 
após a conclusão da reavaliação da medida de proibição de win-back, de molde a que 
o mesmo possa ser alterado de acordo com os resultados dessa avaliação, isto a 
considerar-se – consideração que não merece o acordo das empresas do Grupo PT – 
ser o regulamento a sede própria para acolher esta medida.» 
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III. MEDIDAS ESTABELECIDAS EM OUTROS PAÍSES PARA PREVENÇÃO DE 
ACÇÕES DE WIN-BACK 

 
III.1. MEDIDAS EXISTENTES NA EUROPA PARA PREVENÇÃO DE ACÇÕES DE WIN-BACK 

 

Com vista ao acompanhamento e análise das medidas preventivas de win-back em vigor, 
o ICP-ANACOM remeteu, em 22 de Setembro de 2005, um novo questionário às 
Autoridades Reguladoras Nacionais (ARNs) europeias, para actualização da informação 
recolhida sobre a matéria em Novembro de 2004.  

Foram recebidas 14 respostas dos seguintes países: Áustria, Bulgária, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, Irlanda, Noruega, Polónia, República Checa, Roménia, Suécia e 
Reino Unido.  

A CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), não tendo respondido a este 
segundo questionário, veio no entanto a confirmar posteriormente a situação verificada 
em Espanha relativamente a esta matéria.  

De acordo com a informação obtida, para além de Portugal, também na Irlanda e em 
Espanha foi instituído um período de guarda relativamente a acções de recuperação de 
clientes no âmbito da pré-selecção. A Grécia informou que a EETT equaciona 
presentemente a introdução deste tipo de medida, no âmbito da transposição do novo 
quadro regulatório. 

A forma como o período de guarda foi implementado na Irlanda e em Espanha foi, no 
entanto, distinta. 

No caso irlandês, ficou estabelecido que durante um período de 3 meses não poderá 
haver qualquer prática de win-back. Esta regra  foi implementada em Setembro de 2003 
(http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg03115.pdf), dirigindo-se não 
apenas ao operador incumbente mas a todos os prestadores/operadores que percam 
clientes (residenciais ou empresariais) por estes contratarem pré-selecção ou acessos 
OLL com outros prestadores. No entanto, só o prestador do qual o cliente se desvinculou 
é que está abrangido por tal obrigação. Qualquer outro prestador poderá contactar 
livremente o cliente.   

No caso espanhol, a circular 1/1999, de 4 de Novembro, da CMT, que estabeleceu os 
princípios sob os quais se deveria reger a implementação da pré-selecção (a PSO foi 
implementada em Espanha em 31 de Março de 2000), enunciava, desde logo, a 
introdução de um período de guarda. Segundo esta circular, o operador incumbente, em 
caso de perda de um cliente para um prestador de pré-selecção, não poderia realizar 
acções de recuperação até ao final do período relativo à primeira factura do operador de 
acesso.  
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A duração do período de guarda veio a ser revista por duas vezes. Assim, em 2001 o 
período de guarda passou a ter uma duração de 2 meses (circular 1/2001, de 21 de 
Junho). Em 2002, a CMT considerou que um período de 2 meses se tinha revelado 
insuficiente, pelo que a sua duração foi alargada a 4 meses, contados a partir da data de 
activação da pré-selecção (circular 2/2002 – Julho 2002)3.   
A análise dos mercados relevantes 1 e 2 efectuada pela CMT, submetida a consulta em 
22 de Outubro de 20054  prevê a manutenção desta medida.  
A Áustria, Estónia, Noruega, Suécia e Reino Unido explicitaram ter, tal como Portugal, 
implementadas políticas que restringem o uso indevido da informação obtida no âmbito 
da pré-selecção. Este tipo de medida existe também em Espanha. 

Na Áustria, o operador incumbente encontra-se obrigado a salvaguardar, através da 
implementação de procedimentos técnicos e administrativos que o seu departamento de 
marketing não tem acesso às informações obtidas no âmbito da pré-selecção.  

Em Espanha, para além do período de guarda, a CMT estabeleceu, pela Circular 1/1999, 
que a informação obtida pelo operador incumbente durante o processo da pré-selecção, 
só poderá ser utilizada para o fim a que foi destinada, não podendo, nomeadamente, ser 
usada para fins comerciais. São igualmente proibidas acções que denigram os serviços 
oferecidos pelo prestador pré-seleccionado. 

Na Noruega, o regulador deliberou que direcções / departamentos de vendas e marketing 
do Operador Incumbente e suas filiadas não poderiam aceder a informação sobre a pré-
selecção de operador, nomeadamente, não poderiam tomar conhecimento sobre o novo 
prestador do cliente. Assim, os pedidos de pré-selecção terão de ser tratados por 
unidades da empresa que não estejam envolvidas nas actividades de vendas e 
marketing. Contudo, tanto o incumbente como qualquer prestador de pré-selecção 
poderão contactar livremente os potenciais clientes, desde que essa actividade se baseie 
em informação legalmente obtida. 

Na Suécia foram adoptadas medidas similares às da Noruega. 

No Reino Unido, nenhum prestador de comunicações electrónicas do qual o cliente se 
desvinculou pode utilizar a informação sobre a pré-selecção de operador em proveito 
próprio, nomeadamente, com o intuito de recuperar o cliente. São consentidas as 
actividades de recuperação de clientes que resultem de informações obtidas de forma 
legítima. 

A República Checa referiu a existência de algumas condutas seguidas pelos operadores 
nesta matéria, que são fruto de uma política de auto-regulação. 

                                                 
3 Ver também: 8º Relatório de Implementação – Espanha 
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/annual_report/8threport/index_en.htm
4 Consulta pública sobre definición, análisis, identificación de operadores 
con psm y propuesta de obligaciones específicas en los mercados de acceso a la red telefónica pública en una ubicación 
fija para clientes residenciales y acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija para clientes no residenciales) 
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Existem ainda países em que a legislação de protecção dos consumidores impõe certas 
restrições que na prática previnem acções de win-back. Nestas circunstâncias 
encontram-se a Noruega e a França. 

A Grécia informou que a EETT se encontra a transpor o novo quadro regulatório, não 
tendo ainda adoptado o art.º 4º da Directiva Acesso5. 

A Roménia informou que a pré-selecção de operador ainda não se encontra disponível. 

 
III.2. MEDIDAS ESTABELECIDAS NO CANADÁ PARA PREVENÇÃO DE ACÇÕES DE WIN-BACK  
 

A CRTC (Canadian Rádio-television and Telecommunications Commission), órgão 
regulador canadiano, instituiu o período de guarda em 16 de Abril de 19986. O período de 
guarda então introduzido tinha a duração de 3 meses e impedia os operadores 
incumbentes de realizar, ao longo deste período, qualquer acção de recuperação de um 
cliente que se tenha transferido para outro prestador de serviço. Em Dezembro de 2002, 
a CRTC clarificou que a contagem do período de guarda se efectuava a partir do 
momento do pedido do cliente para activação do serviço oferecido pelo novo prestador. 

Em Janeiro de 2004, em virtude de uma solicitação de um prestador de pré-selecção, a 
CRTC veio, após análise de tal solicitação, a rever a duração do período de guarda, 
estabelecendo que, conforme referido na resposta ao questionário sobre win-back 
recebido da OniTelecom, este se fixasse nos 12 meses7. 

                                                 
5 O art.º 4º da Directiva Acesso estipula que “(…) os Estados-Membros exigirão que as empresas que adquirem 
informações de outra empresa antes, durante ou após o processo de negociação de acordos de acesso ou interligação, 
utilizem essas informações exclusivamente para os fins com que foram fornecidas e respeitem sempre a confidencialidade 
das informações transmitidas ou armazenadas. As informações recebidas não serão transmitidas a outras partes, em 
especial outros departamentos, filiais ou empresas associadas, que com elas possam obter vantagens concorrenciais”. Em 
Portugal, esta premissa é transposta através do art. 65º da Lei n.º 5/2004.  
 
6 Vide http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Letters/1998/lt980416.htm
 
7 Vide http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Decisions/2004/dt2004-4.htm
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IV. ANÁLISE E CONCLUSÕES  
 
 

Procede-se seguidamente à enumeração (pontos A a E) das cinco principais conclusões 
da presente avaliação efectuada pelo ICP-ANACOM sobre a matéria em apreço.  

 

A. 1ª CONCLUSÃO: Não existem fundamentos para que a obrigação de respeitar 
um período de guarda, imposta nos termos das deliberações do ICP-ANACOM de 
17 de Julho de 2003 e 14 de Dezembro de 2004, não se mantenha em vigor. 

Considera-se que, sem prejuízo de existirem indícios de algumas alterações no 
mercado, no momento presente persistem, no essencial, os factores que 
fundamentaram a imposição e posterior manutenção, respectivamente através das 
Deliberações do ICP-ANACOM de 17.07.2003 
(http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=71830) e de 14.12.2004, 
(http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=142446), das medidas restritivas 
de acções de recuperação de clientes pré-seleccionados actualmente em vigor, de 
entre os quais se destacam os seguinte: 
 

Entre esses factores que fundamentaram a fixação daquelas medidas destacam-se: 

● A.1 - o grau de concorrência existente no mercado e o decorrente acesso privilegiado 
da PTC a informação sobre dados relativos a contratos de pré-selecção; 

● A.2 - a persistência de denúncias relativas a acções de win-back desencadeadas por 
empresas do Grupo PT junto de clientes pré-seleccionados; 

● A.3 - a necessidade de criar condições para uma escolha livre e esclarecida por parte 
do cliente pré-seleccionado. 

 

A evolução verificada até ao momento em relação a cada um destes factores é 
apresentada seguidamente. 
 

A.1. Situação concorrencial 

O ICP-ANACOM identificou como mercados relevantes, susceptíveis de regulação ex-
ante, os seguintes mercados retalhistas de banda estreita (vide deliberação de 08.07.04 - 
http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=142370): 

- Acesso em banda estreita à rede telefónica pública num local fixo – clientes 
residenciais. 
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- Acesso em banda estreita à rede telefónica pública num local fixo – clientes não 
residenciais 

- Serviços telefónicos locais e/ou nacionais publicamente disponíveis fornecidos num 
local fixo – clientes residenciais. 

- Serviços telefónicos locais e/ou nacionais publicamente disponíveis fornecidos num 
local fixo – clientes não residenciais. 

- Serviços telefónicos internacionais publicamente disponíveis fornecidos num local fixo 
– clientes residenciais. 

- Serviços telefónicos internacionais publicamente disponíveis fornecidos num local fixo 
– clientes não residenciais. 

- Serviços telefónicos destinados a números não geográficos publicamente disponíveis 
num local fixo. 

 

Tal identificação teve por base o reconhecimento de que nestes mercados se verificam 
cumulativamente os critérios incluídos na Exposição de Motivos da Recomendação da 
Comissão 2003/311/CE de 11 de Fevereiro8.  

Concluiu também o ICP-ANACOM, no âmbito da mesma deliberação de 08.07.04, que as 
empresas do Grupo PT detêm PMS nesses mercados, atendendo nomeadamente aos 
seguintes factores: 

- quotas de mercado, dimensão da empresa líder do mercado e grau de concentração 
do mesmo; 

- existência de barreiras à expansão e de barreiras à entrada, nomeadamente 
economias de escala e de gama e custos afundados; 

- inexistência ou limitações a nível da concorrência potencial e do contrapoder negocial 
dos compradores. 

 
Decorrido cerca de um ano desde esta deliberação, a qual se baseou numa análise 
prospectiva, não existem fundamentos para a eliminação da obrigação de respeitar a 
existência de um período de guarda. 

Com efeito, a não existir uma proibição de acesso à informação no âmbito da pré-
selecção pelos restantes serviços da PT Comunicações ou por parte de outras empresas 

                                                 
 
8 A Comissão considera que os mercados identificados para efeitos de regulação ex-ante deverão obedecer a três critérios 
cumulativos: 
(i) Persistência da existência de obstáculos fortes e não transitórios à entrada no mercado e ao desenvolvimento da 

concorrência, sejam de natureza estrutural, jurídica ou regulamentar. A Comissão refere explicitamente que “tais 
obstáculos podem ainda ser identificados em relação à implantação e/ou oferta de generalizada de redes de acesso 
local a locais fixos”; 

(ii) Incapacidade da dinâmica do mercado conduzir a uma concorrência efectiva num horizonte temporal pertinente, na 
ausência de regulação ex-ante; 

(iii) Insuficiência do direito da concorrência por si só para suprir as insuficiências persistentes no mercado.  
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do Grupo PT, estas empresas beneficiarão de uma vantagem competitiva face aos 
restantes prestadores de serviço telefónico fixo, na medida em que poderão utilizar tais 
elementos para proceder a acções de recuperação de clientes.  

É ainda de relevar que, mesmo mediante manutenção da proibição de transmissão de 
informação, não será, no actual estádio de concorrência do mercado, anulada a 
vantagem que a PT Comunicações detém pelo simples facto de ter acesso a informação 
de tráfego referente a uma larguíssima base de clientes, que lhe permite facilmente 
identificar, para efeito de recuperação de clientes, as situações de clientes que deixaram 
de gerar tráfego na sua rede.  

Além do mais, a maioria dos clientes dos prestadores alternativos foram clientes do 
operador incumbente, pelo que este terá conhecimento das respectivas necessidades, 
preferências e perfil de tráfego. Dada a posição dominante das empresas do Grupo PT 
nos mercados retalhistas de banda estreita, a possibilidade de estas desenvolverem 
acções de win-back visando antigos clientes, constitui uma vantagem injustificável e 
injusta durante o período que é necessário aos prestadores de pré-selecção para 
estabelecerem uma relação estável com os seus clientes. 
 
A existência de um período de guarda constitui, desta forma, um factor de atenuação das 
desigualdades de circunstâncias de partida existentes entre as empresas do Grupo PT e 
as restantes.  
 
 

A.2. Denúncias relativas a acções de win-back desencadeadas, junto de clientes 
pré-seleccionados, por empresas do Grupo PT. 

À data da deliberação do ICP-ANACOM de 17 de Julho de 2003, vinham-se sucedendo, 
em particular nos dois anos que a antecederam, queixas por parte dos operadores pré-
seleccionados relativas a comportamentos classificados como de “assédio comercial” a 
clientes seus, por parte da PT Comunicações (PTC), e que consistiriam em tentativas de 
recuperação desses mesmos clientes, contactando-os e propondo-lhes condições de 
prestação de serviço alternativas. Este tipo de prática foi considerado dificultar uma 
escolha livre e esclarecida por parte do cliente, muitas vezes antes de este ter usufruído 
plenamente do serviço do prestador pré-seleccionado. 

Neste contexto, o estabelecimento do período de guarda atrás mencionado foi 
considerado um meio adequado para permitir ao cliente uma escolha livre e esclarecida 
do serviço pretendido. 

Após a implementação desta deliberação, o volume de denúncias recebidas no ICP-
ANACOM relativamente a práticas de win-back efectuadas durante o período de guarda 
foi, conforme expectável, significativamente reduzido, caso contrário tal constituiria um 
forte indício de incumprimento recorrente daquela deliberação pelo Grupo PT. Com 

 21



efeito, o ICP-ANACOM tem vindo ainda a receber, já posteriormente à Deliberação de 17 
de Julho de 2003, algumas denúncias recorrentes de práticas de win-back por parte da 
PT Comunicações. Tais práticas ter-se-ão, contudo, concretizado, na sua generalidade, 
após terminado o período de guarda. No entanto, alguns respondentes consideram que 
várias das denúncias registadas indiciam o uso abusivo de informação confidencial por 
parte das empresas do grupo PT, nomeadamente quando a PTC envia ao cliente, sem 
que este o tenha solicitado, um formulário de Desistência de Pré-Selecção onde o campo 
relativo ao prestador pré-selecionado vem já preenchido. 

Até à data, não foi, contudo, comprovado o uso abusivo da informação nem a violação 
pelas empresas do Grupo PT da obrigação de confidencialidade dos dados sobre pré-
selecção.  

De salientar que em Setembro de 2005, um prestador denunciou que a PT 
Comunicações estaria a activar tarifários sem o consentimento do cliente, entre a data 
em que recebe um pedido de pré-selecção daquele mesmo prestador e a data em que a 
mesma é activada, ou seja, antes do início do período de guarda, já que este se conta a 
partir da data de activação de pré-selecção. O mesmo prestador alegou que para o efeito 
a PT Comunicações estaria a receber dados confidenciais relativos à pré-selecção, não 
juntando, no entanto, qualquer prova de tal ilícito. Algumas empresas, nomeadamente a 
OniTelecom e a Vodafone, nas suas respostas ao questionário, invocam a necessidade 
de aquela etapa do processo passar a ser abrangida pelo período de guarda, tendo esta 
sugestão também sido efectuada pela APRITEL, OniTelecom, Grupo SGC e Vodafone, 
no âmbito dos comentários ao Regulamento de Selecção e Pré-Selecção. 

De acordo com a informação obtida através do questionário enviado aos operadores, na 
maioria dos casos estes têm conhecimento da existência, posteriormente à deliberação 
do ICP-ANACOM de 17 de Julho de 2003, de acções de win-back desencadeadas junto 
dos seus clientes por parte das empresas do Grupo PT. Na generalidade destes casos é 
referido não terem, contudo, possibilidade de as quantificar com exactidão, sendo ainda 
apontado por algumas destas empresas que este tipo de denúncias é normalmente 
verbal, existindo relutância dos clientes em passá-las a escrito.  

Considera-se assim que, não obstante se ter aparentemente verificado uma redução 
significativa do número de denúncias desta natureza, subsistem presentemente, pelos 
motivos invocados em A.1, condições propiciadoras do ressurgimento do tipo de abusos 
anteriormente denunciados, em caso de remoção das medidas em vigor que visam a 
restrição de práticas de win-back.  

 

A.3. Necessidade de criar condições para uma escolha livre e esclarecida por parte 
do cliente pré-seleccionado mediante fixação de um período de guarda  

A fixação de um período de guarda durante o qual as empresas do Grupo PT seriam 
impedidas de realizar acções de win-back foi, à data da Deliberação de 17 de Julho de 
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2003, considerada uma medida adequada para atingir o objectivo de facultar ao cliente o 
tempo necessário para usufruir plenamente do serviço do prestador pré-seleccionado, 
experimentando-o e mantendo a sua liberdade de, sem quaisquer pressões exteriores, 
continuar cliente ou proceder à sua desvinculação contratual. 

Tal imposição, cuja manutenção viria a ser aprovada pela Deliberação de 14 de 
Dezembro de 2004, não impediria que em qualquer momento o cliente, por sua iniciativa, 
procurasse outras condições de prestação do serviço e outros prestadores. Foi, assim, 
considerado que com a adopção desta medida os consumidores em nada seriam 
prejudicados, pois, desde logo, não se veriam impedidos de aceder a quaisquer 
benefícios, sendo livres de experimentar o serviço do prestador pré-seleccionado e, por 
sua iniciativa, solicitar informações sobre os serviços equivalentes de outros prestadores. 

Considera o ICP-ANACOM que a evolução verificada desde a data das já referidas 
Deliberações do ICP-ANACOM, de 17 de Julho de 2003 e de 14 de Dezembro de 2004, 
não foi de molde a alterar estes considerandos (a medida continua a proporcionar ao 
cliente uma escolha livre e esclarecida). 
 

Com efeito, esta medida continua a permitir ao cliente uma escolha livre, em nada sendo 
este prejudicado, dado que não surgiram entretanto restrições a que os clientes possam 
por sua livre iniciativa procurar novas ofertas e prestadores de serviço telefónico fixo. 
Refira-se, a este propósito, que a PT, SGPS justifica mesmo a desnecessidade da 
imposição de um período de guarda invocando, entre outros aspectos, que o acesso à 
informação é actualmente extremamente fácil, célere e sem custos relevantes, pelo que 
os potenciais utilizadores e assinantes do serviço telefónico fixo, dispõem hoje de um 
bom grau de conhecimento das condições de oferta dos serviços, encontrando-se na 
posse da informação que lhes permite efectuar escolhas livres e esclarecidas.   

Considera, no entanto, o ICP-ANACOM que, por maioria de razão, os prestadores de 
serviço telefónico fixo das empresas do Grupo PT, dada a sua dimensão e capacidade 
económica/financeira, terão melhores condições para tirar partido dos meios de 
informação à disposição dos utilizadores, mesmo se impossibilitadas de realizar, durante 
um período de guarda, acções de recuperação junto de clientes dos prestadores 
alternativos.  

Aliás, de acordo com os resultados do inquérito ao consumo dos serviços de 
comunicações electrónicas efectuado, em Janeiro/Fevereiro de 2004, pelo ICP-
ANACOM, 60% dos assinantes do serviço telefónico fixo inquiridos afirmou desconhecer 
o modo de pré-selecção de operador. Tendo este inquérito sido repetido em Junho do 
corrente ano, os resultados preliminares obtidos apontam para resultados muito similares, 
evidenciando que, em concreto, em relação a ofertas de pré-selecção, o grau de 
conhecimento dos consumidores é ainda fraco. 
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Entende ainda o ICP-ANACOM que a existência do período de guarda não obstaculiza a 
que, durante esse período, o cliente possa por sua vontade tornar-se de novo cliente do 
operador incumbente, em caso de insatisfação do serviço. Por outro lado, o período de 
guarda não restringe as acções publicitárias, no decurso do mesmo, por parte dos 
prestadores de serviço telefónico do Grupo PT, nomeadamente as que assentam em 
órgãos de comunicação social.  

 

Refira-se também que, de acordo com os elementos estatísticos disponibilizados pelos 
respondentes ao ICP-ANACOM, a percentagem de clientes pré-seleccionados de 
empresas do Grupo PT perdidos por estas é substancialmente inferior à das restantes 
empresas, sendo que as taxas de churn de vários prestadores pré-seleccionados 
alternativos têm vindo a registar valores crescentes9. Com o objectivo de fundamentar 
que tal aumento está, em boa parte relacionado com acções de recuperação por parte de 
empresas do Grupo PT, a Sonaecom apresenta dados referentes ao elevado peso das 
saídas de clientes pré-seleccionados com antiguidade superior a 6 meses. 
 

O ICP-ANACOM reconhece que a existência de taxas de churn8 de clientes pré-
seleccionados muito elevadas, além de poder ter como consequência que os mesmos 
não cheguem a testar por si próprios, durante tempo suficiente, a oferta a que aderiram, 
poderá ter efectivamente reflexos na capacidade de recuperação pelas empresas dos 
custos associados à angariação dos seus clientes. De facto, entende-se que a existência 
de um período de guarda contribuirá, à partida, para a promoção da concorrência no 
mercado, criando condições para a existência de um relacionamento mais estável entre 
clientes e prestadores pré-seleccionados e, consequentemente, para a sustentabilidade 
das ofertas lançadas por estes, que se encontram em desvantagem competitiva em 
relação às empresas do Grupo PT. O surgimento de ofertas diversificadas e atractivas no 
mercado irá igualmente propiciar, à partida, vantagens acrescidas para os clientes.   

Referindo alguns prestadores o aumento recente da sua taxa de churn, entende no 
entanto o ICP-ANACOM que o mesmo se poderá dever não apenas a acções de 
recuperação de clientes efectuadas pelas empresas do Grupo PT mas também, 
                                                 
9  Não foi possível obter informação semestral, desde o final de 2002 até ao final do 1º semestre de 2005, sobre a taxa de 
churn de todos os prestadores respondentes. 
Taxa de churn em termos de clientes pré-seleccionados: “Número de clientes de pré-selecção perdidos no período N / 
Número total de clientes de pré-selecção existentes no final do período N” 
Taxa de churn em termos de acessos equivalentes pré-seleccionados: “Número de acessos equivalentes pré-
seleccionados perdidos no período N / Número total de acessos equivalentes pré-seleccionados existentes no final do 
período N”. 
Nota: 
- o nº de acessos equivalentes pré-seleccionados corresponde ao número de linhas que são utilizadas através de pré-

selecção pelos clientes pré-seleccionados do prestador; no caso de acessos RDIS básicos, o número total de acessos 
equivalentes é o seguinte: 2, por cada acesso RDIS básico e 30 por cada acesso RDIS primário;  

- cliente: utilizador que tem uma relação contratual com um prestador nacional de STF, ao qual tenha sido conferido o 
direito de originar e/ou encaminhar tráfego. 
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nomeadamente, a acções desta natureza desencadeadas por outras empresas operantes 
no mercado.   

 

B. 2ª CONCLUSÃO: Apesar de, face ao exposto no ponto A, a obrigação de 
respeitar um período de guarda se manter em vigor, considera-se justificável a 
redução deste período. 

 

Conforme exposto em A, mantiveram-se sem alterações substanciais os pressupostos 
que fundamentaram a deliberação do ICP-ANACOM de 17 de Julho de 2003, com 
destaque para a existência de um reduzido grau concorrencial no mercado (esta 
Autoridade determinou, através de deliberação aprovada em Julho de 2004, que as 
empresas do Grupo PT detêm PMS nos mercados retalhistas de banda estreita). 

Desta forma, entende o ICP-ANACOM que não existem fundamentos para a eliminação 
da imposição de um período de guarda durante o qual as empresas do Grupo PT se 
encontram proibidas de realizar acções de recuperação de clientes pré-seleccionados se 
deve manter. 

 

Não obstante, procedeu-se a uma análise da oportunidade de alteração da duração do 
período de guarda, relevando-se os seguintes aspectos: 

 

1. A PT SGSP, caso se mantenha em vigor a imposição de um período de guarda 
(medida com a qual não concorda), entende que o período de guarda deverá ser 
significativamente reduzido, parecendo-lhe adequada e razoável a fixação do mesmo 
em 3 meses, pelos motivos invocados no Capítulo II – questão 2 do presente 
documento.   

2. Contrariamente ao defendido pelas empresas do Grupo PT, a generalidade dos 
respondentes considera necessária a manutenção de um período de guarda de 6 
meses ou mesmo o seu alargamento para 12 meses, à semelhança da experiência 
verificada no Canadá. Neste sentido, é invocado ser fundamental assegurar a inibição 
de acções de recuperação de clientes por parte das empresas do Grupo PT durante 
um período de tempo suficiente para permitir a criação de um relacionamento 
minimamente estável entre o prestador pré-seleccionado e o cliente. Caso contrário 
as elevadas taxas de churn propiciadas pelo marketing agressivo da PT 
Comunicações (que a capacidade económica da empresa e a sua vantagem 
competitiva em termos de acesso à informação sobre os clientes potenciam), 
inviabilizarão qualquer relacionamento minimamente estável entre as empresas não 
pertencentes ao Grupo PT e os seus clientes pré-seleccionados. Sem que tal 
estabilidade seja salvaguardada por um período de tempo superior a 12 meses, é 
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invocado que os prestadores alternativos terão dificuldades na recuperação dos 
custos associados à angariação dos seus clientes, o que poderá acabar por afectar a 
sustentabilidade das suas ofertas.  

 

3. Analisados os argumentos identificados em 1 e 2, apresentados no âmbito da questão 
da duração do período de guarda pelos prestadores respondentes ao questionário 
(pertencentes ou não ao Grupo PT) considera-se que aqueles são de carácter 
essencialmente qualitativo, não sendo na generalidade disponibilizada pelos mesmos 
informação objectiva para sustentar a posição defendida. Com efeito, apenas a 
Sonaecom disponibilizou ao ICP-ANACOM dados nomeadamente sobre a evolução 
do período de pay-back nas ofertas de acesso indirecto (de acordo com os quais este, 
embora tenha vindo a decrescer, se mantém significativamente superior a 6 meses), 
bem como sobre o peso das saídas de clientes pré-seleccionados com antiguidade 
superior a 6 meses. A generalidade dos respondentes não enviou também a 
informação solicitada pelo ICP-ANACOM sobre a evolução semestral, desde o final 
de 2002 até final do 1º semestre de 2005, sobre a percentagem de clientes de pré-
selecção que se mantiveram com o próprio prestador por um período superior a 6 
meses.   

 

4. Não obstante o referido em 3., e analisada a informação disponível, afigura-se dever 
a duração do período de guarda ser reduzida para quatro meses, atendendo 
essencialmente a que: 

 4.1. algumas medidas recentes constituirão, à partida, um incentivo adicional a que 
os utilizadores finais recorram à pré-selecção e a que a taxa de churn registada, no 
âmbito desta funcionalidade, pelos prestadores não pertencentes ao Grupo PT se 
reduza; entre essas medidas destacam-se a ORLA, recentemente imposta pelo ICP-
ANACOM e que se encontra presentemente a ser implementada, e o alargamento do 
tráfego elegível em regime de pré-selecção, previsto no novo regulamento de 
selecção e pré-selecção; com efeito, espera-se que estas medidas conjugadas 
venham, de alguma forma reduzir a taxa de churn que as empresas não pertencentes 
ao Grupo PT vêm registando no âmbito da pré-selecção, mediante: 

- criação de incentivos, por via de uma factura tendencialmente única, a que os 
clientes não desistam tão facilmente do seu contrato de pré-selecção;  

 - restrição da possibilidade de acções de recuperação de clientes pela PT 
Comunicações através das facturas, na medida em que as mesmas poderão 
deixar de ser expedidas por esta empresa e, nesse caso, deixarão de poder ser 
por ela usadas como meio para contactar os clientes no âmbito de acções de win-
back. 

 

 26



 4.2. Apesar de se manter uma clara dominância das empresas do Grupo PT, desde 
2003 até ao corrente ano é visível uma diminuição da quota de mercado das 
empresas do Grupo PT em termos do tráfego de serviço telefónico em local fixo, 
sendo que tal redução se deve essencialmente a um aumento, para cerca de 20%, do 
peso do tráfego de acesso indirecto neste tráfego total (vide tabelas 5 e 6 em Anexo);  

 Com efeito, decorrido cerca de um ano desde a deliberação de 08.07.2004, a qual se 
baseou numa análise prospectiva, não existe evidência de que a posição de 
dominância das empresas do Grupo PT tenha entretanto sofrido evolução significativa 
(até porque as obrigações impostas carecem de um natural período de maturação no 
mercado) vis-à-vis a situação descrita no documento sobre definição de mercado 
relevante e avaliação de PMS concernente aos mercados dos serviços telefónicos 
publicamente disponíveis num local fixo (vide detalhe em 
http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=125601), em particular no tocante a: 

 
a) Grau de concentração; 
b) Barreiras à entrada, à expansão e à saída; 
c) Economias de escala e/ou gama e/ou experiência; 
d) Infra-estruturas dificilmente replicáveis; 
e) Integração vertical e/ou acordos de exclusividade; 
f) Superioridade tecnológica; 
g) Acesso a recursos financeiros/mercados de capitais; 
i) Inércia dos utilizadores; 
j) Contra-poder negocial dos compradores; 
l) Concorrência entre as empresas instaladas. 

 
 

Em Anexo (tabelas 1 a 6) apresentam-se elementos ilustrativos da evolução 
verificada, de acordo com os quais o peso das empresas do Grupo PT nos mercados 
retalhistas de banda estreita se mantém significativo, apesar do desenvolvimento 
crescente de funcionalidades como a portabilidade (vd. tabela 1) e a pré-selecção (vd. 
tabelas 2 e 3) e do crescimento que se vem registando ao nível de ofertas como a 
ORALL e a “rede ADSL PT” (vd. tabela 4). 

 

 

De facto, as quotas de mercado destas empresas mantêm-se, de momento, muito 
elevadas no tocante ao acesso à rede telefónica pública em local fixo (91% no final do 
3º trimestre de 2005, em termos de acessos principais - vide tabela 5 em anexo). Na 
mesma data os pontos de acesso pré-seleccionados correspondiam a cerca de 16% 
do total (vd tabela 2), sendo que em relação a 11% dos mesmos o contrato de pré-
selecção se encontrava estabelecido com empresas do Grupo PT (vd. tabela 3). 
Desta forma, as empresas do Grupo PT detêm por enquanto, em termos do acesso à 
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informação sobre clientes pré-seleccionados, uma posição privilegiada face aos 
restantes prestadores de serviço telefónico fixo.

No entanto, em termos de tráfego total de serviço telefónico em local fixo (medido em 
minutos) a quota do Grupo PT era, naquela data, de 74%, valor que sendo ainda 
muito significativo evidencia uma clara tendência de decréscimo face aos valores que 
vinham sendo registados desde 2003 (vd tabela 5). Como jé referido, esta redução 
deveu-se essencialmente a um aumento do peso do tráfego de acesso indirecto no 
tráfego total de voz, que assumia no final do 3º trimestre de 2005 um valor de 20% 
(vd tabela 6), já que em termos de tráfego de acesso directo, as empresas do Grupo 
PT registavam ainda, na mesma data, uma quota de 88% (vd tabela 5). 

 

 

 

4.3.em Espanha o período de guarda foi alargado para 4 meses em 2002, sendo que 
este caso, apesar de todas as particularidades que lhe são inerentes, nos parece 
poder constituir uma referência para Portugal; com efeito foi neste país que a medida 
foi imposta em moldes mais semelhantes aos verificados no nosso País e em que 
fará portanto mais sentido proceder a uma comparação no que respeita à respectiva 
duração (a Irlanda, onde existe um período de guarda de três meses, constitui já um 
caso com contornos bastante distintos, dado que a medida abrange todos os 
prestadores e se aplica também à OLL); por outro lado, a imposição ou não de um 
período de guarda bem como a duração do mesmo, é uma decisão regulatória que 
não pode deixar de ser associada às condições particulares de cada país, com 
destaque para o respectivo contexto concorrencial e regulatório e para a própria 
dimensão do respectivo mercado; assim, apesar de não ser possível uma 
comparação linear, nomeadamente a nível concorrencial, entre Portugal e Espanha, 
constata-se que em Portugal as quotas de mercado do Grupo do incumbente no final 
do 3º trimestre de 2005 se assemelham, em termos de acessos telefónicos principais 
e de tráfego telefónico fixo às quotas correspondentes verificadas em Espanha em 
2002, quando a CMT procedeu à extensão do período de guarda de 2 para 4 meses e 
ao alargamento do tráfego elegível em pré-selecção. A tabela seguinte apresenta as 
quotas de mercados do Grupo PT e da Telefónica Espanha, em termos de acessos 
principais, clientes de acesso directo, e tráfego, entre 2001 e o final do 3º trimestre de 
2005. 
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 2001 2002 2003 2004 3º 

trimestre 
de 2005 

 Telefóni
ca 
España 

Grupo 
PT (PTC, 
PT 
Prime, 
TMN) 

Telefóni
ca 
España 

Grupo 
PT 
(PTC, 
PT 
Prime, 
TMN) 

Telefónica 
España 

Grupo 
PT 
(PTC, 
PT 
Prime, 
TMN) 

Telefónic
a España 

Grupo 
PT (PTC, 
PT 
Prime, 
TMN) 

Grupo PT 
(PTC, PT 
Prime, 
TMN) 

Acessos 
Principais10

94,77% 98,2% 91,9% 95,3% 89,3% 94,4% 87,2%11 93,3% 90,8% 

Clientes de 
Acesso 
Directo 

94,15% 98,2% 90,6% 95,1% 89% 94,6% 86,5% 93,8% 90,9% 

Tráfego Total 
em minutos 
(voz + 
Internet)12  

82,4% 93,4% 75,8% 90,5% 73,1% 88,5% 70%13 83,7%14 77,4% 

Tráfego 
Internacional 
(minutos) 

81,5% 79,8% 61,3% 81,5% 51,4% 82,1% 53,9% 77,4% 73,4% 

Tráfego de 
acesso à 
Internet 
(minutos) 

74,2% 99,6% 68,8% 99,6% 70,3% 99,5% 68,8% 99,4% 95,6% 

Tráfego fixo-
móvel 
(minutos) 

79,8% 89,1% 75,7% 83% 69,3% 81,4% 66,4% 76,8% 72,8% 

Fonte: ANACOM, CMT (Informes anuales) 

 

 Na tabela seguinte apresentam-se ainda as quotas de mercado, em termos de 
receitas e tráfego, dos incumbentes da generalidade dos Estados-Membros 
respondentes ao questionário sobre win-back15 (os três países onde se encontra 
implementada a obrigação de respeitar um período de guarda, em termos de acções 
de recuperação de clientes, no âmbito da pré-selecção estão assinalados a cinzento). 
Esta informação não permitindo uma caracterização aprofundada da situação 
concorrencial inerente a cada país é, no entanto, indicativa das disparidades 
existentes a este nível.   

 

 

                                                 
10 Este indicador corresponde à soma dos indicadores “número de acessos analógicos” e “número de acessos digitais 
equivalentes” referentes ao acesso directo, incluindo acessos instalados a pedido de clientes, postos públicos e parque 
próprio dos prestadores. Por parque próprio de acessos entende-se o parque de acessos para utilização do próprio 
prestador (os acessos afectos às empresas com as quais o prestador tenha relação de domínio ou de grupo não são 
integrados no seu parque próprio, sendo contabilizados como “acessos instalados a pedido de clientes”).  
11 Líneas en servicio al mercado final  
12 Inclui acesso directo e indirecto 
13 Inlui Tráfego Metropolitano, Provincial, Interprovincial, Internacional, Móvel e Acesso à Internet. 
14 Inclui Tráfego de nacional de voz (fixo-fixo e fixo-móvel), Tráfego Internacional de Saída, Tráfego de Acesso à Internet. 
15 Alguns países respondentes ao questionário da ANACOM não integram o quadro apresentado por indisponibilidade dos 
dados. 
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Dezembro 
de 2003 

Espanha  Irlanda Portugal Áustria Finlândia França Grécia Hungria Suécia Reino 
Unido 

Quota de 
mercado do 
incumbente 
(em receitas 
de retalho) 

73,6% 83% n.d. 55% 93% 74,2% 85,9% 98,8% 54% 63,7% 

Quota de 
mercado do 
incumbente 
(em minutos 
de tráfego) 

73,3% 79% 88,3% 60% n.d. 71,5% 90,7% 99,5% n.d. 68,4% 

 

Fonte: 10º Relatório de Implementação (quotas de mercado referentes a chamadas locais, regionais, 
internacionais e de acesso à Internet, com excepção dos dados da Alemanha e Lituânia, que não incluem 
acesso à Internet). 

 
No Canadá, a CRTC (Canadian Rádio-television and Telecommunications Commission) 
aumentou efectivamente para 12 meses, como indicado pela OniTelecom, o período de 
guarda de 3 meses que havia instituído em 16 de Abril de 1998. No entanto, se a nível 
europeu e atentas as diferentes situações registadas nomeadamente a nível 
concorrencial a análise desta matéria não é já linear, entende-se que a realidade 
canadiana mais dificilmente será comparável com a europeia, dado os diferentes 
enquadramentos legais e regulatórios vigentes e a dimensão e caracterização do próprio 
mercado.  
 
Refira-se, por último, que foi publicado, em 15 de Setembro, o Decreto-Lei nº 156/2005, 
relativo ao reforço dos procedimentos de defesa dos direitos dos consumidores e utentes 
no âmbito do fornecimento de bens e prestação de serviço. Este diploma, que entra em 
vigor no dia 1 de Janeiro de 2006, institui a obrigatoriedade de existência e 
disponibilização de um livro de reclamações nos estabelecimentos dos fornecedores de 
bens e prestadores de serviços constantes dos respectivos Anexos I e II – entre os quais 
se incluem os prestadores de serviços de comunicações electrónicas. Define também os 
procedimentos a ter em conta na prossecução desta medida e no envio das reclamações 
nele inscritas para as respectivas entidades reguladoras ou entidades de controlo de 
mercado competentes, bem como o procedimento a adoptar por estas no seu tratamento. 
São, ainda, definidas as contra-ordenações aplicáveis, sendo cometidos àquelas 
autoridades os poderes para a fiscalização do cumprimento deste diploma e para a 
instrução de processos. Releva-se que no âmbito dos procedimentos de envio das 
reclamações para as entidades competentes, o presente diploma dispõe que o dever de 
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remeter a queixa recai sobre o prestador de serviços ou o fornecedor do bem. No 
entanto, com o objectivo de assegurar que a reclamação chega, de facto, à entidade 
competente, o diploma permite que o consumidor envie ele próprio também a 
reclamação. Sendo reforçadas as garantias de eficácia do livro de reclamações, 
enquanto instrumento de prevenção de conflitos, contribuindo para a melhoria da 
qualidade do serviço prestado e dos bens vendidos, é expectável que a introdução deste 
diploma venha contribuir, embora mais a médio prazo, para o desenvolvimento da 
concorrência e melhor funcionamento do mercado das comunicações em geral. 

 

C. 3ª CONCLUSÃO: A contagem do período de guarda deve ser alterada, por forma 

a passar a ser iniciada no momento em que o PAD recebe do PPS um pedido para 

activação de pré-selecção, passando, assim, a incluir o período que medeia entre a 

apresentação deste pedido e a data de efectiva activação daquela funcionalidade. 
 

Alguns prestadores respondentes ao questionário sobre win-back referem a existência de 
acções de win-back durante o período que medeia entre o pedido de pré-selecção 
apresentado pelo PPS ao PAD e a activação da funcionalidade, considerando necessário 
que o período de guarda passe a abranger este período (a deliberação de 17 de Julho de 
2003 estabeleceu que esta contagem deveria ser iniciada apenas no momento de 
activação da pré-selecção). 

Neste contexto, salienta-se que, não tendo o ICP-ANACOM conhecimento de qualquer 
denúncia desta natureza em momento anterior à deliberação de 17 de Julho de 2003, 
não foi aquela etapa do processo de pré-selecção considerada, à data, como integrando 
o período de guarda estabelecido. No entanto, atendendo a que: 
  

a- foi recentemente recebida nesta Autoridade denúncia de que a PT Comunicações 

está a activar tarifários, sem o consentimento do cliente, entre a data em que recebe 

um pedido de pré-selecção e a data em que a mesma é activada; 

b- os valores que, no âmbito do questionário sobre win-back, foram remetidos ao ICP-

ANACOM sobre custos de angariação de um cliente em pré-selecção, apesar de 

bastante díspares são, para a generalidade dos operadores respondentes ao 

questionário efectuado, significativos (não obstante a ligeira redução do custo de 

activação de pré-selecção de 7,91€ para 5,6€ registada em Janeiro de 2005);  

c- se considera que o impacto destes custos de angariação é particularmente elevado 

no caso de clientes perdidos durante, ou logo imediatamente após, o período que 
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decorre entre o pedido de pré-selecção e a activação do acesso, dado que não 

chegarão aqueles a ser sequer parcialmente recuperados16;  

 

entende o ICP-ANACOM que a contagem do período de guarda de 4 meses deve iniciar-

se a partir do momento em que o PAD recebe do PPS um pedido para activação de pré-

selecção (e não apenas a partir do momento da efectiva activação da funcionalidade).  

 

 

D. 4ª CONCLUSÃO: Apesar de se entender justificável a redução de 6 para 4 

meses da duração do período de guarda, considera-se, também, que se deverá 

reforçar a eficácia desta medida, mediante introdução de algumas alterações à sua 

actual formulação.  

 

Com o intuito de melhorar a eficácia das medidas preventivas de acções de win-back 
estabelecidas pela Deliberação do ICP-ANACOM de 17.07.2003 e posteriormente 
mantidas pela Deliberação de 14.12.2004, alguns respondentes sugeriram que se 
procedesse à implementação de algumas normas/procedimentos complementares (ex: 
estabelecimento de penalizações pagas pelas empresas do Grupo PT directamente ao 
PPS, caso incumpram em relação ao período de guarda ou à salvaguarda de 
confidencialidade da informação; obrigatoriedade de implementação de determinados 
procedimentos pelas empresas do Grupo PT por forma a viabilizar 
auditorias/fiscalizações pelo ICP-ANACOM). 
 
Analisadas essas sugestões (D1 a D3) , entende o ICP-ANACOM o seguinte 

 
D.1. As empresas do Grupo PT devem passar aos seus serviços, nomeadamente 

os comerciais, bem como às restantes empresas do Grupo PT prestadoras de 
serviço telefónico fixo, apenas a informação de quais os clientes pré-
seleccionados, não podendo essa informação ser utilizada para proveito 
próprio, nomeadamente para realização de acções de recuperação do cliente. 

 

                                                 
 
16 Já quando os clientes chegam a assinar contrato com o prestador pré-seleccionado e o mantêm durante tempo 
suficiente para começar a gerar receitas, haverá que considerar, para efeito de determinação do período de pay-back, não 
apenas custos de angariação mas também custos de estrutura e custos de exploração (ex: facturação, serviço de 
manutenção e apoio a cliente, interligação, etc).   
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O artigo 65º da Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, estabelece a obrigação de as 
empresas respeitarem a confidencialidade das informações que lhes são disponibilizadas 
no âmbito de acordos de acesso ou interligação e utilizá-las exclusivamente para os fins 
a que se destinam, não devendo tais informações ser transmitidas a outras partes, 
incluindo outros departamentos, filiais ou empresas associadas, relativamente às quais o 
conhecimento destas possa constituir uma vantagem competitiva. Sem prejuízo, 
considera-se justificável a pretensão de alguns prestadores respondentes ao questionário 
do ICP-ANACOM que invocam a necessidade de as empresas do Grupo PT 
assegurarem que nas suas listas de clientes contactáveis no âmbito de campanhas 
promocionais não se encontram clientes pré-seleccionados. Assim, com aquele objectivo 
exclusivo, estas empresas poderão transmitir aos seus serviços, nomeadamente os 
comerciais, bem como às restantes empresas do Grupo PT, a indicação de quais os 
clientes com pré-selecção activada junto de outros prestadores. Tal informação apenas 
poderá ser, contudo, utilizada como forma de obviar a que, durante o período de guarda,  
sejam tais clientes contactados com intuitos comerciais (ex: no âmbito de campanhas de 
lançamento de novas ofertas ou de campanhas promocionais), pelas empresas do Grupo 
PT actuantes em mercados de acesso em banda estreita à rede telefónica pública num 
local fixo e/ou em mercados de serviços telefónicos publicamente fornecidos num local 
fixo. Nenhuma outra informação adicional sobre os clientes pré-seleccionados, 
nomeadamente sobre o PPS com o qual estes têm contrato, o tipo de tráfego pré-
seleccionado ou a data do pedido de activação poderá ser transmitida. 

 

Este entendimento consubstancia uma excepção às normas, estabelecidas em Julho de 
2003, de acordo com as quais as empresas do Grupo PT devem: 

- respeitar a confidencialidade da informação disponibilizada no âmbito da pré-
selecção, não podendo transmiti-la às empresas subsidiárias ou associadas nem aos 
seus próprios serviços, nomeadamente os comerciais, não podendo tais dados ser 
por aqueles acedidos, de nenhuma forma, nomeadamente através de bases de 
dados. 

- eliminar dos seus sistemas de informação quaisquer dados que permitam aos seus 
serviços comerciais, empresas subsidiárias ou associadas relacionar os seus clientes 
com os dados de pré-selecção. 

 

D.2. Penalizações pelo incumprimento das medidas preventivas de acções de win-
back a pagar pelas empresas do Grupo PT ao operador lesado 

 

Analisada a posição assumida sobre esta matéria por alguns prestadores respondentes 
ao questionário sobre win-back, que propõem que em caso de incumprimento das 
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obrigações fixadas sobre esta matéria, deverá haver lugar ao pagamento por parte da 
PTC de compensações inibidoras ao operador lesado, entende o ICP-ANACOM que: 

- esta matéria não é susceptível de ser objecto de Service Level Agreements (SLAs), 
desde logo pela dificuldade em quantificar o incumprimento desta obrigação e 
correspondentes penalizações; 

- é, desta forma, mais adequado que o incumprimento desta obrigação seja 
unicamente sancionado através do regime contra-ordenacional. 

 

D.3. Implementação de mecanismos facilitadores das acções de 
fiscalização/auditorias para verificação do cumprimento das medidas 
estabelecidas para prevenção de práticas de win-back. 

Entende o ICP-ANACOM que não deve impor às empresas os mecanismos a 
implementar por estas para facilitar as acções de fiscalização/auditorias por si 
promovidas. Com efeito, compete às próprias empresas implementar os mecanismos 
necessários para, em caso de fiscalização/auditoria efectuada pelo ICP-ANACOM ou por 
entidade por si contratada, comprovar o cumprimento das obrigações que lhe são 
impostas. 

 

E. 5ª CONCLUSÃO: As propostas, de alguns respondentes, de aplicação de 
medidas restritivas de práticas de win-back aos serviços associados ao 
fornecimento de acessos em banda larga e/ou fixação da obrigação de reembolso 
dos custos fixos iniciais suportados pelo novo operador com a angariação e 
activação dos seus clientes finais suportados nestas ofertas extravasam o âmbito 
da presente análise.  

 

A OniTelecom e a Sonaecom consideram essencial a extensão da obrigação sobre o 
período de guarda aos serviços associados ao fornecimento de acessos em banda larga 
(OLL, Rede PT ADSL) e/ou o reembolso dos custos fixos iniciais suportados pelo novo 
operador com a angariação e activação dos seus clientes finais suportados nestas 
ofertas.  

Recorde-se que no âmbito da deliberação do ICP-ANACOM de 14 de Dezembro de 2004, 
que aprovou as medidas a impor às empresas do Grupo PT com PMS nos mercados 
retalhistas de banda estreita, o ICP-ANACOM manteve em vigor as medidas restritivas de 
acções de win-back no âmbito da pré-selecção estabelecidas em Julho de 2003, 
prevendo no entanto a sua reavaliação em função da evolução das condições de 
mercado. 
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O presente documento, assim como a informação recolhida para a sua elaboração, 
enfocam-se, desta forma, na questão do win-back associada à pré-selecção. 

 

Salienta-se ainda a este respeito que as análises efectuadas pelo ICP-ANACOM ao 
mercado 11 (Fornecimento grossista de acesso desagregado (incluindo acesso 
partilhado) a lacetes e sub-lacetes metálicos para oferta de serviços em banda larga e de 
voz) e ao mercado 12 (Fornecimento grossista de acesso em banda larga) não prevêem 
a proibição de práticas de win-back no âmbito das ofertas grossistas “Rede ADSL PT” e 
“ORALL”.  
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Anexos 



 
 
 
 

Tabela 1: Informação sobre números portados 
 

 2003 2004 2005 

  1ºTrim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 

Números geográficos 
portados (STF) 85.432 101.317 108.601 118.016 158.623 171.897 204.052 228.731 

Outros números Não 
Geográficos portados (SNG) 179 189 203 215 277 293 310 329 

Total 85.611 101.506 108.804 118.231 158.900 172.190 204.362 229.060 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2: Informação sobre pontos de acesso e acessos equivalentes 

 

 2004 2005 

 2003 
1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 4ºTrim. 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 

Nº de pontos de acesso em pré-selecção (1) (2) 573.850 564.379 603.432 622.366 602.895 631.119 672.624 686.146 

Nº de acessos equivalentes (sem postos públicos) 4.239.594 4.207.135 4.209.961 4.184.912 4.190.828 4.186.742 4.187.289 4.186.876 

Peso do nº de pontos de acesso em pré-selecção no 
nº de acessos equivalentes (sem postos públicos) 13,54% 13,41% 14,33% 14,78% 14,32% 15,07% 16,06% 16,39% 

(1) Pontos de acesso em pré-selecção correspondem ao número de linhas utilizadas através de pré-selecção. 
(2) Valores estimados 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3: Informação sobre clientes e pontos de acesso 

 
 

2003 2004 2005 

 Final do 
Ano 

Quota 
Grupo 

PT 
1ºTrim. 

Quota 
Grupo 

PT 
2ºTrim. 

Quota 
Grupo 

PT 
3ºTrim. 

Quota 
Grupo 

PT 
4ºTrim. Quota 

Grupo PT 1ºTrim. 
Quota 
Grupo 

PT 
2ºTrim. 

Quota 
Grupo 

PT 
3ºTrim. 

Quota 
Grupo 

PT 

Nº de clientes(1) de 
acesso indirecto 407.056 0,66% 458.554 0,58% 482.854 0,59% 488.395 0,62% 496.572 0,62% 528.179 0,65% 549.569 0,68% 563.492 0,75% 

Nº de clientes(1) de 
acesso directo 3.143.491 94,60% 3.120.137 94,45% 3.117.461 94,26% 3.108.319 94,05% 3.133.473 93,84% 3.157.048 93,05% 3.172.873 91,95% 3.184.333 90,86% 

Nº de clientes(1) 
com pré-selecção 
(3)

355.517 0,69% 383.614 0,63% 399.734 0,64% 403.625 0,68% 394.894 0,71% 423.276 0,74% 451.637 0,76% 464.929 0,83% 

Nº de pontos de 
acesso em pré-
selecção (2) (3)

573.850 8,38% 564.379 9,18% 603.432 9,14% 622.366 9,47% 602.895 10,02% 631.119 9,66% 672.624 9,75% 686.146 10,77% 

(1) Clientes: Utilizadores que tem uma relação contratual com um prestador nacional de STF, ao qual tenha sido conferido o direito de originar e/ou terminar tráfego usando a sua própria rede. No caso 
de selecção chamada-a-chamada a relação contratual não tem que ser estabelecida por escrito, devendo, no entanto, ser apenas contabilizados em cada mês do trimestre de referência os clientes 
que tenham realizado chamadas no mesmo mês. 

(2) Pontos de acesso em pré-selecção correspondem ao número de linhas utilizadas através de pré-selecção. 
(3) Valores estimados. 

 

 

 

 



Tabela 4: Oferta Grossista da PT 
Unidade: 1 acesso 

 2003 2004 2005 

 
1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 4ºTrim. 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 4ºTrim. 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 

Oferta grossista ADSL  n.d 108.451 n.d 188.098 236.006 292.864 349.775 420.124 496.250 545.778 594.710 

Acesso completo - OLL n.d 303 n.d 1.756 2.759 4.845 6.563 8.776 15.910 27.891 43.121 

 Banda Larga n.d 295 n.d 1.355 2.341 4.290 5.883 7.935 14.458 25.990 40.621 

 Banda estreita n.d 8 n.d 401 418 555 680 841 1.452 1.901 2.500 

Acesso partilhado - OLL n.d 0 n.d 0 0 0 2 4 6 6 6 

 Banda Larga n.d 0 n.d 0 0 0 2 4 6 6 6 

 Banda estreita n.d 0 n.d 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nota: OLL – Oferta do lacete local 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabela 5: Evolução das quotas do Grupo PT 

 2003 2004 2005 

 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 4ºTrim. 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 4ºTrim. 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 

Quota do Grupo PT em termos de 
acessos principais totais (1) 94,9% (4) 94,7% 94,5% 94,4% 94,3% 94,1% 93,8% 93,3% 92,6% 91,6% 90,8% 

Quota do Grupo PT em termos de 
Tráfego total de voz (2) (minutos) 83,8% 82,8% 82,2% 80,7% 78,8% 79,1% 77,2% 77,0% 75,6% 74,6% 73,6% 

Quota do Grupo PT em termos de 
Tráfego total (3) (minutos) 89,9% (4) 89,0% 88,1% 86,8% 85,3% 84,5% 82,8% 82,0% 80,4% 78,7% 77,4% 

Quota do Grupo PT em termos de 
Tráfego de voz Acesso Directo (2) 

(minutos) 
93,7% 93,1% 92,9% 92,5% 91,9% 92,2% 91,3% 91,2% 90,1% 89,2% 87,9% 

Quota do Grupo PT em termos de 
Tráfego total de Acesso Directo (3) 
(minutos) 

96,3% (4) 95,8% 95,5% 95,1% 94,7% 94,5% 93,7% 93,4% 92,5% 91,5% 90,2% 

(1) Acessos principais totais: Corresponde à soma dos indicadores “número de acessos analógicos” e “número de acessos digitais equivalentes” referentes ao acesso directo, 
incluindo acessos instalados a pedido de clientes, postos públicos e parque próprio dos prestadores. Por parque próprio de acessos entende-se o parque de acessos para 
utilização do próprio prestador (os acessos afectos às empresas com as quais o prestador tenha relação de domínio ou de grupo não são integrados no seu parque próprio, 
sendo contabilizados como “acessos instalados a pedido de clientes”). 

(2) Inclui tráfego de voz para destinos nacionais fixos e móveis e ainda tráfego internacional de saída. 
(3) Inclui tráfego de voz (destinos nacionais fixos e móveis e tráfego internacional de saída)+ tráfego internet  
(4) Valor sujeito a actualização face ao disponibilizado no âmbito da Deliberação de 17/07/03 relativa à obrigatoriedade de existência de um período de guarda 
 

 
 
 
 
 

 



 
Tabela 6: Informação sobre Tráfego 

 
2003 2004 2005 

 
1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 4ºTrim. 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 4ºTrim. 1ºTrim. 2ºTrim. 3ºTrim. 

Tráfego de voz acesso Indirecto (1) 
(minutos) 286.700.160 300.410.566 305.937.034 353.585.297 391.713.638 403.790.918 396.180.047 411.582.836 416.037.656 431.197.793 409.863.580 

Tráfego de voz de acesso indirecto sem 
Grupo PT (1) (minutos) 244.805.439 254.346.320 253.936.771 294.800.105 322.453.454 331.640.260 327.635.946 342.633.004 345.574.517 359.168.935 339.519.248 

Quota do tráfego de voz de acesso 
indirecto do Grupo PT 14,6% 15,3% 17,0% 16,6% 17,7% 17,9% 17,3% 16,8% 16,9% 16,7% 17,2% 

Tráfego total de voz (1) (minutos) 2.281.565.647 2.268.024.476 2.171.706.446 2.273.901.506 2.213.197.270 2.289.470.413 2.086.755.032 2.162.302.417 2.107.466.563 2.132.095.268 2.023.552.053 

Peso do tráfego de acesso indirecto de 
voz no total do tráfego de voz 12,6% 13,3% 14,1% 15,6% 17,7% 17,6% 19,0% 19,0% 19,7% 20,2% 20.3% 

Peso do tráfego de acesso indirecto de 
voz (sem Grupo PT) no total do tráfego 
de voz 

10,7% 11,2% 11,7% 13,0% 14,6% 14,5% 15,7% 14,6% 16,4% 16,9% 16,8% 

(1) Inclui tráfego de voz para destinos nacionais fixos e móveis e tráfego internacional de saída. 
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