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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Segundo o relatório da ANACOM intitulado “Ofertas Base “Triple play” – preços e qualidade em

outubro/novembro 2020”, as 3 grandes empresas de telecomunicações (MEO, NOS e Vodafone)

aumentaram os preços em 1 euro (3,3%) nas mensalidades das ofertas base dos pacotes que

englobam o telefone fixo, internet de banda larga e televisão. Acresce que as operadoras

decidiram, simultaneamente, diminuir a qualidade do serviço através da redução da velocidade

de download de 100 Mps para os 30 Mps. Este processo afetou, já em outubro, milhões de

utilizadores dos serviços “triple play”, que de acordo com a entidade reguladora, representam

cerca de 40% da oferta.

Em suma, os utilizadores pagam mais por um serviço pior. Esta situação é inaceitável e reflete o

excessivo poder do oligopólio que domina a totalidade do sector das telecomunicações. E

atendendo ao facto que as três operadoras procederam ao aumento de preço em simultâneo, a

Autoridade da Concorrência foi notificada acerca das suspeitas de conluio.

Como agravante, os preços praticados já estavam entre os mais altos da europa e, neste

momento, as empresas e as famílias estão em grande dificuldade resultado da crise económica

e social provocada pela Covid-19. Com efeito, o aumento do desemprego e a queda abrupta dos

rendimentos veio evidenciar a verdadeira dimensão e natureza desigual da crise que vivemos. É

inaceitável esta opção que vem claramente prejudicar os utilizadores, sobretudo aqueles com

menos capacidade de suportar os custos acrescidos com a quebra da qualidade e aumento dos

preços de um serviço essencial.

Relembre-se que, em 2019, a NOS lucrou 143,5 milhões de euros, enquanto a Vodafone

distribuiu 75,2 milhões de euros à casa mãe, não tendo revelado os lucros, bem como a MEO,

que, no segundo semestre de 2019, registou receitas de 522 milhões de euros. Segundo a

entidade reguladora, em 2019, o sector das telecomunicações registou um EBITDA de 2,2 mil

milhões de euros.

Com a centralidade das telecomunicações para a manutenção do teletrabalho e da telescola no



âmbito da crise pandémica, o aumento de preços e a deterioração significativa da qualidade

torna evidente a necessidade de criar um operador público capaz de responder às necessidades

das populações. É, por isso, fundamental terminar com esta chantagem e resgatar para o

Estado a rede básica capturada pela Altice, conforme este grupo parlamentar defendeu em

agosto deste ano (Projeto de Resolução 645/XIV).

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério das Infraestruturas e Habitação, as seguintes perguntas:

Tem o Governo conhecimento desta situação?1.

Está o Governo disponível para exigir às operadoras a inversão deste aumento de preços e

deterioração da qualidade do serviço de modo a não sobrecarregar as empresas e famílias

com mais encargos?

2.

Considera o Governo que o aumento de preços e deterioração da qualidade por parte das

três principais operadoras é demonstrativo do domínio oligopolista sobre um sector que se

diz concorrencial?

3.

Está o Governo disponível para avaliar o resgate para o Estado da rede básica capturada

pela Altice aquando da privatização da PT?

4.

Palácio de São Bento, 17 de novembro de 2020

Deputado(a)s

ISABEL PIRES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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