
A S S E M B L E I A D A R E P Ú B L I C A

REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Preço das telecomunicações em Portugal sobem enquanto a média europeia desce

Destinatário: Ministério das Infraestruturas e Habitação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

A 17 de novembro de 2020, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda questionou este Ministério sobre o

aumento de preços e redução da qualidade do serviço de telecomunicações durante a pandemia, após terem

sido analisadas as conclusões do relatório “Ofertas Base Triple play – preços e qualidade em outubro/novembro

2020”, da autoria da ANACOM. Esta situação, em suma, tem feito com que os utilizadores paguem mais por um

serviço pior. Ainda não obtivemos resposta do governo à pergunta n.º 531/XIV/2ª. 

Agora foi conhecida a evolução dos preços das telecomunicações – dezembro 2020, documento publicado pela

ANACOM  (https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1601232).  É  pertinente  a  indicação  de  que,  em

dezembro de 2020, os preços das telecomunicações, medidos através do sub-índice do Índice de Preços do

Consumidor (IPC), diminuíram 0,1% face ao mês anterior. 

No entanto, quando se passa para a comparação de tendências de preços a mais longo prazo, percebe-se que

os preços, em Portugal, subiram 6,5% no país entre o final de 2009 e dezembro de 2020, ao mesmo tempo que

diminuíram, no conjunto dos países da União Europeia, 10,8%. Segundo o regulador, “a diferença estreitou-se

com a entrada em vigor no dia 15 de maio de 2019 das novas regras europeias que regulam os preços das

comunicações intra-U.E.”  De  igual  modo,  indica  que  “uma análise  comparativa  mais  fina  a  alguns  países

próximos permite constatar que um padrão de divergência de preços se terá instalado a partir dos anos 2011-

2012. Em particular, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 6,5%, enquanto em Espanha,

Itália e França diminuíram 9,4%, 16,9% e 24,3%, respetivamente, entre o final de 2009 e dezembro de 2020.”.

Como agravante, 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. Num momento

em que as telecomunicações se afiguram essenciais para o dia-a-dia, esta tendência dos preços prejudica,

efetivamente, milhões de utilizadores. 

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
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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:

1. Tem o Governo conhecimento desta situação?

2. Está o governo disponível para exigir às operadoras a inversão deste aumento de preços, bem como da

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

3. Que  avaliação  faz  da  evolução  dos  preços  das  telecomunicações de  2009 a  2020 em Portugal,  em

contracorrente com os países da União Europeia? De que forma pretende responder a este problema? 

4. Está  disponível  o governo para avaliar  o  resgate para o Estado da rede básica capturada pela Altice

aquando da privatização da PT por forma a criar um operador público que possa oferecer um serviço

essencial a todos os cidadãos e cidadãs? 

Palácio de São Bento, 26 de janeiro de 2021.

A deputada

Isabel Pires


