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COMENTÁRIOS DA AR TELECOM AO SENTIDO PROVÁVEL DE 

DECISÃO SOBRE MERCADO GROSSISTA DE ORIGINAÇÃO DE 

CHAMADAS NA REDE TELEFÓNICA PÚBLICA NUM LOCAL FIXO 

 

 

1. COMENTÁRIOS PRELIMINARES 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxx 
 

Tendência para a desregulação dos mercados 
 

À medida que se assiste a uma concentração de quotas de mercado num número muito 

reduzido de operadores, a tendência é considerar-se que a imposição de regulação é 

hoje menos importante do que quando o mercado era dominado por um único operador 

histórico a nível nacional. Entendemos que esta visão subestima a importância de ter no 

mercado também os pequenos e médios players. Estes, além de preencherem nichos, 

desafiam os equilíbrios entre os maiores e contribuem para elevar o nível concorrencial 

além do que seria de esperar da análise simples às suas quotas.  

No caso particular de Portugal, ao contrário do que se verificou noutros países como por 

exemplo a vizinha Espanha1, não foi devidamente tratado o tema da regulação do acesso 

a partir das redes móveis e não foram criadas condições de concorrência para o 

                                                           
1 Onde em 2006 foram introduzidas regras que permitiram a existência de 30 MVNOs, alguns com quotas 

relevantes consolidadas. A CNMC decidiu em 2017 desregular este mercado, mantendo contudo a 

capacidade de intervenção em caso de práticas anti-concorrenciais cf https://www.cnmc.es/2017-04-12-

la-cnmc-desregula-el-mercado-de-los-operadores-moviles-virtuales-omv-361170 
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surgimento de MVNO relevantes, o que hoje em dia se reflete na concentração de quotas 

de mercado nos operadores integrados.   

 

Análise da originação para prestação de serviços especiais suportados em 
numeração não geográfica (NNG) 

 

A título preliminar a Ar Telecom considera que a análise de mercado, tal como foi 

realizada, não permite identificar devidamente os problemas nos mercados grossistas de 

originação de chamadas.  

A ANACOM separou, e bem, o mercado grossista de originação de chamadas na rede 

telefónica pública num local fixo para a viabilização de serviços telefónicos retalhistas da 

originação para prestação de serviços especiais suportados NNG; no entanto, analisou 

este último como um todo, ignorando assim as especificidades e os diferentes pesos 

relativos de cada serviço no conjunto. 

Entende-se que é importante fazer-se uma avaliação individualizada por tipo de serviço 

especial suportado em NNG para identificar dinâmicas de mercado distintas e 

desequilíbrios endereçáveis via regulação ex-ante.  

Em particular, impõe-se uma análise particular aos serviços de tarifa única por chamada 

(76X). Deste tipo de numeração, a única que está disponível hoje em dia para a 

generalidade dos clientes, é a numeração 760. Os serviços aí prestados alcançaram desde 

cedo um peso muito relevante nas receitas de retalho do conjunto de serviços sobre 

NNG. Contudo, nas análises ao tráfego realizadas pela ANACOM, este tipo de serviço 

passa praticamente despercebido, por ser pouco representativo em termos de minutos 

(chamada média de 3 segundos). De facto, para analisar devidamente estes serviços o 

indicador a usar deve ser o número de chamadas e receitas e nunca o tráfego medido 

em volume de minutos.  

 

2. ESTRUTURA DE MERCADO DOS SERVIÇOS DA NUMERAÇÃO 760 
 

Na cadeia de valor do serviço de tarifa única por chamada existe uma grande 

concentração de agentes em todos os níveis: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXX 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX: 

 XXXXXXXXXXXXX 

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx XXX 
  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

 

Reiteram-se os contributos enviados em novembro de 2014, aquando da resposta à 

Questão 4 do Questionário relativo aos serviços prestados com recurso a NNG, bem 

como a sua resposta à Consulta Pública de 2016 sobre o mercado de originação 

grossista.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Acresce que, tal como referido no relatório do presente Sentido Provável de Decisão 

(SPD), a percentagem de tráfego originado ON NET tem vindo a aumentar, reforçando a 

posição dos operadores verticalmente integrados (NOS e MEO) em detrimento dos 

operadores mais pequenos (Ar Telecom). 

Como agravante, no caso das chamadas para 760 existe uma perfeita substituibilidade 

entre originação fixa e móvel, uma vez que o PVP é igual e a comodidade e penetração 

do serviço móvel é muito superior à do fixo. As conclusões das páginas 56 e 57 não se 

aplicam portanto ao serviço de tarifa única por chamada, que é o que maior valor 

representa no total do mercado dos serviços sobre NNG. 
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3. EVIDÊNCIAS DE PROBLEMAS NO MERCADO DOS SERVIÇOS DE TARIFA 

ÚNICA POR CHAMADA 76X 
 

Abuso de poder no acesso 
 

Tal como foi referido na resposta da Ar Telecom à Consulta Pública de 2016, XX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. O 

processo incluiu a publicação pela ANACOM do Regulamento n.º 495/2014 a 3 de 

novembro e acabou por culminar num acordo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Apesar destas evidências e dos comentários da Ar Telecom no âmbito da referida 

Consulta Pública, a ANACOM optou por uma análise genérica ao conjunto dos serviços 

especiais, nomeadamente relativamente aos fluxos financeiros associados a este tipo de 

chamadas para números (gráfico 8, pag.39 do SPD). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Não tendo recolhido os dados de forma a ter uma visão rigorosa e particular sobre este 

mercado, a ANACOM refere, a propósito do Gráfico 16, que há indícios de que existe 

algum poder de mercado por parte dos clientes que utilizam a NNG e que absorvem 

uma parte significativa das receitas obtidas com o negócio. Cumpre referir que, o facto 

de os clientes absorverem uma boa parte da receita não deixa de ser natural uma vez 

que são eles que geram e promovem as iniciativas que levam os consumidores a ligar. 

O que a ANACOM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX. 
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Esta alteração na distribuição da remuneração na cadeia de valor provocou uma 

contração do negócio, já que os clientes deixaram de ter condições para dinamizar 

conteúdos como anteriormente.  

As notícias recentes de uma eventual compra da Media Capital (dona da TVI) pelo grupo 

Altice (dono da MEO) são mais um sinal da vulnerabilidade dos clientes, a que esta 

alteração estrutural poderá não ser alheia. A concretizar-se a concentração em toda a 

cadeia de valor numa única entidade, teremos distorções potenciais acrescidas para 

endereçar.  

A TVI é atualmente o maior gerador de chamadas com uma XXXXXXXXXX distribuídas 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. No cenário provável de a TVI 

concentrar a prestação do serviço no grupo Altice, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXr 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Recusa de acesso 
Para além das restrições de acesso aos serviços 760 que se verificaram em troca de uma 

partilha de rendimento favorável aos principais operadores de acesso, no caso dos 761 

e 762 ainda não foi possível, desde 2007, a abertura da numeração na generalidade das 

redes, à exceção da rede fixa da MEO. A singularidade da abertura da numeração 761 e 

762 na rede fixa da MEO deve-se apenas ao facto de esta ainda estar sujeita a obrigações 

regulatórias ao nível do mercado grossista de originação de chamadas na rede telefónica 

pública num local fixo. O que o presente SPD em consulta preconiza é a desregulação 

deste mercado também na rede fixa da MEO, o que irá reforçar o poder dos operadores 

de acesso. 

Parece evidente que, ao contrário do que se refere na página 89 do SPD, nem sempre há 

“uma forte motivação para a negociação e criação de consensos a nível dos acordos de 

interligação entre operadores para originação de chamadas, de forma a viabilizar os 

serviços especiais prestados com recurso a NNG por vários prestadores”. Basta para tal 

que os operadores de acesso considerem (individualmente ou em conjunto) que a 

remuneração grossista não é suficientemente apelativa. Tratando-se de novas gamas de 

numeração em que ainda não há mercado criado (como é o caso do 761), estar-se-á a 

permitir que estes operadores condicionem, à partida, o nascimento de serviços 

diferenciadores, prejudicando a criação de valor no setor. Por outro lado, tal como a 

ANACOM refere na página 94, “o serviço grossista de originação de chamadas 

frequentemente não está sujeito a uma pressão concorrencial significativa, uma vez que 

os prestadores que detêm a NNG procuram normalmente garantir o acesso a partir do 

maior número possível de operadores”. Parece evidente que, na ausência de regulação, 

as situações de recusa de acesso tenderão a agravar-se. Como referido, basta que um 

dos operadores de acesso com algum peso recuse a abertura de numeração ou imponha 

condições abusivas, para que os serviços não surjam no mercado. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXs 

XXXXXXXXXXXXXXX.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

4. CONSEQUÊNCIAS DA AUTO REGULAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSO 

Parece-nos evidente, pela experiência passada e presente, que a auto regulação neste 

mercado é um obstáculo à sua dinamização uma vez que não há concorrência entre os 

operadores de acesso para a abertura dos serviços, muito menos em condições 

razoáveis. Pelo contrário, há todo o incentivo à prática de condições grossistas abusivas 

e ao uso dessa remuneração para alavancar o poder de mercado no acesso, 

pressionando a margem da concorrência na prestação do serviço. 

Assim, a desregulação dos preços da MEO levará, na opinião da Ar Telecom, a um 

aumento generalizado dos preços de originação, não só da MEO como dos restantes 

operadores, com impacto nos prestadores de menor dimensão que não têm capacidade 

negocial e dependem inteiramente de terceiros para a originação de tráfego. 

Estando a Ar Telecom consciente que o presente SPD não visa equacionar a regulação 

ex-ante de outras entidades que não a MEO (rede fixa), entende-se que é fundamental 

refletir sobre os problemas identificados de modo a impedir que os operadores 

dominantes no acesso afastem os restantes da prestação retalhista de serviços não 

geográficos (como os de tarifa única por chamada) ou boicotem a dinamização de 

serviços inovadores. Ao contrário do que a ANACOM conclui na página 98 do SPD, 

considera-se que o recurso ao direito da concorrência nacional não é (porque não tem 

sido) suficiente para endereçar de forma efetiva as distorções já existentes à data.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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No atual cenário, entende a Ar Telecom que a ANACOM não deve pecar por 

omissão mas sim fazer uso ativo e de forma abrangente dos poderes que lhe estão 

conferidos, de modo a conseguir dar cumprimento aos objetivos de regulação, 

nomeadamente os de promover a concorrência na oferta de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, de assegurar a inexistência de distorções ou entraves à 

concorrência no setor e de assegurar uma utilização eficiente dos recursos de 

numeração.  

 

Em alternativa ao previsto no SPD para as condições grossistas associadas à prestação 

de serviços em NNG, sugere-se assim: 

• A criação de regulação simétrica, com definição de condições e valores máximos 

razoáveis para o acesso grossista aos serviços não geográficos, aplicáveis a todos 

os operadores, independentemente da identificação de PMS; 

• A definição de regras claras de aplicação expedita que possibilitem a intervenção 

do regulador setorial em casos de conflitos entre operadores, em qualquer 

matéria que afete o setor, nomeadamente ao nível da interligação e acesso. 

 

5. O MERCADO GROSSISTA DE ORIGINAÇÃO NUM LOCAL FIXO PARA A 

VIABILIZAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÓNICOS RETALHISTAS 

Relativamente à proposta prevista no presente SPD de desregulação da tarifa de Trânsito 

Duplo, com referência à decisão da terminação, não se percebe o paralelo, tendo em 

conta que não se trata de todo de uma situação idêntica uma vez que não existe 

concorrência na originação, ao contrário do que acontece na terminação, por via de 

ofertas de trânsito para chamadas em redes fixas. 


