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Comentários da Ar Telecom sobre o Sentido Provável de Decisão (SPD) 

sobre a Análise do Mercado comunicações eletrónicas de elevada qualidade 

num local fixo – segmento empresarial 

 

A Ar Telecom, enquanto prestador de serviços no mercado empresarial, considera fundamental 

a existência de ofertas grossistas adequadas que permitam o fornecimento de soluções de 

elevada qualidade e multi-site em todo o território nacional.  

De facto, como reconhece a ANACOM, este mercado apresenta soluções divergentes a nível 

nacional, já que os operadores alternativos não possuem rede em grande parte do território 

nacional, não podendo por isso proporcionar, através de fornecimento interno, um serviço 

integrado, nomeadamente no caso de soluções multi-site. A MEO está assim em vantagem por 

ser a única rede disponível em todo o território e por ser um operador verticalmente integrado. 

Considera-se portanto que o acesso grossista à fibra quer ao nível local quer central (via oferta 

de bitstream) é um elemento fundamental para garantir que os operadores conseguem 

efetivamente concorrer a jusante na disponibilização de soluções de elevada capacidade e 

geograficamente dispersas aos clientes não residenciais. 

É assim considerada muito positiva e oportuna a introdução, na oferta Ethernet, de acessos de 

elevada qualidade com contenção limitada e com débito simétrico e assimétrico, incluindo 

acessos a 10 Mbps, 100 Mbps e 1 Gbps, suportados em FO e permitindo o acesso local e central.  

É importante nesta fase alertar para o risco de se inviabilizar o acesso a esta nova oferta através 

da introdução de condições comerciais e estruturais (nomeadamente ao nível de custos de 

instalação e mensalidades dos acessos agregados) que impeçam uma utilização modular 

rentável para quantidades mínimas reduzidas por parte dos operadores alternativos. 

Ainda a propósito da importância de diminuição do peso dos custos fixos não indexados às 

necessidades concretas de acessos e relativamente às ofertas ORAC e ORAP, reforça-se que o 

acesso online à informação de níveis de ocupação de condutas e traçado via extranet é 

indispensável. O mesmo deverá ser disponibilizado sem custos, tendo em conta não só o que se 

passa internamente na MEO como também os níveis de amortização que os investimentos nesta 

ferramenta terão já atingido. De facto a Ar Telecom tem defendido que a anuidade devida por 

cada distrito acessível (mesmo que rateada conforme a data de adesão ao longo do ano civil) 

inviabiliza vários projetos de construção de rede que poderiam ter avançado se existissem 

modalidades de utilização mais adequadas ou gratuitas. 

 


