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Na sequencia do oficio de V. Exa., de 11 de março de 2016, a Autoridade da Concorrencia
(AdC) regista a adoção pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) do sentido
provável de decisão (SPD) relativo ao mercado de comunicações eletrónicas de elevada
qualidade num local fixo — segmento empresarial.

O parecer da AdC sobre o SPD da ANACOM segue em anexo à presente comunicação.

Reitera-se a inteira disponibilidade da AdC para, em estreita colaboração com a ANACOM,
acompanhar todos os mercados analisados no âmbito do SPD em consideração.
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Parecer da AdC sobre o sentido provável de decisão relativo ao mercado de
comunicações eletrônicas de elevada qualidade num local fixo — segmento
empresarial

No sentido provável de decisão relativo ao mercado de comunicações eletrônicas de
elevada qualidade num local fixo — segmento empresarial (SPD), a ANACOM identifica
os seguintes mercados relevantes:

Mercados retalhistas de acesso de elevada qualidade em local fixo

• Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade em local fixo de baixo débito
( 24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e contenção (até 1:20) nas
áreas concorrenciais (O) — Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade de
baixo débito nas áreas O.

• Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade em local fixo de baixo débito
( 24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e contenção (até 1:20) nas
áreas não concorrenciais (NO) — Mercado retalhista de acesso de elevada
qualidade de baixo débito nas áreas NO.

• Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade em local fixo de alto débito (>
24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e contenção (até 1:20) nas áreas
O — Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade de alto débito nas áreas
O.

• Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade em local fixo de alto débito (>
24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e contenção (até 1:20) nas áreas
NO — Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade de alto débito nas áreas
NO.

Mercados grossistas de acesso de elevada qualidade em local fixo

• Mercado grossista de acesso de elevada qualidade em local fixo de baixo débito
( 24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e contenção (até 1:20), cujo
ponto terminal de rede (PTR) se encontra nas áreas O — Mercado grossista de
acesso de elevada qualidade de baixo débito nas áreas O.

• Mercado grossista de acesso de elevada qualidade em local fixo de baixo débito
( 24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e contenção (até 1:20), cujo
PTR se encontra nas áreas NO — Mercado grossista de acesso de elevada
qualidade de baixo débito nas áreas NC.

• Mercado grossista de acesso de elevada qualidade em local fixo de alto débito (>
24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e contenção (até 1:20), cujo PTR
se encontra nas áreas O — Mercado grossista de acesso de elevada qualidade de
alto débito nas áreas O.

• Mercado grossista de acesso de elevada qualidade em local fixo de alto débito (>
24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e contenção (até 1:20), cujo PTR
se encontra nas áreas NO — Mercado grossista de acesso de elevada qualidade
de alto débito nas áreas NC.

Mercados grossistas dos segmentos de trânsito de circuitos alugados

• Mercado grossista de segmentos de trânsito de circuitos alugados nas rotas O.

• Mercado grossista de segmentos de trânsito de circuitos alugados nas rotas NO.
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• Mercado grossista de segmentos de trânsito de circuitos alugados CAM e inter-
ilhas.

• Mercado grossista de segmentos de trânsito de circuitos alugados para acesso a
cabos submarinos internacionais que amarram na estação de cabos submarinos
(ECS) da MEO em Carcaveios.

• Mercado grossista de segmentos de trânsito de circuitos alugados para acesso a
cabos submarinos internacionais que amarram na ECS da MEO em Sesimbra.

• Mercado grossista de segmentos de trânsito de circuitos alugados para acesso a
cabos submarinos internacionais que amarram na ECS da TA TA no Seixal.

2. O SPD conclui pela integração no mercado do produto de acesso de elevada qualidade
em local fixo, a nível retalhista e grossista, dos acessos com contenção (até 1:20) e sem
contenção, independentemente de apresentarem, ou não, débitos simétricos. Indica a
ANACOM que este entendimento está em linha com a posição da Comissão Europeia
(CE) expressa na sua Recomendação sobre mercados relevantes (2014/710/EU).

3. Quanto aos segmentos de trânsito de circuitos alugados indica a ANACOM que estes
“são ligações transparentes e dedicadas (sem contenção) e com débito simétrico e
constante entre os nós da rede de transporte”, não tendo correspondência, só por si,
num produto retalhista de elevada qualidade.

4. Considera a ANACOM que, sendo os segmentos de trânsito de circuitos alugados uma
infraestrutura totalmente suportada em fibra ótica e em qualquer tecnologia de
transporte, facilitando a oferta de segmentos de qualquer capacidade, não deverá existir
uma segmentação do mercado do produto em função da capacidade.

5. Ao nível do mercado geográfico, o SPD propõe redefinir a unidade geográfica utilizada
na análise dos mercados de acesso de elevada qualidade em local fixo. O SPD indica
que se justifica utilizar uma unidade geográfica definida por referência á freguesia em
detrimento da área de central da MEO, atendendo sobretudo ao desenvolvimento
significativo de redes de acesso de operadores alternativos que não apresentam a
estrutura da rede tradicional de cobre da MEO.

6. A ANACOM define as freguesias concorrenciais existentes nos mercados de acesso de
elevada qualidade em local fixo tendo em consideração o cumprimento cumulativo dos
seguintes critérios nessas áreas: (i) existência de, pelo menos, duas redes de dois
operadores concorrentes da MEO; (H) existência de, pelo menos, dois operadores
concorrentes da MEO com acessos instalados/fornecidos; e (Hi) a quota de mercado da
MEO ser inferior a 50%.

7. No que diz respeito ao mercado grossista de segmentos de trânsito de circuitos
alugados, mantém-se a utilização da área de central da MEO como unidade geográfica
a considerar na identificação das rotas concorrenciais, uma vez que, de acordo com o
SPD, os extremos das rotas seguem a estrutura das redes de transporte.

8. Sem prejuízo, a ANACOM propõe rever o critério aplicado na análise de mercado
anterior para identificação das rotas concorrenciais tendo por base, exclusivamente, a
existência de operadores coinstalados em centrais locais da MEO nos extremos das
rotas. Atendendo à expansão da rede de transporte em fibra de vários operadores e à
existência de pontos de presença próprios nas áreas de central da MEO, o atual SPD
classifica como rotas concorrenciais as rotas entre centrais locais da MEO onde existam
pelo menos dois operadores alternativos (coinstalados ou não) com pontos de presença
na área de central.

9. A ANACOM conclui que os mercados grossistas de acesso de elevada qualidade (de
baixo e de alto débito) nas áreas C e os mercados de segmentos de trânsito de circuitos
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alugados nas rotas C e dos circuitos para acesso a cabos submarinos internacionais
que amarram na ECS da TATA no Seixal não são suscetíveis de regulação ex ante.

10. Pelo contrário, a ANACOM considera como suscetíveis de imposição de regulação ex
ante os mercados grossistas de acesso de elevada qualidade (de baixo e alto débito)
em local fixo nas áreas NC e os mercadas grossistas dos segmentos de trânsito de
circuitos alugados nas rotas NC, dos circuitos CAM e inter-ilhas e dos circuitos para
acesso a cabos submarinos internacionais que amarram nas ECS da MEO em
Carcavelos e em Sesimbra.

11. A avaliação de PMS efetuada pela ANACOM identifica a existência de uma posição
dominante da MEO nesses mercados, exceto nos segmentos de trânsito de circuitos
inter-ilhas no anel ocidental e no troço Madeira-Porto Santo.

12. Porém, na avaliação de PMS aos mercados grossistas de acesso de elevada qualidade
em local fixo nas áreas NC, a ANACOM identifica áreas que denomina de “áreas
atualmente não concorrenciais” por considerar que apresentam indicios de que a
concorrência irá aumentar a médio-longo prazo. Segundo a ANACOM, estas áreas
correspondem às freguesias que cumprem cumulativamente o critério da existência de
pelo menos dois operadores concorrentes da MEO com acessos instalados/fornecidos
e um dos restantes dois critérios ponderados na definição das áreas concorrenciais —

existência de duas redes de dois operadores concorrentes da MEO ou quota de
mercado da MEO inferior a 50%.

13. A ANACOM propõe impor obrigações ex ante à MEO nos mercados grossistas onde
concluiu existir PMS.

14. Em particular, ponderando o mencionado alargamento do âmbito dos mercados de
produto de acessos de elevada qualidade em local fixo, a ANACOM entendeu ser
adequado que a MEO passe a estar obrigada a disponibilizar conectividade Ethernet ao
nível 2 do modelo Open Systems lnterconnection (061) com contenção limitada e com
débito simétrico ou assimétrico.

15. Indica a ANACOM que esta “nova oferta deve ser suportada em fibra ótica e permitir
acesso local e central — prevendo, para este efeito, uma ligação a um ponto de
agregação situado num nível superior da rede, e.g., a nível regional”.

16. Determina também o SPD que, em geral, os preços grossistas regulados (do acesso de
elevada qualidade nas áreas NC e dos segmentos de trânsito de circuitos alugados)
devem ser orientados aos custos.

17. Porém, no caso das áreas ‘atualmente não concorrenciais” identificadas nos mercados
grossistas de acesso de elevada qualidade em local fixo nas áreas NC, é proposto que
não seja aplicada a obrigação de orientação dos preços para os custos. A MEO ficaria,
contudo, impedida de praticar preços grossistas que provoquem um esmagamento de
margens a jusante.

18. Refira-se que o SPD inclui uma análise dos custos das ligações CAM e inter-ilhas de
forma a verificar se os preços dessas ligações cumprem a obrigação de orientação dos
preços para os custos. Tendo em conta a análise desenvolvida no SPD, a ANACOM
conclui que, em geral, os preços dos circuitos em causa não se encontram orientados
para os custos, determinando a sua redução.

Definição de mercados

19. No que diz respeito á definição dos mercados retalhistas e grossistas identificados
supra, quer do ponto de vista do produto, quer do ponto de vista geográfico, entende-se
que a metodologia adotada pela ANACOM é genericamente adequada ao fim último que
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a mesma prossegue: a avaliação da necessidade de imposição de obrigações ex ante
a operadores com PMS.

20. Em particular, face aos elementos apresentados e à análise efetuada no SPD,
considera-se apropriada a inclusão, nos mercados do produto de acesso de elevada
qualidade em local fixo, de acessos com débitos assimétricos e/ou com alguma
contenção.

21. Sem prejuízo, poderá ser adequado reforçar a argumentação constante no SPD para
justificar a escolha da contenção até 1:20 como o limiar do que constituirá um nível
reduzido de contenção. Em particular, importa avaliar o limiar de contenção a partir do
qual deixa de ser significativa a pressão concorrencial exercida pelos acessos com
contenção.

22. Julga-se, ainda, que o SPD poderia beneficiar de uma análise aprofundada ás
consequências da crescente utilização e disponibilização de soluções integradas, de
elevada qualidade, incluindo o acesso (e.g., Ethernet) e transporte de dados (e.g.,
IP/MPLS, Ethernet), em detrimento da contratação de acessos/circuitos isoladamente.

23. Em concreto, poder-se-ia analisar se os referidos desenvolvimentos e o seu potencial
impacto na procura e oferta de soluções de transporte de dados entre diferentes locais
tiveram consequências nas condições de concorrência ao nível da contratação de
segmentos de trânsito de circuitos alugados. Nesta análise, seria pertinente averiguar
se a pressão concorrencial exercida pelo referido tipo de soluções nos segmentos de
trânsito de circuitos alugados justifica a sua consideração na definição de mercados, na
avaliação de PMS, ou ainda na imposição de obrigações ex ante.

24. No que diz respeito à definição dos mercados geográficos associados aos mercados do
produto de acesso de elevada qualidade em local fixo, partilha-se do entendimento de
que o desenvolvimento de redes de acesso que, de acordo com a análise constante no
SPD, não apresentam a mesma estrutura da rede de cobre da MEO, justifica que a
unidade geográfica de análise passe a ser definida por referência à freguesia, em vez
da área de central da MEO.

25. No que conceme à segmentação geográfica do mercado dos segmentos de trânsito de
circuitos alugados, considera-se devidamente fundamentada no SPD a integração em
mercados geográficos distintos dos circuitos CAM e inter-ilhas e dos circuitos para
acesso a cabos submarinos internacionais que amarram em diferentes ECS.

26. No que diz respeito aos critérios utilizados na segmentação das áreas/rotas
concorrenciais e não concorrenciais nas mercadas grossistas analisados, realce-se que
estes têm por referência a pressão concorrencial exercida sobre a MEO (e.g., número
de redes de operadores concorrentes da MEO; quota de mercado da MEO; número de
pontos de presença de operadores alternativos — à MEO — existentes na área de
central).

27. À semelhança das observações transmitidas pela AdC no seu Parecer de 30 de março
de 2016 relativo aos mercados 3a e 3b, considera-se que as condições de concorrência
nos mercados poderiam ser melhor caracterizadas tendo em conta as condições
estruturais dos mercados e a interação concorrencial entre todos os operadores, e não
por referência a um operador específico, contanto que tal não comprometa o objetivo
central da análise (a avaliação da necessidade de imposição de obrigações ex ante a
operadores com PMS).

28. Já no que diz respeito à segmentação do mercado de segmentos de trânsito de circuitos
alugados em rotas concorrenciais e não concorrenciais, concorda-se com a ponderação
de todos os pontos de presença dos operadores e não apenas aqueles que estão
localizados nas centrais locais da MEO (através da coinstalação).
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Avaliação da suscetibilidade de imposição de regulação ex ante e avaliação de
PMS

29. Relativamente à avaliação da suscetibilidade de imposição de regulação ex ante nos
mercados grossistas identificados, concorda-se com a generalidade da análise efetuada
pela ANACOM.

30. Face à análise constante no SPD, partilha-se do entendimento da ANACOM quanto à
detenção pela MEO de PMS nos mercados de acesso de elevada qualidade nas áreas
NO e nos mercados das rotas NO, dos circuitos CAM e inter-ilhas (exceto nos troços do
anel ocidental na RAA e no troço Madeira-Porto Santo) e dos circuitos para acesso a
cabos submarinos internacionais amarrados nas EOS da MEO.

31. De facto, os vários critérios para a avaliação de PMS ponderados no SPD não permitem
afastar ou até reforçam a presunção de dominância que resulta das elevadas quotas de
mercado detidas pela MEO nos mercados em questão.

32. Concorda-se com a ANACOM que a existência de um regime de copropriedade entre a
MEO e a NOS no cabo submarino que liga a Madeira a Porto Santo corresponderá
potencialmente a uma situação concorrencial diversa da existente na generalidade dos
circuitos CAM e inter-ilhas (detidos exclusivamente pela MEO).

33. Ainda assim, parece adequado aprofundar a análise ás condições concorrenciais
existentes nesse troço específico, confirmando que o regime de copropriedade se traduz
efetivamente na inexistência de uma posição de PMS, tendo nomeadamente em conta
as disposições constantes no contrato estabelecido entre a NOS e a MEO e as
condições de contratação de capacidade por operadores interessados nesse troço.

34. Considera-se igualmente que a avaliação constante no SPD à situação concorrencial
das denominadas áreas atualmente não concorrenciais revela indicios de uma potencial
maior intensidade concorrencial a médio/longo prazo. As diferenças concorrenciais
identificadas nessas áreas no SPD não colocam, contudo, em causa a existência de
PMS da MEO no periodo temporal relevante para a análise.

Supressão e Imposição de obrigações

35. A concretização do SPD resulta na supressão de obrigações atualmente aplicadas em
algumas áreas/rotas. Neste contexto, concorda-se com a definição de um período
transitório adequado para assegurar que os operadores dispõem de tempo suficiente
para incorporar essa supressão nas suas decisões.

36. No que concerne aos mercados grossistas onde se concluiu existir PMS, considera-se
que a manutenção/imposição de obrigações nesses mercados se encontra justificada
na análise desenvolvida pela ANACOM.

37. Entende-se, nomeadamente, que as obrigações impostas são relevantes para
assegurar a promoção da concorrência nos mercados retalhistas de acesso de elevada
qualidade em local fixo e noutros mercados a jusante.

38. Em concreto, partilha-se do entendimento da ANACOM quanto à adequação do
alargamento das obrigações de acesso à disponibilização de conectividade Ethernet ao
nível 2 do modelo OSI com contenção limitada e com débito simétrico ou assimétrico.

39. A este respeito, considera a AdC que as condições especificas que vierem a ser
definidas para esta oferta (e.g., preços, perfis de débito disponíveis, ponto de acesso
central, níveis de qualidade de serviço) serão determinantes para a eficácia e relevância
concorrencial deste novo tipo de acesso.
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40. Entende-se também que a obrigação de fornecimento de circuitos CAM e circuitos para
acesso a cabos submarinos internacionais com capacidades superiores às atualmente
fornecidas se revela necessária e adequada.

41. Adicionalmente, a AdC entende que a manutenção/imposição da obrigação de
orientação dos preços para os custos na metodologia de definição da generalidade dos
preços dos serviços grossistas em consideração, e as intervenções específicas nos
preços dos circuitos CAM e inter-ilhas determinadas no presente SPD, vão de encontro
a necessidades específicas do mercado.

42. Por fim, demonstra-se a inteira disponibilidade da AdC para, em estreita colaboração
com a ANACOM, acompanhar todos os mercados analisados no âmbito do SPD em
consideração.

Conclusão

43. A AdC, nos termos do art.° 61? da Lei n.° 5/2004, de 10 de fevereiro, alterada pela Lei
n°51/2011, de 13 de setembro, não se opõe á definição dos mercados do produto e
geográficos relevantes, nem à avaliação de PMS, nos mercados de comunicações
eletránicas de elevada qualidade num local fixo, por considerar que a metodologia
adotada pela ANACOM é genericamente adequada ao fim último que a mesma
prossegue.

44. Consideram-se também adequadas as obrigações regulamentares impostas às
empresas com PMS nos mercados grossistas identificados supra, que são importantes
para a dinâmica concorrencial dos mercados relacionados a jusante.

45. Sem prejuízo, apresentam-se algumas observações relativamente à análise efetuada,
sobretudo no que diz respeito a aspetos específicos da definição de mercados e
avaliação de PMS efetuada pela ANACOM.

46. Cumpre ainda informar que a definição adotada pela ANACOM não restringe de forma
alguma a definição de mercados relevantes a adotar pela AdC em tudo quanto releva
da Lei n.° 19/2012, de 8 de maio e do Regulamento (CE) n.°1/2003, de 16 de dezembro
de 2002.
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